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O TRASNO

As páxinas amarelas

IRIMIA, co~apañeira, quero
dicirte sen palabras oame1 Lóp~z Muñoz

Foi teimudo empeño, dende hai meses, de Pedro Pedrouzo.
Meinbro da Mesa de Redacción, este. mozo economista deixa
mullere fillos adoptivos e un propio en camiño,cada quirice
días para vir, gratuitament~, dende Lugo. El pretendía quizais
unha conmemoración donº 500 máis ambiciosa pero a avareza
rompe o saco. En vez do seu proxecto inÍcial de promoción da
revista, a cousa queda en festa de familia. Todos -tamé~ el-,
contentos.
Que o suplemento <leste número mire un pouco para o seuembigo é algo tan indispensable coma a necesidade de retornar ó propió nacemento, á historia endexamais contada. Os
lectores témo-lo dereito a saber como naceu e .foi medrando a
nena Irimia.
E isto cóntanolo con gracia e documentación Mariano,
Guizán, testemuña e mesmo co-xe;ador da criaturiña. Tamén
aparecen seniles testemuños de dous padriños de Irimia, Ramón D.Raña e Pepe Chao. E, por supos.to, a ·colobaración de
quen lle fomeceu berce e peito á revistiña, que tal fixo Victorino
Pérez Prieto, que non viviu o parto da primeira R9maxe pero
soubo meterse na medranza da Nena ata o punto de que, seff
el, Tori, e mailo equipo deAbadín -XoséAntón Miguélezpíaz,
Manolo Regal Ledo, Marta Sopena e Kosé Lois Vilar, Alfonso Blanco Torrado, e outros-, non habería Cincocentos.
Xaquín Campo Freire foi quen levou adiante o non doad9
labor de darlle existencia legal áAsociación. Eran tempos nos
que nacía a democracia española e ofrecía.maiores garantías o
estatuto civil cá dependencia ·eclesiástica. Xaquin envíanos a
partida de nacemento, da que incluím~s páxina por el manuscrita.
Preguiceira, aAsociación non·acababa de espertar, mentres ·
a revista ía para moza. Foi no ano 1989 cando Carmela Capeáns
se fixo cargo da presidencia e, dende aquela, a ~ousa vai. Dous
anos despois, 1991, a revista cambiou de AbadÍÍl para
Composela, e a dirección caeulle no lombo a unha muller que
sabe termar moito: Carmen Puente. Ámbalas dúas Carmiñas
cóntanno-la súa visión.
Daniel, o Trasno, tívo o enxeño que ·s~ lles -~upón "á> eses
seres fabulosos para xuntar unha xeitosa Mesa que, dende logo,
lles saíu redonda, ós diversos participantes.
E as vosas cartas. Botamos en.falta ·algo máis de crítica,
pero posiblemente moitas persoas que farían con gusto tal servicio, xa se botaron fóra, coµsa que lamentamos por nosoutros·,
non por eles, que exercen a súa liberdade e conviccións n.outros
ámbitos.
Festa familiar. de tódolos lectores: <lesas persoas que van
aparecendo .día a día e que nos dan a sens~ción de que Irimia é
unha revista que· camiña ollando cara adiante, ancorando no
futuro, <;orno-rezaba o lema da R,omaxe do·Ancoradoiro, por-.
que non nos dá o corp-o bota-la áncora no presente como se xa
estivesemos no porto. Graciñas, sobre todo, ós sµsbcritores
que veñen termando desta rapaza que, ós seus 16 anos, está en
idade fértil.
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Visitando polo Nadal a Uxía
e Xosé Antón, amigos de Vigo,
comentabamos divertidos unha·
revista que trata suxestións para
facer regalos, de acordo coas
teimas e perfil de cadaquén. Era
un mostrario de fauna humana
con r~comendacións para cada
especie. Empezaba ... eu que sei,
imaxmádevos: viaxeiros, e veña
regalos para viaxes. Seguía,
sofistic.ados, e v_eña páxina de sutilezas ridículas. Isto... zombis,
bueno, zombis non había exactamente, pero a cousa éravos
desta guisa. E nunha desas que,
¡zaca!, ¡SOUDARIOS!, e, velaí
te-la ca.II)iseta de Amnistía Internacional, o café xusto de Costa
.. Rica, o pin de Mans Unidas,. ..

¿Seguimos? Socialista,
¿Como dicir socialismo sen
facer trescentas corenta e tres
matizacións aclaratorias. ¿Probamos con nacionalista ou
galeguista? Fixádevos se a cousa
é grave que agora os que están
contra o sistema xa se definen
cunha palabra que non di nada
en positivo: Alternativos, é dicir,
o que non é, o distinto a toda
esta porcallada do tanto tes tanto vales.
¡Amigo!, dirá algún máis
confesante ó que aprm~eito para
saúdar desde aquí, é que ainda
non dixeches cristiá, que ·é o
ínajs orixinal desta revista. E,
ben, pois vale, pero o que é socialmente visible e notorio do
feito cristián desde a emerxencia
do actual papado é o modelo
opuspolaco máis teimudo e precisas de novo de tantas
matizacións que aburres a un
santo.

¿Que apelidos poñerlle a
IRIMIA coa solidariedade, para
empezar, ~onvertida.filón 4e mercado? Pois si, calquera día a
dereita máis neoliberal reorgamza as súas .siglas e pasa a
chamarse Partido da Solidarie:
dade. Non sei como non se lles
¿Que dicir, logo? Digamos,
ocorreu. A palabra popular, tan
de momento, Irimia, e fagamos
·redonda e limp~ noutrora, xa hai
un pequeno silencio. Digamos
tempo que a· secuestraron, que a
Irimia,
apoñéndolle verbas que
chulearGn, que a fixeron lixo irre- ·
falen
ó
corazón, non á cabeza.
cuperable. De feito aí está o sinDigamos
Irimia, amiga,
dicato aquel de W-W, Walesavagalumiño,
fonte, pousada,
Wojtila, que se chamaba
soño
esperanzado,
doma que nos
Solidarsnoc, que dicía que queleva.
E
xa,
co
corazón
disposto
ría depura-lo socialismo, e . só
para
a
aperta,
digamos
tamén
serviu para liquidado, para ledicia
das mafias do mercado libre e o cristiá, e por iso solidaria, e por
empobrecemento das clases po- iso rebelde e esquerdosa, e por
. pulares ¡Hui, cachistrés, xa s~ me iso aquí e agora na~ionali~ta e
escapou o de populares!.
· por iso, como cómpre, popular. 1

.
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BOA NOVA

Manolo Regal Ledo

Outra vez a Corésma
_ Silvia (filia): Avoa, ¿que é isQ da_ Semana Santa e a festa da Pascua,

A Coresma de
·xesús

Coresma?

que é c~ndo Xesús resu_citou.

Toña -(avoa)': ¿E · non o sabes,
neniña? Xa cho dixen o ano pasado, lémbrome ben.

Silvia: E, ¿que é iso da penitencia?

Domingo 1 de _Coresma

Toña: Nop. o sei ben, ... facer-cousas

Me. 1, 12-15 --16 de febreiro

de caridade pata cura-lo mal
que i~ual antes ternos feito á
xente.

Silvia: E ¿que son cousas de
caridade?

Toña: ¡ Ai,

mulle~,

e non
entendes nada! Cousas de
carid<!de son, por exemplo,
acoller na casa a un portugués,
axudar a darlle traballo a un
estranxeiro, visitar a un veciño
enfermo ou so, face-las paces
cun veéiño co q1=1e non te leyas, ir a reunións e encontros
onde se traballa polos pobres e
marxinados ... e moitas cousas
semellantes.

Xesús empeza a súa coresma
persoal: levado polo Espírito,. medita no silencio e na soidade. É a
hora do combate interior entre a
chamada da fidelidade a Deus e
da solidariedade coa xente, e a
chamada contraria do tentador.
Foron horas de dureza e de
plenitude. Como froito diso, a súa
decisión firme de ser anunciador,
con palabras e feítos, dunha Boa
Noticia de Deus para os máis pobres e pecadores .. ¿Calé a nosa
coresma?

* * *

Silvia: Xa, avoa, pero eu xa non_ Silvia: ' ¿E rezar é cousa de
recordo. ¿A Coresma é o Entroido?

caridade?

Toña: Non, muller, ¡como ha se-lo

Toña: Eu coido que si. Porque, s"e

Entroido ! A Coresma vén despois
do Entroido. O Entroido é a entrada -da Coresma.·

rezas, é que lle queres a Deus e
Deus quérete a ti; se rezas, é que
queres atender mellor á xente;
daquela rezar tamén é cousa de
caridade.

Silvia: Pois a . min gústame o
Entroido, é moi alegre~ irnos visita-los veciños, facémonos risas,
poñémonos m~scaras ...

Toña: Xa, xa, non mo digas máis,
que ben .vexo que es ·unha boa
argalleira; xa me dixo o ~ucho que
lles foras leva-lo Entroido o sábado ós de cas-Aritpn.

Silvia: E fun, avoa, e moito me
divertín; Pero, a ver, ho, ¿que é a
Coresma?

Toña: A Coresma... sonche corenta
días de

penítenc~a

para prepara-la

Filio benquerido
Domingo 2 de Cot;esma
Me~

9 ,-2-1 O -- 23 de febreiro

Xesús decidiuse pola fidelidade a
Deus no servicio da xente. E Deus
non o deixou da súa man. Pouco a
Silvia: P_ero tamén hai quen reza e ' pouco no corazón de Xesús foi
medrando o convencemento de ser
non lle quer~ á xente.
queridd por Deus ata o fondo máis
Toña: Tainén, Silvia, tamén,_pero
fondo de si mesmo. Este amor
iso xa son cousas ó revés.
liberouno, encheuno da calor e da
felicidade, con que el soubo enSihja :.¿E con todo iso preparámovolver ós que caminñaban canda
. la festa da resurrección de Xesús?
el, no mesmo labor solidario. Así
Toña: ¡Xaor.a, neniña !, cando o
arroupados, o sufrimento da loita
amor colle carpo en nos, daquela
pola vida irmandade tiña sentido
Xesús está vivo na nosa casa, nos
e valor.
nosos pobos.

Silvia: Avoa, ¡canto sabes!
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado -

XA UN ANO PASANDO CALAA FOLGA POLA DEFENSA DA SANIDADE _PÚBLICA convocada polos sindiMIDADES, faino agora en mar~o,
catos e -asociacións de veciños e consumidezaoito tripulantes do Norte de
dores para o día vinte, rexeitando a política _ África están abandonados á súa
neoliberal da Xunta que está a face-la cama
sorte durmindo no~ barcos rio porto
-de Vigoj agardah-do que Hes paoa privatización de amplos sectores da
guen o seu traballo -ae hai __meses, ·mentres os armadores
sanidade. Outra das demandas é a reforma
desfrutan dós cartos da última campaña, dos que eles non
dos actuais ámbulatorios, xa anquilosados, fronte ós Centros
v~on branca. Con eles traballan varios galegos que tampoucq
de Saúde ou atención primaria, nos que ademais das consultas
cobrar9n pero polo menos teñen_teito no_que acubillarse
están a desenvolverse programas de prevención e seguimento
dos enfermos, mesmo con visitas ás súas casas. Estes _mentres · neste inverno, só á calor de xente xenerosa que así lembraba
que os médicos de cabecira que atenden nos ambulatorios
o derradeiro domingo de xaneiro a "Xoínada dos sen teito",
só lles adiéan <lúas horas e media. Os médicos. de cabeceira ' algún deles da súa mesma .relixión, permitiuJles non
sucumbir á fame .nesta Ramadán.
teñen destinados unha media de. dous mil cidadans.
O NOVO BISPO DE OURENSE é agardado
O CURSO DE TÉCNIpolas setecentas trinta e oifo parroquias da
CA CORAL que tódolos
diócese.·É a sé máis antiga, creada na Gallaecia
anos organiza a Federasueva, despois da de Lugo. As -últimas serían
dón de Corais xa está proas de Compostela e Mondo~edo, esta ben
gramcµidcr en Lugó, Foz,
cimentada polo espírito de San Ro~endo, do
_ Mondo_ñedQ, etc, - sobre_
que celebrámo-lo primeiro de marzo a súa
''Pedagoxía do ensaio e
fes fa, pero aínda.ternos que lamentar que unha·
__
interpretación",
"Téchka
banda da actual Ourense e do antigo Reino siga nas mans
vocal e análise", etc. Para
da qiócese de Astorga: as comarcas de Viana e Veiga do Bolo,
máis información FederaTrives ou o Barco de Valdeorras ... A de Ourense foi a primeira
ción · Coral, Reµública
catedral adicada ~ San Martiño, o de Tours, substituíndo á
Arxentina, 23-2º. Vigo,
primeira adicada a Santa María, ,despois construirían a actual
catedral (s.XII) e a de Santa María Madre (s.XVII).
.Télefono 986-43 49-45.

-E ncontro na Pascua

<
-w
-

Irimia convoca "como en anos anteriores
Por necesidade de programación a ·d ata lí-·
unhas xomadas de conviveneia comunitaria e
mite p-ar~ anotarse -agás causa de forza maiororación nos días ~a pr?xima S~mana Santa. _O_ é o 1O d~ ~ª1'ZO. Convén, logo, facelo con
lu~ar é Touro, na cas·a r~ctoral. As d~tas do _ te!llpQ en calq\}era dos seguintes teÍéfonos:
encontro son do mércores santo á tardiña·ata o
. -.986- 480~6? (preguntar por Francisco ou
domingo de-pascua ó -xantar. · _
qlon) ·
981- 675205' (preguntar por ~a). ·-·
Térán o mesmo estilo que xa vén facendo
_Tamén adiantamos que o enc_o ntro de ve-:
tradición: autoxestionado e autofinaJ?,ciado;_con ráll
d~ste <;ill.9 será dq 14 á tardíña ata ·o 19· de
espacios e t~mpos par~ o silencio peisóal: para .
agostó, animado-pó~- ~ilar Wirtz. J?e seguj:l~
o int~rcambio no grupo e para compartir co
progresión de p~icipantes dos últimos arios,
· resto da parroquia. Admítensexentes -de tó?fila~
habería que desdobrar e facer-dúas convocatoidades.
rias. P~a planificar todo ist? axeiÚidámente
_ Anim~á es~e encontro --de -Pascua Xos(
convén comunicar
canto
antes
a intención de
Antón Miguélez:
-asistir a estes mesmos teléfonos.

A- ENFERMIDADE NOS
ALEXANDRE
MÁIS VELLOS é o tema·da
GÓMEZ, o atleta que
VII Xomada de Pastoral da
aparece correndo, quedou
Saúde a celebrar na Domus
de segundo polos pelos
no Ferrol o día ·catorée, e un
co equipo New Balance
dos animadores desta xomada
re Vigo, detrás do porvai ser Femando Jiménez Hetugués Paulo Guerra, no
rrero, presidente da Sociedáde
Campionato Europeo de .
Galega de Xeriatría, asturiaClubs de Cross e lamentamos que os medios ~ de
no pero afincado neste país,
onde comezou hai anos un
comunicación ·non se
labor moi, xeneroso como
fixeran máis eco desta
_médico rural, ten unha fonda
xente ~eportiva, tan emexperiencia como · xeriatra,
bebidos están -co futbol.
que podemos saborear no seu artigo semanal na Voz de · Nestes dí;:is participa nos Campionatos de España e no mes
.Galicia co título xenérico ·de "Tercera Edad".
. de abri~ no Maratón de Rotterdam.
Ooutor Jimtuez He=to. por Si.ro

A CREBA DA CONFIANZA dos vecifios
e dos seus concellos
. nas empres.as eléctricas como servicio público e que levou, por
exemplo a Vigo, a estar
no límite da potencia,
fai a mpitos buscar
novos ventos coma fonte de enerxía e todos agardan ·que
_a implicación de Penosa nos parques eólicos sexa máis
previsora, tendo err conta que están a t?Xporta-los nosos
recursos eléctri~os para fóra e que agora .están alugando
terreos dos labregos por pouca cousa. Na actualidade
funcionan catro plantas eólicas e queren instalar outras sete
coa teima de dar enerxía a unhas oitenta mil familias ó ano.

PREGARIA,
LEMBRANOO A ALVARO
CUNQUEIRO · que nos
deixm.i· un viteoito de
febreiro do oitenta e un,
preparando <leste xeito a
' chegada dUnha primavera
máis: "Loubado sexa Deus
por
terme.
dado
. "Abidueira", e "doma" e "ponte" e "fonte". 1 entón eu
sabendo esta· palabras era verdadeiramente dono da rula e
da abidueira ... Por riba e por baixo do que eu fago éu quixen
e quero que ·a fala galega durase e continuase porque a
duración da fala é a única posibilidade de que nós duremos
como póbo". A mellor lembranza ·do escritor é ler neste
cabodanp un dos seus libros como "Escola de menciñeiros1'.

O PLANO DE
MODERNIZACIÓN DO FERROCARRIL
orzamento <:t. estar
detido en vía morta
nos proxectos de
Madrid para este
ano, e iso que o
Parlamento
de
Galicia xa aprobou ó orzamento necesario para tal fin, que
sería de centó setenta e tres mil millóns en doce anos. Tanto
ecoloxistas e· cidadáns, coma sindicatos están decididos a
moverse para que o tren tamén se mova máis; así, cunha
mesma distancia pode facerse Madrid-Barcelona en catro
horas e sete fan falla para o tramo Santiago-León.

AS PONTES sofre unha
sesibilización moi aguda
ante o castigo que está a
soportar, curi.ha moción de
censura . . froito
da
conipravenda de votos e e
concellais, porque ninguén
comprende, agás os beneficiados con e~te compadreo, que
agora a Xunta queira intervir nos problemas sociais desta
comarca, pois desde o noventa e dous non cumpre éos
acordos asinados. para a prometida diversificación industrial
que crearía cincocentos postos de traballo, debido ó
esgotamento da mina. O sentido do pobo apunta máis ben
a un castigo polas protestas pola privatización de Endesa
e tamén ás tragadeiras do poder que vai cobrar non moi
tarde a súa factura co rexeitamento ós que agora se queren
sentar na poltrona.
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POLÍTICA

OBRADOIRO DOS NENOS

A señora Celia e a
nube viaxeira

Libres para morrer
Desde a revolución francesa, tódalas grandes conferencias e organizacións internacionais proclaman os dereitos e liberdades ·do
home destacando, desde logo,.o dereito ávida.
Pero iso non significa que quen asina tales
·Por Tintxu
documentos estea disposto a respectalos. Nos
últimos meses mailos dereitos humanos en Cuba, xunto coa súa absol~ta falta de interese por esas mesmas cuestións cando afectan a preto
dun tercio da humanidade, en China.
·

Érase unha vez unha nube viaxeira. ql}e
sempre levaba persoas. Un día a nube viu a
unha señora' que ía voando nun paracaídas, e
viu cómo este cada vez baixaba máis ..Anube
colleu á señora e levouna á súa casa; entón a
-señora deulle as gracias por tela salvado, e
díxolle:

Os exemplos son tan abundantes, qµe non paga a pena pararse a
facer unha lista: non chegaría, de~de logo, unha páxina desta revista.
Pero hai algúns cas.os especialmente significativos e entre eles pódese
lembra-lo abandono de millóns de persoas, en risco d~ morte en países do Terceiro Mundo, dos cales a crise ·dos Grandes Lagos é un
exemplo sanguento,. no senso máis estricto da expresión.

- Se non fose por ti terí~e caído, e perdería á miña familia. Gracias nube, gracias.
E a nube díxolle:
- Non hai de que.

Nos últimos meses foron os misioneiros e mailos cooperantes,
xunto coa comisaria europea Emma Bonina, os que máis fortemente .
d~ounciaron a situación. Os casos'dos re~osos e cooperantes españois
mortos violentamente e o desenvolvemento <lestes asasinatos proba - .
moi claramente o fariseísmo das organizacións internacionais e dos _
Estados que as controlan: o que menos importa é se morren milleiros
~e persoas, sexan mulleres ou inocentes nenos, mentres non se poñan
en perigo intereses neocoloniais.

- yen por aquí . cando queiras(respondeulle a señor:a) e se te~ amigas tráeas
contigo.
E ó final a nube e a señora Celia fixéronse
moi amigas.
Susana Teixeira Recio. 9 anos
Lugo

~

Esta zona dos Grandes Lagos ten o triste privilexio de est.ar no
límite entre dous universo~ singulares, o das antigas colonias
francófonas (belgas e francesas) e anglófonas (Gran Bretaña). Agora
so~ os Estados Unidos os que tutelan estes últimos intereses, mentres
Francia tenta, con escaso éxito, controla-los acontecementos na outra
parte ..Nin uns nin outros se preocuparon hai varios anos das grandes
masacres en .Ruanda nin da fuxida masiva de refuxiados. Tamén pecharon os ollos sobre 9 control exercido polo militares derrotados sobre os campos de refuxiados e maila axuda humanitaria que a eles
.chegaba.
·Ó xurc4r novos grupos rebeldes no leste ~o Zaire, que fixeron ós
que controlaban os campos de refuxiados desde dentro, ·a
meirande parte <lesa poboación regresou' a Ruanda ou Bprundi, sen
que na fronteira se filtrasen os elementos militares infiltrados. Outros
milleiro~ de persoas quedaron vagando polas selvas do Zaire, acosa. dos polos novas rebeldes <leste país e polas (orzas regulares do mesmo,
sen que ningunha autoridade internacional quixese intervir. Isto.suce~
de nunha zona perdida do mapa, que non ten as riquezas daquela
Katanga que se rebelaba contra o roxo Lumumba, co apoio de sectores capitalistas o~cidentales. militare~

Ilustración: F. Bueno

Lamentablemente, as organizacións non gobernamentais ·vense
condenadas a un duro dilema: ou conservan a súa independencia, con
evidente risco .das súas vidas, ou teñen que ceder a mil compoñendas
dos países externos con~oladores e d~s propias administracións locais~
que taméil queren ter parte na·axuda, considerada como botín.. E ¿os
millóns de víctimas da situación, cidadadáns <lesa desgracia da zona,
súbditos duns go~ernos locais impotentes e reféns dos grandes países
occidentais que o controlan todo? Eles son libres para segurr errando
pola selva, absolutamente libres para morrer.
·

·'
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NORTE-SUR

Cinismo
Adoito, a ,realidade intemacioanl
toma fof1?1a de broma 'pesada, e os
c~mes da ~ta política semellan reunións
de cínicos conxurados que lle toman o.
pulso ó mundo con tal de ver que este,
medio enfermo, élles máis rendible. ós
seus intereses particulares.

Toma-la fame en serio
Recentemente reunírqnse en Roma
nroitos <lestes mandatarios arrndor dun
problema que a ninguén lle pode parecer alleo: a fame mJ.mdial. Repasaron
estatísticas: actúalmente hai 800 millóns
de .fa~entos. A cifra provocou a
ourizame dos _cabelos e a súa magnitude
resulta case que ínim.axinable.
Os estudios técnicos poñen de
manifesto que o problema non é de escaseza. Co actual grao de coñecementos
tecnolóxicos, o planeta ten capacidade
de sobra para producir dabondo bens
para-a mantenza de tódalas súas criaturas.

teor: «Ninguén debe utiliza-la fame . coma arma
política».
Días antes participa~
ra nQutro cume, o Iberoamericano, e explicara a
súa po~tica coa nosa estimada Cuba, condicionando a axuda económi-ca a cambios polí!icos.
¿Acaso isto non signifü;a instrumentaliza-la
pobreza, facela equivalente a unha arma política? Tampouco · sentiu
vergoña ningunha. Poida que nin tan
·sequera sexa consciente da p~opia contrádicción. O seu rostro amosaba a
satisfacci~n de quen «moveu ficha» con
móito xeito. Unhas xogadas máis e pode
,xa da-lo xaque mate.
.

Caídos do ceo

Mentres tanto, a actualidade contiO diagnóstico era unánime: o pro- nua.ha prodigándose en falcatruadas blema é de distribución, quer dicir, de noutras latitudes. No Zaire, ·unha masa
vontade, negociación e solidariedade, duns 700.000 persoas continúa vaganasunto que debería ·ser de solución do sen rumbo claro ; perdidos,
· percorrendo un territop.o·coa _única pre<loada.
Sen embargo, _o cume funCionou ocupación de fuxir, fuxirlle á ·morte,
-e eles vendérorio coma un grande éxi- evadirse do pánico cun movemento conto-, fixando unhas metas, realistas, ben tinúo, cansa-lo corpo para non pensar,
que modestas; dicían: reducir, co es_forzo para burla-la fame, para esquece-la dor.
de todos, a poboación que pasa fame a
400 millóns de persoas en dous · ~os.

E non saíron éon. sentido de
-culpabilidade. Ninguén amosou sentimento ningún de vergoña. Distribución significa que para que os pobres
teñan algunha cousa, os excesivamente
ricos han deixar de ter 'un pouco. A
condición humana é miserenta.

O movedor de ficha

Ó tal cunie acudiu o noso Presidente do Gobemo, e fixo declaracións <leste

Nin tan sequera estaban localizados para as potencias intemacionais,
que discµtían arredor da mesa se era ou
non conveniente facer fotografías aéreas para situárenos, alomenos, nun
mapa..Nin en cuestión tan insignifcante
coma esa se puidero.µ poñer de acordo.
Moito menos para organizaren unha
eficaz intervención militar e humanitaria que acabase con tanto sufriment6.
Cando escribo estas liñas aínda non
tomaron a decisión proposta polos EUA
[Estados da· Unión Africana] de
enviaren paquetes de -víveres dende· o

ceo -como se dun mil'!gre se tratase-,
sen tocar terra, sen entraren no conflicto, sen se contaminaren. Un xeito de
lava-las mans, ou a conciencia, ou a
imaxe, cuestión importantísima esta última, moito máis, por suposto, que
emporcallárense no intento de soluciona-lo problema de verdade.

Noite de paz
Non irnos amargamos, xaora. Estamos practicamente en Nadal e aquí, no
Estado español, e segundo calculan -os
mesmos propietarios invisibles dos
gandt;s almacéns, imaxinan que frotando as mans, cada cidadán vai gastar
arredor da& 60.000 pesetas en compras
extras, mentres escoitan panxol~!ías
coma «Noite de PaZ», e brindan con
cava, coa marca de moda, plenos de
amor fraterno e nunha mesa acugulada·
de delicias.
Lembremos que é un problema de
distribución qu~ non se resolverá
mentres os ricos, a nivel individual e
colectivo, continúen oficiando de cínicos como se· fose consubstncial a un
estilo de vida.
María. García-Librerós
Traducido da revista valenciana SAÓ
Os intertítulos son do traductor.
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Refugallos sólidos urbanos: IV
Lixo ou riqueza
Introducción
Nun artigo anterior escribiamos
sobre o lixo, isto é: os refugallos que
xeramos no noso fogar. Mais cómpre
que consideremos qué son e cómo se
trata o conxunto dos refugallos.
O que se deu en chamar RSU ou
Refugallos Sólidos Urbanos .é o
conxunto de refugallos que xera a nosa
s~ciedade e está co~stituído por: o lixo,
os refugallos de tipo industrial (tanto
da grande coma da pequena industria
e dos comercios), ~os refugallos ·agrícolas.
Como se ve, os RSU son moitísima
máis ca~ti~ade co lixo do que
escribiamos noutro artigo. Mais ¿son lixo ou
riqueza os refugallos?

diferenciar (tanto férreos como non
férreos) e, ·finalmente, 13 % trátase de
material vatio téxiles, madeira, caucho
e goma, pilas e material sen clasificar).
.
~

1=.Jn estudio superficial, no que
afondaremos noutros artigos, lévanos a
comprender que os refugallos son real. mente riqueza, dado que se poden,
. do'adamente, transformar en productos
de valor engadido. _De feito, tan só o
10-15 % dos· refugallos non son moi
utilizables e poderíanse queimar, para
aproveita-lo seu poder enerxético.
· Cumpriria clasificar os RSU (hoxe
a Xunta parece que comeza a eomprenqer esta necesidade) e reciclar canto

Producción de RSU

1

. A cantidade de RSU
que a nosa sociedade
produce é a tripla da
xerada polo lixo doméstico. Estamos a dicir que,
nunha sociedade coma a
española, prodúcese,
como media, 3 Kg. por.
cidadán/día~ isto é aproximadamente 1.1-1.2 toneladas por cidadán/ano
que cht?gan a se converter en 45 millóns de
Tm. para o conxunto de
España.
Un estudio da composición <lestes
refugallos permítenos saber que levan:
52% de materia orgánica (o que
antigamente chamabamos levadura e
que serve para a mantenza dos animais
domésticos, ben na forma de encaldada
ou ó natural); 15% é papal e cartón;-9%
representan os plásticos sen diferenciar; 75% 6 vidro; 3,5% son metais sen
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1º.- ·. Despositalos en vertedoiros .controlados. É a postura máis
xeneralizada e CÓJ.lloda, dado qu~
non implica compromiso. En España máis do 70% dos refugallos
trátanse así. N algún ~omento ana- ·
!izaremos qué é un vertedoiro controlado .
2º.- Depositalos en vertedoiros
incontrolados. É o que fai a nosa
nación. En Galicia o 7 5 % dos
refugallos deposítc:t_nse .a eito e
i:r!esmo algún vertedoiro controlado (o de Bens na Coruña) xa vimos ·como era de incontrolado.
3;º·- Utilizalo en plantas de compostaxe. Clasifican os
refugallos e a materia
orgánica sepárase para,
logo dun tratamento_non
complicado, transformalo eh compostaxe de
interese agrícola.
4º.- Utilizalo prá producción enerxética.
Dadá que os refugallos teñen enerxía
intríns·e ca, a súa
Gombustión libera
toda a súa ener:xía, ·
que se .pode-empre- .
gar .~a producción
de electricidade . .
e

sexa posibl~ e, en última instancia,
queiriia..:ló que · non serve máis para
contatñinar.

Que facer cos RSU
Hoxe non hai dec:isión clara, niri da
Xunta, nin do gobemo central nin da
Unión Europea, de que facer cos
refugallos. De xeito global o trato que
se lles dá é:

Os problemas derivado.s ·do diferenciado
trata.mento que se lle dá ós refugallos
· serán analizados noutros artigos; pero
non queremos rematar se·n recalcar
sobre a riqueza potencial dos refugallos
e sobre a necesidade de aproveitarnos
~ese riqueza. O lixo é_polo tanto, unha
riqueza potencial que cómpre
aproveitar.
Manolo Bermejo
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Benquerida Irimia~
Ramón Díaz Raña·

O Pedregal
Pepe Chao

Cando, cada quince días, chegas á nosa casa e te collo
con agarimo nas miñas mans, danme ganas de darche un
No Pedregal de Irimia
bico; pero escondo o meu sentimento e, sen máis, póñome
foi "Eu renaw galego ",
a falar contigo das novas que nos traes. Ás veces dígome:
das fontes do río Miño
"¡Que recachada e atrevida ben hoxe a nena"!. Outros días
deitou o canto irimego.
parécesme máis cavilosa e pensativa; pero, eso si, sempre
decidida e animosa. Por iso non dubido en daiche unha
Tal cantamos Romaxe tras Romaxe, vai xa para 20, e
palmadiña asegurándoche: "Nena, ti vas chegar moí lonxe~'.
nesta revista que cumpre 500. Todo naceu entre a auga e
Levo falado moito contigo e sen embargo nunca che
dixen o que hoxe che vou contar. Ti non coneces este , maila pedra.
. segredo: naciches e viviches durante un tempo sendo
A auga, líquido amniótico que envolve ás criaturiñas,
"propiedade" miña. Si! Si! Non te extrañes. É verdade o
e que dá vida a toda a vexetación, serviunos alí para
que che digo. Non penses m~l. Agora
rebautizarnos na fe e na galeguidade.
che explico.
Quizais eramos cristiáns por unha
Como Presidente de Asociación
parte, galegos p-or outra.
IRIMIA solicitei a Madrid (que non a
A pedra, outro elemento fecunParís) o teu nacemento; e, non seise
do,
.que
moitas veces serve para que
por arte das Fadas ou por preguiza
a
xente
estéril
ou maniñ~ páse pola
dos funcionarios, mandaron as actas .
pedra, pois a durén e firmeza evo~a
do teu nacemento poñéndome a min
resistencia, perdurabilidade, futuro.
como pai e "propietario". Así de claro; e así de complicado.
Os hebreos experimentaron, no
deserto, a marabilla dunha rocha da
¿Que non o eres? Pois fala co
Dani e el contarache o que sentía o
que deitaba auga. Era móbil,
meu corazón o día en que te "vendín"
desprazábase co pobo.
ante Notario.
Tal quixo ser Irimia dende o
!Que rollo¡ De verdade que si.
nacemento, e así as Rom.a xes
Seguro que endexamais te imaxifixéronse peripatéticas, viaxeiras, en
naches que o teu nace111ento, ademais
ansia de abranguer t_o da esa Galicia
dun parto lento, duro e difícil (disto
de xente dispersa, en diáspora, que
pódenche falar Suquía, T. Maille,
quixera beber na fonte pétrea da nosa
Tori ... ), foi tamén así de orixinaL
galeguidade cristiá.
Imaxínote desconcertada. É nor- ·
Irimia sempre se confesou sectomal. Pero xa vas sendo grandiña e
rial,
nunca sectaria. Un sector que
debes sa_ber que en todo nacemento
devece pola comuñón eclesial.
hai moito amor e tamén "moita cousa
rara": Que ó descubri-la historia da
O centro da comuñón procúrano
túa orixe te sintas tamén máis igual e Entre a auga e maila pedra, no Pedregal de lrimia, · non nunha sé x.eográfica, senón no
nace o Pai Miño
solidaria.
manancial que, coma río vizoso, deita
Pero hoxe que te vexo así guapa e grandiña, xa
das entrañas do Materno Espírito. E á hora de localizar na
casadeira, crúzanse en min un fato de s~ntimentos enconrealidade o sinal da comuñón aposta polo primado bíblitrados. Por unha banda, ó sentirme sen descendencia,
co do pobre.
apéname haberte '.'vendido". (Perdoa de novo esta expreIrimia ten saudade de maior comuñón, porque sabe
sió~, pero esa é a que figura nos papeis). Por outro lado,
que
a rocha é Cristo, pero tamén está informada de que os
alédame moitísimo o contemplar a tantas "nais" e "pais"
alicerces visibles da fundación están en Pedro. Mais,
que che deron agarimo, calor e alento para vivir e medrar.
como dixera o mesmo Ratzinger, Pedro é rocha fundante,
Por iso estás así de guapa, libre e decidida. Sabes de sobra
pero tamén pode ser pedra de escándalo.
-non hai máis que verte-, que non che faltou amor e
entrega por parte dos que te acolleron.
Nutrímonos da auga dun pobo sacerdotal de bautizaSendo así -como así é-, xa poido vivir e morrer
dos e ternos degoiro pola rocha que camiña. Non pensatranquilo.
mos que tódolos camiños leven a Roma, pero abofé que
todos deberían pasar por Roma.
Unha forte aperta.
Ramón
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O meo camiñar
xunto a Irimia
Carmela Capeán$ Leis

Coñecín a Rorriaxe nos Peares e desde aquela o
medallón para min, a mais de ser un adorno moi bonito,
·
é un signo da miña maneira de vivi-la fe. .
Eu lía, na miña parroquia, a·folla parroquial que un
día foi substituída pola revista Irimia. Desa primeira
época o que aprendín foi un novo xeito de .interpreta-la
situación do campo galego, un coñecemento máis
auténtico dos seus problemas, un profundo respecto ·a
quen se sentía humillado por non saber falar castelán.
Eu, castelán falante, estaba nese momento querendo
practica-la miña lingua materna.
Máis tarde participei nun Cruceiro en Melide: foi unha
auténtica {esta. O que alí falamos era sobre a necesidade
'de vivi-la fe en comunidade. Daquela eu xa vivía esa
experiencia, pero atoparme nun grupo novo que sentía
da mesma maneira ca min encheume de ~egría.
Con motivo da incorporación de Encfuc1llada a
Irimia,fun convocada a unha Asamblea da Asociación
· Irimia, alí fíxenme socia e votei porque a incorporación
fose adiante. Parecíame e ségueme parecendo que a unión
fai a forza, e na noite aínda se fai máis necesario. camiñar
da man.
Pasado algún tempo invitáronme para formar parte
da directiva daAsociación e desde ese momento empecei
a descubrir un Movemento que estaba acobillado nunha
asociación, case que sen darse conta. Sempre quixen
respectar esto. Paréceme precioso que cadaquén.,
segundo os seus carismas, se comporte con liberdade, e
creo necesaria unha organización que dea respaldo a estas
iniciativas.
Nos últimos anos, Irimia, como Asociación, forma
parte da Coordenadora de Crentes Galegos, na que están
integradas varias comunidades de Galicia, e ofrece a súa
Revista e as súas posibilidades de comunicación a tódalas .
comunidades que participan de dita Coordenadora. É
outra maneira de abrir horizontes.
·
Agradezo o_ideal e as persoas que fixeron posible a
Asociación. Os seus fundadores soñaron con publicar
para todo o que quixese ler, a necesidade de vivi-la fe
estando có noso pobo, coas súas pobrezas e as súas riquezas, ser cristiáns-galegos. Queremos seguir nesa liña,
ser pousada co.as nosas festas, estar en actitude de busca
nas nosas xuntanzas de traballo e reflexión, achegámolo máis posible ós marxinados, respectar a cadaquén
segundo é, pero denunciando as posturas de inxustizá..
Eso é o que queremos reflectir na revista. É certo que ás
veces non o conseguimos, outras pasámonos ... ·; por eso
v·aloramos moito as cartas dos nosos lectores.
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Unha tolería
Carme Puente Femández
Me~tira me· parece ·a min que a nosa revista IRIMIA
saíra á rúa cincocentas veces.

Lémbrome dos seus comezos e non lle augur~i moito futuro. Nacía pobre e descoñecida.
Aíp.da hoxe estou ·segura de que foi unha tolería. ~ero
tamén o estou de que é bo soñar e de que, moitas veces,
no_s soños está o futuro.
N aceu coa· pretensión de ser unha voz empeñada en
unir fe e realidade, a nosa realidade. E expresar vida e
pensamento nunha fala non apreciada por moitos: a nosa,
o galego que de sempre foi a fala dos pobres. ·
E con estas pretensións, pensaba eu que tiña un
camiño pobre, curto e difícil. Está visto que núnca fun
-soñadora.
·
.Pero desexaba fortemente que saíse. Desexaba sentir
unha voz nosa e nova. Desexaba qüe tiveseníos -voz.
Sentir falar, poder falar da nosa realidade galega e da fe
dun modo sim,elo e popular.
E comezou a saír á rúa. E foron aventureiros
esforzados os que a sacaron. Non chegaba moi
puntualmente, pero sempre era portadora dunha raiola
de esperanza.
Aín~a que a tpirt me desacougou moitas veces, fíxome
revisar ·e desmontoume m~itas cousas que eu cría 'intocables; aprendeume a mirar cousas e acontecementos ...
liberoume de cantidade de lastre ... E pouquiño a pouco
IRIMIA e mais eu fomos facendo camiño. Estoulle moi
-agradeCida.

Ademais de darnos a coñece-lo que sucedía ó noso
arredor, Irimia abriunos ás realidades doutro mundo onde
se atopan xentes esquecidas e que carecen de voz: o
mundo dos máis pobres, o Terceiro Mundo.
Poi creando entre nós un pensamento; fíxose
portadora das nosas comunicacións: das que pensaban
coma nós e das que disentía.
·Fíxonos chega-lo testemuño d~ homes e mulleres
crentes doutros tempos e <lestes. Da nosa terra e'. doutros
lares.
Axudounos a le-la Biblia ben pegadiña á terra,
encarnada no seu tempo e nas ·culturas daqueles pobos.
E que para facer vida do Evanxeo non ternos, non
podemos renunciar ni· ó que somos nin ó que vivimos.
Alédanos hoxe o camiño que ..se fixo e o futuro que
para a nosa revista albiscamos.

HISTORIA DE IRIMIA

¡De hoxe en moitos anos... !
Con . moita vergoña, pero teño
que confesalo. Mesmo neste intre ·
en que me poño a escribi-lo que
segue: a só dez días ·do prazo que ·
me deron para rematalo, doúme de
canta que vou f alar dunha
faceta de IRIMIA que me é,
precisamente, a máis descoñecida.
Haberíá ser máis xusto
encomendarllo a outro. Pero,
xa non ten remedio. As causas
. neste negocio dos "massmedia" (dispensando) son así,
urxentes, inmediatas, e non
. queda tempo.para arranxalo.
De tódoios xeitos, parece
claro que, ó longo 4._e 499
números, IRIMIA veu rexeitando calquera caste de
dogmatismo. Seguramente
·caeu en erros, pero procurou
acepta-las· críticas é estivo
sem'pre disposta á rectificación (se o logrou ou non, os
lectores teñen a palabra). E
non vai se-lo abaixo firmante
quen rache esa liña. Ademais,
agradecería todo tipo de
puntualizacións, correccións
e aportacións por calquera
esqueceme,nto ou inexactitude
causados polo meu atrevefnento. · ·

IRIMIA está de cumpre...
Mais, velaí: IRIMIA cumpre 500
números, non .sei cantos miles ele'
páxinas e centos de miles de palabras (se cadra, ata rondan o millón)
ensarilladas eón certa gracia e
mo.ito sentido polo esforzo mental
duns catrocentos colabora-dores,
. entre os que se atopan nomes
coñecidos, pseudónimos que
agachan personalidades máis ou
menos sobranceiras, e outros tipos
de sinaturas que non nos permiten
identifica-los autores.

É cousa de celebralo. Non vaia
ser que non se dea outra ocasión.
Hai que ter ·en conta que o punto
máis feble desta casa vén sendo, e
xa non é de agor·a, a economía.

traballe lavé"). Men-

Mariano Guizán

tres, os responsables directos queiman as
cellas; e estragan ª ·vista axexando
cara ó lonxe por se albiscan. a
chegada dunha axuda, ou, se
cadra, do relevo e mesmo da
bengañada xubilación.

Pero, ¿que é IRIMIA?.
Evidente. IRIMIA é unha
revistiña (botou a andar en
1.981, dirixida por Victorino
Pérez Prieto); unha "revista
quincenal de crente~ galegas"
(noutro tempo, ata o 28/12/
86, co número 256, er a
semanal), dirixida arestora por
Carme Puente Fernández.
Pero, bo, irnos por partes,
sen nos precipitar. Porque
IRIMIA é, tamén, algo máis:
a REVISTA e mailas SÚAS
CIRCUNSTANCIAS .
Pois . ben~ Ahondaría con
remiti-la curiosidade do atento
lector ó tomo n~ 32 (Apendice
1.980-1.990) da Gran Enciclopedia Gallega. Alí, no artigo
IRIMIA, · Pepe Chao (¿podemos dicirlle, o pai da criaDemasíados subscritores non dan tura?) fai biografía da súa filla
tomado en serio o deus DIÑEIRO máis querida, dende a xestación
(posibi,,emerite, por unha deforma- ata os .trece anos ben cumpridos,
ción ideolóxica) e as finanzas nun sinxelo balance do 'q ue
afrouxan de máis.
poderiamos definir como o
. Tampouco está moi clara a· HOLDING IRIMIA.
firmeza dos alicerces no que· lle
toca ó asunto de poñe-lo lombo.
1ª Circunstancia: Galicia,
Non ahondan os compromisos unha sociedade mal artellada.
persoais á hora de botar man ó
"O pobo desunido sempre estará
traballo. Deixámonos ir, compraJodido",
dicía coa súa coña habitual
cidos, ata . felicísimos, · agardando
que nolo dean feito (probable- o profesor Alonso del Real,
mente, deformación profesional; de inesquecible personaxe embleprofesión de fe: "Deus proveerá". mático na Compostela da época
Que vén dicir algo así como "que pre-autonómica.
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E así nos loce o pelo; pois, os
galegos, con tódalas consecuencias
negativas -e aínda que non acepto
o tópico do galego-individualista' somos reacios a nos organizar,
parsimoniosos para unírmonos e
retranqueiros para nos asociar.
Aí atrás, Bernardo .García
Cendán, que salientaba a necesidade do asociacionismo como
función de mediación e . vertebración dunha comunidade contra
a forma · caciquil de resolve-los
problemas, alertaba da baixa
propordón asociativa da poboación galega, e, por enriba, do escaso _
nível de participación dos poúcos
galegos que se decidían a entrar en
calquera tipo ~e asociación.

chegados de máis aló dos seus idea da Asociación coma . unha
lindeirós, que se identifican -máis nece_sidade urxente. ~
ou menós abeirados a unha ou a
Feitos os trámites legais, un ano
outra marxe-, cun, digámoslle, despois, o 2 de agosto do 79,
proxecto vital que discorre entre as quedou rexistrada como asociación
doutrinas do Cristo liberador do civil no Ministerio del Interior.
Evanxeo e o sentimento de pertenza
E pasados pouco máis de dous
á Galeguiélade. E que, ademais,
procuran caracterizarse por un meses, o 21 de outubro, celebrácomplexo de riscos articulados no ronse en Vilalba o aCto de
oficial . e maila elección
.
.
diálogo, na_.tolerancia, na solida- fundación
da
primeira
xunta directiva, polos
riedade, e na loita pola liberdade, a
·corenta e tres soc10s censados
xustiza .e a paz.
naquel intre.
Deuse en chamarlles "crentes
galegos".
A .vitalidade da Asociación

As outras circunstancias: . IRIMIA.
Nos 17 anos transcorridos dende
IRIMIA, ASOCIACIÓN.
"A necesidáde de artellar todo o acto fundacional, a Asociación
ese rnovemen~o, bastante difuso, e veu arroupando diversas activi2ª Circunstancia: os crentes
estructuralo debidamente deu orixe dades na liña de promocionar unha
galegos.
ó posterior nacemento, con estatuto galeguidade· cristiá; _solidaria cos
Aínda que ciscados, en diáspora, civil, da Asociación JRIMIA, co máis débiles, comprometida cos
por aquí e por alá, hai moita xente obxectivo de promocina-la cultura ·asoballados do mundo, e en diálogo
en Galicia, nadas na terra ou
e . a espiritualidade creativo con calquera persoa ou
galego-cristiá" (Xosé colectivo comprometidos n.e ses
· /
+,
'mesmos valor~s.
Chao Rego).
· Poneos han se-los_que, se len
Dunha das fontes do
río · Miño, un pedregal isto, non lembren axiña a Revista
na Serra de Meira onde IRIMIA e maila ROMAXE de
>CUNT•N2A
.se celebrara a primeira Crentes galegos. Mais, é posible
CRl6TÍÁ
Romaxe en setembro de que algúns non coñezan outras
1978, adoptouse o nome actividades, como a ESCOLA
para a asociación que ALENTO de formadores para o
habería dar . cobertura ocio, que nalgún tempo foi acollida
legal a unha boa parte polaAsociación; ou a Colección de
-dese "movemento" de folletos ANGUEIRA, sobre tenias
de Igrexa e Galeguidade; ou ·as
crentes galegos.
Nunha xuntanza con- xuntanz~s de r~flt?_xión e diálogo:
-a FESTA do LUME, na casa das
vocada para reflexionar
Relixiosas Doroteas en Galegas.s~bre a -Igrexa galega
Frades,
o sábado máis proximo á
despois do Concilio, o
1 º Cruceiro, celebrada Candeloria (2 de febreiro). Debate
en Bastiagueiro en xuno arredor do que vai se-lo tema da
de 1978, decidiuse a Romaxe do ano. E xunta xeral da
organización daquela Asociación. ·
Romaxe do Pedregal de
VALO'RAC.iow l>4S R€AL.i2AciÓNS
-a FESTA do VENTO, o día de
~IV~Li.S-E l:>AS ~'ICP€éTATiVAS
Irimia.
Pentecoste,
no Colexio das
'PO~TA E.N CoMÚ
bAS PQO!;;'PECli VAS
Na mesma xuntanza Filipenses, en Vilagarcía deArousa.
principiara a se xesta-la Diálogo sobre temas . polémicos

1cnuce1n0
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(feminismo, homosexualidade, · marxinación ... ).
-IRIMfANZAS:
xuntanzas de convivencia de asociados
por comarcas.
-SÁBADOS
BÍBLICOS: reunións
arredor do Evanxeo,
o .segundo sábado de
cada mes, en Bastavales.
-PASANTÍA
TEOLÓXICA:
xuntanzas de grupos
de debate, arredor de
calquera tema de
interese, que intercambian opm10ns a
través dun boletín interno: DIÁSPORA.
-~ ACAMPADAS
da
MOCIDADE,
arredor dos días da Romaxe.
--0s
RETIROS no tempo da
Pascua.

J HiLU

º'

IHOS

Hvt1ins e tittH M•ft
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A f ebleza da vida asociativa.
As actividades promovidas pola
Asociación IRIMIA veñen demostrando unha forte vitalidade, con
diferencias na capacidade de
convocatoria, iso si pero con
participacións moi interesantes,
proporcionais ás earacterísticas de
cada unha.
·
Pola contra, apropiaAsociación,
como tal, non deu arrincado.
Manifestou, de sempre, unha vida
lánguida, esmorecente. Non" medra
Ó, número ~e asociados. E ~ótanse
en falla novas , persoas en labores
organizativos e de tesponsabilidade.
Arestora, a Asociación conta,
aproximadamente, cun cento de
membros. E se confrontamos· este
número co da concorrencia ás

R6maxes, que anda moi por enriba
das 5.000 persoas, ou coa
aceptación da Revista, arredor dun
milleiro de s:ubscritores, non
podemos menos que confirma-la
crúa realidade do diagnóstico de
Bernardo García Cendán sobre a
pobre actividade asociativa dos
galegos.
·
·

Moi probable que ·falten nomes
propios. Polo menos, que eu saiba, .
en distintos momentos da
Asociación foi, e en caso_s segue a
ser, decisivo .o labor de Pepe Chao ·
(comadroa do asunto), Ramón Díaz
Raña· (que foi o primeiro
presidente), Daniel López Muñoz,
Xoaquín Campo Freire, Agustín
Así a todo, dende o ano 1.990 Bueno e Carmela Capeáns (presiestáse_intentando- un relanzamentQ denta dende 1990).
sobre ~úas bases complementarias:
Pero, ademais, paréceme a min
-Evita-la dispersión xeográfica_ que IRIMIA é hoxe un punto de
ch Asociación, centrando, neste referencia moi significativo en
caso en Santiago,a coordenación Galicia. A súa importancia está por
ver. Mais, creo eu que os irimegos
asociativa.
-Descentralizar ó máximo a son ~a toda unha páxina da vida
responsabilidade na organización galega.
das actividades, potenciando a
Xa que logo, atrévome a
. autonomía dos grup~s comarcais e convidalos. dende aquí, para que,
alomenos por unha vez, os que
locais.
están a face-la Historia decidan
tamén escribila.
É necesario escribi-la Historia.
Amigos, téde-la palabra.
Ata aquí, todo o que eu sei.
. Seguro que hai máis. .
Mariano Guizán
RltllA -VII

Tertulia irimega

MESA REDONDA

Era o sábado 25 de xaneiro e na casa de Carmela
Capeáns, presidenta da Asociación Irimia, xuntabámonos
uns poucos amigos a parolar sobre .Jrimia, arredor dun
magnetófono. Cumprir 500 números non é pouco e pagaba
a pena unha reflexión compartida. Buscamos xente
coñecedora da revista dende dentro, pero coa· suficiente
distancia como para vela dende fóra. Buscamos diferentes
idades, sensibilidades~ extracción social e expriencia.
Á parte do trasno ·de Irimia, que_moderaba o mellor
que podía, estaban Agustín Díaz . -Tintxu-, xornalista e
colaborador de Irimia, pero non membro da Redacción;
Xosé Lois Vilar -e Marta Sopeña, que se coou-, mestres
que formaron parte da Mesá de Redacción cando Irimia era pequena en formato e enorme en ilusión; Beatriz .
García Turnes, universitaria, que. estivo na Mesa hai
catro anos; Rubén Rivas, universitario, que medrou con
Irimia na súa parroquia de Lagoa, na Serra da Cord_a, e
agora acaba . de se integrar na Redacción; e Soledad
González, traballadora social do concello de Santiago, ·
que coñece Irimia dende o seu nacemento.
Dese remexido saíu este café-coloquio tan xeitoso
gracias a Carmela, que .puxo o café evitando que fose un
coloquio a s'eco.

¿PAGA A PENA?
DANIEL: A primeira cuestión
aberta que vos propoño é ben
sinxela: Irimia cumpre 500
números. Non é precisamente do
máis normal que un medio coma
este chegue a tanto. Pero hai unha
pregunta que nos facemos decote os
que andamos pulando por ela, na·
Mesa de Redacción e arredores: ¿te~
sentido o esforzo que se fai? ¿Paga
a pena dende o punto de Jvista da
calidade e da cantidade do que
producimos, do resultado, dos seus
significados e valores posibles?
TINXTU: Penso que, por supos to,
unha cousa sen sentido non se manten
tanto tempo. A miña pregunta sería
máis ben cal é o . sentido que ten. ·
Penso que hai un sentido, que a pesar
da modestia dos medios e gracias á
entrega duns cantos que estades máis
metidos, o que a recibe ten uns puntos
de referencia, unha dirección, unhas
pistas . pata dixeri-lo caudal de
información que se recibe por outros
medios.
Dos xornais e a televisión obtense
moita información sobre o que pasa,
pois ... alá en Zaire, en Iugoslavia, con
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.
Daniel, o das trasnadas, argallou esta tertulia. Simón, () fondo, vela
pola formalidade do seu pai.

respecto a un problema eclesial que continúe co mesmo enfoque, co
-determinado, etc . ."., pero non se obtén mesmo sentido crítico .. .
o criterio de valoración do acontecer.
X. LOIS: É difícil responder-· á
Home, tamén hai informacións que - pregunta, non por Irimia, senón pola
veñen· en Irimia e non noutrós mesma dificultade de atoparlles
medios.·· Ben, pois por aquí é por _·sentido os movementos de esquerda, ó
onde vexo o sentido da súa movemento pedagóxico... Se lles
pervivencia.
preguntasemos ¿ten sentido isto? ...
BEA: Si, a -min tamén me parece Pois non sei, no mundo en que estamos
algo así: Irimia fa1a de asuntos dos actualmente, practicamente quitado
que os outros medios falan pouco e, Alcampo, El Corte Inglés ... , o sentido
ademais, fala de t~mas que tratan os esvásenos. Só conta o contable.
outros medios, pero dende unha Estamos rebaixados de utopía. Non
sería capaz de estaqlece-lo sentido de
posición crítica orixinal. Ademais cumpre un papel Irimia polo número de lectores, pola
importante coma aglutinadora de xente súa difusión, etc ... pero quizabes ten
cunhas determinadas ideas dentro da un sentido en si mesma: ten sentido
Igrexa, facendo posible que non se mentres haxa mentes capaces de
sinta tan soa, pois a visión que aporta creala.
a revista non é a que obtés cando vas
É un-contrasentido: eremos nisto e
creámolo, · creamos · pensamento _
a unha parroquia calquera.
SOLE: Enlazando co que fqstes arredor disto; quizabes non chegue. a
moitísima xente, pero -nosoutros
dicindo, eu penso que Irimia
representa a parte máis dinámica da .. dicímo-la nosa palabra neste mundo.
¿Que vai transformar non sei
lgrexa galega. Pode ser un espacio
moi pequeno, de medios moi sinxelos, que? .. .Iso xa é complicado, máis para
·pero a dinámica, a valentía, o nosoutros, qeu procedemos · dunha
compromiso co pobo, o mirar sempre cultura mesiánica · por partida dobre:
cara abaixo, ós máis pobres, á xente - polo factor relixioso e pola cultura de
do campo, do mar... , para min ten esquerda, que tamén ten esa
moito sentido que Irimia ~stea aí, e. compo~ente. Irimia ten un sentido,

1

no café Carmela

--------------~--.....:.-----------------------

logo, coma ~xpresión de · si mesma, · súa función está en que a xente que
non por canta xente a le; senón mentres a_nda máis ·ou menos na onda teña,
haxa xente que dende unha óptica cada quince días, un recorda_torio de
que hai outra xente· que o acompaña.
cristiá exprese o que expresa Irimia.
RUBÉN: P~a min adquire un sen- Algo así coma unha confirmación. Si,
porque un ve ou le algo pensa: a min
tido especial sendo unlia revista
de crentes que engloba un sector isto que se dá por sentado non me

e

mar:~inado ou minoritario da lgrexa,
con menos .... con menos creto <liante
dos poderes.por ser unha obra absolutamente da base, o que lle dá un sentido especial ...

anos tiña daquela cando Irimia chegou
á miña casa. Tiña 8 anos. Xunto coa
Irimia chegaba A Nosa Terra.
Resusltou que·fixen un percorrido vital paralelo ó de.Irimia. Os dous nacemos en Lagoa e agora andamos de
maiores pot Santiago. E casualmente
foi agora en Santiago onde
"lrimia
empezo a colaborar con
denuncia
·
ela.

feitos da
lgrexa
porque son
todo un
símbolo"
(Carmela
Capeáns)

Que resistise 17 anos con máis de
1.000 subscritores xa ten un sentido
en si: hai niil persoas en Galicia que
lle atopan sentido a Irimia. Ningu~a
revista do tipo de Irimia. ten hoxe
tantos subscritores. Revistas de
.ecoloxismo hai que non pasan de 250
subscritores.

TENSIÓN DENTRO/FÓRA
DANIEL : Agora que· sacades
isto, dende o punto de vista do mercado, de medios de difusión ... hai un
vello debate de se Irimia debe ser
un medio de difusión xereal amplo
ou máis ben un medio de identificación para unha inevitable minoría.
· ¿Como se ve Irimia dende fóra, dende o ·mundo dos medios? ·

Para min foi un xeito
de descubrir unha maneira
de relixiosidade que coñecía algo -porque o cura
da parroquia era Tori, director da revista-, pero
que chocaba noutros lados coma no Semin~rio.
Irimia era un caxáto para
aguantarme aí e ver que
non estaba só, que máis
xente facía unha lectura
da lgrexa moi semellante
á miña.

X. LOIS: Para min e
para Marta foi un espacio
convence e, de alí á semana seguinte, no que se formulaba un proxecto máis
cbégalle a revista e confírmao nesa concreto no que criamos: a
posibilidade de conxuga-lo cristián co
intuición.
galeguismo e mailo proxecto de
esquerda. Irimia era o lugar desa conA EXPERIENCIA PROPIA
creción. E, claro, todo isto orientábase
á xente máis humilde, galega porque
non
lle quedaba máis remedio, norDANIEL: Xa que os que estades :
malmente
relixiosa dende as súas
aquí tedes feito par.te do voso

TINTXU: Non querería xeneralizar, eu estou no meu recuncho
camiño dende da
"Na mesa de
xomalístico e, vaia, ademais a sede do
revista,
aínda
que
hoxe
redacción,
nas
meu medio agora está moi moderna,
_discusións, no
xa·
non
sexa
así,
pero no medio do monte, e non convidebate de
vimos con ninguén ... Ben, diría que aproveito para faceropinions,
quizais non haxa máis dun 2 por c~nto vos unha pregunta
aprendín a
dos periodistas que saiban que existe máis persoal: ¿que ve.,.la realidade
dun xeito que
Irimia. Nin Irimia, nin Encrucillada, supuxo _para vós ese
non
atopei en
emencontro?
Podes
pero tampouco Grial, nin Luzes cie
ningún outro
pezar
ti,
se
queres,
Galiza ... , home, a rnjn gustaríaJlle que
sitio"
unha revista coma esta puidese ter Rubén, que coñeciches
(Beatriz
unha difusión ·grande, pero é imposi- aquela pequena Irim~a García T~rnes)
ble.
· . do número cero na túa
DANIEL: Pero ¿como sería o
mercado potenchd?
TINTXU: Para min que non pasa,
en ningún caso, dos 2.000
subsc-ritores. Penso que máis ben a

casa de Lagoa, na
Serra da Corda, e
medraches c~m ela.
RUBÉN: Agora, de
camiño para acó, trataba de lembrar cantos
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vista moito máis tarde · ca vós, nos . -entra e sae a tender; e esa xente que·
inicios da segunda etapa, en Santfago, deixa de saír sabe que pode volver a
Foi u nha época utópica, no niellor hai 6 anos, e teño a sensación de que saír á volta dun tempo a tender oútra
senso da palabra, moi int~res.ante, .ne dei moito menos á revista do que roupa. O co!dal permanece. Ese é o
quizabes. ilusa ... ; despois as forzas ela me deu a min. Era un momento no ffo que une· á xente.
productivas e o mercado se errcargou· que tiña moitas inquietudes, pero non
Cando hai dez anos fixemos
de desb~atar todo canto foco podía capaciqade de análise. ·
· aquelas enquisas - a subscritores, deNa Mesa de tectamos claramente a importancia do
"Por aí iría a Redacción, nas
carácter simb.olóxico que tiña Irimia.
cousa, no
discusións, no Gl:lstaba máis ou menos, pero o imlímite~ no fío
. debate de opi- portante era que chegaba.
da navalla
nións, aprendín a
da nosa
X. LOIS: Eu teño alí preto unha
ve-la realidade
sociedade,
xerite
que seguiu os pasos de
dun xeito que non
estar aí,
Irimia,
X.ente
lida,. e que me comentou
mirando o
encontras en ninfuturo con
gú:q outro sitio. que agora lle encantaba, que antes, na
esperanza"
Dende lo.go, na pri¡p.eira etapa, deixara de lela
(Soledad ... )
U niversidade hai porque lle parecía sectaria, xusto
ben poucos sitios cando estaba eu facéndoa ... ben.
para o debate. Hai unha evolución no obxecto de,
Aprendín nioit0 reflexión, aquela orientación ó camnaqueles anos na po, tan patente, con aquel sistema no
Mesá de Redac- que cert;os cregos facían de repartidoción. E sempre res de 20 irimias, ... e foi evolucionanme sentín acodo afortunadamente cara a unha
llida e querida, e
subscrición indivi..d_u dalizada, .unha
sentín qu_e se va· temática máis variada, ...
loraba a miña
Home, eu creo que, inclu~o, a
haber aí..., a cultura do campo laminaopinión.
calidade dos escritos, da reflexión, é
da, posta á marxe ... Así, Ó lugar onde
superior a cando eu estaba. É máis
proxectámo-la nosa ilusión pois ... non
PROFUNDANDO,
querería falar de decepción, senón de
universal e plural nas temáticas ... O
lección da realidade.
· que si atopo· é que o- vocabularío vai
DANIEL: Podemos, se queredes, '1;dquirindo roáis altura de concepDespois, o cambio de ubicación de
Irimia a Santiago coincide co noso profundar un pouc·o nesa evolución tualización, e iso pode supoñer que
cambio de residencia e o despegue do que citades de pasada, cambios de hai xente que se despega da lectura.
mundo aquel do sindicato labrego, da ubica~ión, de au"Non é
cooperativa ... P.ero dende logo foi ditorios, de persnormal,~
unha experiencia fundamental para pectivas.... (Parepesar dos
nós; xa digo, o lugar onde se plasma- ce que· Marta
cambios da
ban esas cousas que levabamos roáis quere falar: non
xente, esa
dentro e axudounos a recrealo, a estaba invitada continuidade
no funda1:Ilanifestalo, a compartilo .con outros pero, coma semmentál.
É un
que o vivían coma nós, a crear grupo p re, ten moitó
caso
dunha
que dicir) ..
arredor dese modo de pensar.
casas; identificámonos con eles e dende aí se traballaba.

Claro, aqeula Irimia deixou de existir, tanto en nós mesmos coma na
circunstancia sociolóxica, e na revista
hai un cambio no obxecto de reflexión,
pero creo q1:1e disto falanios despois.

SOLE: Gustábame a vella lrimia e
gústame esta, e diría que esta m i r a
roáis claramente ó futuro.
BEA: No meu caso cheguei á re-
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MARTA: Estaba pensando que
Irimia era coma
unha corda de
estender roupa. O
tendal nQn cambia. Cambian os
tempos e o tipo de
roupa. Cambia
tamén a xente que

coherencia
asombrosa"
(Rubén
Rivas)

TINTXU: A min paréceme que a se-perderon elementos de pract~cidade,
evolución foi unha adaptación á pedagóxicos, e medrou na faceta
realidade, ó público que realmente ·intelectualoide, digámolo entre
ten; un acepta-lo dato tremendo, pero comiñas, e non sei
evidene, de que a labregos e obreiros - o que lerá o subs- "Hai que ter
presente a
en xeral só chega a televisión. E cri tor do mundo
aposta
·ademais, foi un adaptarse ós que fan rural. Dende logo,
dificilísima
Irimia e andan arredor dela. Aqueles ese elemento prácque fai
movementos obreiros cristiáns de tico foise abandoIRIMIA, ...
outrora, perdéronse. Ésa é a realidade. nando.
porunha
X. LOIS: .Si, _a propósito disto e do
que eu dicía sobre a linguaxe, queda a
dúbida de se realmente conseguiramos
aquela·adaptación, aquela linguaxe tan
accesible, ou era máis ben que, como
o crego a pasaba ... Por iso eu alégro.me
do cambio polo· ben de Irimia, porque
se chega a seguir nas mesmas, hoxe
estaría dicindo ben pouco. Tamén pode
ser que me guste agora porque satisfai
as miñas expectativas, e ás veces
pregúntome: e as dos outros, ¿que?

DIFÍCIL
APOSTA

lingua
cercada,
pala renovación dunha
lgrexa que
iVállame
Deus!, por
un ha
sociedade

X. -LOIS: Retomando aquilo do
principio, do sen- alternativa"~
tido,_ hai que ter
(Xosé Lois
Vi lar)
sempre presente a
aposta dificilísima
que fai Irimia.
_ RUBÉN: Irimia tiña unha serie de Segue apostando por unha lingua
páxinas, de contidos qeu foron ocupa- que ... -¡buah!-, non che digo nada
dos por outro tipo de medios: páxinas cómo andamos oe cercados. Aposta
do campo, de ~ómo fac_e r .un bo por unha renovación de lgrex_a, do
ensilado, un bo estercado ... ; iso agora pesnsamento cristián e tal que ....
ofrécencho no programa "O Agro" . ¡válllame Deus ! E segue apostando
con imaxes e entrevistas, etc ... Tamén dende unha óptica da _sociedade alterna radio· hai programas sobre isto. Por nativa diferente que ...
iso digo que Irimia se soubo adaptar.
Ou sexa, que na mesma vocación
Non sei se houbo unha caída nas de, Irimia vai o iermolo da súa case
subscricións do rural, pero haber que imposibilidade de expansión. Son
houbo esa adaptación na que quizais apostas que quizais acaben sendo de
..
todo o mundo, pero
"lrimia.
levará en calquera
sóubose
caso
lnoitísimo
adaptará
tempo.
realidade"
(Agustín
Díaz,
Tintxu)

lentía de sacar iso poñendo os punto
sobre os is, dicindo que unha cousa é
a democracia e outra a economía de

Nesa
SOI.E:
liña, hai pouco que
me impresionou
cómo, cande . tódolos medios, cando a
nivel global se está
mallando no de
Cuba, bombardeando coa falta de
liberdade, toda esa
propaganda... eses
artigos que sacastes
hai .pouco, bueno ...
anos luz. Te-la va-

mercado na que estamos metidos e
metidás, é unha aposta pola fondura
das cousas, non deixándose levar plo
ambiente.
E sobre a avaliación da revista,
observo máis preocupación polo internacional, que é un saber adaptarse
á mundialización dos problemas. Igual
con temas coma a homosexualidade, a
problemática das mulleres, de todo o
que paosu co hispo Gaillot. ..
· Por aí iría a cousa, no límite, no fío
da navalla da.nosa sociedade; estar aí,
mirando ó futur"o, coa esperanza que
sempre segue a pesar de todo. Iso ten
moito valor.
X. LÓIS: A postura de Irimia con
respecto á lgrexa é hoxe moito
máis valente. Antes andábase comedo
ese: "Non, ¡para!, p~rque isto á
xente ... ".
BEA: Si, eu lembro cando estaba
na Mesa de Redación en Santiago,
que se fixo unha opción expresa de
ser igual de críticos, de avanzados, no
social e no relixioso. Considerábase .
que había un desfase: moita crítica
política e social e, en cambio, coa
lgrexa había un exceso de prudencia.
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E aducíase esa mesma razón, de se a_ E a crítica sempre, claro, é negar algo.
xente se ía escandalizar. E despois Eu sempre valoreei o sentido do huresulta que a xente vai <liante de nós. mor da revista. Pero si, o outro día
aínda me fixeron ese comentaiio, que
CARMELA: Haiche de todo.
-se era moi negativa a visión que se
DANIEL: O que pasa é que, os daba da Igrexa. ·
que se escandalizan, escandalízanse
Cando eu . estaba na Mesa de Reescandalosamente.
dacción non 1le facía moito caso a
CARMELA: Tamén había moita isto; pero hai uns. meses ~in en El País
xente que demandaba que se avanzase un artigo que falaba do Papa e da
máis.
-visión que se dá, e apuntaba a que os
DANIEL: Si, falábase de medios de comunicación facían unha
esquerda política e de esquerda selección iiiteresada das mensaxes,
teolóxica, da ausencia dun medio cunha selección de;> . que era moral
nesta segunda clave.
¿COHERENCIA OU AMARGURA?
-

BEA: Un dato interesante da última etapa paréceme que é o fieito
de que haxa moitas máis cartas: a
xente responde moito máis, hai máis
diálogo. E agora mesmo hai-máis do
que hai catro anos cando estaba eu.
SOLE: Eu salientaría ademais a
impresión que dá de que non hai medo.
De todo se pode faJar, de todo se pode
dialogar, e en todo se pode afondar.
Non se percibe que tal ou cal tema
sexa tabú. E isto nótase en moitos
outros medios.
DANIEL: Un dos argumentos
dos "escandalizados" era a actitude
supostamente negativista, pesimista, ácida, amargada, hipercrítica coa
Insitución.
BEA: A min non me dá esa impresión de amargura. Si de crítica.
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CARMELA:· Eu penso que Irimia
máis que nada denuncia feítos que son
todo un símbolo. Pois que o Papa
desprece a unha xente concreta e dea
a comuñón a
¿Que me
dis? ¿50.0 .
números?
¡Esta IRIMIA
· tráechem~
ben de
cabeza!

RUBÉN: Hai algo sobre iso que .
quero dicir. Despois de 17 anos
Irimia mantén unha liña ideolóxica
que non se ten modificado
substancialmente. A pesar de tódolos
cambios. Houbo en orixe leigos xunto
con cregos e hoxe só hai leigos. Qµe
a xente fose toda cambi;mdo e que a
liña de Irimia seºmantivese, paréceme
super interesante. Non é normal esta
continuidade no fundamental a pesar
do canibio de xente. É·un caso de gran .
coherencia, asombrosa.
-

ahondo para todo iso. Non é doada
a posición que ten. Lembro cando nos
escribía Méndez Ferrín dicindo. que
eramos. unha especíe de submariños
na esquerda, que con aparencia de
progresismo pretendíamos xustificar
á Igrexa. Pero, se .te miran cto outro
lado, escandalízanse porque dicimos
mal da Igrexa. ¡Mira que é difícil!

sexual e todo canto choca co
pensamento progresista da sociedade.
Porque iso é o que vende e porque
interesa dar unha certa visión da
lgrexa. E que, sen embargo, nunca
había referencias nos xornais á
mensaxe. social.
Eu non estou moi informada desta
mensaxe, pero non deixa de resultar
curioso que en ningunha parte, nin
sequera en Irimia, se fale des.a
mensaxe; e tanto se é positiva coma
negativa, sería ben que áparecese-enha
reflexión sobre iso.' Seguramente algo
salvable ten. ¿Podemos acusar a Irimia
do mesmo có resto dos medios de
comunicación?
DANIEL: Velaí tedes outra pregunta.
X. LOIS: E ·boa pregunta. O que
non sei é se Irimia ten.espacio

Hrniá.

A

Igrexa pode ter
unha doutrina
moi boa, e iso non
se dubida, pero
¿con q~en está?
Co capitalismo.
Non hai máis que
ve-las visitas a
Latinoamérica. Aí está o social
tamén.

·SI.E:
Se
:cadra na . teoría
ese eapa é máis
progre no social.
Non o sei. Pero
se · analizámo-la
evoluCión, os
feítos e xestos da xerarquía española e
galega solf de pena. -Tanta pastoral
catequizante e adoutinadora e nada
nos problemas concretos dos labr.egos
co leite," das situación,s . graves de
Galicia, non ver nada positivo na loita
dos insubmisos ... Pode ser que a teo- ría non sexa tan negativa, pero se nos
atemos ós feítos ...

E a causa nón rematou aí, que
seguiu cunha valoración das ·dijeren- .
tes seccións, f! desbarro u cara a te- .
mas totalmente inmoderables. Pero.
deixámolo estar así, agradecidos · de
que esta revistiña nos dese ocasión de
amistar con xente boa de verdade. Só
por iso pagou a pena o Jeito ata aquí,
e o que, Deus diante, de amos f eitos.
Verémonos no número 1. 000
Daniel López Muñoz

''Coa .forza de Xesús resucitado. Irnos...''
" ... facendo memoria. Recobrando reproducir que a foto .. ¡Moito lle había
o ser galego. Irnos sementando patria. que dar á pluma cada semana! ("Oh
Man con man inxertándoa .. ·- Irnos tempora, oh mores" ... ). No nº 200
facendo outra historia. A favor dos puxemos a Rosalía na portada, e non
rebaixados e oprimidos". As verbas do · nos recatamos en sacar·dos seus beizos
vello acróstico de IRIMIA resóame unha ousada pero sentida frase: "Galiza
agora con forza; fixerámolo con ilu- é máis Galiza con IRIMIA que sen
sió.n a mesa de redacción que ela".
convertera a pequena revista con · asA aquela altura xa podiamos dicir
pecto de folla parroquial nunha publicación con algo máis de
consistencia periodística.
Algún lector queixouse ~
cando as quitamos da
cabeceira, e quizá que
non lle faltara razón, pois
eran unha magnífica carta de presentación do
noso proxecto.
"Irnos facendo memoria" .... A maioría non
daba un peso por nós
naqueles .febles e azarósos comezos, ,nos que a
me_sa de redacción se reducía en moitas ocasións
a Pepe Chao e mais eu,
no amplo salón da súa
casa patrucial en Vilalba, mentres Sarapreparaba a tortilla para a cea.
Escoitabamos unha e outra vez a
mesma cantinela: "¡Semanal. Estarles
tolos!" "Non chegades ó número 5".
E... chegamos con ilusión ó primeiro
aniversario co riº 52, sen deixar unha
semana de saír; aquel era "o vagalume
que resistiu", como contaba X osé
Manuel ·carballo. A .portada esvaída,
que reproducía malamente unha ·foto
ambiciosa que lixera un fotógrafo da
Pastoriza, manifestaba o cativeiros que
eran os nosos medios de impresión, ó
pe da ilusión dunha mesa algo máis ..
estable, con Xosé Antón Miguélez e
Manolo Re gal. Co número 100
diciames co orgullo e modestia a un
tempo "Despois de ~en semanas ... im~s
indo"; ousadamente enchiamos xa o
mapa de Galiza cos nosos subscritores.
Ata a portada saíra mellor, por aquelo
do debuxo, que era máis <loado de

con propiedade que realmepte iamos
"facendo memoria", e mesmo que
iamos "facendo outra historia". Con
humildade podiamos dicir obxectivamete que xa non eramos só promesa, senón realidade ~uantificable. A
realidade dunha publicación galega,
en galego que chegara a un n1:Ímero ó
que moi poucas chegaran na historia
das publicacións galegas. Algúns medios de comunicación (xornais, Radio
.e TV) así o recoñeceran, como ternos
constancia.
Pero o máis importante non era a
permanencia de IRIMIA, senón que
es"a "outra historia" quería facerse "a
f~vor dos rebaixados e oprimidos", e
"sementando patria" galega, "man con
man" con outros cos que camiñabamos
nese esforzo. Un esforzo que non quería ser esterilmente prometeico, exclusivamente froito do noso bo facer ou
do apoio da xente, senón que recoñecía

contar humildemente "coa forza de
Xesús resucitado". Non só eramos
galeguistas, senón que tamén eramos
crentes, cristiáns, e mesmo católicos.
Non esclui:amos a ningún "bo e ·
xeneroso " , erente ou non crente, pero
non ocultabámo-la nosa identidade.
Sentiámonos lexitimamente Igrexa,
unha parte <lesa gran lgrexa, aínda que
viviramos a nosa pertenza nun ·inevitable conflicto; a eesar de
que algúns eramos,
mesmo, pastores <lesa
lgrexa, con encargo oficial, encargo que
pro_c urabamos levar
adiante con dignidade· e
fidelidade.
Agora xa non son cinco, nin cen, senón cincocentos; número só superado nunha publicación ·en galega por A
Nosa Terra. Cincocentos números ininterrompidos, cincocentos
números de fidelidade á
nosa presencia na lgrexa
e na sociedade galega. ¿Saberiamos
tamén segu_ir senda fieis ás vellas
formulacións de querer ser unha publicación popular, que non só aposta polos "máis ·desfavorecidos, senón que
quere chegar a eles? ¿Saberiamos ser
fieis á nosa identidade crente, cristiá e
mesmo "católica" (con todo o mal que
lles soa a algúns); unha identidade na
que apostamos pola transformación
evanxélica da lgrexa, pero sentíndonos
claramente parte <lesa Igrexa concreta
coa súa vida e a súa marte, coa súa
gracia e o su pecado? ¿Saberiamos ir
chegando progresivament~ a máis
xente, sen renunciar ó que coidamos
importante?
Velaí o reto. Oxalá, coa forza de
Xesús resucitado, poidamos medrar en
fidelidade e amor á cau sa de liberación
en Galiza. E que IRIMIA cumpla ·
moitos máis.
Victorino Pérez
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CARTAS

Gústame Irimia
Enterámonos por ela de moitas cousas. Gústame moito a Boa Nova, cómo plantea as coUsas. O do Terceiro Mundo
e axudarlle é das cousa·s que máis me gustan.
Carmiña Maneiro, Santíago . .

.Non importan os cartos

Resposta ás baixas

Meus amigos e· amigas:
Velaquí unhas poucas liñas de apoio e agradecemento
pola revista Irimia verbo do próximo nº 500.
Só hai un ano que coñezo a publicación. Fíxeno a través
do ofrecemento duns números de balde que apareceu no
'
semanario A Nosa Terra.
Acollinme á oferta. Nada tiña que perder. Se non me.
gustaba, a nada me comprometera. Pero abofé que · me
gustou. Subscribíndome fixen unha boa inversión. As boas ·
inversións nada teñen que ver cos cartos.
Unha aperta,
Bieito Álvarez Fernández, Vigo.

De 2.000 a 5.0oo·
Benqueridos Irimegos:
Estas breves verbas son para autorizárvo-ló cambio na miña
subscrici6n, que era de 2.000 pts·para pasala a 5.000 pts.

Efectivamente, como ben dicides, pola "forza da inercia"
van pasándose os días para comunicárvo-lo aumento da nosa
persoal contribución, pero sempre sen mala fe.
Ánimo e a seguir nesta tarefa. Que superedes os atq1ncos
que vos atopades.
Como galego, católico e ensinante, dígovos que IRIMIA
é unha compañeira que sempre está aí para informar, orientar
e aconsellar a quen ternos inquedanzas por esta terra. Ata
sempre.

Moi respectable Sra. Directora:
0-meu escrito pretende ser unha cativa resposta ás dúa.s _
baixas · de· Irimia.

É ben sabido · que Irimia é unha revista católica,
comprometida na defensa da lingua e da cultura espiritual
e material de Galiza, e, de acordo con estes principios,
vese moitas veces obri_gada a facer certas críticas ás
xerarquías eclesiásticas -demasiado suaves, por certp-,
que seica lles molestan a algunhas persoas nas que se ve
que a colonización españolista penetrou fondamente no
se.u ser. E como nesta colonización actuou con nefasta
eficacia a igrexa oficial en Galiza, e aínda segue actuando,
pois no que vai de . século soamente _monseñor Lago
González, primeiro, ~espois Quiroga Palacios e finalmente D. Miguel Araújo con moita máis afouteza cós dous
anteriores, foron os únicos bispos que defenderon a nosa
lingua e a npsa cultura. Os demais exerceron o seu ·
ministerio pasto_ral aquí de · igual xeito como se fosen
prelados de Cuenca ou de almería. De seguir así poida
que algún día ·o lamenten e sexa a propia igrexa a que
Hes-pida contas, por non querer asumir-e practicar o uso
da ~ fala d<? povo.
¿Haberá alguén tan desleigado que lle pareza que non
hai motivos dabondo para a crítica?

R.T.G.

Bieito · Fernández Álvarez, Lugo.

Esperanza quincenal
Hai que felicitarse: Irimia, a revista dos crentes en Galicia, publica o se1:1 número 500, no mesmo ano en que alcánza
a maioría de idade legal, 16 anos. Para min, neste tempo Irimia aportoume e apórtame moitas cousas, sendo unha das
máis importantes a esperanza de constr~1írmos un mundo máis solidario, xusto e' feliz, sen máis esixencias có
compromiso de mirarmos a nosa patria desde os ollos d3: maioría de xente sin~ela que gaña o pan co seu traballo e goza
desenvolvendo os seus valores culturais, coa seguridade de que este é o mellor camiño para ·aumentar a autoestima
colectiva, da que tan necesitados estamos. Daquefa, os meus desexos non poden ser outros cós de que <? espírito irimego ·
medre e se prolongue por moitos anos, para o ben da nosa terra.
·
Antonio F ernández Oca.

Cristianismo humanizador
Paréceme que Irimia intenta recuperar un cristianismo máis áuténtico, impregnado de .humanismo. En min atopa
todo o apoio e agarimo.
·
Moisés Lozano, Santiago
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Unha moza irimega

Gratitude

Invitáronme a escribir unha carta desde a miña xuvéntude
sobre a revista Irimia; preguntáronme tamén se fai falla algún cambio nela.
Cada ano o número de persoas que se senten atraídas por
este proxecto vai aumentando._
Dend~

o meu vivir, agradezo a Irimia tódolos alentos que
nos dá ós xoves, que vivimos desacougados nunha relixión
que non entendemos.
. Gracias, porque co voso traballo estades animando a un
montón de x.oves (nos que ~e inclúo) a traballar sabendo
que hai bastantes que pensa o mesmo ca nós.
Por iso só digo, a<;liante. «Avante toda».
Catuxa Capeáns Amenedo, A Coruña.

Aproveito o voso nº 500 para expresarvos o meu
agradecemento pola vosa Revista.
-Xa hai tempo que tiña o desexo de que soubesooes o
que o voso traballo supoñía para os que estamos aquí ó
outro lado.
A min persoalmente axúdame moito na miña vida,
tanto para axudarme a ir dando pasiños coma para ver os
acontecementos que suceden ó meu redor dunha forma
crítica e constructiva.
Xa era tempo de ver cos ollos da verdade, e iso débollo
á vosa Revista, pequena en tamaño pero moi grande e rica
en contido.
Seguide así por outros tantos números. Que a vosa
frescura non murche nunca. Ánimo e adiante.
Bicos e graciñas.
Machusa Amenedo, A Coruña.

o sentido crítico .
Moi queridos amigos. irimegos .. Desexo que vos encontredes ben.
Despois de ler o número 497 da revist~ paréceme boa idea que o medio millar qe Irimfas feitas e publicadas sexa un
acontecemento a celebrar.
Desde o seu comezo· ou polo menos desde que eu sei da súa existencia -coñecina por medio dunhas monxas, entre
elas Tere Mailly, que vivían no meu pobo-, son un fiel seguidor de Irimia e gústanme non só os temas de actualidade
que tratan, senón tamén o punto de ·vista . crítico e reflexivo con que case sempre o fan (cun chisco de ironía).
Sen ter máis que dicir que dirixir verbas de alabanza a todos os que a fan
dedicada a ela, ab_razos deste subscritor

p~sible

e anticipando gracias pola atención
Manuel Astray Vázquez, Vilanova

Unha rede de redes
Queridos amigos:
Desde a xente que andamos . cómprornetidos coa
infancia, en tomo ó «Colectivo Galego dos Nenos» e da
«Fundación Meniños», queremos.aproveitar este nº 500 de
Irimia para agradecer e que se saiba publicamente o grande
servicio que desde sempre prestou e presta Irimia como
medio facilitador ou provedor de tantos e tantos educadores e persoas que están sostendo a rede de atención social
á infancia en Galicia, desde unha óptica de solidariedade e
de profesionalidade.
Anque non se vexa nin se presuma diso, moita vida·dos
máis pequerreclios ou vulnerables están medrando e
agarimándose gracias a esa rede de redes que é a nosa
querida Irimia. .
Jesus Medín, Cambre.

Ben

poi~

denuncia

Son un gandeiro de A Pastoriza da Terra Cha. Non quixera
pasar sen felicitarvos pola boa marcha da revista, a cal recibo
desde a súa fundación e alégrame moito a súa chegada ó
número 500, que xa é todo un récord para unha- revista tan
humilde e tan defensora dos pobres e marxinados.
Encántanme tódalas seccións. Léoas todas e en especial
todo o relacionado coa nación galega, a defensa dos
traballadores, dos mariñeiros e, como non, dos labregos.
Denuriciades a opresión dos países ricos sobre os pobres,
denunciando o que sucede en Latino América e en calquera
parte do mundo. Non entendo por que os demais medios de
comunicación non fan o mesmo, para que dunha vez a
sociedade e os políticos se concienciasen e poder así construír
un mundo máis xusto e solidario.
Non quero entreter máis o voso precioso tempo e anímovos
a que continuedes por ese camiño e que a revista non só
chegue ó núme!o 500 senón ó 1.000, ó 2.000 e ós que sigan.
Recibirle un cordial saúdo deste asiduo lector,
Valentín Rivas García, A Pastoriza.
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Roncar e soñar
Teño un amigo a quen lle gusta dicir que hai néste mundo homes e mulleres que pasan a vida roncando soños e que hai
outros homes e mulleres que pasan a vida no empeño de facer que algúns soños ~e convertan en realidade.
Pois ben, eu creo que dentro deses homes e mulleres que con suor e ledicia converten soños en reijdades están os meus
amigos e amigas da revista Irimia.Eles e elas fan realidade con nós e no medio de nós un vello e fermoso soño: o soño dunha
Igrexa Galega fraterna, acolledo_ra, crítica, xenerosa e igualitaria; o soño dunha igrexa "habitable" .Sen eles e elas Galicia
estaría aínda máis oculta e negada. Sen eles e elas a Igrexa sería menos universal e máis uniforme, imperialista e castradora.
Teño 33 anos e Irimia. lévame acompañando dende que era adolescente.
Cando estudiaba en León, Irimia recordábame, cada semana, a miña orixe mariñeira e as letras de Irimia fóronme
axudando a ser fiel ás miñas raíces, ó meu pobo, á súa historia negada e maltratada.
Irimia era daquela para min vento fresco, pan para o camiño e auga de mar na estepa castelá. Irimia foime descubrindo
o rostro de Xesús de Nazaré, liberador de pobrezas, soñador (e non" roncar") do Mundo Novo, sementador de pan, saúde,
agarimo e futuro para tódolos perdedores da historia ofic.ial.
Cando estudiaba en Roma, Irimia traíame cada 15 días a Boa Nova de que somos moitos e moitas que seguimos tercamente
empeñados na construcción do Reino e na construcción dunha Igrexa que canta cunha única grandeza: poder ser servidora
e promotora dese Reino. E ¡que ben viña poder recordar todo eso na "capital de cristiandade", onde se aplaude ós caladiños
ou vendidiños e se recrimina ós que berran alto e forte o soño de Xesús, memoria perigosa naquel luga,r de tanto aparato
relixioso oficial con pretensións de infalibilidade incuestionable!
Por todo esto, e por moitas causas máis nada <loadas de expresar, brindo por Irimia e dígovos: ¡Gracias de corazón a todos/
as que día a día facedes realidade Irimia! Un dos salmos da Biblia di que quen sementa entre charos colleita entre cantares.
Sei, incluso pola miña pequena experiencia propia~ ·que toca máis dunha vez chorar de rabia <liante de tanto deserto e
inxustiza, <liante de tanta traizón e de tanta ingratitude. Vivindo onde eu vivo coido que incluso se percibe mellar o difícil
que é pretender humildemente ser cristián galego. Pero, agora que chega o número 50Ó de Irimia, bo é que nos permitamos
recibilo entre cantares que nos <lean forzas para seguirmos. fielmente empeñados na causa que nos move.
¡Felicidades a todos e moitas gracias!
Unha aperta
Jabier Blanco, A Coruña

¡Cantas cousas bonitiñas!
Gracias IRIMIA, porque dende fai quince anos, creo,
estás aí: pequena, sen moito rollo, sen moito que ler,
constante, como lugar de encontro, como unha amiguiña.
Para que a xente, dende a súa fe e dende a nosa maneira,
teña un pouquiño máis de voz, sendo palabra galega escrita,
máis ben dende o lado dos ded abaixo. Achegándose á
solidariedade, disconforme co proxecto e coa realización
da sociedade e da igrexa que hai, axudando a buscar
maneiras de vivir ·q ue manteñan esperanza. Decidida, con
opción: non de todos.
¡Cantas cousas bonitiñas che digo, Irimia! ¡e que te
aprecio! e o que ti es gustaríame que eu fose.

Alfonso Mascuñana Bordas

Bafarada de aire fresco
Aproveitando este contacto convosco quérovos da-la miña
persoal opinión sobre IRIMIA.
A aportación quincenal que nos ofrece IRIMIA sérvenos de
información, cercanía da terra, desafogo ante a inxustiza,
orientación de crentes e sempre compañeira.
Gracias IRIMIA porque ...
... nos achegas ós "urbanitas", moitas veces de costas ó agro,
á problemática e inquedanzas das mulleres e homes labregos e
mariñeiros, baluartes do nosó pobo.
... os católicos comprendemos mellor, e· con sinxeleza, a
igrexa á que pertencemos, para manter sempre a conciencia de
compromiso e solidaridaqe cos máis necesitados.
... nos aproximas a nosa cultura, milep.aria e ric~, cunha lingua
que necesita xente coma vós para unha pronta normalización.
Son subs~riptor dende hai 9 anos, e certo é que cada vez que
IRIMIA chega á caixa do correo unha "bafarada de aire fresco"
entra no meu fogar.
¡Que sigades no voso compromiso e ánimo para superar
tódolos atrancos cos que vos atopades para a publicación de
IRIMIA!
.Ramiro· Taboada González

Graciñas IRIMIA por ser seguidora de Xesús senda .solidaria coas cau~as xustas e nobles de mundo, senda galega,
sinxela, e nosa do pobo.
Gracias e unha apert& grande,
María

CINE

Rubén Rivas Vida/

Para Ver

Para Recordar

Michael Collins
Michael Collins
(Neil lardan, 1996)

Blue in the face
Blue in the f ace
(Wayne Wang e P4ul Auster, 1995)

Conta Wayne Wang que a idera de
Non é a primera vez que a historia
de Michael Collins, líder independentista - relizar Smoke · ( 1994) veulle logo de l~r
irlandés, presidente da Irmandade Repu- unha mañá no «New York Times» o relablicana Irlandesa (que co tempo daría lu- . to de Paul Auster "Canto de nadal dé
Auggie Wren" Director e guionista deciden 'un atio despois retomar algú,is personaxes e sítuacións, convencidos de que
aínda podían dar máis de si; é así-como
nace B lue in the f ace. Pero segundo o propio Auster, non :pode ~er interpretada
como unha segunda parte: corre nunha
direceión completamente nova. O seu
espírito é cómico; o seu motor son aspagar ó IRA) e principal negociador diante labras; o principio que a guía é a esp<¡mdo gobemo británico no 1921, cliaip.a a tan-eidade. Ternos que ter presente que
atención de importantes directores. Xa eran os propios actores o.s que construían
J. Huston, R. Reford, M. CÍmino, ou in- as escenas e improvisaban os..diálogos.
cluso J. Ford amos aron interese por·levar ás pantallas a vida deste personaxe.
Agora, despois de 14 anos traballando
neste proxecto, Neil Jordan consegue por
fin sacalo adiante.
O director irhµ1dés centra a súa película no. período· de 1918_. a 1922, sen
~squecer por eso os 700 anos nos que o .
seu país foqnou parte de. Inglaterra~ Pero
J ordan non se amos a como simple un
simple -narrador da _historia senóp. que,
.
.
polo cántrario, implícase nela
Igual que en-8moke, oestanco é o cen- .
. posicfonandose do lado independentist(!.. · tro onde parece co1.werxer todo o barrio
Un poderá esta máis ou menos de acorde de Brooklin, para contarlle as súas hiscoa súa proposta, pero de seguro que non .tonas a Au.g gie e a nós mesmo a través
queda indiferente <liante dela. ·
da cámara. Por· alí van pasando
.
personaxes
tomo Lu Reed, Jim J armusch
Michael .- Collins foi a grande
gañadora no Festival de Venecia deste . _ou Madonna que c9mparten o seu
ario, leyap.do o .er~:mio ó mell9r act9r e 9 protagonismo ton entrevistas a habitan' León de Ouro á mellor película, e non é tes anónimos de Brooklyn ~e. estadísticas .
para ~enos: ~el Jordan rodeouse dun sobre o su barrio.

-

Para Traballar _Os amigos de Peter
Peter's Friends
(Kenneth Branagh, 1992)
-

.

Branagh c_o mentaba alá polo ano
1993 que Os amigos de Peter é unha ce- ~
lebración da amizade ( ... ), uriha das
poucas·constq.ntes nun mundo en perpetuo e vertixinoso cambio. Para lograr este
el segue un esquema sinxelo, e ó mesmo
tempo teatral, pechar 9ito persoas nunha
mansión. A data é a última fin de semana
do' ario, o motivo que os leva alié a invitación que lles fai Peter e o que teñen en
coniún seis deles é ter pertencido dez anos
atrás a un grupo teatral universitario.
Da súa convivencia, despois de anos
sen verse, van saíndo as coclusións :·
viviron obsesionados polos cartos, polos bens materiais, só se coidaron de si
mesmos, d~ixando · perde-lo valor da
amizade; pouco a pouco fóronse
convertindo no que nin eles nin os seus
amigos esperaban chegar a·ser. Todo esto
vano descubrindo gracias á posibilidade
.de confrontarse co que eran,. de verse a
través dos oll_os dos outros.
O que nun principio parece rompe-los
sus esquemas -terse descuberto a eles
:viesmos tal como son-, acaba transformándose nunha reconcilización co grupo, co tempo e co que a vida foi facendo
de cada un deles .
DESCRIPTORES: reivindicación da
amizade, importancia de coidar dos amigos, egoísmo:

grup,o de e~celentes ·actores (Liafn ..
Para os que queiran levar á súa ca~a a
Neeson, Alan Rickman, Aidan Quinn ... ) todosñ estes personaxes e as· súas histoe dun bo _equipo, l}.O que destaca a foto- rias, Columbia Tristar Home Video acagrafía de Chris Menges e a música de ba de poñela á venda en versión orixinal
Ellieot Goldenthal.
e dobrada.

Para non perder:

a serie televisiva Doutor en Alasca que emite La 2 de TVE ás
0:00 do domingo.
~-9

ACTUALIDADE

A insubmisión ·nos cuarteis:
nova estratexia do movemento antimilitarista A orixe da insubmisión nos
cuarteis atópase na necesidade de dar
unha resposta ás últimas medidas adoptadas polo Gobemo para frear a contestación social á mili, e que son fundamentalmente <lúas: as novas penas para
os insubmisos coñtidas no actual Código Penal, e o anuncio da futura abolición do servicio militar obrigatorio.
O Novo Código Penal impón ata

nos para ~o 2002. Este anuncio é casual,
e entre moitas outras cousas preÚnde
crear ná sociedade a falsa imaxe de
que oproblema da lnsubmisión xa non
existe, : e que os militares e o· Goberno
están exéntos de toda responsabilidade.
AAsemblea Nacional de Obxección
de Conciencia -Coordenadora galega
da maioría dos grup'?s antimilitaristas
pre·sentes no país- vén desenvolvendo,

Máis situado no inmediato está ~
nova proposta da insubmisión nos
cuarteis, que pretende ofrecer unha
nova vía de desobedencia civil
enfrontada directamente ó estamento
militar, situándoo de novo no centro da
loita antimilitarista -e do que as cóntinuas retormas legais do Gobemo o tiñan .
afastado-: Consiste, · na práctica, na
incorporación a fila~ dos mozos que

14 anos &inh~ilhaci~~----------~------------~~~npme~ae~r~eri~

para o exercicio de calquera
emprego ou.cargo público,
obtención de bolsas,
subvencións ou axudas públicas, xunto con sancións
administrativas (multas)," e
regula as penas de prisión
de xeito que só aqueles con
antecedentes penais ingresarían na mesma.
Estas modificacións
teñen os seus obxectivos:
reduci-la alarma social
que
1
xera o ingreso en prisión dos desde ese anunció, unha campaña baixo
insubmisos, debilitando o movemento o lemá: «Nin. obrigatorio, nin profede solidariedade que se crea ó seu re- sional: Abolición do e~ército», na que
dor, e aumenta-lo carácterpunitivo das se pretende resaltar que a nosa pretensancións, xa que pecha as portas para sión vai máis alá da m~ra abolición da
o acceso a un emprego público -unha mili, sendo es~e un primeiro e fun~a
das principais fontes de emprego nun mental obxectivo; pero o que pretende- ·
país no que o índice do paro xuvenil mos é moito ináis: é cuestionar a
supera o 40% e no que sistematicamente necesidade dos gastos militares, da
se destrúe o noso tecido productivo-, presencia nas esqucturas militares co~o · /
bolsa de estudios, etc, supoñendo .na . a OTAN ou a ÜEO, os modelos de _
práctica unha condena 6 longo defensa ... Por suposto que somos consdesemprego ou á precariedade no cientes do abismo insalvable que hai
mesmo; mais, tendo en conta que son agora mesmo entre a realidade e a utopía
moitas as profesións para as que, por da desmilitarización total_da sociedade,
desgracia, o emprego público constitúe e de que esta campaña non vai consea única saída laboral posible. Son, pois, guir o que tan "pretensiosamente" di no:
penas máis duras pero menos visibles. su lema. É, máis ben, un chamamento
Ó mesmo tempo, o Gobemo do PP á sociedade para que non se conforme
anuncia a "próxima" abolición de mili, co pouco que nos ofrecen e que sigasuplíndoa por planos de recrutamento mos avanzando cara a obxectivos máis
voluntario e profesional, mías ou me- amplos e necesarios.
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para conseguir a súa condi·9ión legal de militar -na
actualidade, coa última reforma da Lei do Servicio
Militar, non es militar de
pleno dereito ata que a~inas ·
un documento como tal
-.unha vez incorporado a filas- e posteriormente abandona-lo acuartelamento, co
cal se comete o "delicto" de
deserción ou desobedencia
permanente (tipificados así
no Código Penal Mili~). Posteriormente, entregaríanse públicamente para ser
xulgados en Consello de Guerra e
cumprirían a pena de prisión nos, penais
militares (Alcalá cie Henares). Á pena
estaría entre os 2 anos, catro meses e
un día . e os 6 anos.
/
1

Dous _mozos galegos, Elías Rozas
e Ramiro Paz, son os primeiros en
Galicia e en· todo o Estado español ~n
iniciar esta nova estrateria. Incorporados ó Centrp de Instrucción de Marinería de Ferrol no pasado 5 de
novembro, abandonaron o mesmo,
pasando, durante un tempo á
clandestinidade.
.Está prevista a súa entrega pública
para finais de xaneiro. Posiblemente
cando este artigo saia á luz estean_xa
detidos.

Elías e Ramiro: ¿Delincuentes ou
profetas?

Estou seguro de que moitos/as lectores/as de Irimia quedarían confusos/
as trala lectura do anterior artigo. E
creo que é·bastanteJóxico que así sexa:
En primeiro _ lugar~ e cómpre
recoñecelo, as org-anizacións sociais,
políticas, etc, caemós con frecuencia
en linguaxes e retóricas demasiado
complexas, rebuscadas, que non facilitan moito a compresión da mensaxe
que se pretende transmitir. Pode ser este
o caso," tamén. Quero indicar, non obstante, que non é debido ó capricho de
quen redacta ditos comunicados, panfletos, artigos, -senón máis ben á
precadedade de medios cosque contamos, á necesidade de transmitir i:noita
información en pouco espacio, porque
o espacio custa cartas·, e nós non-contamos con iso. As grandes campañas
publicitarias poden·permitirse deseñar
mensaxes, de maior ou menor alcance,
para distintos pÓblicos, en distintos
medios, e levalo á práctica. Nós non
ternos nada <liso, e pola contra, nas
ocasións nas que algún/ha periodista
está interesado/a en publicar algunha
destas mensaxes, póñense en
funcionamento os múltiples mecanismos encamiñados a que as voces críticas non se escoiten ou se escoiten o
menos posible, e a ser posible, nun
contexto desprestixiado. Iso si, neste
país hai "libertarle de prensa", o que
conta é "o interese da noticia". En fin,
· nioito habería que falar dos medios de
-comunicación e dos poderes que os _
manex.an, pero non é_este o momento.

Tamén hai moita xente que, crendo
que teñen razón, eren que non paga a
pena tanto sacrificio para conseguir tan
pouco. Ademais (dirase), "hai moitas
cousas que se pod~n facer", "a mili non
é algo tan importante, nin tan malo",
"ademais pódense facer obxectores e
face-la prestación substitlltoria", "hai
que pensar tamén na familia", "e no seu
futuro".
· Desde estas páxinas eu tan só quero
agradecer a Elías e a Ramiro que eles
crean que si que paga a pena, que para
~les todas esas preguntas e dúbidas
fiquen por debaixo duns ideais e dunhas
crenzas que poden ser calificadas como ·
utópicas, porque realmente o son: utó- picas no sentido qué lle da Eduardo
Galeaño no seu 'libro "Las Palabras
Andantes": "Algo que está a dous pasos, ando dous pasos, e distanciase
outros dous; ando dez, e ela avanza dez
máis. ¿Para que serve, pois, a Utopía?
Para iso serve: Para camiñar".

Menos mal que hai persoas coma
Non pretendo entrar a valora-los vós que pasarles de todas estas opinións,
motivos-ideolóxicos que están presen- . non porque esteades por riba delas, nin
tes nesta estratexia, · e que moveron molto menos, senón porque a pesar <liso,
tamén ·a Elías e Ramiro. Quer~, máis · e con moitas dúbidas, intuicións, medos,
ben, resaltar un aspecto que, por obvio, credes e poñedes en práctica algo. que
creo que non se ten en conta dabondo
á súa vez non cuestionará a moitos cal
á hora de valorar estas actitudes e a
é· a nosa actitude ante moitas cousas,
postura que toman uns e outros:
ante a vida, en xeral. Porque nos
. O Gobemo e os militares fártanse sacudirles da nosa comodidade, da nosa
de facerhos ve-la súa "eficacia e claridade de "ideas, da nos&
necesidade"; o seu imprescindible pa- "ecuanimidade", donoso perfecto equi.. pel na "defensa nacional"' par~ o cal é librio, e facédedesmos pensar, interroimprescindible que adiquemos cada vez gamos, reflexionar, sertimos incómofiláis (aínda) recursos económicos. E dos ... E non é tan difícil darse conta de
dentro disto, os insubmisos son que o mundo non é algo tan marabilloso
· Volvendo á co~sión ·que puido "delicuentes", "insolidarios".
como nos di a televisión e o Gobemo.
orixina-la lec~ura do anterior artigo
Ben certo é que este discurso cala E podemós tomar moitas áctitudes ante
explicativo da "insubmisión nos en moita xente; ben porque os seus iso: pecha-los ollos, por exemplo; ou
cuarteis", creo que o prinCipal motivo . intereses se verían afectados no caso de dar unha esmola, nas múltiples formas
que pode crear esta confusión, este non que as pretensións de paz, xustiza; que a sociedade nos ofrece hoxe en día;
entendemento, é a· mesma actitude dos solidariedade que os insubn;risos bus- pero quizais tamén poidamos chegar á _
insubmisos nos cuarteis, neste caso, can, cheg.áran a realizarse dun xeito vosa conc~usión: hai cousas que pagan
Elías. e Ramiro: ¿Para que fan is to?~ . máis claro, ou ben porque de sempre se a pena. E actuar en consecuencia.
¿que pretenden?, ¿Por que agora, que· · nos presentou a obediencia como un
van a-quitar a mili? ¿Van de mártires, valor básico, e todo o que soe a desAndrés Hemández Mouriño
de heroes?
obediencia cheira mal.

TELEVISIÓN

Antón Miramontes

Chega a televisión dixifal
¡Chegou a televisión dixital! Iso molestan hoxe ás veces?. Iso din, ve- níismos e nioitas lerias,. pero no fondo
quere dicir que as imaxes que nos r~mos q~é ocorre.
todo é polo cartiño. ¿Só polo c~iño?
cheguen ás pantallas do noso televisor
Pero. non só emitará imaxes senón Iso sen dúbida, pero máis ó fondo de
non nos veñan a través de ondas de ~ tamen música e radio. E aínda máis: todo está a loita polb poder, o inmenso
frecuencia, senón por impulsos elec-. Cando vaia medrando, ofreceráun aba- poder que dá control~~los medios de
trónicos dixitais (de linguaxe binaria no de posibilidades para que, sen le- comunicació1:1, esa é . a tentación. O •
de ceros e uns, díxitos) como
goberno do PP quere unha
os que utilizan os ordenadores . .....---~~~~~~~~~~~~:"".""!'.'~~~~~~ plataforma única e pluralista.
Parece o sensato. O PSOE ¿Que supón este novo siscousa
estraña e contradictoria
tema? Vaiamos por partes. En
coa
súa
ideoloxía-, está polas
canto á súa importancia, para .
·"-"'""·" . . · privadas. Pero verémo-1o · que
algúns sería relativa, pero
pode o inmenso imperio ecooutros eren que esta data do 30
. nómico da..sociedade Pris.a, cade xaneiro en que empezou a
emisión dixital quedará coma'
pitaneada por Polanco, a favor
de Canal Satélite e en contra
histórica, case coma cando
da plataforma única. As espaempezou de primeiras a televidas
están no alto e hai que essión. Suporía unha nova revolución non só técnica -que
perar.
tamén-, senón sociolóxica. Un
O q'ue costa ó pobo "pagano"
cambio profundo no mundo da comu- vantarse un do sillón, poida face-la comnicación televisiva. Quédarán aínda as pra no super, tramita-los asuntos do
A tele que ternos é gratuita, excepcanles actuais, que agora hai que em- banco; le-la prensa do día na pantalla, to Canal+. Todos, sexa cal s~xa o nivel
pezar a chamar 11 xeneralistas 11 , pero irán recibir páxinas solicitadas a unha bi- económico, ternos acceso a ela. Tan só
esmorecendo ó irse impoñendo o dixital blioteca, ver na súa casa os cadros do unha minoría, moi minoría, paga por
pola múltiples vantaxes que ofrece.
museo do Prado e así infinidade de ve-la de pago, que polo demais non
cousas máis. ¡Algo nunca visto e que aporta moito. _Isto considero que é un
pode cambiar moito a nosa fo~a de gran_de avance democrático, estar ó alAs vantaxes do sistema dixital
vivir!
cance de toqos, mesmo os de menos ,
medios económicos, sen diferencias.
Ó dixitalizarse a información ocuPero
agora isto acábase. Todo o dixital
pa menos espacio cá que viña por on-·
A guerra das plataformas
hai
que
pagalo. _¿Que pode custar?.
das e ademais pode comprimirse; por
Pero o que supón tamén nioitos Vexamos: - Fai 'falta unha - antena
iso co sistema dixital o telespectador
cartos. ¿Canto se move detrás <leste parabólica -as outras non serven-, un
en vez das 5 canles abertas (A Primeira,
·novo negocio?.É difícil calculalo, pero, ou varios descodifi~adores con' mando
a 2, Antena 3, Tele 5 e Autonómicas)
polo líó. que se armou, debe de ser - a distancia -outra das guerras actuais,
e unha de pago (Canal +), poderá
moito. Hai quen suma máis de 100.000 pois cada plataforma quere poñer un
dispoñer de preto de 1_00 canles variamillóns-de pesetas. Unha inmensa tarta ·diferente-, e sobre todo, ·para moitos
das. As posibilidades de elección de
da que todos queren leva-la mellor parte. dos servicios qu~ indicamos antes, ' fai
programa multiplícanse inmensamente,
Isto desatou a guerra. Guerra entre a falta ter teléfono, xa que todo vén a
e con iso aumenta a liberdade e ·
plataforma liderada pola TVE, partida- - través da liña telefónica, e un ordenadificúltase o intento de control, a eterria dunha platatorma unitaria e plurallsta dor. ¿Que pensar de moitas familias,
na tentación dos poderes establecidos.
(con_ TV-2 nacional, TV3 catalana, sobre todo dos ambientes rurais?. ¿Van
Gañamos en diversidade e en liberdade.
TvG, Euskal Televista, Televisa mexi~ ter carto~ para todo isto, yan poñer un
A. fidelidade da imaxe será absolu- cana e outras máis) e a plataforma Ca- teléfono ou mercar un ordenador?.
tamente superior, pois 11 o sinal 11 non nal Satélite, que quere te-la_ propia (con Parece que a desigualdade en vez de
sofre deterioro ningún ata chegar ó re- Canal+, Antena 3 e outras empresas), reducirse vai ir en aumento. Esp~ramos
ceptor. ¿Acabaranse por fin as som- entre o PP e PSOE, eñtre o diario El que pouco a pouco todo vaia evoluciobras, as dobres liñas, etc, que tanto Mundo e El País. Usari moitos eufe- nando para ben.
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O EVANXEO IRIMEGO (6)

Xosé Chao Rego

A tentación do deserto
Irimeguiños, atendón agora
entremos nun asunto. delicado:· .
crían que no deserto o ·demo mora.

Así é coma, dun xeito semellante,
seica o. noso Señor estivo a proba
no deserto, CUfl: demo moi rallante.

Coido que non será tµngún pecado
dubidar unha miga <leste asunto
aínda que saia o ·demo malparado.

Entendedeiras tes, coido, de sobra:
poñen aquí de tentador ó diabro
coma no paraíso foi a ·cobra.

Eu, irimego, sempre me pregunto
o que foron as probas do deserto, ..
e a solución aquí hoxe apunto:

Por 'iso quero remacha-lo cravo:
toda a vida · dourou es.e gran lance
da tentación, que non o fixó escravo.

O pobo de lsarael, évos ben certo
conrenta anos disque andou errante ·
pra ter cara a Canaán camiño aberto.

Resumido en días o percance
xa ti este artifido adiviñas
que resumo aquí, neste romance.

1. Xesús ó deserto foi
.en procura de acougo:
tras ben días de xaxtln
aparece un vulto mouro.

O anxo caído: escultura do demo,
feíta por Bel/ver, e que se podo
ver no parque do Retiro, Ma~rid.

3. Como a xente escolle sempre

2. Era o demo que a tentar
viña.por se el podfa
· co Pillo de Deus, e así
ver que camiño collía.

o bandullo ·antes que nada,
o demo xogou coa fame
botándolle moita cara.

- 4. Xesús coa Biblia na man
respondeu que para un pobo
nin o diñeiro é un deus
nin o comer éo todo.

. -5. Co rabo entre as súas pernas
(se que rabo el tiver(e)
o demo volveu á carga
teimando erre que erre;

7. ¿Non quería o tal Xesús
predicar ós seus paisanos?
¡O mellor era facelo ~
con sistemas sobrehumanos!

8. Levouno ó alto do templo
pra se guindar polo ar: ·
"Arixos termarán de ti
aplausos non che han faltar".

6:

(Isto de Xesús e o demo
évos unha semell~za) ·
Que cando o dem~ empeza
nunca deixa, sempre ava~a.

9. E tras fracasa-lo diaño
subiuno a un inmenso outeiro
sin~lando coas gadoupas
que era seu o mundo enteiro.

1

10. Non quixo axeonllarse
Xesús <liante da ambición:
era pobre e tiña fame
mais non era un papón.

Afame
-prirrieir~ te"f!tación-, abre un burato
que_ soamente enche:Jp.os con sede de xusticia.
Tefceira 1eñtacioñ:· háivos X:eñte en Galicia
que co demo ·fan, polo poder e cartos, trato.

Por-iso -Segunqa _tentación-, móito ingrato
estUdia · esa ·carreira · noxe~ta de cacique
e por seren coménenciudos botan-· a pique
ó seu irmán máis pobre, ti~o por parvo e fato.

· Sumario
Chegado a este momento, irimego,
.e antes de seguirmos cara adiante,
lembrarás ora mesmo nun instante
o qu~ che predicou, seguro~ o crego.
,Pra face-lo Evanxeo máis galego
non fai falla meter máis variante
ca escoitar e ollar ben vixiante:
cómpre: que non. sexas xordo ou cego . .
Con tanto saduceo ou herodiano,
ou esenio,. celote ou fariseo,
o que -fixo Xesús foi ser humano.
- Seguínno-lo Evanxeo, penso. e creo
-é dispoñerse a ser, moi bo paisano:
tras facer xusta a terra, vén o ceo.
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CONTOS, PARABOLAS E HISTORIAS

Xosé Antón Migué.fez Díaz

,.

A Sabedoría da Rosa da Veiga
Tratara algo aquela velliña que
pasa dos noventa ~ando dez anos
atrás fora cura da súa parroquia. Pol~s
voltas que dá a vida volvinme encargar daquela freguesía e ós poucos
tocoume levarlle á casa a comuñón,
da que era moi devota. Nunca. pensei
que sairía tan iip.pactado
de cabo dela. ·
Eu ía con présa e
non por vicio, e disposto
polo tanto a face-lo meu
ministerio con dignidade
pero sen entret~rme.
Cando cheguei á súa
casa e a atopei na cociña
da planta baixa da casa,
certo que por un casual ·
non había ningúen con
ela aínda que rarisimamente a deixaban soa.
¡Ola señora Rosa!
Veño traerlle El Señor
(como ela dicía). ¡Canto
bon! ¡E alégrome velo.!
Contestoume coa súa
voz apagada e aínda
fermosa. Irnos logo,
dígolle despois de darlle
un bico e dispoñéndome
ó labor estendendo xa o
manteliño-corporal que
levaba comigo para prepara- la
mesa
da
comuñón.
Eu dispoñíame xa
pero non puido ser. Non
· podía ser sen o "crucifixo" que Rosa
sabía que estaba arriba nalgún dos
cuartos do sobrado da casa.
Mandoume ir catalo escaleiras arriba.
"Non aparece na mesa que me dixo,
sefiora Rosa", dígolle de volta. "Pois.
mire no aparador do outro cuarto",
volveume mandar de_segundas. Aínda
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tiven que facer unha terceira indaga- .- supuxo sub_ir e baixar escaleiras vación tras do crucifixo da Rosa. Pen- rias veces.· Por fin estaba -todo: se
saba_ ~ aínda . chegar ·a tempo á cadra ·aínda esperaban por miil aínda
segunda dta miña daquela tarde e q~e chegase tan tarde.
dispoñíame xa a darlle a comuñón,
. _Pero a séñora Rosa non tiña P!ésa.
pero tainpouco pódía ser: faltaba a
Non lle chegou a oración doPai Noso
que rezamos para prepararse antes de come-.
lo pan de Cristo senón
que
botou
unha
longuísima ladaíña de
oracións que aprendera
de nena as máis delas e
que, por algunha frase
que lle trasoín ,entre os
murmurios, falaban,
entre .outras cousas, do
grande honor que para
aq_uela humilde criatura
era recibir "la soberana
y· divina majestad del
Universo".
Certo que · non
cheguei á segunda cita
nin me pesou. Aquel día .
coa velliña Rosa da
Veiga decateime como
nunca do s·entido e ·be-·
neficio do rito cando
está posto ó servicio da
fu. Aquel día, sen
ninguén me-obrigar, non .
ti ven ahondo con
dobregar un xegpllo
para expresar veneración ante o pan do sacramento santo. Aquel
vela que levaran á igrexa o _xoves día a pesar das présas, xa inútíles, e
sanfü e quería ela que ardese _na contaxiado sen· dúbida pola fe da
ocasión. Despois da vela compríalle Rosa fixen_dobre xenuflexión solema auga bendita do día de Pascua que ne ante o santísimo sacramento pornon sabía onde estaba e pediume p9r que a yelliña devolvérame a unha
favor que a procurase tamén. Igual meirande .conciencia da pr~sencia da
que na busca do primeiro tesouro, . Divina . M~estade naquela J;iumilde
cada un dos dous que o segurron cociña de Montouto.
,.

O NOSO TABOLEIRO

Así foi a-- Festa do Lome
Estivemos de novo no Pazo de
Galegos, no que nos acolleron, coa
cordialidade de sempre, as Relixiosas
Doroteas. Poi realmente unha festa ..Na .
primeira hora fixémo-la Asemblea da
Asociación Irimia; dela destacámo-la
información das distintas actividades
que en totno á Asociación rebolen:
irimianzas nos distintos lugares, publicación e difusión da colección
Angueira, os Sábados bíblicos,
os Encontros na Pascua e no
verán, as Pasantías teolóxicas,
a Romaxe, a revista Irimia.
Todo é importante, feito con
moita ilusión.

das cidades, pero non hai que esquecer porque as parroquias son e teñen que
·que o Novo Testamento remata coa es- ser conservadoras, ritualizadoras, e paperanza ~a nova Xerusalén. O . decen dunha dimensión xurídica que
nacemento das cidades foi necesario non ser:ve para a cidade, na que .os límiporque elas son motoras do progreso e tes parroquiais son artificiais.
da civilización, pero tamén nacen· e
A pastoral comarcal debería promomedran a conta do excedente agrícola:
ver cristianías, que así se lles chamou
Concretamente, Xesús de N azaré na Festa oo Lume á versión galega das
era bastante hostil ás cidades do seu Comunidades Eclesiais de Base.
1

Dous testemuñqs

Anuncio Moroño aportou
a experiencia da comunidade
á que pertence na Coruña.
Xtintanse para reflexionar, c~1e br a -la fe e sentírense
apoiados . .Teñen relación coas
Raíces rurais
Comunidades do Estado. ForUn segundo tempo dedicáman parte da Coordenadoia de
molo a reflexionar sobre a
Cristiáns Galegos.
Romaxe d~ste ano. Daniel
Antón Martínez Aneiros
López Muñoz introdu'ciunos no
fainos partícipe dunha singutema: «A Rom.axe este ano Era a celebración eucarística da Festa da Virxe da Candeloriá e
lar experiencia por terras de
toma a cidade, · con todo 0 todos con cadanseu cirio aceso.
Narón: xúntanse para reflexiosimbolismo que is to fon». · Interésanos tempo porque eran lugares onde as po- nar sobre a ida. Buscan o encontro, o
ter clara a realidade rural-urbana de tencias estranxeiras· cultivaban o hele- apoio dos outros e o seu núcleo de unión
Galicia. O compoñente rural ten gran nis~o: esa cultura dis_tinta e oposta { é ·a solidariedade. Pan festas abertas a
importancia: só un 35 por cento da hebrea ,q ue aniñaba nas cidades quen queíra participar.
poboación ocupa· terreo urban9.
influ~nci~das polo poder político ocuNembarnante~ as nosas raíces son pante. Nelas intentábase fala-lo grego
.A horá.do pan ·
rurais. Hfil unha realidade d~ desvincu- no canto do arameo.
Agora empeza a festa coa c~mida
lación do rural. E .ten que irse dándo
que
trouxo cadaqtién. ~robamos orellas
unha reconciliación con este noso ser~
As cristianías
por Filucha e mais Sole, o roséo
fd.tas
· dun_xeito paralelo 9 qu~ pas_a ~oa fal(!.
Ternos que asumir -eon orgullo a nosa . ~
Fíxose refereñcia. ó medo ·que os de Sysi, o chourlzo feito pola nai de
_identidade. Hai que ruraliza-Ja cidade e_ cristiáns ternos a ir a Nínive, a. gran Mari Carmen, as filloas, emp~nadas,
urbaniza-lo campo. Aproveitarémo-la cidade, padecéndomo-lo complexo de café das monxas ... Hai para todos e
Romaxe para descubrir todo 0 que a Xonás. Aínda máis; a Igrexa mantívose · Bernardo agradece o ben que conieu sen
cidade lle debe ó campo, e descubrir rural ·e non soubo enJrar na cidade··se traer el nada ...
tamén todo o que o campo lle debe .á ·non é levando á reparticíón. parroquial . ·
E logo, o pan eucarístico. O cura
0
cidade. .
do mundo rurai, no que prima elemen- . ~úloxio Sangil recordóuno-los t~mpos
. to xeográfico e a veciñanza: as relacións. da purificación da muller, eses corenta
primarias de cara a cara, ment~es D:º _-días -oitenta ¡se·paría unha filla!-, para
Ambivalencia da cidade
ámbito urbano a veciñanza conta poucó pedir perdón l?ºr parir.
Pepe Chao fálounos da teoloxía da· e· as relacións adoitan ser de libre elecTodo isto aGOn~ece~ gracias á particidáde: tódalas -cidades naceron· dos ción; esá éºuriha das grandes vantaxes cipación
de vinteunha persoas, sen condeuses, menos unha: a que construíu das cidades.
tar ás mulleres. Contándoas eramos cinCaín, que aparece na Biblia coma pai
En Galicia hai un terceiro espacio: cuenta e· dúas.
das cidades e ~vó da industria. A Biblia as cabeceiras de c~marcas, que de~e
Mari Carmen e Carmela.
fomécenos unha idea bastante negativa · rían servir para actuar pastoralmente,
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· Ditos sobre a muller
As solteiras i

Irnos deternos hoxe naquelas
mulleres que non chegan a casar,
tamén a elas se refire a nosa
fraseoloxía. Así, e.ando unha muller
·pasa de m~dura, pénsase que xa
non está na i~ade de ~asar, pénsase
·que xa lle pasou o sol pola porta;
caso contrario é-o daquela, mociña
aínda, da que oín dicir que non ha
facer moita sombra na cola, pois
ave.n turábanlle casar antes cás
. outras .ou non quedar moita atrás.
En cambio, ás que non corren esta
sorte, só lles resta quedar para

vestir santos, quedar de ponla Poula é a finca que se deix~ descansar, na Gudiña e na Mezquita,
ou terreo de matorral, sen cultivar-

·, quedar para aconchega-los
tizóns, quedar para coce-lo carolo
ou ter que roe-lo pan reseso. Con

Hilario ocupa o extremo oposto, de
aí Deixarlla ou reservarlla a San
Hilario signifiq quedar solteira
unha muller, a explicación está en
que o mencionado santo cando viu
que a súa filla, Abra quería casar,
pediulle a Deus que a levase, para
que nunca deixase de ser virxe.
Outr.as mulleres, en Cé!mbio;

agárranse dun cravo fervendo,
cando, despois de pasa-la súa
suposta etapá casad~ira, casan con
calquera antés de quedaren solteiras.
E xa se. sabe o efecto que isto lles·
pode producir, sobre todo ás de
maior idade, lembren, desde dar gra: cias levantando as mans ó ceo en
Una vella revisvellá,
. · vella como o me.u chapeu,
tratáronlle o casamento,·
levantou as mans o .ceo

todo isto só se observa que as
soludóns á ausencia do matrimonio
/ atá volvérense mozas en
están -estaban na sociedade tradiA unha vella, moi ben vella.
cional-, no fogar· ou na relixión. E
xa que polos santos chaman as .. vella -como Zaragoza~
tratáronlle o casamentó:
solteiras, sobre todo por Santo An-:¡de vella volveuse moza!
tonio, cómpre saber tamén que San

O CANTAR DO IRIMEGO
A nena Irimia xa compre
oiiúnteroCincocentos
e os·irimegos estamos
ruidosamente contentos.

2. O entusiasmo da alegría
mellor será que nos sobre
porque ela nunca durou
moito na casa do pobre.·

3. Se Irimla tirá foguetes
non é porque teña fume:
ma súa lareira arde
con afouteza o lome.

4. Dezaseis anos soprando
no recaldo ou remol
lareira de Breogán
ten hoxe a luz do sol.

5. ¿Queres facerte irintego?
diciamos nun cantar,
que .agora aquí transcribimos
porque é cousa de lembrar.

6. Foi nun folleto á parte
facendo p,equena entrega
para darmos boa razón
da identidade irimega:

7. Vexo o ·mapa .de Galicia
cos olios de hÓme novo
porque me fago irimego_
pra que medre o· noso pobo.
8. E ¿que me di -este mapa?
A mensll;Xe é algo f orle: .
que quizais o Noroeste
pode perde-lo seu norte:
9. O empeño do irimego ·
é unha angueira pretensiosa:
reve'lar, prá nosa Terra
unha foto ben xeitosa.
1O. O irimego é un crente
que trae a Boa No_ticia:
bo cristián é quen se encarna
nas raíces de Galicia.
11. No Pedregal de Irimia
onde nace o río Miño
no ano setenta e oito
principitímo-lo camiño.
12. Un horizonte común
é a nosa identúlade:
que casen na nosa lgrexa
afee a galeguida.de.
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