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EDITORIAL O _NADAL E O XOGO 
DOS VERSINOS OCULTOS Non 

sabemos se as lectoras e lectores de Irimia xa repararon, 

pero levamos catro aniñas facendo polo nadal o xogo 
dos versiños ocultos. Tamén ~e poderla chamar dos ·ver
sículos humildes e é ben simple como podedes obser

var na páxina .... <leste número. 

¿A que si? Ese verso: ¿qué tes que 
non recibiras?, presidiu durante 

un ano enteiro a cabeceira desta 
revista. Esa secuencia de pala

bras tan precisa, suxestiva, revo

Jucionaria, está na Escritura, 
pero non é moi coñecida. E 
·merecer, merecíaq, neste tempo 

de . superheroes que. disque 
-manda de cretinos- a ninguén 

deben p.ada. Rematado o ano, 
descubrimos · o segredo máis 

agardado e sit.uamos a frase: na 

carta que un apaixonado Paulo 

de Tarso manda ós seus amigos 
da comunidade cristiá de. Corinto. E acaba de ser feliz

mente substituído polo novo verso oculto para o 2002: 

Un é quen sementa e outro quen recolle. Ben xeitoso. 
v r iños ocultos, os versículos humildes, non figu

ran na grandes citas da escritura, non foron aprendidos 
d memoria nin sufriron o desgaste de titularen· n:in
gunha gran encíclica. Son perlas pequeniñas, son xoias 
descoñecidas, son a música de fondo -o baixo conti
nuo para os que gusten do barroco- dá Palabra escrita 
que nos axuda a vivir, a crer, a comungar cos que nos 
precederon. e nos seguirán. Son a . sabedoría ambiental 
que transpira a Escritura, por iso se asemellan tanto ó 
nadal, que é un gran escenario para representar cómo 
o amor se fai pobreza para poder amar máis. 

O primeiro dos nosos versos foi aquel que dicía:.E así 
durma ou acorde, a semente xermola e medra. Presidiunos, 
humildiño e sen ruído, durante o ano 1998, e resultou 
ser un fragmento de Marcos, moi propio en tempos de 
tensión, de militancias neuróticas, de adicción ó traba
llo, de salvamundos en tres días. 

O segundo, ¿alguén se lembra? Foi cabeceira no 99, 
e tamén era ben acaído para a sociedade 'na que vivi
mos. Di cía ¿Por qué non :Xulgades por vós mesmos o que 
cómpre facer? Era de Lu~as, capítulo 12. 

E xa no ano 2000, unha microparábola de Marcos: É 
corna o fermento que unha muller amasa en tres medidas de 
fariña, que nos fixo entir, <liante do bombardeo mile
nari ta, o alivio da espiritualidade do lévedo na masa, 
da e p ranza tranquila contra toda esperanza. 

Irimia, de maior, quere ser como un versíño oculto. 
Bo Nadal. 

Foto portada : Abbas/Magnum 

Daniel López Muñoz 

O TRASNO LOU Aí atrás déronnos ganas de escri
bir que tiñamos futuro, que este estudiantado definitiva
.IJlente imaxinativo e creador de formas novas .. de expresión 
e manifestación era a "garantía de que Galicia espertara 
definitivamente do seu sono, Fogar de Breogán, · de 
Breogán. 
Pero ternos un proido aí que non nos deixa acougar na 
cadeira. O caso é que nos estrañaba, abraiaba, mellar <lito, 
que a masa do estudiantado fose unha soa voz coa masa do 
profesorado e o rectorado, e todos sen fisuras, seica, defen
desen e atacasen o mesmo, tal como se vendía na prensa. 
Pero non tal. 
Por iso que, consultado o sector estudiantil da mesa de 
redacción, reafirmámonos no aplauso á imaxiriación, pero 
tamén nas n9sas dúbidas funda~entais ¿Interésalles real
mente ós estudiante que, como ten pasado ás veces, se 
seleccionen como profesores universitarios nada máis que 
ós da casa, a través 'dun sistema que considera como méri
to decisivo a fidelidade inquebrantable ó catedrático 
correspondente? ¿Interesa ou non ó alumnado que para 
chegar a profesor de universidade sexa preciso acreditar 
<liante dun tribunal independente, como todo funciona
ri0, GS seus coñecementos, O seu saber ensinar, a sÚa capa
cidade intelectual e investigadora? ¿Non é prioritario para 
os alumnos que o profesorado se someta a un control 
estricto de calidade, e non só pola institución universitaria 
senón, sobre todo, pola valoración dos propios alumnos e 
alumnas, e que esa valoración se faga pública? ¿Non é do 
interese do al~mnado que a universidade. rompa a súa bur
bulla académica e que se remate con ese curioso fenóme
no de que en bastantes casos só cheguen a profesores 
aqueles que mamaron, medraron, madureceron e balore
ceron na universidade, privados de calquera experiencia 
laboral, profesional, empresarial ou científica fóra do pro
pio departamento que lles deu o seu título? 

¿Terá razón a ministra en parte do seu diagnóstico? O que 
non está nada claro, en calquera caso, é que a endogamia 
se cure con centralismo españ9lista, o deterioro da públi
ca con vantaxes para a privada e a reuma con sopa de tar- · 
taruga. 



. 1 A e L A' 'E 1 Francisco Xabier Martínez Prieto 
_ ~v . Cumpriuse."nazareno" 

BQANOVA 

lo ECO M° Carme Miguélez e Carlos lbargüengoitia 

Exiliado 

Cómpre salienta-la fe de Xosé. Novamente obedece unha arde, reci

bida en soños, e marcha a outro país co nena e a mai. Xesús é exi

liado, ten que deixa-lo seu país - co que representa de desarraiga

mento- fuxindo dunha persecución política. Coma humano comeza 

a _padecer de nena as inxustiz;;is dos poderosos, tendo que emigrar, 

coma moitos outros no decorrer da historia. Encárnase axiña no 

sufrimento do home exiliado. Ten un pa_i que o protexe, e Xosé ó ter 

coñecemento da desaparición de Herodes (o perigo) regresa á súa 

terra, Israel. 

Hoxe, desgraciadamente,_ moitos exi liados non conseguen regresar 

ós seus fog_ares. O Reino camiña paseniño, demasiado lento. 

A Guardia Civil interceptando a 62 inmigrantes en Gibraltar, cinco eran 
mulleres embarazadas . 

Os re latos da infancia en Mateo posúen un forte sabor ás escrituras. A intención deste fragmento é a de presentar a Xesús coma 

un novo Moisés e coma inicio dun nacente pobo; ó xeito dos comezos de Israel. A fuxida ó deserto, a matanza dos inocentes, os 

soños para avisar .a Xosé, o regreso de Exipto. non fan máis que amasarnos en Xesús a mesma_ historia de Israel. As expectativas 

mesiánicas do momento apuntaban que o Mesías viría do deserto. Mateo busca presentar nesta pasaxe o mesianismo de Xesús. 

O mesías tiña que vivir unha sorte similar á que fara propia do pÓbo da alianza. 

Mateo ten que defender o mesianismo dun home que debera nac~r en Belén, coma estaba mandado; pero que sen embargo por 

algo lle chamaban "nazareno". Cando nos parecía que estabamos iniciando o evanxeo, descubrimos que aquí está o final. Aquí 

est~n as conclusións. Lembremos que a infancia é o último que se escribiu. Son as derradeiras ideas dunha escala mateana.que 

dolorosamente foi asumindo que o seu mesías non sería nacional (dende Xerusalén-Belén), senón marxinal (dende unha pobre 

vila de Galilea). 
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APENEIRA 

O calendario da ONU para o 2001 aínda nos esixe atenció.n para unha data: o 

DÍA DA DIVERSIDADE BIOLÓXICA, o antepenúltimo 

do ano. Son moitas as especies que poden desaparecer como a troita 

dos nasos ríos, na ilustración, pala contaminación e o fomento salvaxe 

de especies de fóra; o peixe espada xa reducido a un 100/o nestes 40 

do á caza furtiva e ó contrabando dos cornos destes e ós º?ºS daqueles, sen que a 

ONU faga cumprir as leis que prohiben a cacería de ·especies protexidas. 

.)~·:.1.f ·'. Ü . . (<iounrü ~ 1. 
///,. "-°"·"º~' fl1,h, /~/'/,,, kt F~//h;. ?f,..,,,/,N/, 

O EURO fai abanea- la cabeza eº· peto de moitos neste remate de ano. 

Outros están a informarse da historia de "poderoso cabaleiro é don diñeiro" que can

taba Paco lbáñez. A Fundación Barrié de la Maza ten aberto ata o derradei"ro día a 

Exposición: "·lsto é diñeiro. Das orixes ó euro" Xa que antes da moeda (s VII antes de 

C.) intercambiábanse obxectos como valor de cambio: cunchas, gando, armas, etc. 

Podemos ver esta mostra de moedas cuñadas en Galicia desde o s. 1 antes de C. . Na 

foto un billete de 1.000 reais emitido na Coruña. 

Son moitas as parroquias que viven este 

tempo de Nadal intensa e creativamente 

como as de Folgoso do Courel, Hospital 

da Condesa, Padornelo e Fonfría no 

Cebreiro, animadas polo seu crego 

XESÚS MATO, na -foto, que 

desde hai 18 anos está a levar ali un gran 

traballo pastoral e cultural como é a· 

recuperación dos "Reises". Cada xeira dis

poñemos de máis material para preparar 

estas festas, así o poemario . infantil 

musicado Recreo (Ed. Bahía) con casete 

incorporado e que ofrece actividades e 

música para as festas estacionais como o 

Nadal. Hai anos Mato deleitáranos xa 

con aquel "GaliCia canta _ó Nena" prota

gonizado polos que ían dar vida a Fuxan 

os Ventas e A Quenlla. 

A "FUNDACIÓN PAZ E SOLIDARIEDADE está a reco-

ller material para enviar a Cuba, xa. Non é o primeiro barco que vai partir desde Vigo: 

roupa, coches, medicinas, etc. Hai que salienta-la campaña que están a facer varias 

asociacións .e cancel los, así o de Narón doou dous camións para o lixo. Neste tempo 

de xenerosidade AFAN tamén está a recoller alimentos e xoguetes para as familias 

máis necesitadas de Vigo, unhas 300 ... Tamén a Asociación Banco de Alimentos de 

Vigo está a solicitar a axuda de voluntarios/as así como de empresas que doen recur

sos alimentarios. Só o anó pasado repartiron 200.000 quilos de alimentos. 



A 11 ESTRELA DE 
NADAI:' ou flor da Pascua adqui- · 

re unhas intensa cor vermella neste 

solsticio de inverno que lace arredor das 

súas pequenas vainas amarelas. Natural 

de México onde reina coma un arbusto 

de máis de 5 metros, agora hai varieda

des que poden celebrar con nosoutros 

este milagre ·de vida e creación que 

mercamos nestas festas. China é o para

íso das falsificacións coas que gaña 2,9 

billÓns de pesetas ó ano; entre nós 

fabrícase o 480/o dos productos falsifica

dos da UE e compramos un 250/o dos 

que se fan polo mundo adiante. Son. 

mafias que se aproveitan dos inmigran

tes sen papeis para enganar ós cidadáns 

con copias do que queren. 

Alfonso Blanco Torrado 

O futuro de .AFGANISTÁN depende da convivencia das súas etnias e tri

bos, moito máis arriscado cas crenzas que poden axudar a crear un ha ética un_iversal 

para tódolos pobos, a non ser que a relixión sexa manipulada pala política como acon

teceu en Europa tantos séculas, e en Afganistán tamén. Pero os vimbios cos que se 

q_uere tece-lo futuro afgán, triscados~ mesmo palas intrigas de occidente e os seus 

paternalismos indecentes, o antigo reí de Afganistán e o presidente de Paquistán son 

dous reflexos do fascismo de entreguerras europeas e do autoritarismo máis actual. 

Mentres, a Alianza do Norte probou xa a súa sede de sangue e violencia. Na foto, dúas 

mozas que_ se matricularon na Universidade despois de 5 anos de prohibición. 

ESTAMOS N'O BOOM DO COMERCIO que coa súa 

publicidade está a manipula-lo sentido destas festas, pero non podemos esquecer ás e 

ós dependentes que n"estas campañas de r\Jadal son explotadas con contratos de lixo. 

Nos pequenos lugares de España hai 527.368 comercios ó por menor que empregan a 

millón e medio de persoas (un 10,30/o do mundo laboral) e nos que a maioría só teñen 

un empregado que traballan moitas horas e cun salario mínimo. Hoxe tamén quere

mos loar o traballo tradicional de moitos conventos de clausura que manteñen unha 

repostería de Nadal artesanal coma as monxas dominicas de Viveiro. 

EN BELÉN NON HAI FESTAS populares, a non s~-la "Misa 

do Galo", debido á guerra declarada de Israel á resistencia palestina contra a ocupa

ción da Cisxordania e Gaza. A seis quilómefros ó sur de Xerusalén, é un dos focos da 

lntifada que xa custou máis de 1.000 rnortos. Na foto, un pacifista israelí entre os 

mil ataúdes que os lembran na Praza de Rabín de Tel Avive así colocados por el e os 

seus colegas de grupo, coas cores de cada país. Palestina segue a sufrí-lo terrorismo 

de estado dos seus veciños de Israel, invocando a vinganza polos golpes dos deses

perados palestinos que están a suicidarse e a remata-la vida de xudeus inocentes. 

e·· ... ~ .. ···· 
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POLITICA Tintxu 

Í , 

DIALOGO E DISTENSION 

O debate de investidura de Manuel Fraga como presidente da Xunta rema

tou con sorpresa, prometendo un novo clima de diálogo entre os diferentes 

grupos parlamentarios. Populares e socialistas xa anunciaran previament~ a súa. 

vontade de. diálogo, e Fraga e Touriño xa mantiveran un primeiro encontro. 

O discurso do candidato Manuel Fraga non ofreceu grandes navidades e 

na súa resposta Pérez Touriño propuña negociar pactos sobre cinco grandes 

temas pendentes. Pala súa parte Xosé Manuel Beiras :fixo unha dura interven

ción na que criticaba a hostilidade dos medios informativos á súa candidatura 

e acusaba ós socialistas de non quereren pactar cos nacionalistas. 

Ó remate de 40 minutos dun discurso lido a gran velocidade, Xosé Manuel 

Beiras dedicou trinta segundos fóra do guión a solicitar diálogo co grupo 

maioritario. Manuel Fraga aceptou esa oferta e insistiu nas posibilidades de 

diálogo, con palabras amables dirixidas ó voc·eiro do BNG, moi lonxe da crí

tica aceda expresada polo voceiro do PP, Jaime Pita. E _veu lago a imaxe da 

sesión: Xosé Manuel Beiras ergén~ose a darlle a man a Manuel Fraga ó rema

te do discurso deste. 

Os signos de distensión 
semellan ir máis aló. das rituais 

proclamas de vontade de djálogo 

Os xestos seguiron logo:·o BNG sentou cos outros grupos para falar sobre 

a elección do valedor do pobo e Xosé Manuel Beiras asistiu, por primeira vez, 
á toma de posesión de Manuel Fraga como presidente da Xunta. Diferentes 
voceiros do BNG ratificaron este cambio de actitude e mesmo o voceiro do 
PP moderaba as súas expresións críticas. 

· Estes signos de distensión semellan ir máis aló das rituais proclamas de von
tade de diálogo expresadas sempre ó inicio de cada lexislatura. Así que habe
rá que estar atento ós xestos das ·próximas semanas: vailles ser dificil ós prota
gonistas de tan duros enfrontamentos crebar unha liña fortemente enraizada, 
tan acorde, por outra parte, co carácter persoal dos respectivos dirixentes 
máximos. 

Podería ser este o xeito máis acertado de celebra-los vinte anos de vixen
cia da nasa autonomía. Dos 71 deputadqs do Padamento Galega que se estre
aba no Pazo de Xelmírez o 19 de decembro de 1981, só quedan üns doce na 
política activa. Pero, tanto os que .seguen na política coma os que es_tán fóra 
dela, concordan en destacar ó mesmo tempo a ilusión con que puxeron en 
marcha as institucións autonómicas e mailo clima de diálogo que xurdiu entre 
os diferentes grupos políticos nunha primeira lexislatura, na que ningún dos 
seis partidos representados · (ademais dos catro galeguistas i.ndependentes nas 

listas do PSOE), dispuña de maioría, pero todos chegaron a entenderse, baixo 
a dire.cción tolerante e flexible du~ Antonio Rosón que previamente recibira 
fortes críticas polo seu pasado político . 



AC 1 UALIDADE 

MANIFESTO 
No día 12 de decembro reuniuse en Santiago de Compostela un conxunto de persoas 
pertencentes a diversos colectivos relacionados co mundo da cultura e dos movementos 
cidadáns que, a título individual, acordou dirixirse á Real _ Academia Galega para lle 
manifesta-lo seguinte: 

1) É notorio que desde hai dúas décadas perdura un con
flicto normativo que dificulta o desenvolvemento social da 
lingua e da cultura galegas. 

2) A proposta de revisión e actualización da vixente norma 
oficial recen.temente presentada á RAG supón un camiño 
de solución que produciría gr<!:_ndes beneficios nos diversos 
ámbitos nos que desenvolvemos a nasa actividade: ensino, 
creación literaria, mundo editorial, asocíacionismo cultu
ral, artes escénicas e musicais, administración, etc. 

3) Non nos cabe ningunha dúbida ·de que todas as perso
as que desexamos o mellar para a lingua galega, aínda 
tend0 sensibilidades culturais, sociais ou ideolóxicas dife
rentes, debemos entendernos á hora de adoptarmos unha 

· norn:ia común para o naso idioma. N este sentido facemos · 
un chamamento para que se actúe coa máxima re~ponsa
bilidade co fin de posibilitar . puntos de encontro entre 
todos. 

4) Por todo o anterior, entendemos que é necesario que, 
trala elección do novo equipo directivo, a RAG procure o 
camiño para unha solución consensuáda ao problema nor
mativo. 

Asinan o presente escrito: 
• Fabiola Sotelo Blai:ico, presidenta da Asociación de 

Editores 
• Xosé María Álvarez Cáccamo, presidente da 

Asociación de Escritores en Língua Galega. 
Concha Costas, presidenta da Mesa pala 

Normalización Lingüística 
• Anxo Louzao, secretario xeral da Federación de ensino 

da CIG. 
• Xosé Gabriel Barral, secretario xeral da Federación de 

Ensino de CC. OO. 
• Xosé Manuel Pose, secretario xeral da Federación de 

Ensino da· UXT. 
• Xesús Sanmartín, membro do Sindicato Nacional do 

STEG. 
Carlos Paulo Martínez Pereiro, director do 

Departamento de Lingua Galega da Universidade da 
Coruña· 

• Ramón Mariño, director do Departamento de Lingua 
Galega da l]niversidade de Santiago. 

• Xosé Luís Regueira, secretario do Instituto da Lingua 
Galega. 

• Xoán Costa, presidente da Asociación Socio
Pedagóxica Galega 

Maria Dolores Candedo, presidenta de Nova Escofa 
Galega 

• Isaac Díaz Pardo, presidente do Patronato do Museo do 
Pobo Galega. 

• Xosé Manuel Olveira, presidente da Asociación de 
Actores, Directores e Técnicos de Escena. 

• Sebastián Méndez, presidente da Asociación de 
Músicos en Lingua Galega. 
Xosé Chao Rego, membro fundador da Asociación 
Irimia 
Osear González Refoxo, presidente da Asociación 
Cultural "O Galo". 

• Daniel López Muñoz, coordinador da redacción da 
revista de crentes galegas Irimía. 

• Ernesto González Seoane, profesor da· Facultade de 
Filoloxía Galega da· Universidade de Santiago e mem
bro da comisión que elaborou a proposta de acordo 
normativo. 

• Alberte Ansede, moderador da comisión que elaborou 
a proposta de acordo normativo. 

e ........... .. 
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NAIS E PAIS POLO ENSINO EN GALEGO 
Cando unha lingua minorizada, que non ten un estado ou, se ten un pouquiño, padece unha 

Administración que basea na pasividade o seu trabal/o de normalización lingüística só 
queda que a xente preocupada por e/a se una para facer causas. É o caso do galega. Por isa 
son tan importantes os colectivos coma o de Nais e país polo ensino en galega (NPEG) que 

loitan por algo que _debería estar garantido: que a educación infantil se poida recibir en 
galega. Fa/amos con Cava Rodríguez e Adolfo Muíños, representantes. do colectivo en 

Santiago, que denuncian algo que xa se dixo moitas veces nesta revista: os nenas ó deixar 
o ensino talan menos galega ca cando entraron. Tamén nos achegan os incipientes e 
interesantes proxectos que impulsan e que urxe estender a outras zonas de Galicia. 

¿Como nace o colectivo de 

N ais e Pais polo ensino en 

gal ego? 

Xorde como un colectivo -vin

culado á Mesa pola Normalización 

Lingüística - constituído por un 

grupo de pais e nais preocupados 

por un feito esencial: as dificulda

des existentes no noso país para dar 

ás nasas crianzas un ensino en gale

ga. Eles teñen como . a lingua 

m aterna o galega e, por tanto, é 

neste idioma no que se deberían 

escolarizar, causa que esta a resultar 

imposíbel. Isto provoca unha situa

ción de desacougo que nos leva a 

buscar solucións m·antendo unha 

actitude de denuncia <liante dos 

incumprimentos da administración 

idade. E así, ademais de ser pedago

xicamente o correcto e de sentido 

común, é o que está lexislado pola 

Administración. O que nos sitúa 

<liante dun dos grandes absurdos. 

Malia dispoñermos dunha Lei de 

Normalización Lingüística, logo 

desenvolvida no ensmo polo 

Decreto 247 /1995, incúmprese, 

sen que haxa ningunha vontade de 

que se faga polos medios que unha 

Administración ten. Pensemos no 

que fai cando o que non se curnpre 

é pagar a Facenda, inmediatamente 

educativa da Xunta de Galiza. ponse en marcha un servizo de ins-

alm d Pección, requirimentos, intereses Inici ente o prirp.eiro grupo e 

NPEG foi o de Vigo, para logo 

sumarnos os de Pontevedra e 

Compostela. A vontade é traballar 

localmente e coordinar campañas 

comúns para toda a Galiza. 

¿Cal é o principal obxectivo 

que queredes alcanzar? 

Pois debería ser o dos dereitos 

lingüísticos dos nenas e nenas 

nunha etapa decisiva na adquisi-

ción e na consolidación non só do 

Preocúpannos 
as nosas . 

enanzas e 
queremos que 

o galego . . 
siga VIVO 

1dioma, serrón das diferentes apren- . de demora, apremios . No tocante 

dizaxes e da adquisición de coñe- ao galega, nada. Ben, non é xusto, 

cementos. Ten que ser a lingua editaron folletos no que lle cha

materna a que empreguen os mou o Valedor do Pobo medidas de 

docentes nestes primeiros anos de convicción e apoio 
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¿ Segue sendo o ensino un 

factor de desgaleguización? 

Os datos non poden ser máis evi

dentes: demostran que s~guen a 

entrar no sistema educativo máis 

nenas e nenas galego-falantes dos 

que saen, que a lecto-escritura está 

a facerse moi maioritariamente en 

español (só se fai en galega · nun 

30% das aulas de Infantil e nun 

17% das de 1 º ·ciclo de Primaria). 

Nos medios de . . , 
· co.mun1cac1on 

, 
o panorama e 
· estarrecedor 

Situación agravada nos centros pri

vados . 

Diante desta desprotección e 

pasividade da Administración, moi 

grave, pois está en xogo a supervi

vencia do noso idioma na infancia, 

só resta apoi~r iniciativas da socie

dade civil como a desenvolvida por 

diferentes organizacións · sindicais e 

políticas, e a acción continuada dos 

colectivos que nos organizamos 

para reacc10nar, porque nos preo

cupan as enanzas e porque nos 

interesa que o galega siga vivo. 

¿Cales son as liñas de actua

ción da NPEG? 

. O papel do colectivo consiste en 

tentar incidir no sector educativo e 

no contorno formativo formal e 

non formal, inicialmente na etapa 

infantil- para demandarmos a exis-

' tencia de ensmanzas e actividades 

extraescolares en galega, conseguir 

a publicación· e comercialización 

de materiais de aprendizaxe e lecer 

que fagán posíbel e natural esta 

formación e emprender iniciativas 

que sensibilicen e abran o debate 

na poboación e nas institucións 

sobre a importancia da transmisión 

e o mantemento da lingua nos 

meniños. 

¿Por onde empezastes? 
Unha das primeiras accións leva

das a cabo foi a de coñecer os cen

tros de ensino infantil en Vigo e 

Compostela, que nos ofreceran a 

posibilidade de escolarizar ás crian

zas en galega, no sector público e 

pri~ado. Realizouse o envío dun 

-inquérito, non tanto para obter 

·información coma para amasarnos 

como clien.tes potenciais, e chegar 

a matricular aos nenas alí. As res

postas foron mínimas, só o fixeron, 

no caso de Compostela, aqueles 

centros respectuosos co galega, que 

son unha pequenísima parte. En· 

Vigo a situación inda foi máis 

complicada. 

Á parte dos centros de ensi
no ¿queredes chegar a outros 

sitios? 
Pois si, porque para nós son moi 

importantes outros factores de 

socialización, ·como son actual

mente os medios de comunica

ción. O panorama é estarrecedor 

ficando só a canle pública galega 

como a única que emite no noso 

idioma programación infantil. A 

e ··········· 
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TVG,- se ben recibe moitos para

·béns do noso colectivo, non pode, 

como está a acontecer, rebaixar a 

calidade do seu XABARÍN, espín

doo de contidos propios, sendo 

como é uO: referente de gra~de 
'xito entre os novos.A ela tamén se 

11 t n solicitado unha maior 

implicación na comercialización 

dos productos que emite: 

Teletubbies, Tres xemelgas, entre 

outros, que acadan grande interese 

na súa emisión pero que só dan 

lugar a apari~ión posterior de víde

os, revistas, adhesivos, compactos, 

en español. 

E do cine, ¿que nos contades? 
O mundo do cinema infantil é 

tamén dificultoso. Podemos ver 

como recentemente unha 

Campaña da Generalitat de 

Catalunya sacou o compromiso da 

Warner de subtitular xa a versión 

de Harry Potter e preparar versión 

en catalán dos seguintes filmes da 
serie. A Dirección ·xeral de Política 

Lingüí tica nin sequera o propuxo. 

É unha constante das empresas 

qu comercializan estes productos 

para crianzas (vídeos, filmes, xogos 

didáctico , edicións musicais, etc) 

amosar a súa disposición a sacar 

unha versión en galego para a que 

solicitan a implicación da Xunta en 

forma de subvención, convenios, . 

compra dun mínimo de exempla

res... Así nolo comunican nos 

escritos de resposta ás nosas 

demandas. 

Outra das actividades que 
puxestes · en marcha · é a cam-

paña ¿Xogas? En galego. ¿En que 
consiste? 

Na súa primeirél: edición tivo seis 

sesións de animación nas cidades 
de Pontevedra.e Vigo·, con activida

des e grupos moi variados: Migallas 

(co seu espectáculo "Canta con-

Só se 
escolariza en 

galego nun 30°/o 
das aulas de 
Infantil e nun 

17°/o das de 
1° cic.lo de 

Primaria 

nosco", de cancións e teatro), Paula 

Carballeira (contos e xogos lin

güísticos), Faíscas (con tos), 

Cabezolos (xogos cooperativos) e 

Rivel Animación ( duas sesións de 

c'ontos, cancións, xogos e obradoi

ros: globos, tatuaxes , malabares, 

etc.), organizadas polo Colectivo 

de N ais e Pais polo Ensino en 

Gal ego . coa colaboración do 

Concello de Pontevedra e Vigo. 

Esperamos poder seguir desen-

volvendo e ampliando a 

Compostela futuras edicións que 

avancen no camiño aberto cara a 

un maior uso do galego entre os 

nosos nenos e nenas. 

E tamén tedes un proxecto 
de ludoteca en galego, en 

· Santiago. 
Si, está dirixido por· monitores e 

monitoras da Asociación Xuvenil 

!taca, colectivo comprometido coa 

nosa liU:gua no ámbito do lecer e 

que coordinará o desenvolvemento 

das actividades e que lanzamos o 

14 de novembro pasado. Programa 

evidentemente en galego e que 

facilita o en~ontro de meniños e 

meniñas galegofalantes para xogar 

as tardes dos mércores. Está dirixi

do especialmente aos de 2-6 anos. 

En,tre as actividades pr·evistas, que 

se prolongarán ata xuño, realizare

mos manualidades, monicreques, 

música, ritmo, expresión corporal, 

etc. Cremos que é positivo crear un 

programa estábel de actividades 

extraescolares que facilite tamén o 

er;icontro entre eles. Non só iso, 

tamén estamos favorecendo con 

esta actividade o encontro entre os 

pais e nais, que nos intercambiamos 

información e recursos. 

No mes de xaneiro está previsto 
iniciar a actividade do ano cunha 

Festa Presentación do Colectivo de 

Compostela con contacontos, títe

res, música, no que será o 1mc10 

dunha campaña completa de acti

vidade que se presentará cunha 

nova campaña ·nas escolas infantís 

da cidade, coa · ~elebración dun 

Encontro Nacional de NPEG, 

unhas xornadas sobre ensino en 

galego, e moitas outras actividades 

das que teredes en Irimia cu!11pri
da noticia. 
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AMÓS, GANDEIRO QUE PROFETIZA 
710 Amasías, sacerdote de Betel, mandou recado a Ieroboam reí de Israel, 
dicíndolle: "Amós está a conspirar contra ti no medio e medio do casal 
de Israel; o país xa non pode aturar por máis tempo as causas que di. 11. 
Pois di Amós: 'Ieroboam vai morrer a espada, Israel será deportado de 

certo da súa terra. 1 

Amós naceu enTécoa, a 17 quilómetros ó sur de_ Xerusalén. Era un pas
tor, cultivador de szcómoros,figueira de bo madeira. Dedicábase á compra
venda de animais, coma un gandeiro. E sen máis, enviado por lavé, apa
rece no· santuario do Norte, Betel, entre o ano 7 60- 7 50, anunciando cas
tigo. 2 

12Despois díxolle Amasías a Amós: "Vidente, vaite, fuxe ¡_ara a . 
terra de Xudá; come ali o teu pan, fai ali o profeta, 1 mais en 
Betel non volvas profetizar pois é santuario real, é templo 
nacional". 14Respondeu Amós e díxolle a Amasías: "Nin eu son 
profeta, nin da caste dos profetas, xa que son gandeiro e coida
dor de sicómoros, 15mais foi lavé quen me colleu de trala grea e 
foi lavé quen me dixo: vai pofetizar ó meu pobo Israel.3 

A aristocracia non se priva, e os pobres · padecen miseria: 

6Déitanse en leitos de marñn, vaguean nas súas camas, xantando 
os carneiros do~ rabaños e o~ xatos da corte. Scantarexan ó son 
da arpa e, coma novos Davides, inventan instrumentos. 6Beben 
viño nas grandes copas e únxense coa esencia dos . perfumes, 
mais a desfeita de Xosé (reino do Norte) non os deprime. 

E todo, coa complicidade dos sacerdotes, que reallzan un culto falso: 

521 Aborrezo e rexeito ~s vosas festas, non aturo o cheirume das 
vosas liturxias, 22por moitos holocaustos e ofrendas que me traia
des, non os hei aceptar nin ollarei as vosas víctimas. 23 ¡Arreda de 
min a charanga dos teus cantares! Non esto u para escoitar 
músicas das .túas arpas.24o dereito é o que ten 
que fluír coma auga e a xustiza coma manan
cial perenne. 4 

Sempre os ricos, apoiados polos homes do 
templo, procuran seguranzas, pero .. . 

s 18¡Ai daqueles que devecen polo día de 
lavé! ¿Que vai significar para vós o día 
de lavé? Vai ser tebra; non vai ser 
luz. 

1 Os crueis asirios están cerca do 
o Reino o Norte, Israel, que se 
independizou do reino do Sur, 
Xudá. Esti nacendo a profecía de 
tipo social. 

2 Como xa anunciara Samuel 
antes de nace-la monrquía, a aris
tocracia vivía en pazos de pedra 
de cantería e organizaban ban
quetes acompañados de arpa e 
outros instrumentos. ¿E o dereito 
dos pobres? 

3 Estamos no século VIII e a gran 
novidade era Asiria, que volvía 
coma terror do mundo, utilizan
do o ferro coma armamento., 
especialistas_ no asedio das cidades 
mantendo os seus habitantes con 
fame e sede. Os carros de comba
te eran con rodas reforzadas polo 
ferro e tirado por cabalo bravo . 
Faltaban corenta anos para que os 
asirios conquistasen a capital do 
Norte, Israel, e falar nos tempos 
de Ieroboam II , tempo de luxos e 
de poder, de destrucción, tolem.ia 
parecería. 

4 A ·xente confiaba no "Día de 
lavé", gran festa litúrxica. pero 
nin con esas cala o profeta social. 

_ .......... . 
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O X SÍNODO DOS BISPOS E-O SÍNODO NA 
SOMBRA 

A XX Asamblea Xeneral Ordinaria 
do Sínodo de Bispos celebrada en 
Roma (30 set.- 27 Out.) manifes
tou unha vez máis que os aires de 
renovación non conseguen chegar 
ata a cúpula eclesiástica, e isto 
converteuno; unha vez máis, ·nun 
feíto bastante irrelevante para a 
sociedade e para o pobo cristián. 
Os medios, en ton irónico, reflec
tiron máis que ningunha Gousa a 
chamada do Papa na homilía 
inaugural a que os bispos deran 
testemuño de pobreza; cousa gro
tesca no m edio do luxo que adoi
ta acompañar a meirande parte 
dos prelados ... 

"O Sínodo, entre o desinterese e 
o tedio ", titulaba Vida Nueva unha 
das súas crónicas. A "M ensaxe ao 
pobo de Deus", o documento 
conclusivo, foi ignorado pola mei
rand parte dos m edios, polo que 

A. Pelayo comentaba que· "a nivel 
informativo, este Sínodo, máis que 
os anteriores, foi un :fracaso total". 
Pero, seguramente, tamén a nivel 
real o sínodo foi bastante inútil; ~e 
feíto, o aludido especialista vatic.a
no pedía que remataran estas 
asembleas, mentres non cambien 
as coricepcións. 

O cardeal Shotte, secretario 
xeral do Sínodo, dixera ao come
zo algo que non debía crer nin el: 
"Cómpre que non sexa unha sim
ple reunión de bispos, senón que 
estes se atopen conxuntamente 
despois de ter reflexionado pro
fundamente coa xente das súas 
dioceses sobre os temas, de forma 
que o que se aporte sexa realmen""' 
te o parecer de toda a Igrexa" . 

Outra volta quedou en nada o 
eterno tema dos sínodos, desde o 
primeiro convocado en 1965 por 

Paulo VI a petición dos . p~rt1c1-

pantes no Concilio Vaticano II: a 
descentralización da Igrexa e -a 
colexialidade episcopal. Isto foi, 
de novo, absorbido polo férreo 
centralismo vaticano e a estructu
ra de poder piramidal. 

O cardeal Lorscheider, arcebispo 
de Aparecida (Brasil), dixo moi 
claro que o · centralismo romano 
obstaculiza esta colexialidade e 
por aí foi, tamén, a crítica do car
deal Martini. Certamente, só con 
cambios reais nesta democratiza
ción da Igrexa poderá o bispo ser 
o que pedía o título deste Sínodo, 
"servidor do Evanxeo de Xesús 
Cristo para a esperanza do 
mundo" . ·Curiosamente, nun 
libro-entrevista recente (Deus e o 
mundo), o cardeal Ratzinger declá
rase tamén partidario dunha mei
rande descentralización da Igrexa, 



Victorino Pérez Prieto 
······· ·················· ········ ·· ······· ·· ······ ····· ·····:·· ················· ····· ·············· ·········· ······· ········· ····· ·· ········ ····· ······································································································· ···························· ····· 

sobre todo no que se refire á par:_ 
ticipación dos bispos. Pero Roma 
segue impertérrita levando o 
temón da barca de Pedro. 

O Sínodo na sombra e unha 
bandeira en Roma 

Á sombra do Sínodo dos bispos 
celebrouse tamén en Roma, outro 
alternativo: . o Sínodo na sombra 
( Shadow Sinod Net) ou Sínodo do 
Pobo de Deus. Era un sínodo alter
nativo protagonizado polas bases 
da· Igrexa, polo pobo de Deus 

. pouco representado na aula sino
. dal. E estaba convocado polas 
redes mundiais de movementos 
para a Reforma da Igrexa 

. Católica coordinadas por Somos 
Igrexa (IMWAC) e a Rede Europea 
Igrexa en Movemento (European 
Network . EN), que reune a máis de 
300 entidades de base. 

O Sínodo do Pobo de . Deus foi 
lanzado en Maio 2001 como un 
proceso de discusións · por 
Internet, investigacións e promo-

cións nos medios, pouco antes do 

comenzo do Consistorio 

Extraordinario en Roma. Este 

Sínodo quería debatet a_ función e 

o traballo do bispo diocesano, ava
liar a actual situación da Igrexa 

Compre que 
no·n sexa unha 

simple ·reunión 
de bispos 

que se aporte 
realmente o 
parecer de toda 

a lgrexa 

Católica e definir obxectivos cara 
ó futuro. 

No encontro final en Roma 
participaron 75 persoas de 21 paí-, 
ses e 4 continentes. Elaboraron un 
documento que tentaron levar ao 
secretario do Sínodo dos bispos, 

pero ... atoparon a porta pechada. 
A pesar das dificultades, .foi unha 
mostra máis da vitalidade que 
aínda ten o movemento cristián 
de base no seu esforzo por cam
biar o funcionamento da Igrexa. 
Simultaneamente, unha bandeira 
ondeaba en Roma co lema: 
"Ordenen sacerdotes ás mulleres". 
Fora fixada polo movemento 
Women 's Ordinatíon Worldwide 
(WOW), do que xa se falo u nestas 
páxinas, con ocasión do seu 
encontro en Dublín no pasado 
verán. O fondo era a ptohibición 
vaticana de toda discusión sobre a 
ordenación das mulleres. As 
mulleres do WOW manifestáronse 
por primeira vez na Cidade 
Eterna coas súas estolas moradas, 
símbolo da ordenación das mull -
res. Soline Vatinel, portavoz, resu
mía así a súa finalidade: "Trátas 
de axudar a abrir os corazóns e os 
espíritos á acción do Espírito 
Santo hoxe na Igrexa. Mantemos 
a esperanza de que un diálogo 
fructífero sobre este tema sexa 
·posible". 

_ ... ... ... ... . 
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Durante este ano mandámosvos un impre
so no que aparecían os datos que sobre cada. 
subscritor ternos na redacción. Ternos que 
agradecérvo-lo esmero e coidado co que a 
maioría de vós nos respondestes. Pero · tamén 
pedir desculpas polo retraso en actualiza-la 
·nosa base de datos que ocasionou molestias 
. . 
innecesarias. 

É tamén de agradecer o feito de que moi
tos de vós optastes por domicilia-lo pago da 
revista, cousa que nos facilita moitísimo o t.ra
ballo administrativo. Animámo-lo resto a 
facelo. 

En breve pasarémo-las domiciliacións do 
2001 que faltan por cobrar. 
A todos aqueles que non esteades domicilia
dos e non pagas tes este ano (cerca de 200) 
pregámosvos que ingresedes a vosa cota 
nunha das seguintes corit~s: 
Caixa Galicia 
CC/2091-0349-45-3040005822 

BBVA 
C/0182-0267-15-0207905484 

Quen non saiba o que debe, ou se debe algo, 
pod chamar ó número 982-25-41-25. 

Actualmente Irimia ten 1005 subscrip
cións, que supón o envío duns 1.150 exem
plares, e 20 en difusión. A saúde económica da 
revista e da asociación está saneada, o que nos 
permitiu publica-lo libro da Veneranda cunha 
tirada de 500 exemplares. Aproveitamos para 
dicirvos que tanto este libro como A Jala é 
camiño e A Romaxe de crentes galegas atopádelo 
nas librerías que aparecen no cadro anexo. 

A Administración 

-AHGUEIR~llfPOOA 

Librerías nas que as atoparedes (ata que se esgoten): 
A CORUÑA: (vai de primeira porque empeza por A) 
LUME, COUCEIRO (Enrique Dequidt e Rnda de Outeiro),ARE
NAS, INOA, SARGADELOS, DIDACTA, NÓS e COLÓN. 
FERROL: (para Tori) 
QUIJOTE, LIBRERA (Real 17 e Dolores 2) e SARGADELOS. 
LUGO: 
PÉRGAMO, BIBLOS, TRAMA (galerías avda. Coruña) e FRÁIZ. 
OURENSE: 
LA REGIÓN, TANCO, TORGA, BETEL, KHÁTEDRA, MALLEIRA 
e YEDRA. 
PONTEVEDRA: 
MICHELENA, PAZ, ESCOLMA, EL PUEBLO, SEOANE e VERSUS 
SANTIAGO: . 

ARTICO, SARGADELOS, MARÍA BALTEIRA, COUCEIRO, 
ABRAXAS, ENCONTROS,.A PALABRA PERDUDA, FOLLAS 
NOVAS e GALLAECIA LIBER. 
VIGO: 
ANDEL VIRTUAL, LIBRO URO, A LIBROTE CA, BABEL, NOBEL, 
PRISMA, MAXTOR, MERLÍN, A CAIXA DE PANDORA, GAMI· e 
CARTABON. 
OUTRAS: 
QUERCUS (Burela), SAR (Padrón),AGRASAR e SARGADELOS 
(Monforte de Lemos), SEGREL (Vilalba), PORTA DA VILA (Vilal~a). 
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¿Que tes . que 
non recibiras? 

1 Cor 4, 7 · 

. 49········· ··· 



FAI A.NDO 
DAUNGUA Lidia e Valentina 

CANTARES E CANTAREAS 
Cantámoslle os reís do quiquiriquí 

se non nos dan nada 

cagámoslle eiquí. 
¿Q~e?. Hoxe empezamos de atrevidas, ¿eh? Pero non pensedes mal, que non irnos 

perde-la nosa reputación, que .. 

Anque lle somas pandilla 

ianque lle somos rapaces 

pódennos abrí-la porta 

porque lle somos formales . 

Gústanos o viño 
. e tamén o lacón. 

lalalala, lalalala. 
Xa vedes que somos de bo dente. ¿Algún de vós sabe cantigas destas?. Eran as que se 

cantaban polas portas no tempo de N adal e Reís (que se nos aveciñan e que nós reivin

dicamos como propias fronte ó importado -e tan estendido xa- Papá Noel. Por certo, 

¿sabedes que Noel é a forma de dicir Nadal en francés). Ben, irnos continuar porque se 

non perdémo-lo fio. Estes cantares disque eran de entrada, eran os primeiros que canta

ban ó .chegar ás casas. O primeiro era propio de mozos e o segundo de xente máis vella. 

Nós, que queredes, xa non son moito do noso tempo (aínda que algo ternos ido por aí 

de moi cativas cunha botella de anís e unha lata de pementón facéndolle a música) e non 

lembrabamos ningun cantar, pero ternos contactos éon memoria e .... ¡Gracias Agustín! , 

si, el non quería que o nomearamos pero era de xustiza dar constancia da .i;nemoria viva, .. 

Aínda que non lle acorden as panxoliñas que se cantaban a seguir destas. 

an pasado xa contamos <lestes cantares de Reís e das panxoliñas de Nadal, de como 

n rvaron ó longo dos nosos séculos escures (XV-XVIII), séculos dos que saímos 

gracia ó ilustrados (Sarmiento -do que xa sabedes moito se ides lendo o interior desta 

revista-, Feijoo, o cura de Fruíme ... ) E fixádevos que curioso: estas cantigas están recolli

das da oralidade na parroquia de San Miguel de Melias no Concello da Peroxa (a 10 km 

d Ourense), situada en fronte a Santa Maria de Melias onde naceu o padre Feijoo.Agora 

non irnos disertar sobre estes textos recollidos en documentos escritos , irnos quedar con 

e tas que a xente maior aínda lembra na actualidade e que parece ser que incluso teñen 

música bastante moderna. Agustín tamén sabía dunha que conserva un ritmo que era de 

antes, máis antigo: 

¡Cántame 
os Reís, 
Mick! 

Subide, baixade 

podedes entrar, 

chourizos e viño 

non han de faltar. · 

E despoís de que comamos 

cantaremos con máis gracia 

porque os chourizos e viño 

limp.an moi ben a garganta. 

Toca Erais, toca Erais 

Esa gaita con brío 

Ai Pascual, ese tamboriliño. 

r ivindicando os Reís, os cantares e cantareas de Reís e as panxoliñas queremos 

nós felicitárvo-las festas. Por certo, ¿coñeciade~ a palabra l<cantarea"? . Unha cantarea é 

inónimo de "un cantar" ou."unha cantiga,_cántiga, cantarela, copla .. . " . Nomes _todos eles para 

r :6 rírmonos a peza musicais con letra para ser can~adas. E cantareiro é aquela persoa afec

cionada a cantar, aínda que tamen ll_e podemos chamar cantareiro ó "estante onde colo

ámolas ola de barro e cántaros" ou "ós mobles de cociña que teñen estantes na parte 

uperior p ro en portas". Curiosa coincidencia, ¿verdade?. 

··············e Poi a v r s vos anima des e vos poñedes cantareiros, ¡pero non quededes roucos!. 

O CANTAR DO IRIMEGO 
1. Mal asunto o palestino 

qu~ vai indo a peor 
por culpa do xudeu Sharon 
o anxo Exterminador. 

2. Figura que trae a Biblia· 
e que lembra aquel cruel 
xenocidio-holocausto 
dos nazis contra Israel. 

3. Hitler, que era medio hebreo 
a propia etnia odiou 
creando a horrible "xoah", 
que ese sarxento inventou . 

4. Resulta moi alarmante 
que en tan tenebrosa historia 
os xudeus deste tempo 
non garden viva memoria. 

5. Hoxe a causa palestina 
está sufrindo o cinismo 
de xudeus que practican 
un nacional-sionismo. 

6. Contra o potente Israel, 
significa pouco ou nada 
a loita que a pedradas 
organiza a intifada. 

7. Un pequeneiro David 
contra o xigante Goliat 
apoiado polos ianquis 
pouco pode Arafat. 

8. Medio mártires (¿ou tolos?) 
inmolan a pr_opia vida 
místicos con desespero 
ou fanáticos suicidas. 

8. Grave asunto: o arabismo 
ten como gran bandeira 
esa causa palestina 
que lle serve de peneira. 

9. Está claro que na loita 
de Sión contra o Islam 
dólares americanos 
empéñanse con afán. 

10. E a ONU decretou 
para a Prometida Terra 
dous Estados imposibles: 
non dan saído da guerra. 

11. Yaser Arafat, converso 
o terrorismo rexeita 
pero líderes do pobo 
tiran máis cara a dereita. 

12. E todo isto sucede 
cando se anuncia o misterio 
do reino de Deus, N ac;ial 
que non quere ser unpeno. 




