. Un é quen sementa e
outro quen recolle.

REVISTA QUINCENAL DE CRENTES GALEGOS
..............................................................
..........................................................................................

Daniel López Muñoz

EDITORIAL O
INFORMATIVO

ENTRETEMENTO
Non é a primeira vez que os

medios de comunicación son tema editorial en Irimia. A
última foi hai case un ano, co título de Todo baix o control.
N aquela ocasión, a nosa ollada ía dirixida á capacidade que
os poderes teñen para controla-los medios, para "mediatizalos".
Os medios de comunicación cumpren un papel fundamental á hora de situármonos na realid.ade. As diversas formas de contar as novas e a propia escolma 9ue se fai delas
axudan a crear · distintas opinións. Os

periodista~

non son

neutrais, teñen opinión. Igual que tamén teñen opinióµ e
intereses creados os grupos mediáticos. De aí a importancia da variedade no mundo editorial. Esa variedade garante qu as di tintas opinións poidan ser expresadas e teñan

oTRASNO ·os CHICOS DA PELI
Con ta a revista americana N ewsweek causas
.substanciosas sobre a operación Montain Sweep
-varrido da montaña, nome limpo e expresivo na que participou o 82 batallón aerotransportado
do Exército Salvador dos Estados Unidos na guerra de baixa intensidade que se libra no leste de
Afganistán e da que case non sabemos nada porque xa pasaron os fogos de artificio e a televisión
-cumprido o seu obxectivo propagandístico-:
marchou coa música a outra parte.
Un membro das forzas especiais, por exemplo,
conta cómo despois de ter rexistrado unha casa
dun vello, mantendo certas formas de cortesía e
respecto cultur.al, como permitir que as mulleres
se agachasen da vista dos soldados, e cando xa se
viñan de volta,' irrumpiron na mesma casa os chicos da aerotransportada, tiraron a porta abaixo,
esnafraron o vello contra o chan, e comezaron a
"cachear" ás mulleres . Estas berraban a n-iorte, o
vello choraba de rabia sentíndose totalmente deshonrado.
N outro lugar chamado Marzak os notas da aerotransportada chimparon no chan a un enfermo
mental, esposárono, e despois quitáronse fotos con
el poñéndolle a pistola na sen. Debían ser para

un espacio na sociedade. Toda sociedade que se queira
con truír en plural require <lesa varidade.
Pero non é só a variedade condición dunha boa prensa.
Hai novas que de seu son moito máis relevantes e necesitadas de debate ca outras. Por exemplo, nestes pasados días,
todo detalle asociado ó francotirador americano venceu na
batalla informativa a temas coma os orzamentos xerais do
stado e a ampliación da UE entre outros. Son eses debates os que axudan a construír unha

so~iedade

máis madu-

ra e humana. Facer caso omiso delas ou tratalas coma
cundaria , mentres outras noticias sensacionalistas recib n tratamento prioritario, condúcenos a confunfir entret m nto

on información. E o papel fundamental dos

infc rmativo non ' tanto entreter coma informar. A batalla d

audi n 1a

quér lle da-la razón ó entretemento

infi rmativo, pero

a maneira de informar adormece o

p n am nto
···············e

convirte en consumidore ós cidadáns.

mandar á noivas en Minessota e Souht Carolina,
respectivamente, por decir algo.
Son cousas moi bonitas estas da liberdade duradeira, que dura e dura e dura. Debíamos saber
máis de tanta duración, para que na Moncloa o
pensaran <lúas veces antes de volver apoiar a bushiño pequeno na súa teima de veng;-la men;ioria
de papá, perdedor nunha guerra que seica gañou
nos desertas de Babilonia. Pero no goberno
corren aires de xura de bandeira e por aí empezan tódalas brigadas aerotransportadas do mundo
mundial.

BQANCJVA

·· ········································:··············:··························································································.-····································································································································
Belén e Manolo

A PALABRA

[O ECO

O que non ten luces ...

Mt 25, 1-13

É curioso como choca coa nasa mentalidade esta lectura: todos sabemos da interpretación corrécta pero non podemos evitar que aflore un .

Entón o Reino dos Ceas parecerase a dez mociñas
que, collendo os seus candis, saíron recibi-lo

sentimento de inxustiza ó ver como as mozas con menos capacidades

noivo. Cinco eran parvas e cinco asisadas. As

e recursos (as parvas) son víctimas das súas limitacións e as "mellar

parvas colleron os candis pero non os encheron

dotadas" (as asisadas) non comparten o que teñen, vendo as necesida-

de aceite; as asisadas, en troques, cos candis

des e eivas das outras mulleres. Algo así acorre coa futura lei de cali-

levaron tamén as aceiteiras cheas. Como o

dade educativa, que propiciará ir botando fóra do sistema ós que lles

noivo tardaba, pegóulle-lo sano, e botaron

faltan condicións (familia, capacidade, ... ), non primando a calidade

unha durmidela.

senón a eficacia. O que non ten lampadiña non vai ó ceo.

Alá pala media noite oíuse berrar: "Veña, que
chega o noivo, ideo recibir!".
Erguéronse todas aquelas mociñas e prepararon os
candis.
Entón dixéronlle-las parvas ás asisadas: Dádenos
un chisco de aceite, que os nasos candis esmorecen". Responderon as asisadas: "Non vaia ser
que non chegue para vós e para nós; mellar
será que vaiades á tenda e que o merquedes".
No intre que elas ían mercalo, chegou o noivo, e as
que estaban preparadas entraron con el no
banquete de vodas, e pechouse a porta. Máis
tarde chegaron as outras mociñas chamando:
"¡Señor, Señor, ábrenos"!
Pero el respondeulles: "Asegúrovos que non vos
coñezo".
Vixiade, lago, xa que non sabedes nin o día nin a
hora.

Francisco Xabier Martínez Prieto

A CLAVE

Vixiade

Na comunidade de Mateo as lámpadas dos momentos efusivos da. experiencia cristiá estaban a apagarse. Os compromisos facíanse pesados e a fidelidade difícil. O autor atópase coa apatía daqueles que perden a esperanza.
Frente a isto, Mateo descúbrenos que ser cristián é mantera tensión continua do arco. Que un cristián non se pode acomodar, que
o que nada agarda perde o propio sentido ou busca outros.
Hoxe en día o tópico é o retraso da esposa á celebración, sen embargo, naquel tempo a imaxe do retraso do esposo respondía á
preparación dos difíciles tratos e longos prolegómenos da voda. Había que fixar .ben as condicións. A chegada do Reino presentá base coma unha gran festa. Co tempo, o sentido da parábola pasou de esperar o Reino a esperar o regreso de Xesus Cristo. lsto é
al_go que pasado o tempo nos pode parecer o mesmo pero que eles matizaríanos moi ben. A simboloxía está presente neste relato.
Este é o caso da luz como expresión da vixilancia e de permanecer alerta. O exemplo do desposorio ten claras resonancias do Antigo
Testamento.

_
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A PENEIRA

........................................................................................................., ............................................................................................................................................................... :.................

ACISCLO MANZANO, o escultor ourensán que restaurou esta fábrica de curtidos en Viduedo-Cea, fogar e taller, na foto, mostra -nas salas de Caixanova
da Praza de San Xosé e de Gagos en Pontevedra (ata o 23)- unha antoloxía da súa obra
desde aqueles comezos nos 60 ata hoxe. Podemos contempla-los torsos de mulleren
barro, as liñas e o material preferidos. Tamén son poderosos os seus achados en madeira cun forte nesgo expresionista. Estamos ante a súa obra de plenitude.

UNHA MAREA DE
PACIFISMO est á a asolaga-la
im posición dos inte reses económicos de
Bush, Aznar e pa ndill a (Iraq ocupa o 2°
lu gar en reservas petrolífera s) . O español
mell ar coñecedo r desta rea lid ade, o .
embaixador de Mad ri d, fo i expedi entado
por estar a pra l da paz, com a outros
A Marcha Verde sobre o

funcionarios de EE UU que foron silen ciados por disentir do "xefe". Azna r: pre-

SÁHARA, hai agora 28 anos, a

f ire escoitar a este e non ó se u re pre-

ocupación· por Marrocos e o éxodo dos

se ntante. Pero as mentiras non se sost e-

saharauís cara a Tinduf en Alxeria

ñen e os americanos xa mataron un

(250.000) fainos lembra-lo referendo
p_ara ·a autodeterminación que nunca

mill ón de iraqu ís dende a Guerra do

chega desde. que no 1992 foi convocado

Golfo, medio mill ón de nen as polo bloqueo, pero antes entregaro n a Sa dam,

por primeira vez. Pero este pobo non

daquela o seu preferido, o gas quím ico e

fixo máis que afondar na democracia e

a alta tecnoloxía bé lica para que quei -

nos derdtos humanos e hoxe é o país do

mase a Irán e os curdos. So n especial is-

continente no que a muller é máis res-

t as en' armar dictadores e despois derru -

pectada. Na foto 9 nenas saharauís co

balos a afundi-los seus pobos. Na foto,

alcalde e as familias de Camariñas que

vendendo pegatinas antibeli cist as en

os acolleron neste verán. Os mariñeiros

Berkeley.

son os máis preocupados pala independencia do Sáhara pois auguran un has
negociacións·mais xustas coa República
Saharaui que co usurpador de Marrocos
co que está a falar a UE.

OS MAGOSTOS fan nos acariña- las casta ñas e tamén fan ve- lo traballo
in tenso dos investigadores pa ra preserva- las das enfermidades que as acosan. Así o
fan na Est ación Fi topatolóxica de Areei ro, en Pontevedra, que dirixe Xosé Pedro
Mansilla, na foto. Unha delas, a praga do t otrícido precoz que as ataca no primeiro
treito da súa vida, entre xuño e setembro, bloq ueand o o crecemento dos ourizos que
secan e caen ou a máis recente que estes estu diosos veñen de descubr.ir: un pulgón,
o "tubercu latus kurico la", procedente do Extrem o Orien te que está a afectar ós castiñeiross de Pontevedra e que ado ita n chegar a través dos in tercambios come r-ciais.
S~n

...............

_

esquecérmo-la tinta do castiñeir_o que nos 40 rem atou coa metade destas árbores en Lugo.

Alfonso Blanco Torrado
Converte-los CEMITERIOS en aulas vivas nas que os cidadáns poidan
coñece-la historia do seu pobo é un dos obxectivos de colectivos coma os de
Redondela que queren conserva-lo Cemiterio dos Eidos, na foto, con máis de 2 séculas, no casco vello da vila, que o concello quere declarar en ruüia; eles, sen embargo,
en "Ben de Interese Cultural". Pero a falla de sensibilidade medra neutros recantos
do país: en Celanova a mobilización é para que soterren dentro do cemiterio, na
sepultura da súa propiedade, ó líder socialista Feijoo Varela, presidente da Casa do
Pobo desta vil a, que o crego no 1949 non o permitiu, e os seus restos están ·na beira
do camiño fóra do camposanto.

César Portela Fernández recibiu o
"Premio Europeo de Constitución da
Cidade" polo seu proxecto· do

CEMITERIO DE
FISTERRA· O que xa se pode
ver desta obra é unha marabilla de
comunicación entre arquitectura e paisaxe naquel contorno singular preto do
Faro de Fisterra. Loitador contra o feísmo e a especulación, vémolo nesta foto
de J.M. Casal, disfrutando dunha das
súas obras senlleiras: o Faro de ·Punta
Nariga, na mesma Costa da Morte, preto
de Malpica. É un profesor que ensambla
a modernidade sen perde-las raíces
como podemos ver nas súas creacións: o

O outono convídanos a saír da casa e

pJan de ordenación urbana de Allariz, a

coñecer mellar o noso país e hoxe ende-

Carballeira de Brión, o Museo ·do Mar de
Vigo, o contorno da lila de San Simón, o

reitámo-los pasos a CAMBRE·.
nas Mari ñas dos Freires, pois é unha vila

Acuarium de Vilagarcía, etc.

que aprecia o seu patrimonio.
Comezaremos polas "Villae" romana
onde podemos descubri-la mansión rural

. A participación .de ANTÓN PETEIRO· na foto, franciscano galega e
Arcebispo de Tánxer, no XVII Foro de Encrucillada, sobre "As relixións no mundo: diálogo e conflicto", o día 9, axudaranos a comprender mellar o islam, de "salam", é
dicir paz, reconciliación ou saúde, o credo de 1.300 millóns de cidadáns. Tamén ese
in~egrismo

que está a medrar en Marrocos, onde convive, segundo ~s resultados das

últimas eleccións, e que persegue un estado teocrático contra os gobernos laicos e o
cumprimento estricto das leis, ata a guerra santa, aínda que o Islam prohibe a violencia contra os seguidores do "Libro", os musu-lmáns, xudeus e cristiáns.

dos donos coas súas termas e latrinas.
Hai que salienta-las pinturas murais da
bóveda da edificación con motivos mari ños e tamén o aproveitamento que fan
da auga naqueles tempos da Gallaecia.
Despois podemos escoller entre un castro próximo ou a igrexa románica de
Santa María, antigo mosteiro do S. XII,
na ilustración, na que remarcamos a
ornamentación fermosa das súas portadas. Para concretar visit as: Tfno.
981656217.

,,-

POLITICA

Tintxu

A consolidación dun candidato

fj GALE:RIA~

~ARGADE:LO~

Nas últimas semanas o PSOE parece ter recobrado
enteiros na vida política do Estado. Candidato e estratexia,
acusados en moitas ocasións de brandos, transmiten,
cada vez máis, unha sensación .de firmeza. E todo ante a
mirada impotente do partido do goberno.

~ 27891 CERVO (Lugo)

Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax:
982 - 55 78 04
~ O CASTRO DE SAMOEDO

15168 Sada (A Coruña)
Teléfs.: 981 - 62 09 37 I 62 02 00
Fax:
981 - 62 38 04
~ Rúa Nova, 16

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 - 58 19 05
Fax :
981 - 5818 88
~~ Provenza, 27 4 - 276

08008 BARCELONA
Teléfs.: 93 - 215 03 68 / 215 01 79
Fax:
93 - 215 01 79
~~ Zurbano, 46

2801 O MADRID
Teléf.: 91 - 31 O 48 30
Fax:
91 - 31 O48 30
~~ Habana, 12

32003 OURENSE
Teléf. : 988 - 37 09 26
Fax :
988 - 37 09 28
~Ei Dolores, 55

15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax:
981 - 35 3716
~~ Pza. Sto. Domingo, 4

27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 49 13
~~ Urzáiz, 17
36201 VIGO
Teléf.: 986 - 22 00 50
Fax:
986 - 22 04 74
~~~ Albareda, 17

41001 SEVILLA
Teléf.: 95 - 421 67 08
Fax:
95 - 429 37 43
~ Vía A. Volta, 20

MILANO, 20121
Teléf.: 02.657 58 99
Fax:
02 .657 58 99
~~ Oliva, 24

36001 PONTEVEDRA
Teléf. : 986 - 85 25 84
Fax :
986 - 85 7918
~ Praza de España, 2

27400 MONFORTE DE LEMOS (Lugo)
Teléf.: 982 - 40 26 57
Fax: 982 - 41 60 33

················· o

O mes que vén rematar foi, sen lugar a dúbidas, un d.os mellares meses para
o líder da oposición. José Luis Rodríguez Zapatero converteuse no protagonista con dúas boas x ogadas. A primeira, a súa participación inesperada no
debate de orzamentos do Estado, e a segunda a súa proclamación, coincidindo co 20 aniversario do triunfo de González, como candidato á presidencia
do Goberno.
O dos presupostos ten a súa importancia en tanto en canto mediatizou
totalmente o debate: deixou descolocado xa non só o ministro de Facenda,
senón que puxo fara de xogo ó propio Aznar, foi quen de asumir protagonismo para falar de economía (tema que se lle resistía) , tomou a iniciativa e marcou o ritmo dunha das sesións parlamentarias máis importantes do ano, pero
sobre todo deu a imaxe de que existe un candidato, de que fronte ó baleiro
do PP, no que Aznar está en retirada e o futuro é descoñecido, o PSOE é alternativa.

Zapatero converteuse
no protagonista
E nesa semana, ó mesmo tempo que daba un golpe de efecto cara ó exterior, tamén reforzaba, ó ser proclamado candidato co respaldo do 100% do
Comité Federal (algo que nunca antes acontecera), a súa imaxe cara ó interior. .Z apatero consolidábase como o único líder dun partido ata hai ben
pouco roto en múltiples familias.
Desta realidade, que ademais vén acompañad4 dun a.u mento de Zapatero
nas enquisas de imaxe e de intención de voto, poderiamos sacar múltiples conclusións, pero quedaremos só con dúas . Ullha que nos leva a agarda-las eleccións municipais como un proba de lume para as aspiracións socialistas.
Zapatero fixo unha aposta moi forte por situar á fronte das listas en lugares
importantes a xente da súa confianza, sirva como exemplo Trinidad Jiménez
en Madrid. Se os resultados non son bos, o proxecto pódese resentir.
A segunda lectura hai que facela en clave galega. Os socialistas levan tempo
desnortados no naso país, cun candidato, Emilio Pérez Touriño, falto de carisma. Sen embargo non vaia ser que a retirada de Fraga, ·e sobre todo a sensación de baleiro e descontrol que comeza a transmitirse dende o BNG, acaben
convertendo, ós olios da opinión pública, a Touriño na única alternativa posible, nun candidato en alza á imaxe de Zapatero.

O AQUEL -

Xosé Lois Vil/ar

O DESPEGUE
Espertaba cada mañá ás sete, coa
sintonía da Radio _Galega. Mentres
abría os olios e se estarrjcaba, sentiu
que o locutor dicía que nunha prestixiosa revista de alcance económico
internacionai aparecían unhas declaracións de Don Manuel Fraga afirmando que nestes últimos anos
Galicia asistía ó maior despegue económico da súa historia_ Quedaba
claro que desde que el era presidente. Non lle puxo moita atención á
nova e seguiu coa rutina da vestimenta e o afeitado. Despois de
almorzar encamiñouse á parada do
bus que o levaba ó choio. Pasou por
<liante da casa de María Luisa de
Pena, que estaba a picar leña.Véndoa,
veulle o acordo dos dous fillos . que
tiña traballando en Mallorca, un na
construcción e outro na hostalería.
Pouco máis adiante saudou a Beda,
que tamén saía da casa na procura do
bus do instituto. Beda tiña un no~e
estraño e un cadencioso falar das illas.
Chegara coa súa nai e irmá había
dous anos. O pai morrera alá nun
accidente e decidiran regresar.
Chegando á parada cruzouse con
Juan de Alvite, un mariñeiro enganchado polo mar pero que agora estaba en dique seco por mor dunha hernia discal que o desembarcou definitivamente. Juan paro u o coche.
-¿Vas pata Ribeira?
-Vou.
-¡Sube, que te levo! Teño que
facerlle un ingreso a Carme.
-¿E logo?
'
-Estache en Canarias.
-Canda o s.eu irmán, logo.
-Non. Juanciño cambiou agora
para Mallorca.
Á altura do cruce de Corrubedo
ou.t ro coche asomou o fociño e
desde o interior un home novo acenoulles coa man.

- ¿Quen era ese?, preguntou Juan.
- O home de Teresa, respondeulle.
Veu antonte de vacacións. Desta volta
trae quince días. Está facendo chalés
para os alemáns en Forteventura.
-Pois logo andará canda Luis o de
Parada
-Si, traballan xuntos.
N esas un vehículo adiantoulles con
celeridade.
-Seica levas presa, amigo, - protestou Juan

-É Javichu.
-¿Que Javichu?
-O neto de Francisco do Curro,
que ten os fillos e algúns netos máis
nas Palmas.
En sentido contrario achegábase
con parsimonia un tractor con cisterna que se encamiñaba ós agros para
zurrichar.
- Aí vai Juan Manuel, - comentou.
Hai tempo que non o vía.

-¡Xa ora! - respondeu Juan. Aínda
- non hai unha semana que veu da
América. Por estas datas sempre bota
un par de meses.
-¡Moita xente vai fóra!
-E os que se irán.
-Pois don Manuel dixo na radio
que Galicia está despegando.
-E non lle falta razón, a este paso
despegamos todos.
-Por certo, ¿que é daquel veciño
teu, Daniel, que comprara unha finca
a carón da túa?:
-¡ Vai en Namibia, traballar nunca
escola de pesca!.
-Iso xa é máis ca un despegue.
-Iso é fuga de cerebros.
N eses intres cruzaron o letreiro
que sinalaba o término da parroquia.
-Aquí acaba Xuño, -dixo Juan. Pónteme o cinto.
-¿ Viches os de tráfico?
-Non. É que irnos despegar.
E acelerou suavemente o seu
citroen.

e-------------..

PLANETA,

IRIMIA

···············································································:··················································· ·· ····························

NACEMENTO DUNHA SECCIÓN
. Con paixón e tenrura vimos
ofrecer un anaco de sol ou un
biscoito con cereixas ... algo
bonito e saboroso para
compartir cos amigos e
amigas, para contar e cambiar
o mundo comezando por
abaixo. E ás veces tamén
berrando e con angustias,
conmovidas perante a vida,
magoados e caídos, pero
resistindo coma funambulistas
sen vertixe, amodiño polo fío,
un pé aquí e outro acolá ...
Planeta lrimia é o olor a herba
cortada, ou noites de calor no
verán. É un frasquiño de area,
plumas e folerpas
solermiñamente caendo detrás
dos vidros ... é algo así
/atexante e que respira no meu
pulso, no teu, que se apalpa;
un estar esperanzados, ancorar
nun porto de sal e bagazo, e
calcetíns para durmir. Planeta
lrimia é onde podemos
sentirnos preto doutras
persoas que tamén soñan,
traballan .e agardan, coma nós.
Pero non é un universo
paralelo, senón un planeta no
planeta, non é unha ·imaxe
especular, queremos ter os pés
nesta terra e as mans no
vento: non é un oasis... en
ca/quera caso é unha fonte sen
p.a lmeiras, un pouco de auga,
un pulo, este bico.
Botamos a andar cunha
conversa con Antón Laxe, da
cidade da Coruña, educador
nun centro de menores,
animador no Centro Xuvenil
Abeiro, lrimego de encontros
de verán, Ron:axes e revista, e
amigo.

O Abeiro de Antón Laxe
¿A que te adicas?

a1s e soc1a1s, de cada neno/.a ou

Son educador nun Centro de

rapaz/ a, xa que os recursos huma-

Atención

á

Infancia

que

as

nos, materiais e económicos cos

Mercedarias da Caridade teñen en

que contamos son insuficientes; a

Santa Cruz (Oleiros} e desenvolvo

información das realidades dos

o meu trabalJ.o con nenas, nenos,

nenos e nenas e máis das súas fami-

rapazas/rapaces que por diversas

lias é escasa; a formación da xente

causas non poden, alom.enos 1nenos

que traballamos nesta realidade non

temporalmente, ver cubertas todas

é a ideal; a supervisión non existe; a

as súas necesidades, tanto m .ateriais

relación e coordinación dos equi-

coma afectivas e educativas, na súa

pos interdisciplinares da propia

propia familia; e· tampouco poden

Administración cos centros é, a

b eneficiarse a curto prazo dun aco-

miúdo, deficiente, .. .

llemento ou dunha adopción.

¿Son estes centros hoxe en día
En Galiza, ¿funcionan ben
este tipo de centros?
Se che digo a verdade non o sei.
M ai intúo que a meirande parte
de tes terán dificultades para dar
unha resposta axeitada e personalizada á distinta necesidades, perso-

unha alternativa ó modelo de
"casa de familia"?
A "casa de familia" ten que seguir
sendo un equipamento máis dentro
da tipoloxía de atención residencial,
posto que ofrece un espacio de
convivencia rnoi norITlalizado e

· María López
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que pode ser axeitado· para aquelas

a ·c recer con1a persoa e coma cns-

que pertencen a distintas agrupa-

.situacións nos que se . prevexa unha

tián; máis sobre todo as xentes de

cións e iniciativas, desenvolven a

estadía máis prolongé!-da. Ora ben, e

Irimia que fun atopando e que me

cotío, aínda que os días fortes son os

sen desmerecer a admirábel e xene-

agasallan coa súa compaña, coas

da fin de semana, unha oferta base-

rosa tarefa da xente que traballa

súas palabras e xestos, coas súas

ada no tempo libre e de lecer dende

nestas casas, coido que como están

vidas, interrogándome e aprendén-

unha perspectiva humana e cristiá

pensada~

na actualidade, con tan só

dome a vivir a fe cristiá dende a

que tenta dar resposta aos intereses,

dous educadores, e cun deles tan só

consciencia do meu ser galega,

gustos, necesidades e inquedanzas

a media xornada, e un voluntario

dende unha fe crítica,

para o día e a noite e cunha capaci-

esperanza e liberadora.

carg~da

de

dade para oito persoas, non- poden
ter continuidade.

Traballas con rapaces e rapa¿A que adicas -o teu tempo de
lecer?

¿Como foi que chegaches a
Irimia e a coñeciches?
Coñecín

Irimia

a

través

de

Encrucillada no intre en que estaba

de todo aquel/ aquela que participa.

zas, e ademais colaboras nun
Centro Xuvenil, ¿Por que esta

A ler, a pasear, a admirar a nature-

aposta pola xente moza?

za, a conversar coas compañeiras e

Porque aposto polo ser humano.

compañeiros e ·á . animación no

N este tempo, en concreto, por

Centro Xuvenil Abeiro.

aquel que se atopa nese proceso de

a converterme en "practicante do

procura da súa identidade e de tran-

ser galega" e que daquela, e hoxe

¿Que

en día tamén, cuestionoume o

Abeiro?

é o

Centro Xuvenil

sición á vida adulta no medio de
incomprersións, incertidumes, con-

cómo vivir a miña fe dende a miña

Abeiro é un lugar de encontro,

flictos, crises, riscos, diferencias,

identidade galega. Mais se che digo

que promoven os salesianos da

desigualdades ... e con fondas difi-

Coruña, para rapq.zas e rapaces con

cultades de acceder á sociedade, que

idades que van dende os seis ata os

o mira con non moi bos olios.

a verdade, non lle emprestei, nun
principio, moita atención. Tería que
agardar· algún ano máis para que, a
través de Xabier Blanco e a súa

trinta e que a través dun grupo de
sesenta

animadores/ animadoras,

Moitas gracias Antón

apaixonada transmisión e v1venc1a
do que é o movemento irimego,
descubrira este grande galano.
¿E que é o que te conquista,
atrae ou se'duce de Irimia?
A revista, a que leo dunha vez tan
pronto como a miña carteira ma
deixa na caixa do correo, e que me
trae palabra galega nova, esperanzada e crítica, enraizada e aberta á
humanidade, cheíña de evanxeo; a
romaxe, coa que gozo en intensidade con todos os seus momentos; os
encont¡os de verán, qi:e me axudan

o.. . . ....

PARA NON

PERDE-LO SUR

A IGR~XA POPULAR SALVADOREÑA,
NO SABADO SANTO
Armando Márquez Ochoa achegounos, en Vigo, á súa realidade
Armando Márquez Ochoa é un teólogo salvadoreño que foi hai anos profesor de Biblia
na UCA de El Salvador. Pero o seu trabal/o principal foi o de coordinador e formador
durante trinta anos nas CEB de El Salvador. Despois do terremoto de principios do ano
2001 adicouse, dende a Fundación Hermano Mercedes Ruiz (FUNDAHMER), á
reconstrucción das comunidades campesiñas afectadas, canalizando os proxectos de
axuda que chegaban da solidariedade internacional.

Armando participou no Congreso
"Somo
Igrexa"
de
Leganés
(Comunidade de Madrid) e despois
tivo en Vigo invitado polo Comité
Ó car Romero e por dúas cooperantes -Gloria e Ana Belén- deste
Comité, que participaron no proceso
de reconstrucción de comunidades
no verán do 2001; e tamén foi invitado pola Comunidade do Cristo da
Victoria. Nas charlas e nas celebracións que tivo nesta Comunidade os
días 27, 28 e 29 de setembro manifestou principalmente o proceso da
Igrexa Popular en El Salvador.

A prehistoria
Armando partiu nas súas charlas da
r lixiosidade popular existente en El
alvador no anos que precederon ó
oncilio Vaticano 11. Había nesas
data un ito de entender o relixio0 moi tradicional que e traducía en
ptar e aguantar o mpobrecemen-

to existente. ·A situación social . de
miseria era vontade de Deus, que
cambiaría os papeis na outra vida.
Non descubriran ·aínda o valor liberador da Palabra de Deus. Era para
eles a Biblia un libro descoñecido e
tamén prohibido.

De lis
non quere que
aguantemo·s o
empobrecemento
Os cambios do Vaticano 11
Pero despois do Vaticano 11 entra
un aire novo na Igrexa e tamén na
igrexa popular de El Salvador.
Descubren o valor liberador da Biblia
e, dentro dela, dos evanxeos. A

Palabra pasa de ser prohibida e descoñecida a ser fonte da vida de fe e
impulso de loita para a liberación da
miseria existente. Senten que poden
entender a Biblia porque fala de
experiencias dun pobo que se atopa
co Deus liberador; experiencias que
poden ser tamén as súas. A fame do
pobo de Israel tamén pode ser a súa;
a loita do pobo de Israel tamén pode
ser a súa. Deus non quere que aguantemos o empobrecemento, quere que
loitemos contra el e apoia a nosa
loita. As xuntanzas semanais das
comunidades, nas que a lectura da
Palabra ocupa un lugar fundamental,
convértense en forza para camiñar e
consolar; forza para actuar e denunciar. Son lugar e momento para descubrir que a causa do empobrecemento e a inxustiza está nos poderes
do mundo e do país. Son tamén forza
para facer política e loitar polos
dereitos humanos, comezando xa por
cousas pequeniñas como axudar a un ·
veciño enfermo ou conseguir auga
potable para ·a comunidade.

A represión e a guerra
Pero este novo tipo de relixiosidade é perigoso para os poderes. En El
Salvador o poder fáctico está constituido polas catorce farnilas donas do
país, que controlan a política, o exército e ata a Igrexa. E comeza a represión e a persecución das comunidades: ataques, calumnias, torturas, desa-

Oiga Alvarez (COR de Vigo)
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paricións, mortes ... A Igrexa institucional non defende ás comunidades
reprimidas, mais ben desconfia delas .
Pero a conversión de Monseñor
Óscar Romero ás comunidades, o
seu descubrimento de que a Igrexa
debe estar ó servicio do pobo e non
dos poderosos, e o seu posterior asasinato cambia as cousas e tamén
endurece a persecución contra a
igrexa popular. Persecución que non
é só da igrexa popular; tamén outros
grupos que están en contra da situación de inxustiza. son reprimidos e
perseguidos. Constitúese un exército
popular con todas as forzas apostas á
inxustiza e comeza unha guerra de
doce anos que deixa arrasado o país e
un saldo de máis de setenta mil mortos.

¿De que serviron
tantas mortes
se seguen
na miseria?
O proceso de paz: luces e sombras
No ano 1989, despois do asasinato
de Ignacio Ellacuría, doutros xesuítas
da UCA e de dúas mulleres, acadouse un consenso popular para rematar
a guerra. En 1992 asináronse os
Acordos de Paz coa mediación da
Igrexa e da ONU. Pero a fin da guerra non supuso a paz. Si houbo cambios. O exército popular desmobilizouse e entregou as armas. O exército oficial viuse reducido á metade.
Legalizáronse os partidos de esquerda. Desapareceron os grupos de policía represivos. Reformáronse a
Constitución, o sistema electoral, o
sistema xudicial. .. Pero case nada

cambiou no económico, e na vida do
pobo continuou a miseria e a falla de
servicios básicos. As esperanzas do
pobo non se fan realidade espillase
entre os pobres un sentimento de
desilusión: ¿de que serviron tantas
mortes se seguen na miseria?
Por se fose pouco, nas primeiras
eleccións democráticas voltaron a
tomar o poder os de sempre. Ademais
a Igrexa tamén retrocedeu. O novo
arcebispo de El Salvador está moi
lonxe do temple e a valentía de
Monseñor Romero. E tamén está
moi lonxe do seu sucesor Monseñor
Ribera. A sua ideoloxía - é do Opus
Dei-, o feito de se deixar nomear
xeneral do Exército, e a marxinación
que fai das CEE, constitúen un duro
golpe para a igrexa dos pobres. A
situación é como un escuro túnel.
O momento actual: na esperanza da resurrección
Pero nesa situación as comunidades
non esmorecen na súa fe, nas súas
esperanzas e ilusións. A Palabra segue
a ser forza para eles e permítelles

segmr adiante. É un momento de
' paciencia. Tamén Xesús fracasou.
Están no Sábado Santo. Están na
desilusión' pero esperando a resurrección. E aparecen novas luces para
camiñar:
- a memoria dos moitos mártires
- a presencia das mulleres nas
comunidades
- a presencia tamén nas comunidades dos mozos e mozas
- pequenos proxectos (escola, auga,
granxas ..); xa non son grandes soños
pero ilusionan á xente.
- a solidariedade internacional que
lles permite seguir soñando, sentir
que non están sós, que teñen amigos
que van ó seu país a aprender e a
vivir con eles a súa pobreza, que os
apoian sobre todo en momentos diñciles como os terremotos do principio do ano 2001.
É un momento de resistencia e de
paciencia no que se conta tamén coa
forza dun ecumenismo que se vai
construíndo en torno á solidariedade
cos máis desfavorecidos.
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Dr. Román López Hotas
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AS VACINAS DOS MAIORES
A inmunidade é a capacidade de
defensa do carpo ante a agresión de
axentes alleos, por exemplo infecciosos. Esta inmunidade pódese acadar
de forma natural (tras enferrnidade
ou contacto co xerme) ou inducirse
coa vacinación. A vacinación consiste
en poñer en contacto o organismo
cun axente infeccioso " rebaixado"
(non produce a enferrnidade) , de
forma qu e se estimula a formación
de defensas (anticorpos e células
defensivas); cando este axente infeccioso nos visite de xeito natural, a
resposta xa m emorizada é o suficientem ente rápida e eficaz como para
imp edi-la doenza. O obxectivo desta
inmunización é, por tanto, aumentala resisten cia in dividual e colectiva
ante diversos axentes infecciosos.
Cando nunh a poboación existe un

número importante de xente inmune, descende a difusión natural da
enferrnidade, senda así que ó vacinar
a un grupo importante de persoas,
aínda os non vacinados vanse beneficiar

indirectamente

(efecto

de

grupo).

A min

xa me vacinaron cando

neno, ¿non me chega?
O s que

de~amos

de ser rapaces , .

polo menos fisicamente, hai algún
tempo, non recibimos entón un
abano de vacinas tan completa coma
a actual. D escubríronse virus non
coñecidos daquela e, ademais, algunha desas inmunizacións non adoitan
ser p ermanentes. Centrémonos n as
m áis comúns:

Enfermidade

Características

Vacinas

Rubéola

Inocua para o nena e o adulto pero
devastadora para o feto

Forma parte da coñecida como "tripla vírica", que se administra
sistematicamente. Caso de dúbida, vacinar.

Tétano

Transmítese por esporas moi resistentes presentes en determinados
ambientes (terra, po, teces). Penetra
en feridas mínimas. Mata: 40-50 %.

lnmunidade temporal.
Vacinar a toda a poboación cada dez anos. Leva combinado o
recordo da difteria

Hepatite B

Nenas: xa todos vacinados. Por isa,
a medio prazo, hanse reducir as
súas consecuencias

Adultos: recoméndase para conviventes con enfermos da mesma,
residentes e traballadores de institucións penitenciarias e de enferma·s .
mentais, pacientes de insuficiencia renal, traballadores da saúde

Gripe

Abando coñecida

Recomendada anualmente. Grupos de risco: maiores de 65 anos,
bombeiros, policías, mestres, coidadores, traballadores sanitarios,
mulleres no 2° e 3º trimestre de xestación na tempada de gripe .

Neumococo

Responsable de pneumonías, meninxites, otites, sinusites

Maiores de 65 anos, enfermos crónicos (doenzas pulmonares,
diabete, cirrose, enfermos renais, alcólicos, etc), enfermos con
mingua nas súas defensas exente sen bazo

¿ orno foi? ... - Eu topábame foral cando as negras vixigas lle deron;/ polo aramio súa nai avisoume/ i eu vinme
orr ndo.' A í inicia Curros o seu estremecedor (por sinxelo) poema " !Ai!. .." de 1880. X usto un s~culo despois, a OMS
d larou á varíola enferrnidade erradicada. ¿Chegarán outras? .

. 1
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O FACHINEIRO

Resulta que facer que esta revista- ou calquera do seu estilo- chegue ata os
irimegos custa 6.000 máis ca hai un ano, porque se suprimiu a axuda á difusión cultural. Isto é política. Claro que fan falta os cartas para conceder ese
80.000 euros á fundación Francisco Franco, que preside a filia do monstro,
Carmencita, e que ten unha páxina web moi recomendable para quen
padeza indixestión e precise golsar de contado. Efecto inmediato ten a sección "Franco y la Iglesia Católica" onde abundan os parabéns e beizóns de
papas, bispos e cardeais de todo tipo. Supoño que é a contribución económica do goberno Aznar ó pensamento plural. Tamén supoño que sustentar
unha web con títulos tan ilustrativos coma "legitimidad del alzamiento
nacional" non é exaltación do terrorismo. Claro que onde hai patrón non
manda presidente. "No tolero que se hable mal de Franco en mi presencia. No hai que olvidar de donde venimos", dixo o noso rei. Se despois da web alguén quere seguir ampliando horizontes pode pasar pola librería Vetusta
de Santiago e mercar El alcázar non se rinde, de Manuel Aznar. En fin, ellos los demócratas.
Aldegunde Quitlones
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Conversa con Xosé Chao Rego
Daniel López Muñoz

.Q

A.

O longo diálogo cun transgresor que nunca estivo no sitio correcto.

Este libro recolle unha longa conversa con Xosé Chao Rego, un d0s ensaístas e pensadores
galegas máis fecundos dos últimos vintecinco anos. No achegamento a esta figura entrañable
e creadora, de quen se ten dito que é a persoa que máis leva escrito en galego na enleira historia de Galicia, descubrimos tamén o planeta Irimia, ese movemento colectivo que toi xerando un xeito singular de estar e ser desta TetTa neste tempo.

XERAIS ~->:

xerais@xerais .es • http" // www xerais .es

@\§)

IMPRESO PARA° FACERSE SOCIO DE IRIMIA ·OU SUBSCRIBIRSE Á REVISTA

<
E

-w
-

Se queres facerte socio, subscribirte á revista IRIMIA (ou. coñeces a alguén que lle poida interesar recibir de balde os tres próximos números da revista) recorta este impreso e entrégao
no pasto da Asociación ou envíao ó _Apartado 980 15705-Santia go de Compostela.
NOME: ...................................APELIDOS : ......... . ..... .... .. . .. .... . . . . . . . . . . . ... '. .... . . . .. . ... .. . . . . ............... . ......... . ........ .
ENDEREZO: . . . . .. .... . . . ...... . ......... . ........................... . . . .. ......... . ..... . . ... . .. ..... . . . .... . .. . ................. . ......... . ........ .
CÓD. POSTAL: ... . .......... .. . . . . ... . .. . .. .CONCELLO OU CIDADE: .... . . ..... ............ . ... . . . .... . . ... PROVINCIA : ..................................... .
QUERO SER SOCIA/-0 : 3 € O
OUERO SUBSCRIBIRME: Ord inaria: 18 € O
Subscricción anual (22 números) -

Real: 21 € O

De apoio : 33 € O

DOMICILIACIÓN
BANCO OU CAIXA E AFORROS:
DOMICILIO DO BANCO: . . . . . ... .... . .. . ... .. ....... . ... .. . . . .. ...... . . ..... . ...... ..... ... .. ... ...... . .CÓD. POSTAL: .. . .... . . ... .... . ... .. . . ............ .
CONCELLO OU CIDADE: .................... . .PROVINCIA: .. ..... . .. ... . . . ......... .' . ... .. : ..... .. ........TITULAR DA CONTA: ............... .. . ............. .
N° de CONTA: ____ / ____ I _ .:. . I _________ _
Sírvase atender ata novo aviso, e con cargo á miña canta, os recibos que ó meu nome lles sexa n presentados ó seu cobro por IRIMIA.
En ..................... ...................................... a ....................... de ................................... de 200_.
Atentamente.

Se queres podes ingresar directamente en calquera das nasas cantas indicando claramente o teu nome no impreso de ingreso e enviánd onos unha copia xunto cos teus datos.
Canta :
CAIXA GALICIA: 2091-0349-45-3040005822
BBVA 0182-0267-15-0207905484

-···············

ONOSO
TABOLEIRO
XVII Foro:
Relixión e Cultura en Galicia
9:30
10:00

11 :30
12:00

14:00
16:00

18:00
19:30

Presentación
Pedro Castelao
Relatorio: Relixión e violencia:
María José Arana (Relixiosa do Sgdo. Corazón.
Teóloga e escritora. Foi copresidenta do
Forum Ecuménico de Mulleres Cristiás de
Europa)
Descanso
Relatorio: O diálogo das. elixións
Andrés Torres Queiruga (Teólogo e escritor.
Profesor de Filosoña das Relixións na
Universidade de Santiago de Compostela)
Xantar
Relatorio: O diálogo co Islam
Antón Peteiro Freire (Franciscano. Arcebispo de
Tánxer)
Celebración interrelixiosa
Clausura
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CARIJlS
Lido o Editorial donº 635 da revista Irimia A VOLTAS CO ENSINO quero expresa-la miña opinión sobre
o parágrnfo segundo ó lor do horario laboral dos nenos
e os apoios das clases particulares así ·c oma da última
afirmación referida a que unha boa medida do fracaso
escolar son os suspensos e os cartos que as familias gastan en academias.
Partamos da base de que a educación é unha tarefa
compartida entre familia, a escola e a sociedade. Non
irnos deternos agora na análise de cada un destes elementos, na importancia de cada un deles e na harmonía entre os tres para o resultado sexa un bo producto.
Por iso mesmo evitaremos dicir que se o bolo saíu cru a
culpa é do panadeiro.
Seis horas de clase dia:rias son suficientes para
aprender o que hai que aprender, pero iso non quita
que o alumno/ alumna de secundaria non teña que
dedicar un tempo, unhas horas ó seu trahallo persoal sobre o programa e o traballado na clase: repaso,
consulta, reflexión, completar apuntamentos, investigar... Este traballo persoal favorecerá o progreso do
estudiante no esforzo, na constancia, na responsabilidade, no interese por aprender e por prestar máis atención na clase. O labor persoal levarao a buscar solucións, empregar estratexias e· intentos de resolución,
que, aínda que non teña o éxito apetecido no momento, si que estará disposto para aprender, sabendo en qué
e por qué fallou nos seus intentos. Non consiste en ir á
clase cos "deberes" feitos como sexa. E aquí entra 6
apoio que necesita o alumno/ alumna por parte da familia : manter un clima natural de diálogo, sen atafegos,
mostrar interese polo seu traballo, estimulando a través
do ánimo e valorando os avances no seu proceso de
aprender. Apoio en tempo e dedicación ós fillos no difícil proceso de maduración e aprendizaxe.
As academias e clases particulares · poden ser en
moitos casos un obxecto máis de consumo, fácil e
cómodo para os rapaces e rapazas, que buscan solu.cións rápidas e éxito inmediato como pregoa a sociedade; fácÜ e cómodo para os pais que prefiren sacrificar
cartos e non tempo e dedicación ó proceso de aprender
a aprender que deben estar a levar os seus fillos. Non
vale abdicar desta función refuxiándose na actitude de
eu non podo axudarlle porque eu non sei dos estudios.
O apoio de clases particulares ha ser para casos puntuais de atención persoal a un alumno para superar
algunha deficiencia, ou temporalmente para arrancar

nunha materia que se lle fai difícil ou para recuperar
unha falta significativa de asistencia. Academias e clases particulare~ para "facer os deberes" non son os
remedios para solucionar o fracaso escolar.
O fracaso escolar en números e notas serve academicamente para as estatísticas. Hai aprobados que son
puro fracaso e suspensos mal valorados. A min non me
parece . boa medida valorar o fracaso escolar polo
número de suspenso nin polos cartos que gastan os pa-is
en clases particulares.
Creo que IRIMIA debía propoñer máis relación
entre familia e escolar para mellor influír na formación
do individuo como axentes máis directos neste proceso.
lndicarlles ás familias cáles son os medios ó .seu alcance para participar na escola e outras formas de apoiar
os seus fillos no lento e difícil progreso de educación e
aprendizaxe. A sociedade propón outros modelos e pregoa outras fórmulas: o éxito fácil, a competitividade, o
triunfo rápido e a invitación a ser famosos. Difícil ir
contracorrente. É unha mágoa que o pan siga a saír cru.

David Corral Díaz
e···············

FALANDO
DALINGUA

Lidia e Valentina .

Foise co vento ...
Hai xa uns cantos números, alá polo mes de Santiago, quedounos un
tema medio pendente, era cando falabamos das palabras cultas e do seu significado. ¿Recordades todas aque~as que remataban en -fobia? Ben, pois se
cadra ata descubrís tes un no me para algún padecemento voso ... Esperemos
que gocedes de boa saúde e que vos queden os nomes sabidos así palas
boas, porque o saber non ocupa lugar. Baseándonos nesta máxima, hoxe
irnos seguí-la lección e en · vez de ás "fobias"
ímoslle dedicar unhas liñas ás -manías
(sufixo grego que significa "obsesión"):
cleptomanía, megalomanía, · piromanía,

bibliomanía, melomanía, monomanía ...
¿sabedes con que están obsesionados
tódolos que padecen estas "enfermidades"? Pois ben, un cleptómano é
aquel que· rouba comp.u lsivamente
pero sen facerlle falta; os segun~os
teñen delirios de grandeza; os pirómanos xa sabedes que prenden lume por
tódolos sitios; os bibliómanos non poden
resistir enche-la casa de libros; os melómanos teñen paixón pola música; os
monómanos están obsesionados por unha
idea ou por unha orde de ideas e non saen
de aí. Se padecesedes algún · destes "males"
seguramente xa lle saberiades chamar coa
forma culta. Ningún deles é bo, oh, pero a nós
agora v~ñennos á cabeza os pirómanos.¡aínda bo
foi que xa chegou a chuvia!, que cántos hai que,
sobre todo na época estival, se dedican a queimaMire vosa mercé, ¡que
los montes por puro capricho ou pracer ou como
non son xigantes! , ¡son
aeroxeradores!
se lle quei;ra chamar. Non irnos repasar aquí o mal
que fan porque non é o sitio adecuado, pero cada
vez qu edan m áis montañas peladas , sen carballos, castiñeiros, piñeiros ... e así
p érdense as nasas carballeiras, os nasos soutos e os nasos piñeirais.
E xa ch egado o caso deixaremos de recorda-1.os. nomes tradicionais da
no a flora e pasaremos a estudia-los neoloxismos (palabras novas para
d ign ar obxecto novas) que nomean o que aparece nos nasos montes;
ho

com zaremos por "aeroxeradores"' palabra técnica para referirse a

aqu 1 aparato que xeran ou producen enerxía a partir do aire (é unha
d a n rxía r novables). O que pasa con este tecnicismo é que xa os
v iñ o lle atoparon un nome coloquial para aplicarlles ós devanditos apa-

. . . ....º

r ll

: nmfños de vento . A í é como se forma o rexistro culto e o coloquial ...

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Cando o Imperio Romano
xa non perseguiu cristiáns
apareceron na Igrexa
persoas con moitos «fans».

2. O problema gue existía
era un asunto moi serio:
Os seguidores de Cristo
puñan er:i perigo o Imperio.
3. Testemuñas lle chamaban
ós perseguidos por Cristo
que na lingua grega chaman
"mártires", P.olo visto.
4. Naceron outros heroes
que fuxiron ó deserto
deixando as glorias do mundo
confesando a ceo aberto.
5. Confesando a ceo aberto
con posturas algo varias
e mesmo algunhas resultan
un tanto estrafalarias.
6. Esta actitude de fuga
tivo influencia na Igrexa;
que os monxes mandaron ·m oito
ningüén hai que non o vexa.
7. O pobo canonizaba
seguindo o propio gusto
e ás veces saían santos
que pegaban algún susto.
8. Tal pasouo -"pobre columna"
co "estilita" Simeón
corenta anos sobre dela
e outros coa mesma afección
9. Non nego que algún precise
tal galería de s~ntos;
o pobo quere modelos
¡dos altares sobran tantos!

1O. Canonizado en outubro
e ¿que lle irnos facer?
Wojtyla sobe ós altares
a Escrivá de Balaguer
11. Santa Isabel a Católica
era unha mala broma
e seica deron marcha atrás
dende a mesmísima Roma.

12. Os xudeus protestaban
e os galegas, con ledicia
¡que non nos pise post mortem
domadora de Galicia !

