Un e quen sementa e
outro quen recolle.
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EDITORIAL
PARELLA Hai

SINGULAR
anos corría un chiste

- sexa escusada a frivolidade- dun individuo
que se escandalizaba de ver no parque unha
parella bicándose na boca. O interlocutor
díxolle que iso era normal, mais el retrucou:
pero · era unha parella de gar~as civís. Por fortuna o chiste ñx.ose realidade e un garda civil
solicita vivir na mesma vivenda oficial có seu
noivo. Hai que. agradecerlle ó progatonista a
autenticidade do seu comportamento e o paso
que deu coa "saída do armario" tan valorosa
nun contexto tan "viril" ou machista.
~a cidade de Tebas ·había o batallón sagrado,.

formado por parellás de gais. Cando· o· rei
Filipo soübo que houbera trescentas víctimas
d guerra, sentenciou: - '~Que perezan. os que

O TRASNO
CASA....

TI

GOBERNA

A

TÚA

O alcalde da Coruña, que noutrora aspiraba a
ser alcalde da capitál de Galicia, volveu a arremeter recentemente en Xixón, segundo cantan en Vieiras, contra a que o
idioma galega levante cabeza e sexa oficial despois de séculas
de ser unha lingua diminuída, excluída e acomplexada . .
A obsesiva teirrta de Vázquez soa a causa moi vella. É unha liorta do século pasado, coma el -e coma nós-, quizais. O .futuro
lingüístico é unha causa moi pouco predicible, pero desde logó
non é o que xente coma el e coma Cela tiñan en mente: catro
linguas vivas -o inglés, o español, o chino e o que sei eu- e un
- cemiterio a ordia d~ grande con tódalas demais defuntas.
Na lingua vainas moito do no_so equilibrio psicológico e .do
naso sentimento de pertenza e de raíz. Se a lingua só servise .
para co~unicar información non sepa · tan rica, en guiños e
complicidades, en retrancas e picardías, en aloumiños e mehsaxes ocultas.

propalan que esta xente fixo algo deshonro- .
so". Mentres · o comediógrafo Aristófanes se
burlaba deles, Sócrates e Platón manifestaban a

sú

tima.
ob rno

pañol, intelixente, adiantouse

mando do Ex' rcito. O director xeral da
ard

ivil, antiago López Valdivieso~ fíxoo

porque "xa sabiam?s que se ía prociucir nalgú11:
momento". En menos de tres días resolveuse ~

.....

~;

favor da liberdade e, ce~sura:do ·p~r rion facer
unha consulta previa, respondeu asisadamente:
"Non é unha cuestión de opinión, senón· ~e
dere{tos".
O Vaticando elabora un _d ocumento qué
impide o acceso dos gais ó sacerdocio, cpntrolando os centros de formación. Vendando os
propios olios, con ignorancia ou cinismo, a .
Curia esquece alomenos tres causas: a)° o
informe Kinsey descobre un continuum cunha
escala de 7 puntos, do O ó 6; de xeito que se
pode ser homosexual sen sabela e ás veces descó bres~ lago de anos de feliz matrimonio e
con fillos; b) que luteranos e maiormente
anglicanos aceptan que gais e lesbianas poidan
acceder ós ministerios eclesiais; c) teólogos
como Eduard Schillebeeckx afirman que non
hai unha ética cristiá; san Paulo di que hai que
vivir no Señor. N este asunto a Igrexa non ten
palabra propia. O xuízo correspóndelle á

_

antropoloxía e á exoloxía .

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

· O futuro yai se-lo dunl;ia comunidade ·mundial que fale nunha
lingua trapilleira e pobriña de todo para c;licirse éousas formais
e ·cerrar tratos -unha lingua bussines no .que o inslés leva as de
ganar- e unhas linguas de identidade e cultura, de grupo e conforto, as linguas- casa, pa~a volver a sertnos nós despois do artificio enorme, a alienación, que se dicfa antes, q~e é ttaballar.
Nas linguas- casa procurarase o que non-se ten ria outra, na mostrenca e utilitaria: o eco da nasa ·historia, o sentimento de
espontánea solidatiedade, o acougo mental, a ligazón coa terta.
Poi;- iso as linguas casa precisan de territorio na que sexan Óficiais, aínda que poidan pervivir e facerse . presentes fóra del e
aínda que, no seu propio territorio, haxa r.noitos outros grupos
que teñan as ·súa propias linguas casa.
Pero que ninguén nos veña goberna-la nasa casa e, menos
aínda, a nos botar dela con andrómenas de lingua única, grándica e lúbrica. Iso, ademais de falso, é de mala educación e
queda un pouco vello.

BOA NOVA
Andrés

l·OECO

Parábola do Xuízo Final

Cómpre ler este texto moitas, moitas veces. Para min, un dos textos centrais dos evanxeos. Creo que con isto, o "Sermón· do Monte" (e, en xeral, todo o capítulo 5 de San
Mateo) e o "Mandamento do Amor" resúmese todo o espirito da mensaxe cristiá.
Fago unha primeira lectura: Está claro, sen ningún tipo de dúbida. O substancial, o que
define a unha persoa, é a súa maneira de comportarse e posicionarse ante outras persoas que sofren, ante as inxustizas. Todo iso, por riba de crenzas, ideoloxías, relixións,
normas e ritos ...
Fago outra lectura, pesimista ou mesmo malintencionada:. qué fácil é poder ter o privi·.lexio de dar de comer ao famento, beber ao sedento ... , porque estamos saciados, fartos.
Cantas veces, no fondo, ou n.on tan no fondo, nos sentimos gratificados ao ler isto,_ porque claramente nos identificamos no "montón" dos bos, dos que damos de comer e
beber. Cantas disputas, dentro do montón, por demostrar quen dá a comida de mellar
calidade, visita máis veces ao preso ou ao enfermo ...
Menos mal· que o do xuízo é unha parábola, porque se é certo, xa podemos ir buscando
un bo avogado. De pago, por suposto.

Xabi Blanco.

A CLAVE

Cristo ¿Rei? ¿E de dereitas?

O concepto dereita-esquerda, aplicado á política foi, nos seus inicios, espacial. A dereita política designaba o grupo de asambleístas situado á dereita. do presidente, e constituido polos membros dos partidos máis conservadores, contrarios ás reformas revolucionariqs e preocupados, sobre todo, polo mantemento da orde. A esquerda era o pólo contrario.
Xesús distingue dous grupos entre os pagáns que durante a súa vida non tiveron a ocasión de coñece-la palabra de Deus. Destes,
no derradeiro día, uns herdarán o reino e outros "perderanse". Significativamente a razón dun destino ou doutro está na relación
que se mantivo co próximo, un próximo co que o propío Xesús se identifica totalmente. O texto enumera as necesidades que o próximo sofre e que pertencen á vida real: t'er fame ou sede, ser estranxeiro sen dereitos, estar espido, enfermo ou preso ... situacións
todas que fan inhumana a vida. Xesús Pastor, identificase con cada unha destas persoas que sofren tales experiencias inhumanás.
Quen actúa favorablemente con esas persoas, actúa a favor de Xesús.
Total, que acertar ou equivocarse na vida non depende de cumprir un códigó de leis, estar afiliado ou non a unha relixión, saber
de teoloxía ... todo depende máis ben do amor que se practique con cada unha das persoas que sofren na encrucillada da vida. Ouen
ama está salvado. Quen ama, vive de parte de Xesús e da súa Causa: o Reinado de Deus.
e ···············

················o

APENEIRA
Neste esforzo por confecciona-lo naso
propio calendario, hoxe

r~cuperámo-la

memoria a través da RUA
.DOCE DE NOVEM~
BRO DE 1936 d~
Pof'ltevedra, dos mártires da barbarie da
guerra civil: dez fusilados na Cae ira (seis
por seren republicanos, dous galeguistas
e dous socialistas) e os outros trece

Nesta manipulación dá realidade, os que

"paseados" polos fascistas, só nesta

mandan están a crear unha cultura da

cidade. Non queremos botar unha lousa

marte e aplauden calquera bombardeo

enriba da historia. Agora mesmo estanse

sempre que sexa desde o seu imperialis-

a uní-los parentes das víctimas desta

mo. Éarrepiante que Aznar, o Reí ... felici-

represión para recupera-los seus restos,

tasen sen matices a Putin pala masacre

case sempre en .fosas comúns, e dedi-

do teatro; case todos, menos

carlle- la lembranza que non tiveron,

ROBINSON, na

fano desde a Asociación, para a

que dimitir. como comisaria da ONU dos

Recuperación da Memoria Histórica,

Dereitos Humanos, porque denunciou

premendo o goberno de España: máis de

tamén o terro que están a sufrilos che-

30.000 desaparecidos, delictos que non

chenos dende 1994 cos bombardeos

prescriben . Tamén John Thompson, da

rusos, destruíndo cidades enteiras coma

Universidade de Michigan; na foto; está

Grozni. Mataron centos ·de miles de che-

estudiando as novelas galegas que tra-

chenos, violando · cada hora os dereitos

tan da guerra civil, é a literatura como

máis fundamentais ... Putin cimentou o

remedio contra a desmemoria.

seu poderío na masacre contra ese pobo

MARV

foto, que tivo

para ser elixido presidente e agora, 18
O Estado Español é un dos m·áis mesquiños, moi por debaixo da media europea, na

·meses antes das eleccións, para manter-

axuda ó desenvolvemento cunha diferencia con Dinamarca de 0,21 contra 1,06

se na súa ~:magancia e coa mesma censu-

INMIGRANTES están a acoller, só un 20/o da

. ra no asalto ó teatro ca nas atrocidades

desta. É dos que menos

poboación, a metade dos españóis que viven n~ estranxeiro (no 2000 en Galic~a

desta guerra.

había 24.141 estranxeiros censados). Segundo lntermón, os inmigrantes están a
achegar en ingresós ó Estado en cotas da Seguridade. Social moito máis ca gastos
sociais. E nesta falsa retórica de solidariedade Norte-Sur que lles enche a boca de
· ment iras ós gobernantes, son estes traballadores os que están erguendo os seus .países cos cartas que mandan, máis ca tódalas axudas occidentais. A política de Estado
é un fracaso: dos 10.884 postas de traballo destinados no 2002 a inmigrantes non
comunitarios, só foron cubertos ata agora 400. No servicio doméstico, dos 2.000
prometidos, só foron ofrecidos 369 pastos ·e só 50 contratados.

No

MES DE SANTOS tomamos conciencia dunha realidade: por cada

dous nacementos que celebramos asistimos a tres enterros. Pero nalgúns concellos o
drama é máis forte: en Parada do Sil, nun ano houbo un nacemento e 17 funerais.
Achegámo-lo gráfico sobre a d.iferencia de nacementos e defuncións nq século XX de
dous investigadores da nasa poboación, Pedro Arias e Miguel Cancio, e os datos son
estarrecedores: se nos 80 supoñ ía a desaparic'ión anual dun concello pequ.eno, agora
a poboadón que se está a perder equivale a algo máis dunha cidade como
Pontevedra ou Ferrol.

Alfonso Blanco Torrado
O 20 celebramos a Xornada dos

DEREITOS DOS
NENOS, que son as víctimas
desta sociedade inhumana, un tercio da
poboación mundial, 2.100 millóns; un de
catro vive na miseria ... Dos 132 millóns
que nacen ó ano, 1 de cada 12 non
cumprirán os 5 anos por causas evitables. 150 millóns de nenas sofren de
malnutrición e outros tantos xamais van
O 16 de novembro facemos memoria dos

MÁRTIRES DO

á escala. Máis de 250 millóns de cida-

SALVADOR, os seis xesuítas e dúas mulleres traballadoras asasinadas

dáns son escravos, coma este nena da

nesta data no 1989. Un asasinato selectivo: querían rematar con Ellacuría e os seus

India, que arruina a columna e o seu

compañeiros indiscriminadamente: matarían a calquera que puidese ser testemuña,

crecemento para sempre. Só na costa

como adoitaron actuar cos máis de 75.000 martas naqueles anos 80. Dende aquela

oeste de África trafican con máis de

moitos achegáronse a este drama. Pero agora lembramos unha novela recente: El

200.000 nenas escravos no mercado.

cielo raso, de Álvaro Pamba, na foto, considerada por algún xurado como a mellar

Entre nós son os accidentes a primeira

novela en lingua castelá do 2001. O autor subliña o trabal lo cotián de liberación que

causa de marte dos pequenos, 440/o no

os xesuítas desenvolvían sen entrar na categoría intelectual das súas teorías.

fogar, 360/o na rúa, 120/o no transporte e
80/o na escala. Tamén 175.000 nenas
traballan máis de 3 horas ó día en
España.

Un 17 de novembro do 89 foi a REVOLUCIÓN DO
TERCIOPELO en Chequia,. Celebrábase o "Día Internacional do
Estudiante" na memoria de Jan, o estudiante asasinado había 50 anos polos nazis.
Os colegas do 89 saltaron á rúa esixindo liberdade e foron reprimidos brutalmente,
pero aquel día era a fin do réxime comunista. Na foto, o presidente Havel deposita
unhas flores na lousa conmemorativa daquela data en lembranza das víctimas do
poder.· Pero hai un arrepiante desencanto n·a poboación e están a medra-los grupos
neonazis, coma os que mataron nos últimos 10 anos a máis de 20 xitanos, nun país
que nos comezos do poscomunismo acadou 11 deputados; est~s foron os primeiros
desta etnia en recoñece-la igualdade de home e da muller, antes da súa división
entre Chequia e Eslovaquia.

DESPOIS DO SAN MARTIÑO, DEIXA A
AUGA E BEBE O VIÑO" reza un refrán que vencella este Santo
11

(S. IV), o Bispo de Tours, co inverno que está a punto, aínda que sempre nos agasalle
co seu v~ranciño. É un santo moi popular, patrón de 235 parroquias, despois da Virxe,
San Pedro e Santiago. Pertence á diocese de Ourense, onde o rei suevo Charrarico lle
ergueu a primeira catedral gracias a un milagre atribuído ó santo orixinario da Panonia
maxiar, o mesmo có seu devoto, Martiño de Du_mio, tan ligado á nasa historia e relixión do. S. VI, fundando varios mosteiros coma o de San Martiño de Mondoñedo. Este
foi sé desta diocese nos séculas IX-XII, consérvanse del estes detalles do frontal, que
son unha xoia do primeiro románico.
e···~ · ·· ···· ·· ····
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OS NÚMEROS DA POLÍTICA
Unha vez m{!is, o Parlamento Galega está inmerso no proceso de aprobación duns
·novas presupostos. Este ano, por mor das recentes eleccións, o trámite cumpriuse dúas
veces e como en cada ocasión se dedican algo máis de dous meses a este labor. .. ·O feíto
é que o debate e aprobación das cantas públicas foi a principal razón do .n acemento dos
parlamentos e que por iso segue senda esta a súa primordial tarefa.
repítense partidas de anos anteriores que non houbo
capacidade de gastar. En canto á suma total, a oposición
insistiu en criticar que a Xunta non fose quen de dispar .de máis diñeiro, por querer mante-la consigna do
déficit cero, tan pregoada en Madrid como esquecida
noutras capitais europeas .
Pero desde a Xunta elaborouse outro invento, que
reivindican mesmo como a chamada "fórmula galega"
para facer algunhas obras. Xa se sabe que o déficit cero
non admite que haxa empresas públicas que dean perdas e así se foron liquÍdando tódalas que se puido. Pero
agora deuse co invento de que a Xunta promova a creación de empresas privadas, cunha lixeira participación
pública, que á súa vez van buscar créditos que serán
devoltos cos ingresos obtidos do pago polos usuarios
N esta ocasión, os orzamentos ascenden a 7, 7 millóns

desas novas instalacións. Isto é a cuadratura do círculo:

de euros. Un tercio desta cantidade é para pagarlle ó

non aumenta a débeda pública, nace unha empresa con

persoal directamente contratado pala administración
galega (incluída, por suposto, a sanidade e maila· educación) e once de cada cen euros· son para pagar causas
tales coma a luz ou a calefacción desas mesmas instalacións. Pero case outro tercio do total pasa pala Xunta
para ser lago redistribuído por concellos, deputacións,
universidades ou outros organismos públicos.
Por todo isa os debates adoitan centrarse no destino
de algo menos do vinte por cento restante, fundamen-

poucos cartas e na que os danos non aspiran a gañar

talmente os investimentos realizados directamerite pala

moito diñeiro e os usuarios van paga-los intereses.

administración ou o diñeiro que vai para entidades privadas encargadas de realizar numerosas obras. Os repre~
sentantes da Xunta tentan demostra-lo alto interese dos
gastos previstos, mentres a oposición insiste en considera-lo insuficientes ou pouco axeitados.
Evidentemente, moitos gastos son perfectamente
previ ible , como continuidade de proxectos emprendi-

_

do un ano e non rematados. Pero en moita~ ocasións,

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

O debate
das ~ontas públicas
é o corazón
do parlamento

Esta é a fórmula escollida para

rema~a-la

autoestrada

entre Santiago e Ourense e -segundo sinalou Cuíña,
pero sen concreción nos

orzamento~-

para facer catro

mil vivendas para aluguer. Claro que isto non vale para
grandes· investimentos, como o do AVE, pero Cuíña ten ·
tamén a fórmula máxica: nin el mn Fraga van aceptar
un AVE con menos prestacións cós de Sevilla, Valencia
ou Barcelona. ¿Verdade que soa ben? Ver para crer.

O AQUEL

Xosé Lois Vi/ar

CARTOS SEN DONO

Estaba sentado diante do televisor.
· Facíao sempre despois de cear.
Segundo o día, aquel rito servíalle
para dúas cousas, por veces era un
xeito de prende-lo sono, por. veces
valíalle para volver a follea-lo xornal
do día cun olio .pasto no papel e ·o
outro na pantalla. Case nunca para
ver de veras a televisión. Mais aquela
noite de domingo sentírase atraído
. por un documental da "2" que falaba
da Amazonía. Entre moitas outras
cousas denunciaba a deforestación
producida por grandes empresas de
capital internacional e do tremendo
dano ecolóxico e económico que se
lle estaba facendo ó planeta. De primeiras cavilo u en que . detrás daquel
estrago tería que haber uns reponsables facilmente identificables. Tal ou
cal fulano, de tal ou cal consello de
administración, de tal ou cal empresa ... , e punto. De segundas xa non lle
parece.u tan doado. Ese tal. ou cal
fulano seguramente recibiría os parabéns de mil e un accionistas que a
final de ano percibían uns dividendos

froito dunha xestión eficiente, e que
nin por asomo estaban dispostos a
preguntarse se aqueles· cartos mandarían os indios ó caralla, acababarían
coas especies sen catalogar ou enfermarían de morte o levián do planeta.
Logo xa se atopou incómodo cando
lembrou que, cativo aforrador, tiña
uns cartos metidos nuns fondos de
investimento que lle xestionaba o
banco, 6 · que vai saber ti .para qué
cierno estaban sendo utilizados. Non
se propuxera se-lo redentor do ·
mundo, pero ata se sentía parvo pensando que non tiña nin idea de para
qué estaban sendo usados os seus aforras. Entroulle entón unha certa
carraxe no corpo e acabando o programa case tiña decidido cancela-los
fondos e investir en algo máis controlable e transparente que no porvir
lle valese ós fillos. Comprar un piso
en zona de futuro e que o tempo se
encargase . de revalorizalo. Parecíalle
que dera coa saída. Daquela chegou
María, que viña de dar unha volta co
mozo. María era a súa filia maior.

Tiña 23 anos e ganas de ir vivir co
rapaz. Non o facía porque non xuntaban entre os dous cartos dabondo
'

para un piso. Tendo a María diante
veulle ó pensamento que a operación
do piso era unha especulación máis
que estragaba o presente dalgún filio
de a:lguén para ver de amarra-lo futu.ro do que lle era propio.
Virou cara á cociña na busca dun
vaso de leite frío. Sentiuse desacougado matinando que isto da economía
era coma un tren desbocado que viaxaba a ningunha parte· e que estragaba todo ó seu pasó, mentres os
maquinistas informaban á pasaxe que
todo ía ben e que se transitaba con
normalidade. Se houbese modo gustaríalle apearse. Acabo u o leite e m archou para cama coa esperanza esnaquizada. Non sabía cómo, pero debería haber un xeito de fac er funcionala economía sen zugarlle o sangue ó
veci!lo, e tamén de dici-la verdade, de
que esta merda non funcionaba.

O NOSO TABOLEIRO
,

Santiago González Avión

SERVICIO LITURXICO REMOL
estar remitido á comunidade irimega de xeito particular e, en xeral, ó
convencemento de que "Somos
Igrexa".
N esta iniciativa ó servicio da Boa
Nova incluiremos material procedente

do

Servicio

Bíblico

Latinoamericano (dispoñible no
portal www.servicioskoinonia.~rg)
- textos, debuxos ... - pero tamén
unha adaptación <lestes á nosa
vivencia máis concreta ademais dos
textos

bíblicos

en

galego. Co

tempo, mesmo poderemos realizar
suxestións arredor ·da ambientación
ou dos cantos que poidan resultar
axeitados. Pero iso precisa da participación de máis xente interesada

·············e

A p rtir do próximo día 1 de

Boa Nova, que quincenalmente

no proxecto e animosa para leválo

d c n bro, co comezo do novo ano

recibimos e seguiremos a recibir en

adíante.

litúrxico, as irimegas e irimegos que

Irimia. Gracias a eses esforzos, orar

queiran poderán recibir no seu

en galego en comunidade xa non é

enderezo electrónico un servicio
litúrxico que chamaremos Remol.

unha aventura reservada a unha
minoría, senón que entrou nun

Remol son as brasas acesas que se

proceso de normalización (ben que

conservan entre a borralla despois
de arder algo e é tamén a comida

lonxe de avanzar ó ritmo que a
supervivencia do idioma require) .

que teñen os rumiantes na boca ó

En próximas datas, Deus <liante,

rumiar. Cando nos regalaron esta
verba pareceunos que recollía exac-

pode que vexan a luz os subsidios
litúrxicos do mellor dos dez anos

tamente o que esperamos desta sec-

de Badal. Pero entrementres, e para

ción: que vos axude a rumia-la
Palabra, que sexa un rescaldo que

c~ntinuar creando, ofertamos este
servicio de Remol. Está orientado,

aloumiñe a vosa fe. Vaia por <liante

sobre todo, a comunidades parro-

Re mol
son as brasas
acesas que se
conservan entre a
borralla despois
de arder a_lgo e
é tamén a comida.
que teñen
_
os rumiantes na
boca ó rumiar.

o recoñecemento ó importantísimo
traballo realizado nas iniciativas que

quiais. Pero tamén pode servir para

O formato do envío ó correo

a comunidade familiar, para a

electrónico será RTF, é dicir, un

antecederon a presente: Boa Nova

Igrexa doméstica, ou mesmo para a

en Ferrol e Badal en Vigo. Ó grupo

oración

de

cando a celebración dominical que

Badal

débeselle

tamén

un

persoal,

especialmente

formato · compatible con cal.q uera
procesador de textos pero que non

importante traballo relacionado coa

nos corresponde celebra a fe cunha.

pode acompañar macros (e, daque-

publicación dos textos litúrxicos

sensibilidade· moi afastada da nosa.

la, tampouco virus no propio

oficiais en galego. E, como non, á

Con todo, o uso individual debe

texto) . Iso non evita os virus que

O NOSO TABOLEIRO
actúen no propio correo electróni:_

lrimia na rede: Canal lrimia

co, pero estamos a traballar para
reducir ó núni~o esa posibilidade
(sabendo que nunca será posible a

Á par que presentamos este novo "Servicio Litúrxico Boa

ausencia total de riscos). En calquera caso, témo-lo convencemento de

Nova", aproveitamos para vos lembrar que esta iniciativa da
Irimia virtual e ciber_náutica existe desde h.ai xa ben tempo ..
Comezou coma Canal Bienio da man do incombustible
Victorino Pérez Prieto, alá cando se organizou aquel Bienio
Irmandiño que tentaba regaleguiza-la Igrexa, -que tomase en
serio o tema do idioma e obrase en consecuencia- e, xa de paso,
dar testemuño ante a sociedade de que tamén hai cristiáns preocupados polo tema.
Logo pasou a ser Canal Irimia e, -xa hai case un ano-, cambiou de responsable, comezando unha nova etapa na que tentamos dar a coñece-los artigas máis interesantes de cada edición
quincenal da Revista: os que máis nos representen ou mellar
· permitan a empatía co "mundo exterior", ese ó que todo o relacionado coa fe "lle cheira". Tamén se pode, na columna estreita
da esquerda, atapar información sobre as distintas iniciativas que
se desenvolven na Asociación. Así mesmo, tentamos ser taboleiro de anuncios para calquera outra organización añn, que non
dispoña dun espacio privilexiado coma o noso.

que a Rede Internet é unha ferramenta que permite difundir información e prestar servicios a un
custo moi eéonómico (se ·o comparamos, por exemplo, có mesmo tipo
de servicio en papel, utilizando o
correo convencional). Ademais,
permite crear redes de complicidades e de espírito compartido máis
alá das posibilidades de coincidir
nos mesmos lugares ó mesmo
tempo. E nese .camiño, este servicio
á Boa Nova que hoxe presenta1:11-os_
non deixa de ser un. primeiro paso
que de _consolidarse, abriría as por-:
tas a novas formas de traballo compartido e de interrelación entre as
diferentes persoas que sentimos
fondamente

o Evanxeo- de

Xesús

nesta nosa Galicia. Acaso unha parte

Para chegar a nós na rede só tendes que Ír a www.vieiros .com
e ali, na columna da marxe dereita, premer sobre "Canal Irimia".
. Tamén podedes escribir www.vieiros.com/canalirimia, e xa
entrades directamente.

importante das novas posibilidades
de

desenvolvemento

do

noso

movemento pase por entrar nesta
cultura que conxuga a presencia (da
Palabra) coa ausencia (do Pan e das
apertas da Paz). Polo de agora, só se
Última 1dualizaclón.: Dommgo 20 . .5:38 ·24 PM

vos pide a receptividade de abrir

A s ección onde

unha conta de correo electrónico

comanbrio S ou
suxe-stíóns .

-quen aínda non a teña- e de permitir que chegue a ela un sinxelo .
instrumento que pode axudar a
orar e celebrar. O día de mañá xa
verémo-lo que cada quen está disposto/ a a achegar. .Estade, de cal-

deixa res 11-s
ty¡:¡
ló 1

!Propón un

•

A Palabra. O Eco e maila Clave
A PALA:BRA (Mt 22, 34-40), A súa CLAVE para
comprendérmola hoxe e O ECO que en nós deixa.

dabatel

Nós na guerra
COMUNICADO DA COORD1NADORA DAS
COMUNIDADES DE BASE DE dALICIA
ANTE OS PLANS DE GUERRA DOS EEUU

Encontro Internacional Somos
Igrexa. ·Crónica.
A asistencia foi moi variada Había mulleres homes
vellos, mozas, solteiros, casadas. homosexu~s.
•
cregos solteiros e casados. bispos, frades ... Todos
,.....;;;n_:;:;;;:.:;;=;;;:;;•...:ºo:::
arll:'·~=;::;;
· .~ain,, os nwiha.mesma utooía: aue non haxa

• Europa mir• a

Irlanda ... e treme
• A ttosa Tura esttea
web
• Posible conc• tló n USA

á ONU sobre Iraq
• Me:rur na r•de, case.
tan 'cool' coma o

s•xo
• A r'ell xlón Mac u1I ao

dn•
• Come~a o Festiu,¡¡I de
Músi ca Ara~More

• Borrando os últimos
sin.als do franquismo

• O son dos anteroos,
en FIMO
• Forte-s críticas do

Consello de Cont.s a
So9.am.a
.• S•n)(en>co tará novo
paseo man"timo a
fln.als da •no

quera xeito, alerta·, coas lámpadas
acesas, para que o Señor -que xa

Manolo G. Turnes

vén traendo a liberación- nos atope
en vela.

e···············

RETALLOS DE
HISTORIA

Celia Castro Ojea

BURGOS E BUR.GUESES
AS CIDADES 'MEDfEVAIS GALEGAS
Galicia non tiña tradición de cidades antes do século XI, só existían dúas urbes
imperiais: Lucus Augusti e Braga, e Compostela aínda era un xermolo de ·cidade
organizándose ó redor dunsartego.
Mosteiros o.u dos señores feU:dais, e
buscaban o arrimo .dos reis, pedin-

comerciaban coa madeira, o sal e
oviño.

do que as súas vilas fosen de reguen-

go (Cartas Pueblas dos reis Afonso
VII, Fernando II e Afonso XI).
Nos nosos vellos burgos medievais, fóronse formando barrios de
homes
oficios:

libre~

e rúas cos nomes dos

rúa ·

da

Zapateira,

Sombr:eireiros, Ouro (Betanzos),
prazas

da

Leña,

d·a

Verdura

(Pontevedra), mesmo florecentes
_xuderías ó abeiro do comercio e
barrios de estranxeiros . como a rúa
de Francos (Compostela).
Co desenvolvemento da agricultura, e a relativa paz tralas invasións
de normados e árabes, medrou o
intercambio dos productos da terra,
houbo excedentes, medraron as feiras, e mercadores e artesáns xuntáronse en gremios de grande importancia na historia d~s súas vilas,
como ·o
dos
mareantes en
Pontevedra e os prateiros ou acibe-

cheiros en Santiago. É o nacemento
das vilas, burgos e cidades·.
Os habitantes dos pequenos burgos, querían sacudir dos seus lombos a carga dos pechos que cangaban de sempre a vida labrega: luctuosas, décimos, trabucos ... Por iso,
os habitante dos burgos (os burgueses), que e sentían do nos da súa
vida do seu traballo, renegaban de
er propiedade da Igrexa, dos

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

_

Reguengo, abadengo e seño-

río
Había vilas de reguengo (o señor
era o Rei)

como A Coruña,

Ribadeo ou Baiona, de abadengo
(o

señor era

o

hispo)

como

M'ondoñedo ou Tui e de Señorío (o
señor feudal) como Ribadavia.
Os burgos de esteiro medraban
por estaren situados na foz dos ríos,
e seren favorecidos polos reís
Fernando II e Afonso IX, amantes
das vilas do mar como Viveiro na
desembocadura do Landro, N oia no
Tambre ou Pontevedra no Lérez.
Os partos do norte eran abondosos en pesca e comercio de viños,
Viveiro por exemplo exportaba
laranxas e outras froitas. Outros

Revirándose con'tra o poder
eclesiástico
Aínda _que moitas vilas e burgos
eran de reguengo ~s mosteiros e bispos tiñan un poder enorme sobre
os veciños. Neste· tempo danse contínuas porfias e queixas entre os
correxidores das vilas e os Bispos,
por mor das xurisdiccións, sacrile-.
xios e mesmo delictos de adulterio;
son as ptimeiras revoltas populares
contra o poder elesiástico, en Lugo,
a mítica loitadora María Castiñeira
(María Castaña).
Entre loitas e traballos, co tempo,
foron medrando as nosas vilas. Vilas
raras de chaira como Vilalba, con
feiras sonadas: as San Lucas -. de
Mondoñedo, farturentas de greas de
éguas e poldros que baixan do
Xistral; ou vilas feirantes no cruces
das estradas como · Monterroso,
Palas. ou Carballiño.
As cidades farras os homes, ·a
terra o tempo e a historia. Teñen
alma, e nós debemos respecta-la súa
· fermosa faciana, sen "pirindolos"
-véxanse as terras na praza de
María Pita na Coruña- deturpadores dun fermoso espacio · urbano,
coidando a súa singularidáde para
que os nosos netos, poidan seguir a
disfrutar ese ar ceibe e limpo que
fai o home máis humano.

.INTERNACIONAL

Moisés Lozano Paz

.
.
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O IRAN ACTUAL
A recente presencia en España do xefe de goberno .de Irán Mohamed Jatamí foi mal
presentado polos medios de comunicación conservadores do naso Estado, que seguindo
a batuta de Bush, malinformaron tamén nesta ocasión sobre un Estado, que islámico
que fai esforzos por progresar no ámbito dos dereitos humanos, dunha convivencia
democrática e .de diálogo con outras culturas. neste mundo multicultural.

Un país con historia
En 1906, despois dunha cruenta
revolución, os persas promulgaron a
súa primeira Constitqción, que
rematou co goberno absoluto dos .
Kayares . O interese polo país intensificouse en 1908, cando os ingleses
descubriron petróleo na rexión. Logo
Irán transfórmase nun ·Estado semicolonial dominado por Grari Bretaña
e Rusia. En 1925 un oficial do exército, chamado Reza Kan derrocou á
dinastía Kayar reinante e autoproclamouse Sha. Co nome de Reza
Pahlevi, cambiou a denominación do
país de Persia polo de Irán e tratou de
instaurar un estado moderno.
Perseguido por tropas británicas, tivo
que abdicar a favor do seu · filio,
Muhammad Reza Pahlevi. En 1951
Irán alcanza definitivamente a súa
independencia
En 1961, o Sha iniciou un programa de reformas coñecido como "a
revolución branca". Encabezo u un
estado pro-occidental cun proceso de
modernización económica, que provocou a migración rural, que desatou
o atixe petroleiro, € terminou .n~nha
confrontación dun grande número

de descontentos. No ano 1978 o Sha
foi substituído polo ayatollah exiliado
en París, Ruhollah Jomeini. Irán pasa
a chamarse República Islámica do
Irán, e converte a este país na primeira teocracia do mundo moderno e
triúnfan os costumes fundamentalistas que fomentan o odio contra todo
o occidental, principalmente contra
EUA. Trala morte de Jomeini en
1989 a teocracia irariiana sofre un
colapso. Posteriormente o clamor da
poboación xerado polas presións
sociais e económicas dunha revolución e.stancada conformou un masivo
respaldo ó clérigo moderado
Mol?.arried Jatarní, que nas eleccións
de maio do 20Ó1 accedeu á presiden. cia de Irán, conseguindo o 70% dos
votos.

O Irán actual
Pode dicirse que sopran ventas de
moderación e nun marco aínda reducido de liberdades permite unha
maior abertura á información exterior e a tolerancia doutras culturas. É
moi significativo que a figura da
. muller, aínda relegada, comezou a
cambiar moito. Ós 5 días de asumi-la

presidencia, Jatami nomeou a
Masumeh Ebtekar, a primeira muller
en chegar á vicepresidencia de Irán.
As mulleres con frecuencia comezan
a ' manifestar a súa condición de
xénero, con detalles importantes nos
seus costumes e mesmo vestimenta.
Os datos das mulleres iranianas indican que participan activamente na
vida político-civil do país, que un
tercio delas integra a forza laboral; un
20% son deputadas no Parlamento e
a metade do estudiantado universitario é feminino.
O actual · Irán reúne a uns
68.700.000 habitantes. A inflación
supera o 23% mensual e o desemprego alcanza el 10%. da poboación activa. Son desexos de Jatarní, normalizala ecopornía ferida na guerra que tivo
o paÍS' con Iraq, apoiado entón por
EUA, mediante privatizacións e o
concurso da inversión estranxeira.
Ten intención de revaloriza-los
dereitos populares e promover unha
apertura do sisteTI?-ª· Pero fronte a el
ten unha realidade que se pode resumir así: é un home rico en votos e
. pobre.en sustento parlamentario, relixioso e militar.

_.

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

MULLER

Lines Salgado

DEUSAS DA MITOLOXÍA ACTUAL

_

...........

Hai uns días, pase.a ndo por unha
c ' ntrica rúa da cidade, fixeime no
scaparate dunha tenda de moda para
muller. O que me chamou a atención
foi a decoración que escolleran: o
lugar central do escaparate estaba
ocupado por un busto clásico de
muller, en escaiola, e ó seu carón
unha televisión portátil; ó redor, as
prendas de temporada. Con sinceü-dade, direilles que pasei ali diante un
bo anaco intentando descifra-lamensaxe. Qu~zais o único que querían
que entendera era que ali vendían
prendas clásicas e modernas, pero eu
cheguei á conclusión de que o que
me ofrecían naquela tenda era roupa
mo~ rna que reinterpretaba as tradiión clá ica . ¡Xa ven!
De tódolos xeitos, agradézolle ó
caparate que me dera que pensar,
p rqu estiven logo matinando outro
bo anaco obre o mito actuais e as
tran formación que tamos vivindo
n moita da no as idea .

situac10n a aparic10n de programas
que mostran o triunfo como algo
necesario e proximo ó mesmo
tempo, e que fabrican mitos á velocidade dun anuncio, pero o que me
preocupa a min é a asociación do
triunfo e da realización persoal a ser
famosa, popular e admirada publicamente.
Tamén me ten preocupada, e sobre
todo porque o observo cada día pola
rúa, o renacemento nos últimos tempos dun tipo de muller que parecía
máis ou meno.s superada: a "muller
Barbie" . A moda tamén é unha
deusa, e non tan menor ou accesoria
c01no ás veces se nos presenta. Os
avances da muller ó longo da
Historia estiveron sempre en íntima
relación con cambios na vestimenta:
a .desaparición dos corsés, a utilización ou non de roupa interior," o uso
dos pantalóns, ~ ..
A Grecia clásica cteou diversos .
Existen moitas outras divindades ás
modelos rrúticos (deuses e deusas,
que deberiamos facer referencia, pero
heroes, seres fabulosos), que serviron
iso queda para capítulos posteriores.
como instrumento para comprender
Gustaríame rematar cunha imaxe
e xustifica-la realidade. Tamén o unicertamente
tráxica, pero que non
verso do feminino quedou descrito a
través de mitos a partir dos cales as puiden eliminar do pensamento
mulleres, e tamén os homes, estable- falando de mitos actuais. N es tes días
apareceron novaniente noticias sobre
cían os seus esquemas mentais e nos
mortes
de inmigrantes en pateiras,
que reflectían os seus intereses.
¿Cales son as deusas obxecto da pero os medios fixeron un seguimento especial do caso dos homes mornosa adoración na actualidade? ·E u
non o teño moi claro, pero ando coa tos aparecidos nun camión de mercancías, e do regreso ó seu pobo para
sensación de que unha das máis
importantes do panorama olímpico é seren enterrados . As imaxes das
mulleres chorando e berrando rotas
Fama.A procura-da fama leva call).iño
pola
dor, .xunto . ás dos que aínda
de converterse no Santo Graal da
están en paradoiro descoñecido, fué- .
modernidade. O setenta por cento
ronme
lembrar dun xeito terrible o
das nosas adolescentes, polo visto,
queren ser, simplemente, "famosas e mito de Penélope, semp~e agardando
populares", independentemente da .a volta de Ulises, tecendo e destecendo sen parar nun sen vivir sen fin,
actividade que as leve a tal estado,
pero se é a través da música ou do
temendo o desenlace da particular
cine, mellor. Xa sei que neste
odisea que os seus heroes fan en promomento ten moito que ver na cura dun mito inexistente.

Xosé C~ao Rego
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¿SECTARIOS OU PROFÉTICOS? .
Unha secta é un grupo que se constitúe en auto-satisfacción.

Convocados os 70 anciáns por
Moisés, dous homes non acudiron á
Tenda do Encontro e profetizaron no
campamento. Xosué pediulle a
Moisés que llelo prohibise. ¿"Seica
estás celoso por min?", berroulle
Moisés "Oxalá o pobo enteiro profetizase (Num 11, 28~30). Hai · quen
pensa que as características da secta se
atopan máis nas comunidades de base
do que na grande Igrexa, que tende a
cualificar de sectarios ós que, conscientes de ser un sector da Igrexa,
optan pala profecía.

As sectas funciona~ así
O dato máis evidente nas sectas é a
incomunicación: pechado en s~, o
sectario pretende te-la_ exclusiva. A
secta e,xerc·e un control estricto de
amizades e lecturas do seu adherido.
Ela cristaliza ó redor dunha personalidade perturbada, a miúdo paranoica
con pretensión de totalidade; non
sectorial nin inclusiva. É excluente.
As palabras de Xesús que fan eco ó
que Moisés ·lle dixo a Xosué - ." quen

non está contra mm está comigo",
implican inclusión que non respectan
ó traducir ó revés: "quen non está
comigo está contra min". A secta é

¿U-los profetas?
Entre os primeiros cristiáns a profecía era un dos carismas habituais.
Co tempo, foise entendendo o profético de xeito extraordinario -adiviños do futuro- e o carisma ñxose
raro. Pero o profeta non é un vidente senón persoa con sentido da historia e, sobre todo, exerce a "parreshia",
esa franqueza no falar feito de
denuncia do presente .e an:uncio de
futuro. Crítico co sistema establecido
a súa linguaxe adoita ser apaixonada.
Na Biblia verificase certa tensión
entre a autoridade sacerdotal e a crítica profética. Cando xorde un profeta; a autoridade adoita verse afectada.
O profeta tende a ser sectorial - non
ses;tario-, co risco da unilateralidade.

proselitista, á caza de clientes; non é ·
gratuíta.
Hai anos Marc Oración afumaba
que "a secta corresponde ·a unha actitude sico-afectiva, xeralmente colectiva, que traduce certa incapacidade
de asumi-la carencia, é dicir, a falla
fundamental que fai que sempre .

O profeta
é unha persoa
con sentido
da historia

sexamos relativos". Sempre hai algo
de certo no que din os sectarios, pero
cando alguén non pensa totalmente

Por iso mal iría unha comunidade

coma eles, é "perigoso". E isto pode

gobernada por profetas, pero ¡ai

suceder -suc"ede de feito-, nas altas

daquela sociedade na que a voz da

instancias.

profecía sexa ignorada, menospezada

Cando se estructura o grupo para

ou afogada!

membros

Dende o Vaticano II o profetismo é

encontran satisfacción afectiva en

estimado. Non resulta abuso o falar-

face-lo que os reuniu, pero tamén

mos hoxe da dimensión profética de

senten gusto no xeito de . actuar.

certos grupos e de individuos que

Cando este segundo aspecto predo-

gozan dese carisma. Sen profe cía, a

mina, hai tendencia ó sectario, á

Institución invade o terreo e faise

estructura pechada sobre si mesma.

poder despótico.

algunha

actuación,

os

-···············

PARA NON

PERDE-LO SUR

.........................................................................................................·................... .

Contribúe á Paz
polo importe dul'.I café
Con este número xúntase unhá. tarxeta para enviarlle
a Mr. Bush dirixente, demo.c raticamente elixido, pero
claramente ó servicio da dictadura dos poderes econórmcos.
Este envío é unha contribución a pral da paz que
agardamos se animen a fac.er lectores.
Nota: Tódalas persoas interesadas en repartir tarxetas podedes
pedirlle máis a Carmela e Agustín no teléfono 981-59-01-42.

//JIA PAl
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Hai un lugar ó final da vía rápida do Barbanza que ten , pouco despois da rúa
Generalísimo Franco, a praza do concello con sitio para homenaxear só dúas persoas: un médico ó que un grupo de veciños de hai .moitos anos lle puxeron ali a súa
cabeza (unha copia en pedra) e a un ex-alcalde e actual Presidente da Excma. ó que
78 asociacións lle erixiron un obelisco tipo Luxar, pero de dous metros, para agradecerlle o seu labor cultural deportivo e social. Ali non houbo club de amigos , asociación de pais, ximnasio ou reunión de calquera tipo que quedase fóra da placa - e
de paso que non as_egurase as subvencións dos próximos anos, dixo un xubilado que
moneaba nun banco próximo, aínda que nós non lle demos moito crédito. Pouco
sabemos do lábor deportivo ou cultural do susonondito pero abofé que o social
debeu ser abraiante para poñer de acordo a 78 asociacións. O monolito é sen dúbida un monumento á coordinación.
Aldegunde Quiñones
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Conversa con Xosé Chao Rego
Daniel López Muñoz

:s
a.

O longo diálogo cun transgresor que nunca estivo no sitio correcto.
Este libro recolle unha longa conversa con Xosé Chao Rego, un dos ensaístas e pensadores
galegas máis fec.undos dos últimos vintecinco anos. No achegamento a esta figura entrañable
e creádora, de quen se ten dito que é a persoa que máis leva escrito en galego na enteira historia de Galicia, descubrimos tamén o planeta Irimia, ese movemento colectivo que foi xerando un xeito singular de estar e ser desta Ten-a neste tempo.
·
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Lidia e Valentina

MAR TESO E MARUSÍA
Xa sabemos que non é tempo de praia para se ir bañar e morenear,que ¡non para nin
un can na corda!, pero si hai quen ten que ir gaña-lo pan. Nun país coma o nosó, que
é dono de tanta ría, un amplo sector da poboación seguramente saberá daquel refrán
·
que di lúa nova. e lúa chea, preamar
ás dúas e media pola conta que lles
ten. Estamos a pensar nas· nosa,s
mariscadoras . ¡Ei homiños!,. non
vos aborrezades, que xa sabemos
que tamén mariscades, pero
usámo-lo. feminino como xenérico porque ben é certo que ás que
máis lles afecta a marea é a "el~s",
que son !Ilaioría as que van a pé .
O caso é que a hora da marea . é ·
importante, porque para apañar
ten que estar devalado o mar. E o
traballo é duro dabondo, ben sabéde-lo ditq de que non se callen as troitas coas bragas
enx oitas aínda que o que se colle na ría non sexan troitas, s~nón berberechos, berberichos, berbirichos, croques, cricas, chícharos ... Para máis ganancia,..mellor é irá ameixa fina ou babosa, se a hai, e se; non á bicuda, roxa ...
s de interior se cadra non saben cómo se apañan tales bichiños, pois antes' era co
nsiñ ( n iñ s n seseo, anciño pola norma ...) ou coa sacha; agora xa co rastro e con
trax d ncopr no. ¡Haise qu e modernizarse!
m ática seica vai ser mariñeira, así que recordamos unhas coplas que veñen
a nt :
Mariñeiras da Ponte
Agora que vén a veda
Levade as barcas ó monte
E ta cantábanllela ás mozas da Ponte Nafonso, na _desembocadura do río Tambre, _
que non tiñan, nin teñen, peirao para garda-las embarcacións.
A m aioría das copl~s populares aplicábanse ó sitio para onde se facían. É.o caso
dunha para a vila de Lira, en Carn0.ta, pero vós a podédela cantar co nome da vosa
.Mar de Lira, mar de Lira
lo calidade:
Mar de Lira, mar alegre
D eus mande un ventiño norte
Que para Lira me leve.
Xa aplicable a calquera .territorio é esta tan bonita:
Miña barca mariñeira,
Qué ben capéa-lo vento
' Así fai a boa moz a
Cando anda con dous a un tempo
¿E qu e será m ellor: andar con dous o non ter ningún? Para este último caso tamén
ternos copla:
O paxaro cando chove
rriete o rabo na silveira.
Así fa i a boa moza
Cando non ten quen a queira.
Ante , o mozos para ligar dicían causas como
H eiche de dar queridii1.a
H eiche de dar que o teño
Papas de millo miúdo
Feítas no pote pequeno

··········· ··· ···o

A<Y ra 'ª non on tan líricos.. . Se algún se anima a ir.iuta-los xeitos dos seus ~tece-:
r , quizá t ña que ub tituí-las papas de millo e mailo pote ...

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Vou contarvos, irimegos"

algo que produce riso:
o que sucedeu a Eva
coa froita do paraíso.
2. Disqüe a árbore do c~ntro
tiña un froito prohibido:
se Eva e Adam comían
¡zas, paraíso perdido!
3. O curioso é que se fale
do froito de maciñeira
cando iso en ningures
· non se di na Biblia enteira.
4. Pero mazaira en latín
é "malus", "n1ala" as mazás
a pouco que . te descoides
na trampa caendo estás.
5. Seica o mal entrou no mundo
por comeren esa froita
e por séculas dos séculas
a equivocaciói:i é moita.
6. Algúns están tan seguros
que chegan ata a meta
asegurando que a marca
da mazá era reineta.
7. Aínda outra confusión
neste relato se obra
ó dicir que foi o demo
quen tentou coma unha-cobra.
8. Cando ó diabro se atribúe
a tentación ó pecado,
Satán, o demo maior,
aínda non fora inventado.
9. O réptil que tenta a Eva
· representa, en realidade,
A fascinación que exerce
O culto á fecundidade. ·
10. Símbolo resulta a serpe
prós veciños cananeos,
cultos que os israelitas
tiñan por pagáns e feos.
11. Seguro que o irimego

gardotl ben na súa memoria
que estas narracións son mitos
de ningún xeito historia.

12. Seren mitos non implica
tachalos de falsidade:
é unha poética forma
de achegarse á realidade.

