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EDITORIAL E AGORA ¿QUE?
N un exame de urxencia, o resultado das eleccións municipais en Galicia mostra o avance dos
socialistas nas sete cidadés galegas, onde obteñen
por maioría absoluta as alcaldías da Coruña e
Lugo e co ap~üo do BNG en Santiago (como
lista máis votada) e Vigo. Gañan seis concelleiros
en Lugo, dous en Santiago e un en Vigo, mentres perden tres na Coruña e un en Ferrol. No
conxunto das sete cidades son os socialistas o
partido máis votado.
Pala súa ·parte, o Partido Popular foi o partido
máis votado en Vigo e Ferrol, cidade es.ta na que
pode desbarre~ da alcaldía ó BNG, se o "independente" ex conselleiro Juan Fernández lles
presta o seu apoio; a non ser que consiga que os
do PP lles <lean a alcaldía.
O BNG, que baixa no conxunto das set~
cidade tres concelleiros (gaña tres na Caruña e
un n Ourense, segue igual e·n Pontevedra e
p rd un n antiago e Vigo, dous en Ferrol e
tr , n Lugo) p rd a alcaldías des tas <lúas última idad .
N conxunto de Galicia, o Partido Popular
retrocede un catro por cento, mentres os sociali tas soben case un dous por cento e o BNG
algo máis do un por cento. Estes datos procentuais permiten que todos poidan falar de mellares resultados, por canto o aumento do número
de votantes lles dá a todos. máis votos ca no 99.
O Partido Popular perde a maioría na
Deputación da Coruña, pero conserva as outras
tres, aínda cedendo algo .da súa maioria en
Pontevedra. Iso é debido ós bos resultados que
obtén o Partido Popular nos pequenos concellos, mentres cede terreo nos de tamaño medio.
O retroceso é menos importante do que esperaba a oposición no Morrazo ou no Barbanza,
pero é significativo que perda a maioría absoluta en sitios como Monforte,Viveiro ou Ribadeo
en Lugo e Ribadavia ou Verín en Ourense.
Á vista <lestes resultados cabe sinalar que o
Partido Popular conseguiu reduci-la derrota que
prevían moitas enquisas, de exaban os grupos da
opo ición e facían preve-los diversos movemento d opinión pública rexi trados nos últimos
me ,"sobr todo co <leer tazo, co Prestige e coa
guerra d Iraq. Finalmente, cabe destaca-lo
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(segue en páxina 6)

O TRASNO EN VERDADE EN VERDADE VOLO DIGO: AS PROSTITUTAS
HANVOS PRECEDER. Houbo que seducilos
e pasouse á acción. O voto da mocidade estaba caro. ¿Como
atrae-la leña verde ó naso terreo? Na solución a esa pregun. ta está toda unha :filosofía de vida, unha acendrada espiritualidade.
¿Que pasa se detectamos con pavor que os mozos e mozas
son elementos cabreables cando ven que, por séptima vez, se
enchen as costas do seu paraíso de pasta negra, mentres que
os responsables dese mercadeo son mafiosos rusos -ou de
onde sexa- obscenamente .forrados de cartas que saen de
rositas, e J:I?.entres os responsables de previr e controlar todo
isto non tomaron nin antes nin durante as medidas correctas, etc., etc. E, a maiores, ¿que pasa. se detectamos que, mal
ou · ben, esa mocidade esta disposta a traballar gratis por
devolverlle ó país o seu rostro?
.E, máis, pero distinto, ¿que pasa se os mozos e _mozas se vol-

ven cabrear porque varios países poderosos, por cuestión de
predominio petroleiro, cuti canto das mil e unha noites
sobre armas masivas e reis malvados, bombardean impunemente, invaden, permiten saqueos e expolias, arrasan todo o
tecido social e económico · dunha sociedade pobre e son
incapaces de articular unha alternativa distinta a máis sufrimento para os de sempre.
Ben. Sonche causas do idealismo, que é como o acne.
Ofrécelles unha hipoteca barata para mercar piso e listo.
Agora só faltaba que .os mozos e mozas se volvesen cabrear
por ter uns políticos que favorecen a especulación e a construcción acelerada, masiva, demencial de urbanizacións sen
xeito, mentres que as vivencias tradicionais, de calidade, as
que humanizaron a nasa paisaxe, esmorecen semiderruídas,
agardando pala escavadora. Ou, quen sabe, igual se cabrean
porque alguén quixo merca-la súa capacidade de soñar
mundos distintos por catro puntos de rebaixa nos tipos de
interese. ¡Ahh, todo fume!

BOANCJ\IA
Antón (v1. Aneiros

OECO

Ó sedento só o satisfai a auga. Non ll e vale ningún outro
remedí.o. Os galegas non ternos moita experiencia do que
pode significa_r a seca total, pero está a supor unha
t errible desgracia para demasia dos países do mÚndo
ent re os máis empob reti dos. O 70 ou o 800/o do organis_
mo humano est á formado por auga e cand o a sede é
ext rema ou a auga. mata a sede ou esta mata ás persoas
. que a padece n. No n hai alternativa. Pero os seres humanos t amé n sentimos ás veces outra sede. Sede de liberdad e, de xu stiza, de paz, de fratern idade universal. Sede
dun Deus/Deu sa humana, amiga, compañeira, cariñosa
ata .má is n?n dici r. Bend itos os que teñen sede porque
serán sa ciados. ¿Como? Ouen teña sede que se achegue
e que beba quen1 ere en min, dixo Xesús. Andamos dispersos e éxpost os a morrer de sede no deserto institucional· que pa decemos actualmente pero o manancial de
frescura do Reino continúa

disp~sto

a saciar a bastantes

o

~

má is persoas dm; que se con fesa n ort odoxas.
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Xabi Blanco

A CLAVE

PENTECOSTE

fA PALABRA f

Pentecoste (cincuenta, é dicir, cincuenta días despois da Pascua) era,

Xn 20, 19-23

en Israel, a festa da recolección. De agraria converteuse máis tarde

Naque! día, o pri.meiro da semana, ó serán, estando

nunha festa histÓ.rica: nela recordábase a promulgación da lei no

pechadas as portas onde estaban os discípulos, por meda°

Sinaí. Recibía tamén o nome de "~esta das _semanas" (7x7 días despois

dos xudeus, chegou Xesús, e~ poñéndose no medio, díxo-

da Pascua). N'ese día a cidade de Xerusalén enchíase de crentes xudeus

lles:

chegados dende diferentes lugares d.a diásp.ora que celebraba ~ o

-Paz convosco . .

encontro con Deus no monte, día da Lei.

Dita isto, mostróulle-las mans e mailo costado. Os discí-

A comunidade cristiá conmemora no Pentecoste a doazón do Espírito.

pulos alegráronse, vendo o Señor. El díxolles outra vez:

O encontro con Deus xa non é no monte. e a través da Lei , senón por

-Paz convosco: como o Pai me ·mandou a min,· tamén eu

medio do Espírito do Señor. Ese Espírito de vida e liberdade, aberto a

vos mando a vós.

tódolos pobos da terra, desprégase e triunfa alí onde antes actuaba a

E dita isto alentou sobre eles, e díxolles:

lei do xudaísmo. Por isa; Pentecoste, festa antiga da· orixe de Israel,

-Recibide .º Espírito Santo: a quen lles perdpéde-los

vense convert~r no .día do nacer:nento da lgrexa. Unha lgrexa que é

pecados, quedaranlles perdoados; a quen llelos reteña-

constituída como continuadora da misión de Xesús : liberar, dar paz,

des, quedaranlles retidos.

perdoar, amnistiar, dar vida ata a entrega total. Foi o mesmo Xesús
· quen, a través do seu Espirito,_lles pide ós seus discípulos e discípulas
que sexan prolongación da súa misión. Experimentada a presencia do
Espirito, a primeira . comunidade rompe ca medo e recupera un ha
liberdade que nin as cadeas nin a persecución poderán afogar.

e·············

APENEIRA
A VIOLENCIA NOS
MEDIOS, sobre todo na televisión, está a axudar a crear unhas persoas máis agresivas, sobre todo nos máis
pequenos, xa que segundo os expertos
os nenas/as, entre 5-10 anos, consumen
arredor de 2.000 actos violentos ó ano.
Pero as alarmas dispáranse nos EEUU
onde un nena traga ó ano 40.000 anuncios de TV, moitos deles de xoguetes
violentos e comidas lixo que transmiten

A AGRICULTURA ECOLÓXICA é ~nha das saídas ó abando-

un ha cultura: monecos para nen os de 4

no da·actividade agraria, cifrada só no 2001 en 4.100 traballadores, e, se miramos máis

anos que se poden decapitar, atravesar

atrás, en 16 anos baixou do 300/o a un 7,81 O/o. Hai comarcas como a de Chantada con

cunha arma, etc. porque segundo ele·s o
mundo está cheo de inimigos e hai ·que
aprender a defenderse. Tiña que haber
un tramo no que os medios públicos só
ofrecesen programas educativos e de
divertimento e dada a importancia que

producción de mazá sidreira., castañas, pan e pastas co distintivo ecolóxico, sen aditivos químicos: fertilizantes, pesticidas, herbicidas ... Máis de 20 tendas dedicadas a
estes productos, mesmo nos mercados de abastos de Pontevedra e Santiago; patacas,
repolo, allos, leituga, ovos, queixo, leite, viña, etc. e 3.570 ha. dedicadas a promocionar este distintivo. Na foto, Agatha Broeskamp, pioneira. da agricultura ecolóxica na
súa explotació~ de Pexegueiro (Tui) e animadora do Sindicato Labrego Galega.

lle outorgan os máis novas, os adultos
debía de comentar dun xeito crítico as

o

escenas máis crispadas.

MEXILLÓN foi

un dos

grandes prexudicados nos últimos meses
coas mareas vermella e negra, tanto na
súa extracción como transformación, xa
que as fábricas están a traballar baixo
mínimos. Dos 300 millóns de quilos ó
ano, o 500/o vai ás conserveiras, o 400/o
consúmese en fresco e o 100/o conxélase.
Son máis de 3.355 bateas que enchen as
nasas rías (Arousa, o 680/o; Vigo, o 140/o;
Pontevedra, 070/o; Muros, o 40/o e Ares, o

2°(0), o 960/o dedicadas ó cultivo de
mexillón. Son 8.500 (que acadan os
Lembrámo-lo 4 de xuño do 1989 a barbarie de

TIANANMEN. Despois de

50 días de contestación e entusiasmo, máis de 150.000 estudiantes na rúa; na foto,

ata un millón: obreiros, intelectuais, profesionais, etc. todos baixo unha pancarta:
"Democracia e Liberdade". Fanlle fronte ó exército con barricadas, miles de mozos
asasinados e detidos, moitos aínda hoxe "desaparecidos". Esta primavera trouxo unha
liberalización económica, a "economía socialista de mercado", pero mantense a dictadura política cercando toda iniciativa distinta ó poder: 60.000 persoas controladas .
ó segundo e máis nas listas negras de disidentes. Dende aquela cada 3 minutos é
condenado a marte ou a cadea perpetua un chino, 800.000 sentencias .

. . ... . º

13.500 cos empregos indirectos) os

galegas que traballan neste sector e que
facturan sobre l15 millóns de euros ó
ano. O Consello Regulador está a traballar río eido da investigación para producir un mellar mexil lón, mesmo tendo
en canta os avances noutros países.

Alfonso Blanco Torrado
Tres mil galegas traballadores atravesan·· a diario a fronteira de

PORTUGAL, que celebra o 10 a súa festa, e 2.000 fan o mesmo camiño na
dirección aposta. A ámbolos dous lados da raia hai máis dun millón de obreiros en
73 empresas ... , e as vendas galegas a Portugal son o 200/o das exportacións, máis de

mil millóns de euros. Mentres Galicia dende 1991 perdeu 35.000 habitantes, a rexión
lusa gañou 207.000 (Oporto, Braga, Guimaraes ... ) pala inmigración, investimento
estranxeiro e caída do paro, un 3,70/o fronte ó 13 de Galicia. Eles son máis acolledores, sobre todo cos das excolonias: Cabo Verde, Brasil, Angola ... , 224.000 estranxeiros
conviven cos 10,3 millóns de portugueses. Na foto, a ponte de Tui.

A condena a marte a pedradas de

AMINA LAWAL por

ter un filio xa

divorciada, volve a dirimirse pala xustiza de Nixeria, un crime que estarrece a todos. O
home negouno e foi absolto e ela foi condenada a marte, asasinato ó que se procede. ría no 2004, rematada a lactancia do seu fil lo. Outra mullere dous homes foron condenados por adul.terio. Só queda que escoiten as palabras de Xesús á adúltera: "o que
estea sen pecado que tire a primeira pedra". Amnistía Internacional, na foto en Lugo,
está a recoller sinaturas para presiona-la dictadura nixeriana.

XOÁN
XXIII, o día 3, celebramos que o

Ós 40 anos da marte de

Papa actual retornase nesta guerra a

O 8 é o "Día de Galicia en Euskadi" e denunciámo-la

MENTIRA Ó

esta fonte de paz que é o Papa dos tem-

PODER dalgúns do PP nas eleccións: non queren paga-las candidaturas de AuB,

pos novas; _así, dous dí?s antes na

menten ós catro ventas, porque son os cidadáns os que pagan ós elixidos e tamén os

Xornada das Comunicacións Sociais

que votan esta coalición pagan impostas pero non lles recoñecen o voto, os seus

ofrécenos este tema: "Ós medios de

impostas irán lle pagar ós partidos que non son da súa querencia. E se os candidatos

comunicación social ó servicio da verda-

son terroristas, ¿por que non os deteñen ... ?, outra mentira. Están a infecta:-- la demo-

deira paz á luz da Pacem in Terris. Xa

cracia, a mocidade rexeita esta farsa que refuga o contraste de ideoloxías e as inque-

sabiamos que a verdade é sempre a pri-

danzas que lle preocupan á xente. Expulsar_on da "súa" legalidade un 150/o dos electo-

meira víctima das guerras, pero agora

res de Euskadi e o legal endexamais pode · nega-lo real. Na foto, a portada do novo

moito máis. H~i que denuncia-la violen-

disco de Os Diplomáticos Komúnikando.

cia dos poderes, como a OTAN,· que
esmagou a Radio Serbia como se os xornalistas fosen o inimigo, ou os ianquis
cando dispararon contra os xornalistas,
entre eles o galega Causo en Bagdad. Os
xornalistas non delinquen, están a trabal lar.
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explicaría os resultados de Lugo e Santiago, ou tamén
Pontevedra.
Pero hai outros resultados que son francamente inexplicables. Pode entenderse que o electorado

castig~e

ós

gobernos municipais . de Ferrol ou Vigo, pala falta de
entendemento interno ou polos escasos resultados obtidos . Pero que ó mesmo tempo premie candidaturas como
a socialista· de Vigo, na que os úriicos que repiten son os
que estiveron impedindo que · funcionase o goberno de.
coalición, ou os independentes dun personaxe tan curioso como Juan Fernández· en Ferrol é algo que supera a ·
capacidade de enteRdemento.
Agor!:l s~rá o momento para a maioría dos alcaldes que
continúan nos seus pos tos, ·e para os que chegan a renova-los concellos de . demostrar que merecen a confianza
depositada neles. Do observado ó longo ·desta campaña
electoral, un non pode menos de expresa-la desconfianza
con relación ó candidato qµe personifica o éxito dos
socialistas, o case seguro alcalde de Vigo, Ventura Pérez
Mariño. Esta é unha persoa que, por exemplo, non pronunciou unha palabra en galega .ó longo da súa campaña,
nin usou unha liña no idioma propio de Galicia na súa
propaganda electoral. Claro que iso non é o menor paradoxo dun candidato, que ó longo de toda a campaña
nunca pediu· expresamente o voto dq,_s_'. : cidadáns.
(ven da páxina 2)

éxito do Partido Popular en consegmr que eses graves
asuntos non fosen determinantes nos resultados das eleccións municipais, malia a ser precisamente este partido
quen máis insistiu nestas cuestións durante a campaña
electoral.
Todo isto vennos a dicir ·que estas eleccións municipais
se resolveron no ámbito de proximidade, nos valores que
os veciños viran ·n os seus anteriores representantes e nos

As eleccións resolvéronse
no ámbito
de proximidade,
facendo pouco caso.
da guerra ou do ·Prestige

aspirantes a selo, facendo moi pouco caso ·doutras cuestións quizais máis importantes, pero máis· afastadas, como
on as citadas no parágrafo anterior. Por outra parte, o
elector~do

semella tender a premia-los alcaldes que o fan

medianamente ben, en distinción de partidos. Iso expli-

tiveron éxito nas eleccións. Por unha parte para os tres ex

aría a continuidade de xente como Paco Vázquez na

m'embros da ~unta que ~spiraban ás alcaldías de Vigo,

aruña ou Cabeza en Ourense, pero tan1én' de candida-

Lugo e Santiago. Pero tamén para varios dos aspirantes

tura como a independentes de Narón, Oleiros ou Brión.

nacionalistas, sobre todo para os que optaban á reelección

Por outra part , naqueles lugares onde houbo un gober-

en Vigo · e Ferrol, ou para outros que perderon antigas .

no n coalición ou con
t r d
······· ·· ·····e

Será agora o momento de reflexión para os que no~

pac~o

que funcionou ben, o elec-

pr miau o partido que o tentou .a alcaldía. Isto

maiorías absolutas, como en Ferre, Corcubión ou Cedeira,
por exemplo.

¡
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O AQUEL

Xosé Lois Vi/ar

EN PORTADA·
Estivera pala mañá cedo na
veiga dun gandeiro coñecido
de seú que tiña vacas Vianesas,
unha especie autóctona en
perigo de extinción. Déralle
gusto contemplár aqueles animais difer~ntes de cornas estiradas e un mato de pelo na
testa. Vacas rudas e austeras
sen máis abrigo e alimento có
monte en estado puro. Eran .
diferentes e tiñan o seu engado biodiverso. Cando chegap
á casa, unha das cativas que
estaba lendo a prensa sentada
no sofá dixéralle:
¡Mira, papá, vén en galega
a portada!
o feito de que á nena lle chamara a atención xa era todo un síntoma de anormalidade. Tomouno con sorna.
Si, xa hai anos que o fan . Cun pouco de sorte e para o día do
xuízo final virá enteiriño. Unicamente ese día, claro.
Xa había un tempo que se dera por vencido. Boa parte da súa
familia, maiormente sobriños e xeracións novas, abandonaran as
letras galegas definitivamente. Había excepcións, pero raras.
Quedáballes algún xiro, algún diminutivo enxebre, un feixe de construccións galaicas soterradas nun castelán heterodoxo e unha fonética irreductible máis delatora ca unha fotografía de paparazzi. Máis
nada. El mesmo e algún que outro dos tíos eran agarimosamente
recoñecidos por manter teimudamente o lume da fala. E sen embargo aqueles rapaces e rapazas foran criados e recriados en Días das
Letras Galegas, en renaceres de músicas étnicas, en Forza Depor, en
literatura infantil autóctona, en discursos presidenciais en linglJ.a
propia (o pouco que se lle entende), en trípticos informativos de
saúde, en formularios en galega, en carteis de festas identitarios e en
publicacións oficiais da Xunta. Todo un aparato normalizador de
eximios resultados que facía que o bilingüismo armóníco resultase
. cada vez máis "upi" e m~nos "bi''., que provocaba a afonía dunha das
voces .da armonía, ·c onvertendo en soliloquio o desexado dueto.
Nunca lle pasara, pero a se.o.sación ía en aumento. Cando falaba
medráballe a impresión de andar a ·parafrasea-lo l~tín da misa, ou
algo así, Un "nilo témpore" fóra de lugar. Un idioma litúrxico cada
vez máis apegado ós eventos e má~s divorciado da vida. Un resto
arqueo.lóxico camiño do museo, un xogo floral, unha efémera
curiosidade que nunca vai pasar da portada. Quizabes algún día a súa
fala estaría en perigo de extinción. Seguro que daquela o coro actual
dos armónicos inventará algunha subvención biodiversa. ¡Quen
sabe!, igual canda a xubilación terá un paga extra por falar unha lingua protexida. Coma as "Vianesas".

_
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IRIMIA, 25 ANOS
TANTO QUE AGRADECER
A distancia dá criterio. E lrimia, en perspectiva, sabe a pan cocido con pao de xesta e a
queixo da µlloa da Casa do Romualdo, e a sardiñas de Aguiño na Romaxe, e a cimos de
Romariz sementados por Manolo e cociñados por Miguélez con rustrido de unto, que
saben a Dios, a un Deus novo, nunha noite dun frío que te cagas, e a tortilla de Cloti con
cebo/a de Vi/alba e de Sari sen cebo/a, ou ó revés, compartidas en quente discusión con
Tori, e a biscoito de noces de Celsa -que non veu, pero o manda por Anuncio, que
sempre está-, todo regado con café anónimo en termos xenerosos e roscas da Charo,
esa rapaciña terrible do Rabuñeiro que está en idade de merecer.

A mesa e a pousada
Porque Irimia é ante todo unha
:r:q.esa enorme, grandisma, na que
callen moitas e moitos e máis que
collerían se cadrar, na que Pepe Chao
conta chistes sen fin e entre un conto
e outro espétache unha denuncia que
anuncia, con ese pes1rmsmo esperanzaao que abre os olios e acende os
c razón.
Unha me a nas fontes do Miño,
qu
a é da familia, ou no Pazo de
Gal go -que linda on esas mulle-

_

res-, ou con Ana, Xosé Lois e Marta
e Filucha e ·Ramiro no Son - fanequiñas da liña fritas que xa as quixeran os bichicomas-; ou mirando as
estrelas nunha noite inesquecible de
romaxe ou de retirado encontro nas
beiras do Oitavén, en Fornelos, por
obra e gracia dos do Cristo da
Victoria de Coia, con Tareixa poñéndonos en arrebato místico e Maite
ensinando a dar masaxes -carafio, isto
ponse interesante-, sempre con xente
marabillosa que busca xunta facelo

nesta vida como Deus manda e non
como Bush quere.
U nha mesa, centos de mesas en
Aguiño, onde unha tardiña coñeces a
Susa de Noia, a Pili e a Mariano,
-vendedor de enciclopedias e alentador de utopías- e pasade-la noite
cantando picardías e revolucións
nunha tenda de campaña, -porque
chovía a caldeiros, paréceme lembrar- con Bernardo, tamén que
daquela andaba por Ferrol. E outras
mesas nos Peares, descubrindo a
Amable e Teresa e a Teresa -un biquiño- e Paco e a Gloria e Mario, que
estaban en todo, machiño, vangardistas, cosaleiros, irimegos, sindicalistas, ·
militantes, e inda por riba alegres e
confiados, ¡que tropa! Con esta vanguarda obreira, para que queremos
exércitos! E outras mesas en San
Alberte de Sambreix o, onde a
Emilio, o de Aurora, se lle escapou un
xuramento dos gordos -dos que. eran
pecado mortal antes do Concilio- no
pregón da Romaxe. ¡Que corte!, co
megáfono na man, cagándose en que
sei eu ... , pero mirei para Herminia, a
da Compañía, que sempre estaba en
primeira liña, e ría a cachón a condenada, co que concluín sobre a marcha
·que a cousa non podía ser moi grave.
E tecendo, tecendo, soños, ideas,
esperanzas, facendo po.usada e retomando o camiño, -a fala é camiño, e
a liberdade fainos verdadeiros- , sempre arredor da mesa compartida.
Fixemos noite en Melide -ali estaban
aquela parelliña nova, Carmela e

Daniel López Muñoz
· Agustín,
a
quintaesencia
do
Castiñeriño- en Castrove, nas beiras
do Eo e nas. do Miño maduro, no
i!1esquecible Incio da Ouriceira e no
. Monte Muíño baroñés, no Campo
Lameiro e no mosteiro de Lourenzá
cheo de Tori, de morcegos e das risas
de Nuria, miña amiga. E fornas tantos que só podo nomear· uns pouquiños, perdoade, por fayor.
Irimia, sementeira, aire, relato
Para moitos de nós, vintecinco
anos de Irirnia son vintecinco anos
de vida, desde case o seu prirneiriño
alento ata este aniversari.o, no que hai
que celebralo como debe ser. E por
iso se vai celebrar, xa o viñemos
anunciando, con tódalas solemnidades. Con homenaxe retrospectiva a
todo-los anónimos e anónimas gozadoras desta paparota histórica, eucarística, que é Irimia. Con moito
evanxeo e polbo con cachelos, ~on
moitá señardade polos que xa non
están e moita festiña polos que han
de vir.
E se chegamos ata aquí, pois ¡bendito sexa Deus, Señor dos pacifistas

en manifestación! Todo foi sementeira, todo foi país, todo foi fraternidade
para o presente e o futuro. E ademais
pasámolo pipa .
E, sobre todo, foi aire. Respiro.
Irirnia é filia duns tempos diñciles
para os que andan · polos camiños da
fe cristiá sen renunciar a ser xente do

desenmascara-lo secuestro relixioso e
político de Xesús de Nazaré.
En Irinua fornas art~llando unha
cultura crente e galega e fornas elaborando o noso relato, o noso simbolismo, a nosa identidade. Non para
facérno-los especiais, serrón, paradoxalmente, como un gran servicio á
Igrexa, á Igrexa que debe ser, que
paga a peha que chegue a ser. A
Igrexa eclessia, asemblea de iguais,
comunidad~ de comunidades diversas. Para que quede, para facer posible
o lugar de ericontro e de diálogo,
nunha mesa grande e aberta, con
Mini á zanfona e Mero á gLútarra,
con non crentes que buscan e crentes
buscadores, gratuítas e xenerosos,
soñando facer desta terra un lugar de
xustiza, de dig11idade e de sardiñas á
brasa, eucarística e democraticamente
compartidas (con pan de broa e viño
do Rosal a poder ser, ah, e que veñan
os Laxe, de Montealto, o máis vello e
o' máis novo, que é o que mellar
canta) .
Adiante coa festa, compañeiros e
amigas. Que dure ata o amencer.

·Fomos
artellando unha
cultura crente
e galega ·
seu tempo, . do seu páís, e das causas
nobres da súa hora. Irimia permitiu
que moitos e moitas encontraran o
espacio necesario, e xusto a tempo,
para sobrevivir como crentes. E para
renacer a unha forma de fe na · que
non só é posible se.n ón necesario
estar do lado dos últimos, ser obreiros
de utopías, defende- la liberdade
humana; celebra- la diversidade, e

25 ANOS DE IRIMIA.
14 DE xu·Ñ O: FESTA RACHADA
A celebración será o 14 de xuño nun lugar mítico:·
San Domingos de Bonaval, en Santiago de
Compostela. O programa, que o tecles abaixo, terá o

PROGRAMA
14 de xuño, San Domingos de Bonaval

seu prato forte coa celebración eucaristica que irnos
facer na propia igrexa de Bonaval, onde tamén se lle

18:30

Acollida na lgrexa de
San Domingos de Bonaval

19:00

Celebración

21 :00

Cea no Colexio La Salle

renderá homenaxe a todos aqueles que fixeron posible
que se chegara ós 25 . Despois, no colexio La Salle
(que nos garante poder estar a cuberto se chovese)
teremos unha cea, con música, festa e todo. A comida
corre

acargo

dunha polbeira que vai preparar carne ó

caldeiro, empanada, polbo ... O prezo de todo vai ser
de 18€ . Para apuntarse ó da cea hai que chamar ó

981 -590- 142 (Carmela ou Agustín) . Tamén nos podedes avisar en irimia@wanadoo.es.

-········· · ·

MULLER

Engracia .Vida/ Esté vez -

.MULLERES: IGUAIS, PERO MENOS

dicir que non só non confesa a
mesma ignorancia, senón pola contra, el sentencía: yo lo tengo clarísimo ...
Outra: A candidata do PP aparece en
programas "protexida" polo Sr. Rivas
Fontán, que presume de ·aportarlle a
experiencia ... "veu de apoio". E hai
"voces publicitarias" nos medios que
din que a votan porque :"¿Quieres que
Hai días que xa de mañá séntese metade da humanidade? E sobre
te diga por qué? Porque lleva en su lista
unha desacougada, indignada, rabiosa
todo para consentir que unha muller a Rivas Fontán " ... ¿Como ten que
e impotent~. Hoxe foi o asasirtato de posta nun cargo para defender os
pensar a candidata para aceptar esta
Erica, con catro anos, víctima da vio- intereses da muller, alente e mesmo publicidade? ¡E vai á cabeza da lista!
lencia con tódolos ingredientes agrasolicite, un libro desta guisa. ¡A rapo- .
O óutro día, un amigo dicíame que
vantes. ¿Para cando medidas eficaces?
sa gardando as galiñas!
unha profesora de alto rango na rama
A véspera mataran á muller número
Estas cousas tan gordas están sostida lingua, aseguraba que os · masculi29; esta nena, tamén muller, sería a das por outras máis pequenas que van nos todos, homes, nosoutros ... inclúen ós
trinta, en menos de cinco meses.
creando caldo de cultivo. Ana dous xéneros. ¡Claro que si, para ás
Non podemos cansar de condenar Botella, nos seus comentarios ós can- Academias! Pero ¿quen fixo esas leis?
este andazo que ameaza con entrar tos clásicos, considera a cinsenta ¿Non van condicionando determinano "normal".
como modelo para as rapa~as, polo
das actitudes? ... En certos sectores
. E case ó día seguinte sae un libro
ben que sabe aceptar a humillación e
está xa tan xeneralizado o de "todas f? ·
"Todas putas", que defende o seu títu- os malos tr~tos . .'. N~stas eleccións hai todos" (máis coa forma de to~os:_
lo. Publicado por unha editorial que · cuñas publicitarias chamativas, de
todas) que o outro día, nunha presenpert nce á directora xeral do
pasar vergoña en cada audición:
tación dun libro por un colectivo
Instituto da Muller. A protesta e as
Unha muller xustifica o seu voto
masculino, ~a resultaba estraño· que
peticións de dimisión están saíndo
abrindo cun " Yo flO entiendo nada de ' non houbera máis que laicos, alumnos,
, . pero voto a... porque... ,, ('). A
dos olectivos feministas. ¿Hai ·que po litica,
lectores. Non é grave, non, e só alir femini ta para rebelarse contra
continuación escoitase un home,
mentador dun subconsciente desie te di parate e este atentado contra a dicindo case o mesmo; pero folga · gualitario que segue a fomentarse.

·· · · ··· · -

RETALLOS DE .HIS 1ORIA

Celia Castro Ojea

XELMÍREZ, UNHA PAIXÓN POLÍTICA (1)

. Deixámo-lo arcebispo Xehnírez,
no anterior retallo, matina'ndo e
maquinando; na gloria da Sé .
Apostólica, aínda que este traballos
non lle vale'rán para ser profeta na súa
terra, pois os composteláns tiñan con
el e máis cos seus irmáns unha especial relación de amor-xenreira, malia
ter feíto da pequena igrexa de Afonso
II, "de pedra e cunha pe quena obra
de barro", a c.idade símbolo . de
Galicia, ~o románico e mesmo de
occidente.
Dezasete bisposo precederon na
vella Iría Flavia e"n tres séculas. Pedro
de Mezonzo representa a santidade,
Sismando, morto en combate contra
os
normandos,
o
heroísmo;
Cresconio, foi o bispo do ho goberno e constructor das torres defensivas; Gudesteo, o bispo acoitelado no
seu pazo de Iría, con'lpañeiro do Reí
don García nun tristeiro destino; e o
seu antecesor, Diego Peláez, en certa
maneira traizoado polo seu sucesor
Xehnírez, marre no desterrq.
De preito en preito cuns e outros,
co conde de Traba no 1108 polo
mosteiro de Cis, preto de Betanzos.
(O conde, ben arrichado, por certo, e

sen .medo ás viaxes, coma bo galega;
foi en persoa a Roma para defendelas súas terras) . De loita en loita e de
viaxe en viaxe pois non o arreciaban
·as dificultades; a súa inmensa personalidade e determinación fai un
curioso contrapunto coa de dona
Urraca. En previsión de que ~
Historia, non comprendese os seus
feítos e falase mal do seu pontificado,
manda
escribir
a
Historia
Compostelana, ou libro de ~emorias
(en latín, Registriz) baixo a súa supervisión e na que día a día cóntanse
batallas e sucedidos. Escrita por dous
cóengos amigos, Nuño e Hugo
(español e francés), encárganse de
anotar canto pasaba na igrexa compostelana, os feítos gloriosos e non
tan gloriosos do seu arcebispo.
Cando foron nomeados bispos por
Xehnírez e partiron para cadansúa sé,
substituíunos Xiraldo, cóengo tamén
que proseguiu o relatoría quedando
. interrompido. pouco antes da marte
de Xehnírez.
Este relatoría contén a máis fermosa narración dese século XII, escuro,
bárbaro e por outra banda luminoso
e risoño como as facianas dos re1s

retratados nos canzorros do salón d
banquetes do Pazo de Xehnírez:
Daquela, Compostela comezaba a
se-la Xerusalén de Europa, o camiño
máis frecuentado da cristiandade,
pois impúñase o facela non só como
penitencia, serrón como castigo polos
tribunais civís de xu~tiza.
Roma receaba de Compostela,
temía que dominase ás igrexas de
Occidente por ser tumba dun apóstolo, o mesmo ca Roma.
Despois de moitas viaxes e traballos, consegue o naso político que ·a
vella sé de Iría, pase a Santiago, por
bula do 5 do XII de 109 5. Recolle
tamén para Compostela a legacía das
provincias bracanrense e emeritana
(Santiago mandaba en Braga e
Mérida) , e no ano 1100 foise ordear
de subdiácono a Roma.
Noutra viaxe máis, no 1104, chea
de impedimentos marcha a Roma
polo Pallio, que era un signo imperial
romano, unha sorte de clámide tecida coa la das ovellas do convento
romano de Santa Inés, e bendecido
.polo Papa.

e · · ·· ·· · ·
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CRÓNICA
DE MONFERO A ARANGA
NA FESTA DO SAN CIDRE CO. MOVEMENTO RURAL
Hai poucos días desde IRIMIA anunciabámo-/a celebración do San Cidre para o día 10 de maio dentro
e nos arredores dos restos do mosteiro ci~terciense de Montero. Imprevistos de última hora
obrigáronnos a traslada-la festa para o lugar próximo de Aranga; a/í, ó pé do río Mandeo, nunha
estreitísima valiña onde asentan as casas do pobo e a igrexa de San Paio, ·a carón da fonte da cruz de
Aranga, afumados por un destemido sol primaveral, entre 300 e 400 mulleres e homes rurais de toda
Ga/icia ce/ebrámo-la nosa festa na súa 18ª edición. O lema que nos xuntou foi''A VIDA RURAL, UN
TESOURO PARA GOZAR E COMPARTIW'
dentro daquela igrexa medio igrexa,
medio castelo, medio catedral, foron
desfilando corpos e rostros e vidas
rurais, para dicírno--la súa fe na aldea,
para contárnos soños pasados e presentes, para invadí-la igrexa co que
· sempre debera ser invadida: coas.
· palabras, coas vidas, coas derrotas,
coas esperanzas dos débiles. ¡Que
marabilloso ver ali o máis sagrado
dándolle apertas de tenrura ó máis
profano! ¡Que diferente poderla se-la
Igrexa, se bendicise diariamente este
emparellamento, que nunca debera
estar desemparellado!

Un pobo que acolle
Sobre as 1O da mañá empezamos a
chegar a Aranga, e sobre das 11
empezamos tamén a gozar coa acollida atenta e servicial dos veciños da
parroquia: un rico chocolate acompañado por unhas estupendas roscas,
que agraciaron ós que iamos chegando, ¡Bendito compartir que nos
introduce mansamente no corazón
de Deus!

muda en nos dicir que a política
agraria que nos rexe nestes momentos é agresiva contra o campo, e parece que ten por principal obxectivo
desertiza-lo campo para facelo terra
de non sabemos quen e de non sabemos que. Pero os que estamos, estamos; queremos mante-la nosa dignidade, e, se é posible, incluso devolvérO Cristo feito . pan e vmo para
llela ós nosos maiores, que se viron,
mantenza
de pobres; a cruz abandeiaínda máis ca nós, envoltos en -palarada na procesión dunha ringleira de
bras e feitos de desvalorización e deslabregos
labregas portando un San
Os 1O mandamentos da vida prezo.
.
Cidre rodeado de dez pancartas, que
da aldea
E!aboramos algúns "Os 10 mandareivindicaban
dez. talantes cos que
Nos grupos do Movemento Rural mentos da vida da aldea", que son
estivemos traballando durante este
como 1O camiños para coidar da vivir e gozar e defende-la aldea no
momento presente. E ali, . ó pé do
ano cousas que nos valesen para aldea e gozar dela; tenos o lector de
cruceiro do adro, testemuña secular
medrar en autoestima, en aprecio de
IRIMIA nonº 650 da revista. Previo
de tantos loitos e loitas, de tantos
nó e do noso, da vida da aldea en Pregón da festa, sobre deses 1O manchoros e festas, recibir cada un, no
moití imas .das súas formas e contid~mentos fixemos vira-lo noso
do ; i o aínda que as cousas non · encontro-celebtación. Cada grupo . nome do cru.cificado, o testamento
vaian ben no campo, aínda que cada encargouse de facer unha breve
que nos facía solidarios cun mundo
v z a r alidade de cada día sexa teirepresentación de cada un deles. Ali,
rural, que non quere morrer, que

Elaboramos os 10
mandamentos
da vida da aldea

e

Movemento Rural Cristián de Galicia
quere resistir, que quere vivir en dignidade crente ata o derradeiro
momento

O gozo da romaría
E de novo pastos á mesa: o~ grupos
abrindo os manteis, as racións de
empanada, os cachos de tortilla ou de
pito pasando de man en man, de
grupo en grupo, a conversa miúda, a
ledicia saíndo a présas dos · ollas de
tódolos comensais, nun arremedo
daquelas .comidas extraordinarias que
X esús se montaba cos seus discípulos
·e amigos, e que o mesmo Xesús víviu
e presentou coma un adianto da mesa
grande do ceo, compartida entre
todos, entre todos dada e ·agradecida.
E lago, xa se sabe, o baile, que non
pode faltar. O grupo de baile galega
de Monfero acompañounos e animounos, e nós acompañámolos e
animámolos a eles, porque non se
deixo~ de bailar, e quen máis quen
menos, foron moitos os que tentaron
dar proba do seu bo saber bailador. E
despois xogos e, xa preto das seis da
tarde, a hora da despedida.

¿Volveremos? Volveremos. ¿Segui- ·
remos loitando polo mundo da
aldea? Seguiremos, e con máis forza
cada vez. ¿Pero acaso non seremos
uns inxenuos, que estamos dálle qu.e
dálle, defendendo · algo que non ten
defensa? Pois seremos inxenuos, pero
vivimos felices na aldea, amámola,
defendémola, xuntámonos con quen
organizadamente anda a buscar alternativas serias para a aldea, gozamos
nela, e queremos compartir con quen
a nós se achegue tanto ben e tanta
gracia.

Velaquí o naso canto final:
No noine do Deus da vida
nunca máis á dor da guerra,
nunca máis ós que desprezan
· o pan e a gracia da aldea . .
NOTA: se alguén se quere poñer
en contacto co Movemento Rural
Cr~stián de Galicia que promove
todo isto, pode chamar ó teléfono
981..808709, e preguntar por María; ó
teléfono 981.793059, e preguntar por
Miguel ou Álvaro. Seredes ber+ recibidos e atendidos.

Do ut deas electoral e outros atentados
Creo que non lle van da-la medalla do Congreso dos Estados Unidos a este
home, un individuo segundo o xornal que leva a voz de outros. Coa súa individualidade Anxo Maure pretendía facer unha peifármance diante de Fraga cun
cartel no que se lía "Adeus ás armas". Agora seica o van someter a un destes
xuízos rápidos acabados de estrear, por atentar contra a autoridade. ¡A quen se
lle acorre! Pobre home, se aínda ordenase un bombardeo, masacrase unha
poboación, arrasase un país ou así, aínda poderí<;t aspirar a algo. Pero non. O
único que ten feito na vida é a asociación Xevale, Bicis pala paz , colaborar
en Irimia e outras trapalladas ecopacifistas. Menos mal que estaba ali a garda civil para evitar semellante atentado.Nin
sequera a Anxo Maure lle vai queda-lo consola das urnas, que xa falaron coma unha silva ardente para dicir que
quizais debamos agardar á xeración dos nasos netos para enxergarmos algo semellante o que puidesemos chamar
cultura democrática. Mentres tanto, disfrutemos do clientelismo, que polo menos aínda vai asfaltando buratos cada
catro anos: do ut deas (douche para que me deas).

A.Q.
e ···············
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O NOSOTABOLEIRO

ENCONTROS DE VERÁN
VILAN 2003

in a vin10 ... , con10 a estamos
qu remos compartila con ,
vend
vó . Niso andamos: degustando, ulindo, mirando, aloumiñando, escoitando e soñando, ... para que a vida se
nos mostre máis clara, máis limpa e
transparente (sen chapapotes) ... máis
de tod@s e para tod@s.
Somos Antón Laxe, Macu López e
Tereixa Ledo e quen;mos convidarvos a este encontro de Vida· e coa
Vida e para a Vida.
Vai haber .momentos de lectura
compartida do Evanxeo, de meditación e oración persoal, momentos de
xogos e festa, de inte~cambio en
grupo, de. celebración ... , momentos
de Vida ..

Lugar: Vilán - Fornelos de Montes (Pontevedra).
Data: Do mércores 13 de agosto á tardeó domingo 17 de
agosto á tarde.
Lembrade:
Os gastos son a escote.
Haberá unha animadora para dinamizar act.ividades c@s
nen@s, que tamén participarán en certos momentos con
nós.
Anotádevos, por favor, antes do 31 de xullo para poder
organiza-las causas máis prácticas (compras de comida,
espacios ... )
Teléfono para anotarse: 981610171. Preguntar por Charo e
chamar pala tarde. Tamén podedes anotarvos no correo
electrónico de Antón Laxe: ton@mundo-r.com.
Asoma a Vida ... , a Vida bule que bule ... , a Vida en
expansión ...

................., ................................................................................................................................................................................................................................................................ ..
EDITA: Empresa periodística A. IRIMIA
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CARTA A IRIMIA
Querida Irimia:
Hasme perdoar. Non sei se o que vou facer será un abuso de
confianza pero acordeime de. ti coma aquel que busca un último recurso,
alguén a quen lle conta-las súas penas. E pareceume sentir dentro de
min un borboriño consentidor: aquí estou, dime. Agardo que me
experiment~da

comprendas como amiga, compañeira e mestra

en tantas

loitas por causas perdidas. Vou directamente ó as-unto para non che
roubar demasiado espacio. Mira, ti sabes moi ben como foi e como está
sendo a .historia da Igrexa e a necesidade .e urxencia que ela ten de
cambiar por dentro e por fóra. Pero a min paréceme que sobre o barullo
este existe moita confusión entre as persoas mellor dispostas -polo
menos en apai;encia- a facer algo. Penso que se está a confundir
renovación con reforma. Explicome. En Galicia, por comezar pola casa,
existiu unha aposta decidida, despois do Concilio, pola renovación coa
que ti estiveches e segues a estar comprometida.
Pero mira, despois de vintecinco anos que levas nisto ¿ti co~o ve-la
cousa? ¿Renovación ou reforma? ¿Estamos diante dunha disxuntiva ou
non? Eu penso que non existe disxuntiva como algúns se empeñan en
facernos ver, pero o que si estamos e diante da necesidade de actuar
simétricamente -e non foi así- no plano da renovadón e no da reforma,
porque na falla disto estivo a trampa. É máis, agora ímonos dar conta de
que aquí está a explicación. do fracaso que sufriron as reformas
conciliares na Igrexa durante os pasados corenta·_ anos. Foi a
antievanxélica insistencia de continuar metendo o viño novo nos odres
vellos. E non hai renovación posible se ó mesmo tempo non se
acometen as reformas concordantes. Por iso o viño novo do Concilio se
avinagrou sempre e seguirao facendo así sen remedio mentres non se
leven adiante as reformas necesarias na Igrexa. As tendencias
reaccionarias imperantes viñeron insistindo interesadamente en quedarse
na renovación para así impedi-las reformas. Porque as reformas
.

.

comprometen públicamente, mentres. que a renovación reduccionista ·
queda nunha .e spiritualidade desenc'arnada e pouco controlable.
Amiga Irimia, ti sabes, por discreta que ·q ueiras permanecer, que dos
curas e persoas do ámbito clerical e relixioso que se apuntaron á
renovación, cando comprobaron que esta, de ser veradeira, esixía dar
pasos que . comprometían a propia imaxe, o -prestixio social e o estatus
relixioso adquirido, non quedou a penas rastro, foron desaparecendo uns
detrás ·dos outros sen faceren ruído, e non foron cara a fóra senón
poñerse ó abrigo da institución á que incoherentemente, en privado,
acusan de abuso de poder, de non estar ó día e de algunhas cousas máis.
Remato agradecido por téresme escoitado tan comprensiva coma
sempre. Unha aperta forte e comprometida.
Antón M. Aneiros

·················e
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Lidia e Valentina

Vémonos .o 14
Seica a can fraco todo son pulgas, pero évos ben certo;canto máis apuro máis
vagar... Xa iamos algo xustas de tempo e ¡ala!, que cando vén unha non vén
soa, nós, que somos unha lararuciña enteira, media laranxa tivo que acampar
nun coñecido ·hospital
da zona (que non zoa,
zoar só zoa o vento ... )
a atende-lo seu marido,

esposo,

home,

amad0.
Si, ho, si, que para a
enfermidade non hai
idade, e despois aínda
el lle dean no mal e lle
acerten co remedio,
que hai medicinas,
medicamentos e menciñas, todas vos valen
para lle chamar a esa
cantidade de pastillas,
pílulas, cápsulas, comprimidos,
xaropes,
supositorios,
cións,

etc.

mxecque

os

qiédicos nos receitan
¡Mirade! Xa ternos os dentes listo pró 14 ·

para san_dar que non
*sanar.

Si, que hai médicos e menciñeiros; os médicos saen da Universidade, tras longos e duros ... anos de estudio acadan a titulación de licenciados en Medicina,
e os menciñeiros sonvos eses que nos dan paq1. cura-lo mal unhas herbiñas,
:-r .

unhas beberaxes que moitas veces son tan boas_' e non estragan tanto o carpo.'
Estamos a cavilar e... o de boticario, ou farma~éutico, non vos debe ser mal
negocio que ... ¡será por enfermidades! Dáno-la risa agora cando nos vén á
cabeza unha praga que lle botaba unha das nasas avoas a alguén que a enganaba .. .E ese é un ladrón, raía, ¡aínda a el lle .vaia a ganancia en botica ... ! Está claro
que aínda que os cartas valen moito (¡ ¡moitísimo! !) desde logo que sen
saúde ...
Pero vaia, a ver se os santiños nos axudan e estamos todos rufos para a gran
festa, o 14 de xuño, ó día seguinte de Santo Antonio ( .. . dáme un homiño, aínda

que sexa pequeniño coma un gran de millo ... ), si, esperámosvos a todos en Bonaval
para celebrar 25 anos de loita, 25 anos de compromiso coa nosa lingua e cos
nasos dereitos. Malo será. E despois, para darlle gusto ó carpo, unhas racións
de polbo á feira e carne ó caldeiro. ¡¡Alá nos veremos, que a causa ben o merece!!

O CANTAR DO IRIMEGO
1. "Que por mayo, era por mayo
cuando hace la calor (... )
· cuando los enamorados
van a servir al amor" .
2. Este anónimo romance
musicou Amancio Prada: ·
escoitalo é unha ledicia,
unha auténtica gozada.
3. Don Julio Caro Baraja
ten libro que é un primor
ó que por título puxo
"La estación del amor".
4. Maio está que se desmaia
acabando os días seus
pra dar paso á deusa Xuño
que é a irmá de Zeus.
5. A deusa itálica Flora
tiña combates florais:
porfiaban por lanzarse
flores as partes rivais.
6. O combate a porfia
remataba, ¡vaia, vaia!
tirando os uns ás outras
e pasándose da raía.
7. Non me doe o "desmaio"
pois Miriam de N azaré
merecente é _de festa
máis transparente, abofé.
8. A Afrodita ou deusa Venus
ese mes lle pertencía
¡non é antifrodisíaco
o culto á Virxe María!
9. O mes que a Miriam se adica
preñe está de erotismo
e substitúe ás deusas
que venceu o cristianismo . .
10. O "maio" é unha árbore
que anuncia fertilidade
"Maia" era ninfa grega:
Diana da fecundidade.
11. O que nisto me prod,uce
unha miga de tristura
é que a invocación mariana
dálle o atributo de "pura".
12. A virxindade é símbolo
aplicado a María;
non fagamos do Misterio
mera xinecoloxía.

