Moitos mandábano
calar, pero el berraba
aínda máis alto.
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Beatriz Cedrón Vilar

EDITORIAL ESPAÑA INVERTEBRADA Moi vixente parece esta
expresión de Ortega y Gasset se analizámolos· debates dos últimos tempos na escena
política española. O plan Ibarretxe, que formula unha reforma do Estatuto de
Autonorrúa co fin de lograr unha maior descentralización, e que é presentado polo
Goberno estatal como "rupturista, secesionista e anticonstitucional"; os resultados das
. eleccións catalanas, coa subida espectacular
dun partido con postulados federalistas, ·
tamén para o Goberno central "separatista";
incluso as últimas declaracións de Manuel
Fraga no ano de celebración do ;25 aniversario da Constitución Española, afirmando que
a Carta Magna pode ser reformada en aspectos concretos, mantencio a unidade do
Estado ... Parece que exista unha "conxura das
periferias" para poñer en crise a estabilidade
do E tado español e enviarnos a todos polo
al llo s n saída da desmembración e o caos.
'mpre, xa que logo, facérmonos unha
ri d preguntas liberándonos de certos
prexuízos deform.adores . Por exemplo, con
r pecto ós niveis de descentralización das
Comunidades Autónomas, aínda que actualmente moitas administracións están transferidas ós gobernos autonómicos, a recadación e
o reparto orzamentario seguen sendo planificados desde Madrid. ¿Supón unha agresión ó
benestar da poboación que sexan os gobernos máis próximos ós cidadáns os que determinen qué · recadar, cómo, e en qué investir
eses cartos?Verbo da posibilidade da creación
dun estado federal, ¿supón isto necesariamente a ruptura do Estado español e da identidade nacional? ¿Son sinónimos os verbos "descentralizar" e "desmembrar"? É difícil dubidar, por exemplo, da identidade de Alemaña
ou de Canadá como estados, e, sen embargo,~
a súa organización interna está federalmente
descentralizada. Se botamos unha ollada ós
países cun maior índice de progreso e desenvolvemento, ¿concluímos afirmando que
unha sociedade avanza canto máis centralizada está a súa xestión, ou é precisamente o
proceso contrario? A verdadeira vertebración
de España chegará, posiblemente, cando a reivindicación da súa diversidade e da necesidade de autoxestión non supoñan necesariamente enfrontamento e ruptura.
·················e

A AQUELA ¿CANTO VALES, SEREÍÑA?
Hai escasos días volvín logo dunha pequena viaxe. Como é de
esperar, fixen
as vistas típicas de interese, unha delas levoume a .
.
un parque ó pé do Mar Báltico no que se atopa unha estatua,
símbolo da cidade en cuestión.
O paseo ata esa muller de bronce viña precedido doutros nos
días anteriores a pazos luxosos, igrexas magníficas, rúas e lugares agradables, roteiros gozosos ... sempre rodeados do coidado.
e . a magnificencia que adoitan acompaña-los lugares de referencia histórica.
Pero nesa cidade agradable,
próspÚa e de
visita leda o
símbolo é esa
estatua, representación dun
ser mitolóxico,
despoxada de
todo ouropel; ·
unha
medio
muller espida,
de liñas fáciles,
que
axiña
engaiola pola
beleza que ten
de seu e pola
naturalidade
coa
que
se
asen ta sobre as
rochas próxi·mas á beira do
mar, o seu fogar. Cómo será de normal, miña pobre," que ata
aquel día tiña ó seu pé, estragadas contra as .propias rochas,
unhas caixas de froita de madeira das de uso común que as
ondas ata ali levaran.
Tan linda me pareceu, tanto me sorprendeu, que botei ali un
anaco, burlada polo feito de que ese souvenir xigante e arquicoñecido de tal modo me engarguelara. Claro que, a dicir dos
comentarios, non tiña nin a metade de "valor" que outras
atraccións turísticas, porque entre a .caixa de froita espetada na
base, o seu tamaño ("filia, é enana") e as chemineas portuarias
de fondo botando fume a todo correr, xa s~ sabe ... , estrágase
calquera intento de glamour-sen-límite-propio-desta-culturaneoliberal-que- nos-asola que ·se prece.
Así que, moito olio, que calquera día transfórmannos o patrimonio histórico autóctono a machete e pasamos de ter murallas romanas a simples valados de pedra; de faros históricos a
lanternas de dimensións desproporcionadas; e de petroglifos a
debuxos raros pintados na pedra. Que iso do glamour é o que
ten: que ou se ten ou non se ten.

BOA NOVA
Antonio Martínez Aneiros

A PALABRA
Le, 3, 1-6

OECO
Tantas veces oíndo isto e parece que non o viñamos entendendo moi ben. A voz ·
non clama no deserto, senón que é ela a que con insistencia repite, ós que buscan

No ano quince do reinado do empe-

. o camiño, que non perdan o án_
imo cando se decaten que teñen diante de si o

rador Tiberio César, senda Poncio Pilato

deserto. Na vida hai que atravesa-lo deserto moitas veces. Certamente, este mundo

gobernador de Xudea e Herodes tetrar-

ten moito de deserto, de páramo. Nel os froitos do Reino, vires á dereita, vires á

ca de Galilea; senda Filipo, o seu irmán,

esquerda, son máis ben escasos. Agora, o neoliberalismo campa por todas partes

tetrarca de lturea e mais da Traconítide,

sen oposición, deixando tras de si marxinados, pobres, precariedade, guerra,

e Lisanias, tetrarca de Abilene: durante

n mellar
marte ... ¿Que facer? Porque, ¿están os atrancos para que as causas marche_

o pontificado de Anás e Caifás, chegou-

no pecado como nos di Xoán? Xesús cambiou o senso catastrofista do Bautista por

lle a Palabra de Deus a Xoán, filio de

unha afirmación constructiva e optimista·. Deus non está ofendido nin quere sacri-

Zacarías, no deserto. Entón el percorreu

ficios e penitencias. Os seres humanos o que necesitan é orientarse na vida . Han

toda a rexión do Xordán, pregoando un

buscar primeiro a verdade e a xustiza, xa que todo o demais virá polo mesmo cami -

bautismo de conversión, para acada-lo

ño. Quen escoite esa voz animosa sentirase acompañado n;::i travesía do deserto .

perdón dos pecados, conforme está
escrito no libro do profeta lsaías:

O Unha voz chama no deserto:
Preparade os camiños do Señor,
reparade os seus vieiras.
Toda barranqueira se cubrirá
todo monte e outeiro se rebaixará,
os camiños tortas hanse endereitar
e os fragosos hanse achanzar.
E todos verán a salvación de Deus.
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O PIRAGÜISMO vive a súa vertixe máis ·intensa na. ponte da
Constit ución, nos ríos Miño e Tamuxe, sen esquece-lo mar, convocado polo Club "Os
Teixu gos" en Goián. Os descensos e as baixadas van enganchar máis afeccionado?
que están a empurrar por un deporte abandonado palas admini.stracións. Pero é o
"Ría de Aldán" o que está de festa, pois tres dos seus palistas foron subcampións
mundiais e recoñecidos como os mellares a nivel .de España. Na foto, un descenso
da Copa Miño, na que participan centos de palistas, unha especialidade desta competición.

Principiamos decembro mencionando o
problema do

SIDA que afecta .a

máis de 43 millóns de persoas, 30 na
África subsahariana, só en Kenia marren
ó día 700 e onde o 140/o dos seus habitantes están infectados. O 90/o dos africanos son portadores do vi rus (en
Botsuana o 380/o, en Cimbabue o
340/o ... ), e só o 40/o teñen acceso a anti ~
vira is e un 100/o ós tratamentos paliatiAs últimas representacións de

vos. Hai 14 millóns de orfos producidos

RÍO BRAVO, do grupo de
teatro CHÉVERE, que xa

·p.olo VIH . Pero ata o 2010 haberá outros

cumpriu 15 anos de andaina, che-

Galicia hai unha reducción de casos dun

gan o 18, 19 e 20, despois dun ano

700/o nos últimos 5 anos gracias ás

45 mil.lóns de enfermos. Mentres, en

con 70 escenificacións e máis de

medidas preventivas e á información

20.000 espectadores. No clímax de

sanitaria. Na foto, nenas e nenas enfer-

tan t o éxito deciden ofrecernos

mos con este virus nun hospital de

novas proxectos. Aínda estamos a

Sudán.

punto de botar unha aliada a este
(nor)oeste na man de Miguel de
Lira, Patricia de Lorenzo, Pepe
Sendón ... Podémolos ver na ·sala
NASA, que é xestionada por este
grupo dun xeito independente pero
cunha creatividade que reborda

O "Día de solidariedade co. pobo palestino", o 29, lembrámo-la segunda

tódalas expectativas.

.INTIFADA ·dende setembro do 2000, cando Sharon .atizou os ánimos profanando o luga r .sag rado dos árabes, a Explanada das Mesquitas de Xerusalén, na que
se xun tan os palestinos que viven en Israel (o 60/o da poboación), un millón que non
foi expulsado cando se creou o estado xudeu (1948). Dende ·aquela x·a son máis de
2.700 palestinos e 850 xud~us mortos e 4.000 vivencias palestinas destruidas (11 .000
dende 1967) para desposuílos da súa terra. Os pacifistas xudeus loitan contra a
escavadora mesmo axudando a reconstruir ata 5 veces a mesma .casa tirada. Na foto,
dous escolares atravesan o muro de 600 km que está a erguer Israel para illar
211 .000 palestinos do resto da Cisxo rdania.

················.-

Alfonso Blanco Torrado

AS . ELECCIÓNS A
DUMA rusa acusan o déficit demu- .
crático dun estado flaxelado pala falla de
liberdade de prensa e deteriorado pala
corrupción económica. A campaña electoral está condicionada por unha apisonadora burocrática a pral dos candidatos
oficialistas que bloquean

todo . pulo

renovador ou contestatario e funciona

.

coma un ha correa de transmisión: parti-
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FACE M O.S

:l!~R~~NZA:

do no poder-medio de comunicaciónmafia económica. Todo despois da farsa
elect oral en Chechenia envolta en violen-

Movemento Rura 1

cia dend e a 1 guerra (1994- 96), activada
no 1999, con miles de mo rtos e ducias de

Po.so

C r i s t ián

G a 1 e go
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miles de refu xiados. E ni nguén denuncia

o

o machucamento do millón de chechenos

as nasas comunidades rurais e o día 29 vai ter lugar en Campañó a primeira xuntan-

e chechenas ós que se lles está a nega-

za de animadores do Movemento Rural neste curso. Principiaron o mes promocionado

los dereitos fundamentais. Na

os magostos populares coma unha mostra da nasa cultura. Urxe crear colectivos nas

Grozni, bombardeada polos rusos.

foto,

MOVEMENTO RURAL CRISTIÁN

segue dinamizando

nasas comarcas que conciencien sobre os problemas da globalización como o con sumismo e o individualismo atroz. que nos invaden, unhas asociacións capaces de crea r
unha opinión pública na zona. Na ilustración, a port ada da súa revista Fervenza.

O 27, Ramón Vil lares, na foto, inaugurará o Congreso "A Galicia de Alexandre
Bóveda" en Pontevedra, no que se analizarán tódalas facianas dos 33 anos dest e
mártir egrexio da nasa historia. Mentres a ASOCIACIÓN

MEMORIA .HISTÓRICA DEMOCRÁTICA, que
son historiadores de Fer.rolterra, están a analiza-la represión franquista que terá
como cume un congreso (4-7 de nadal) en Narón. Convidan a particulares que
poidan achegar testemuñ'as sobre aqueles anos de terror. (Tlf.: 632 275 083 ou
www.congresodamemoria.org).

Nestes días homenaxean a lucenses egrexios, entre eles a UXIO

AMOR,

GARCÍA

na foto. Nós, desde lrimia, convidámosvos a degusta-la súa poesía,

pois vén de publicarse unha escolla dos seus versos que reflicten a súa entrega pastoral dende adolescente: Mondoñedo, Ferro!, As Pontes, Vilalba. Outra vocación poética que xermola alumada polo latinista Francisco Fane-go así coma doutros poetas
do Seminario de Mondoñedo: Iglesia Alvariño, Díaz Castro ... Celebramos sob re todo
\

os seus "Himnos para o Breviario Galega", un agasallo para a nasa contemplación
neste tempo de Advento e Nada !.
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POLITICA

· 7intxu .

CONSTITUCIÓN TABÚ
A forza de querer honra/a, están convertendo a Constitución nu[J fósil e nun tabú. Non se
pode tocar, non se pode facer máis ca botar/le flores. Destacan nisto personaxes ilustres
que no seu día. non foron precisamente os seus promotores, impulsores, ou mesmo .
votantes. Nas hemerotecas aínda figuran textos de José María Aznar bastante críticos co
texto constitucional.

Resulta que, agora, desde o goberno se pode usa-la reforma deste tipo podía ser aceptada daquela por grupos
Constitución e o respecto que tal .documento merece a nacionalistas modetadós e, por suposto, Pc:>los socialistas.
calquera demócrata ·como un muro de defensa contra Pero Aznar experimentou un subidón · ó chegar á
adversarios que no seu día non viron recollidas algunhas Moncloa e empezou a considerarse o embigo do mundo,
aspiracións importantes ou que, simplemente, consideran de xeito que .empezou a ver nas demandas autonomistas
que o paso do tempo fai precisos algúns retoques.
dos seus propios achegados, incluído o reverenciado preEntre estes últimos, ocupa lugar destacado o presidente . sidente fundador, un endemoñado risco de ruptura da
da Xunta, Manuel Fraga, l'.1-Il dos relatores do texto cons- patria.
titucional, que no seu día aceptou con reticencias todo o
E agora, co paso dos anos, as demandas de autonomía
título VIII, que recoñece as competencias das comunidafixéronse cada día máis fortes. e rompéronse as pontes
des autónomas. Foi precisamente o propio exercicio perentre as autoridade_s centrais do· Estado cos representantes
soal deses poderes determinante no cambio de postura do
das comu~dades autónomas. E .con estes argumentos o
fundador do partido conservador.
PP perdeu as eleccións en Euskadi e Catalunya (aínda que
E por iso Manuel Fraga leva bastantes anos predicando
a necesidade .da reforma e definindo algúns puntos que nos queira vender outra "cousa) e agora bota as mans á
parecen de caixón e tamén compartían no seu día os seus cabeza sobre os perigos do nacionalismo e da integridade
propios compañeiros de pai:tido, cando estaban na oposi- da patria, arrastrando nesta paranoia algúns significados
. ción: adapta-lo Senado á realidade das autonomías, acep- socialistas, da familia Vázquez, Bono e !barra .
Hai sinais de escándalo: ter que ver a unha tal Ana Mato
tar que a actividaqe · da Unión Europea non é política
exterior serrón interior e no_n ten por que ser algo exclu- desautorizando as opinións de Manuel Fraga ou botándolle a bronca a Piqué porque deu unha rolda de prensa en
sivo da administración central e un par de detalles máis.
Todo isto era compartido polos dirixentes do PP duran- Barcelona· despois das eleccións, sen .reserva-la súa opite a última lexislatura que pasaron na oposición. E unha nión para Madrid .

...............
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Fouce: trinta anos de
i11formación para os labregos
No mes de novembro de 1973, coa dictadura
franquista, nos derradeiros días editábase o
primeiro núm.ero de Fóuce. Moito choveu dende
entón, pero Fouce segue fiel a si
mesma: in.formar, denunciar,
reivindicar e botar luz
sobre os problemas
dos labregos e
labregas de Galicia.

Iste é o único remedio que
. nos queda: FOUCE. Ista revista
quere ser a voz de tódolos labregos de
Galícía, de tódolos sen voz. Os periódicos ·
que se venden nos quioscos somentes poñen o que e1:0 Goberno í empresas capitalistas lles interesa, leendoos parece ~orno sí o campo Jora ben í
os labregos estíveramos moí contentos. Xa vai senda hora de que nós
teñamos a palabra pra decir as verdades ao po.bo. Estas palabras aparecían no primeiro número da revista a modo de presentación. A
Fouce, que nacía auspiciada pola Unión do Pobo Galega e as
acabadas ·de crear Comisións Labregas, dedicaba aquel primeiro
exemplar á loita contra a cota empresarial.
As páxinas da Fouce levan recollido dende o comezo ·as reivindicacións. das Comisións labregas e tratado temas transcendentais para o mundo rural como a Segurídade Social Agraria, a
defensa dos montes en man común, os prezos de miseria para o
leite e a carne, as expropiacíóns forzosas das Encrobas e ·
Meirama, a central nuclear de Xove ...
Trinta anos despois; a xente do Sindicato Labrego Galega, que
son os que hoxe edita:°- a revista, afirman no seu último número
que malía a ·vivir en democracia, a marxínación que padecen as loitas
agrarias por parte dos medíos de comunicación Jaí que Fouce teña tanta
víxencía como antano .

e . . . . ... .

O NOSO TABOLEIRO
9 de novembro de 2003
Domingo 32 do Tempo Ordinario

Presentacwn
A xenerosidade nace do corazón. Podemos expresala en pequenas cousas, pero
non podemos comprala. A xenerosidade sempre está do lado de dar do que somos, non
tanto de desprendemos do que "ternos . Ás veces ternos de máis, porque nos falta
xenerosidade no xeito de vida que escollemos. Ás veces ternos de menos porque non
sabemos atender á sabiduría das cousas miúdas.

1gno
Uns céntimos nunha cesta poden servir de escenificación da xenerosidade da
viúva do Evanxeo. De usalo na celebración da Eucaristía cótnpre un pouco de tino para
desvencellalo da colecta, porque perdería absolutamente o sentido que se lle pretende
dar. Alí onde haxa costume .de facer a. colecta cando o ofertorio mesmo se pode
convidar a postergar a xenerosidade para a próxima semana, para que naza máis do
corazón que da ocasión.
·

· Ctudos
Entrada: Que ledicia a miña (estrofa 3)
Lecturas: Irnos buscando
Comuñón: O pouco que Deus nos dá

"erdón
Deus dános todo o que somos
e o que ternos, e cham·a por nós para
que vivamos o perdón:
- Palas veces en que buscamos dar
do que nos sobra, en vez de darnos
por completo, de dar do que somos
e valemos; Señor, ten piedade de
nós.
- Palas veces en que procuramos a
túa amizade ou a dos demais con
grandes alardes, en vez de
empregar pequenos acenos; Cristo,
ten piedade de nós.
- Palas veces que non somos capaces
de dar do que ternos para vivir, para
que outros teñan vida; Señor, ten
piedade de riós.

················ e
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1º ANIVERSARIO DO REMOL
Hai un ano, cando, como
agora,.cotnezaba o advento,
a portada de lrimia anunciaba un nacemento coa
frase: Remo/, a palabra na
rede. A criatura que vía a luz
era un servicio litúrxico de
nome Remo/ (como remol
son as brasas acesas que se
conservan entre a borralla
despois de queimar algo, e
a comida que . teñen os
rumiantes
na
boca · ó
rumiar). O proxecto nacía
coa idea e a vontade de
levarlle, ós crentes o alento
da palabra de Deus, de ofrecerlles ás comunidades
(parroquiais, fami~iares ... ) a
posibilidade de dispoñer
para as súas celebracións
dun material cheo de sensibilidade cristiá e en galego.
Pois ben, esa criatura está
hoxe de aniversario, cumpre
os seü primeiro ano de vida,
e lrimi~, como comadrea
do parto, non podía faltar á
festa. Nese ano, Santi
·González Avión, verdadeiro
pai da criatura, e a xente
que colabora con el, lévanos
remitido ós nosos correos
electrónicos preto de sesen0

ta remoles,
que supón
máis de d.ouscentos cin-

cuenta folios con cantos,
peticións, oracións, comentarios sobre a palabra ... Así
que a comadrea non pode
máis que darlles gracias ós
pais da criatura e dárllelas
polo seu traballo calado e
xeneroso. Ó lado reproducimos enteira a primeira páxina dun dos últimos remoles, para que vexades en
que consiste ese traballo.

Remo/ non é máis ca o elo
dunha cadea da que formaron parte .o s do grupo Boa
Nova, de Ferrol, ou o Badal,
que se facía nas terras de
Vigo. Dá gusto ver como
esas iniciativas, eses froitos,
se producen dende o sentimento

de

que

Somos

lgrexa.
Por último, tres instruc-

O segundo recoñecemento deste ano de vida ten que
ir para toda a aquela xente
que abriu as súas celebracións ó Remo/. Neste
momento hai máis de douscentos enderezos que reciben o · servicio litúrxico.
Ademais sabemos que se
están empregando e, polas

cións. Primeira. O Remol é
un servicio gratuíto, que se
envía sen custo ningún. Só
é preciso te-lo voso enderezo

electrónico,

para

iso

mandádeo a irimia@wanadoo.es. Segunda instrucción. ·Que nos enviedes
enderezos de xente que

peticións que del se tan, que . consideredes que pode
está medrando · coma unha estar interesada, para ir
mancha de aceite. O único
pero é informático, en ocasións, pola diferencia de
programas, servidores .. ~ , o
formato no que se remiten
os remoles tenlle dado problemas a algunha xente.

ampliando
Terceira

a

nosa

base.

instrucción. Que

sería de agradecer que eses
materiais que preparades
para as vosas celebracións
nolos fixerades chegar por
e-mail para poder subminis-

de
- A terceira alegría é a
ver .como a nosa igrexa é
capaz de irse dotando de

trárllelos a outra xente.

materiais que serven para
anima-las celebracións. O

do aniversario. Felicidades

Só nos falta sopra-la vela
Remo l.

- ·-· · · · · · ·
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OS PAZOS
O tempo devala coma un río esgazado,
Leva mortos, árbores espidos
De sons, todo vai indo.
Vaise o po; vaise o outono
Vanse os libros, as follas· e a auga.
Entón, escintilante, acenderase o roibén
Do sol, de pedra entre tódalas pedras.
Pablo N eruda

P dras harmoniosas integradas na
natureza, á que non son alleas, cons- ,
truccións concordantes coa .P.aisaxe,
cada unha única e inimitable, diferentes- todas, isto son os pazos.
Non aturan as comparanzas, pois,
de bocarribeira ou montaña, de val
.ºu da beiramar, os pazos son coma as
· nubes e o mar, sempre iguais e sempre distintos.
Moitos foron torres roqueuas,
esculcadoras das vereas, ergueitas en
lugares estratéxicos para defensa das
posesións da arrichada nobreza galega. Cando por obra e gracia da
"doma y castración del Reino de
Galicia" consumada polos Reis
Católicos, as torres, moitas levantadas no vello solar· das víllae romanas,
perden a súa función e a súa fasquía
ríspida e medieval, ó rell1:ata-las loitas, deveñen en morad.fa da pequena
·nobreza galega, da fidalguía, que se
volve barroca e pacega.
Non son palacios ostentosos, hai
algúns que sobardan por algún elemento constructivo como Oca,
Fefiñáns ou a Torrre de Bermúdez

na Poboa, os demais son campesiños,
tes, fagando a.· súa orixe e a tradición
paisanos, . vivindo das rendas dos familiár como no Pazo da Picoña en
foros, do viño ou da explotación de Salceda de Caselas:
camelias.
O que non ten balcón con canzoEl hijo que conservare
De sus padres la nobleza,
rros, corredor ou solainá, ten galerías ou pombais . orixinais, únicos, e
merece maior riqueza, que el
que por si la ganare ...
capelas sinxelas entrañables .
Paradigmas do bo gusto, non queMáis, ·ó meu ver, as máis fermosas
ren aparenta-lo que non son. Nin
chateaux, nin palazzos, eles.represen- verbas están na Ulloa e din así:
tan a tradición e moitas veces incorporan a modernidade sen rac.h ar co
Ulan os lobos na Ulloa,
Ulamboa, uloularás
seu substrato aldeán. Hai pazos ur~a
nos, símbolos da fidalguía que quixo
Uloularalos, ~:dando
saír da aldea, na Rúa Nova composE na Ulloa os queimarás.
telá, sobreviven fermosos pazos
barrocos convertidos en lugares de
Se queredes saber máis dos pazos e
comunicación entre a arte e a cultu- vos proe a .curiosid~de, lede as obras
ra e o pobo. Pazos semiurbanos de Valle Inclán Romance de lobos,
como o cambadés de Fefiñáns, man- Águila de Blasón, ou mesmo Os
dado .e dificar por un virrei de
Pazos de Ulloa de Pardo Bazán, cheas
da forza desa nobreza afoutada, tola,
Nápoles, co seu balcón cortado no
esquinal da fachada, e a ponte aba- tirando ó monte, e ó . mesmo tempo
laustrada que xungue o urbano (a requintada, que bebía en grandes
praza) co rural (o bosque).
copas de cristal tallado portugués e
Moitos lacen fachendosos o lema . que deu. lugar á chamada "cultura
dacas nas pedras armeias ou nas fon- pacega"
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CULTURA E RELIXIÓN
Anda por Internet este documento que ironiza sobre o asunto das clases de relixión.
Alguén no/o fixo chegar mesa de redacción e aquí damos testemuña do seu envío .

a

Somos un grupo de docentes de
todos os niveis educativos que estamos moi preocupados polo baixo
nivel cultural na nosa s0ciedade, os
altos índices de fracaso escolar e a
proliferación do telelixo ..

xa que acoden á misa co único fin de
orar e escoitar a palabra de Deus.
Para solucionalo, á entrada da igrexa fariámoslles cubrir un formulario
para ·que manifestasen a súa preferencia pala relixión ou a cultura.

Unha vez identificadas estas persoas, poderían abandonar no momento
adecuado a nave principal da igrexa e
reunirse nas capelas laterais. Co fin de
evitar agravios, estas persoas poderían
·r ecibir charlas de carácter non cultural nin educativo pero moi relacionadas cos tontidos que s·e están impartindo nese momento ó resto <;los fieis
Como priineiro paso, queremos
dende o altar.
.
chegar a un acordo coas autoridades
Por exemplo, os fregueses que non
eclesiásticas para que nos cedan un .
queiran -repasar a táboa periódica, ·
dez por cento do tempo das misas co
habían estudiar os efectos perniciosos
fin de que profesorado especialista dos colorantes alimentarios; os que
poida chegar ós . crentes mediante non queiran facer exercicios de edubreves intervencións didácticas, tal cación ñsica poderían ver un docuvez inmediatamente despois da conmental sobre a obesidade.
sagración ou xusto antes do N oso
N un primeiro momento, as clases
Pai.
impartiríanse só . durante as misas
Para saírmos desta situación quere-.
mos ir máis alá dos muros das escalas,
os institutos e as universidades)evando a cultura e a educación a ámbitos
nos que ata agora estivemos ausentes,
nos que o noso . desleixo privo u a
moitos cidadáns do dereito universal
á cultura.

Está claro que algúns fregueses
p oderían, con razón, obxectar que
eles non teñen por que aumentar· os
seus coñecementos nin a súa cultura,

obrigatorias dos domingos e festivos,
para, máis adiante, estendérense a
outro · actos relixiosos de asistencia
non obrigatoria coma bautizos,

. vodas, comuñóns, fon.erais, exercicios
espirituais, ordenacións sacerdotais e
mesmo cenmomas de canonización
ou beatificación.
Pero, ¿de onde vai saír o diñeiro
para pagar o profesorado que traballe
os domingos? Sen dúbida ningunha,
das doazóns que os fieis depositan
nos petos, da porcentaxe de impostas
destinada ó sostemento da Igrexa
Católica ou, en xeral, dos presupostos
da Igrexa.
Para · garantir a calidade das ens1nanzas impartidas; a nosa asociación
xestionaría directamente o diñeiro
achegado .pola Igrexa e contrataría
profesores de sólida formación pedagóxica e científica que se encargarían
de impartir as clases durante as misas.
Naturalmente, dado o carácter
eminentemente laico das clases, non
dubidariamos en despedir fulminantemente a aqueles profesores que non
mantivesen unha coherencia laica
entre a súa vida profesional e persoal
facendo causas coma casar pola
Igrexa; acudir á misa semanalmente
ou participar en calquera tipo de
actos relixiosos.
e·················
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LOIS RODR.IGUEZ, EDITOR DE ·v1EIROS .
Para moitos, vieiros.cám é o lugar ó que moitos acudimos para respirar dentro do
abafante panorama da prensa .galega. Que se trate dun medio electrónico non é
casualidade senón o resultado lóxic_o do país no que vivimos. Vieiras é un medio_feíto
desde Galicia e en galega, unha aposta que cada vez máis xente agradec~. Para tratar do
pres·e nte e do futuro da información e da comunicación en Galieia fa/amos co editor,
Lois Rodríguez, cando se van cu_m prir oito anos dende a aparición de Vieiras na rede.
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¿Vieiros vive ou sobrevive?
Sobrevive con moitas dificultades,
coma calquera publicación en
Internet. Non hai ninguén en Galicia
ó que lle vaia ben. Estamos nunha
parte do mundo cunha cultura tecnolóxica e uns investimentos tanto
públicos coma privados moi reducidos.
¿E iso malla o número de lectores que visitan as vosas páxinas?
Si, porque unha empresa do
mundo dixital pode conseguir moito
éxito dende o punto de vista dos
contidos que ofrece pero ser ruinosa
econornicamente, xa que medrar en
número de visitantes ten un custo
elevado ó esixir máis investimentos
en equipo e na conexión, para que
soporte o aumento de tráfico. N ós
·················e
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concertos da
colectl11ld1de;ale;•

•

que permite manterVieiros. No futuro queremos seguir loitando porque
haxa medios de comunicación en
formato electrónico, en galego, que
non sexan tradicionais dende o
punto de vista editorial e por iso
levamos apostando 8 anos. A partir de
agora queremos ir medrando a medida que irnos aumentando o número
de visitas e, asemade, asentándomos a
parte comercial.

tivemos un gran aumento de lectores
coincidindo coa catástrofe do
Prestige, o que nos obrigou a contratar e pagar máis pola nasa actividade
e, sen embargo, non houbo máis
publicidade.

¿E que hai das subvenc~óns das
que seica viven os xornais de
papel?
Efectivamente 1so é así. Disque o
Faro é o único que podería ter unha
independencia económica. La Voz de

,

E importante
que haxa medios
que vexan
o mundo
dende Galicia ·

¿Vieiros finánciase só coa .
publicidade?
Si, con p~blicidade, con patrocinios
e con convenios con algunha empresa. Tamén vendemos servicios a *@!.f* ··
outras webs (algúns dos contidos,
bases de datos ... ). Nos medios tradicionais un aumento da audiencia vai
acompañado dunha suba nos ingresos
de publicidade; en Internet iso non ·
acorre porque é un medio que aínda
está nacendo.

O COMP'ÁS DO llNC

MAR DE VENTO OU MAR DE FONDO?
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¿Como ves o voso futuro?
De momento c9nseguimos resistir.
N ós ternos unha empresa que se
chama Acordar, que ofrece servicios
en Internet, e cunha rendibilidade
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Galicía é un xornal moi endebedado país que a nós nos gustaría que exisque vive das subvencións e das colatise: normalizado, onde se puidesen
boracións "forzadas" coas administradiscutir as causas, onde o idioma non
cións, xa que é un xornal de referensexa unha división. Ademais, en
cia e ten gran capacidade . de presión Vieiras redactamos especificamente
para facer especiais, etc. A Internet para Internet, e iso nótase ó companon chegou isto. O valor simbólico
rármonos con medios que envorcan
do xornal impreso segue senda
na web os · contidos feitos para o
moito maior. Por iso, as subvencións · papel. Por parte, preten~emos ser crí~
pa~a medios electrórucos son practi- _ ticos con t9do o mundo.
camente nulas.
¿Cales ·. son os trazos fundaELABORAR
CONTIDOS mentais que marcan os vosos
destinado ó :fracaso. Penso que hai
conti dos?
DENDE GALICIA
·
que
facer un medio da maior calidaOs catro eixes nos que se basea
Pero unha parte· do noso futude
posible
pero para un país, non' para
ro como país xógase na rede Vieiras son a información especi:ficaun sector ideolóxico determinado.
mente galega -centrándomonos nos
¿non si?
Agora ternos dúas posibilidades: que
Claro, pero é moÍ dificil convenceA nasa terra evolucione cara a un dialos da importancia de patrocinar
rio ou que se cree outro proxecto
· medios de comunicación en .galega e
novo. N qn digo que sexa imposible,
que a súa forma de ver o mundo sexa
pero é dificil por varias razóns: o
tamén galega. 9 problema é que hai
papel é moi caro e hai que co~petir
outros lugares onde si están promo-'nun espacio que está moi. cuberto e
vendo medios propios que se han
no que non resulta <loado abrir un
facer máis fortes e . acabarán por elioca. Cando se observan manifesta~
rmnarnos .
cións coma as de Nunca Máis .cabe
¿E non hai ninguén que sexa
eidos político, cultural e de move- preguntarse se toda esa xente non
quen entre os nosos políticos
demanda outio tipo de información.
mentos sociais-, a información -de
que se decate da situación?
Pero é que, ademais, precísanse uns
carácter tecnolóxico, a emigración e
O que acorre é que o poder en
empresarios dispostos a investir e a
o ámbito lusófono. Ternos ademais o
Galicia, tanto do .PP coma do Bloqu~
afrontar as presións da Xunta.
proxecto de afondar no campo da
ou o PSOE é moi conservador, incaopinión, cunha serie de colaborapaz de propoñer cuestións de futµro
¿Iso quere dicir .q ue ás vinte
.cións, xa que pensamos que, ante a
ou que non sexan tanxibles.
mil
persoas que se manifestan o
exc:;esiva profusión de datos, o que a
Apostouse polo · cine cando se viu
de.
xullo lles vale o que · din La
25
xente quere é información interpreque podía ofrecer beneficios inmeVoz e El País?
tada. A nasa intención é ofrecer cladiatos, coma antes se :fixera coa
Pois · esa é tamén a desgracia do
v~s para que os lectores e lectoras de
moda. Galicia é unha das poucas
país,
porque son os únicos xornais de
Vieiras formen a súa propia opinión.
Comunidades autónomas que non
referencia. Despois, en Galicia hai
¿É POSIBLE UN XORNAL
ten un plan para a sociedade da inforxornais moi vencellados ó ámbito
mación dentro do Estado. Mentres · ALTERNATIVO EN PAPEL?
local ou monolíticos na súa liña ediquen · nalgúns países constitúe unha
¿Por que eres que non fructifitorial coma El correo. Á parte está La
priorid~de, coma o caso de Irlanda cou o proxecto de crear un xoropinión, o único no que se observa
ou Portugal, en Galicia estamos á nal en papel que ofrecese unha un labor de investigación e unha
cola .e nin sequera a oposición é quen alternativa ós que agora existen
certa :frescura ~nformativa. Canto a
de denunciar esta eiva.
e que recollese ó eleCtorado do La voz, se be.n é certo que mellorou
¿Como definirías a liña edito- Bloque e do PSOE que, quizais,
a calidade dos seus contidos, é digno
non se sinta cómodo co control de estudio a viraxe espectacular trala
rial de Vieiros?
catástrofe do Prestige que, penso,
É distinta, xa que procuramos a exercido sobre os medios?
Porque creo ese proxecto partía da
constituíu unha :fraude ós seus lectomáxima . obxectividade en clave de
país. Queremos ser un medio para un idea que acabas de dicir e iso está res.
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·un x·ornal
alternativo
é posible
pero difícil
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O NOSO.TABOLEIRO
PRESENTACIÓN DO LIBRO DE SIRO LÓPEZ.
CAMBIO DE DATA E DE LUGAR POR CE.NSURA
No último número .de Irimia ía ·anunciada a presentación
do libro de Siro López Cuerpo y Sangre na Librería San
Pablo de Santiago. Pero San Pablo prohibiu a venta do

libro en tódalas súas librerías, polo que os organizadores buscaron outro lugar e outra data. Agora a presenta-

dón vai ser o día 11 de nadal ás 19'30 h na Galería
de Sargadelos. Participarán Andrés Torres Queiruga,
Enrique Mirones Díez, Xosé Chao Rego e o autor, Siro
López.
O libro consta· de 48 imaxes sobre a eucaristía deseñadas
·por Siro López, e cada imaxe é comentada por distintos
autores, entre eles: Leonardo Boff, Ernesto Cardenal, Pedro
Casaldáliga, Xosé Chao Rego, Eduardo Gale·ano, Rigoberta
Menchú, Samuel Ruiz,Andrés Torres Queiruga ... Na presentación proxectaranse as imaxes que inclúe o libro acompañadas polo violinista Quico Iglesias.
Como medida de protesta pola decisión de San Pablo,
convidámosvos a todos a que vos dirixades á editorial para
manifestarlle o vos o descontento. Os seus enderezas electrónicos son: dir.general@sanpablo-ssp.es e dir.editorial@san- ·
pablo-ssp~es .
................................................................................. ...................................................................................................................................................................................................
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CARTAS DESDE
O POLEIRO

Daniel López Muñoz

MISTER PR·OPER, ORA PRO NOBIS

Moi boas. ¿Como andamos?
Hoxe quero falarvos de algo de
moita importancia no sur do planeta.
É a relixión. ·
A relixión en mil formas e maneiras está- presente en todas partes. Está
claro que, como dicía o defunto
Ellacuría nuns Encontros deses de
. Teoloxía en Madrid, nesta amplísima
parte do mundo Deus non está
morto. A morte de Deus é un asunto
das sociedades occidentais e indus- "
trializadas, unha pequena minoría, e,
como case todo na vida, ten o seu
aquel de necesario e o seu aquel de
insuficiente· (esta sentencia é para
darvos, de entrada, un p·ouco qu.e
pensar).
E, así, acendes unha tele ·africana e
tes o teu programa de telepredicadores e sae unha celebración evanxelis-·
ta con persoal a eito, todos bébedos
de histeria espiritualista, facendo
milagres, curacións, éxtase, eu que
sei. Moito para o corpo, meus.
E despois en cada vila hai <lucias de
igrexas distintas, mesmo apostas, e

cada quen cunha clientela que . xa a
quixera o meu amigo Victorino: actividades, coros, festas campestres, unha
auténtica mobilización masiva de
recursos humanos.
Despois están as Igrexas mais serias,
por así dicir, a Luterana, a Católica, a
Anglicana. Estas son as que aquí, máis
contra o sur do continente, se opuxeron claramente ó apartheid. Pero
nesta divina ensalada hai absolutamente de todo. Mos~s, un amigo que
é de alá arriba, cerca das Fervenzas
Victoria, dicíanos que hai igrexas
onde a el aínda lle poñerían moitos
peros para entrar, ou, simplemente,
llo prohibirían, digamos que por ser
máis negro do admisible. Porque
houbo e hai formas moi curiosas de
entende-lo chamado. cristianismo:
formas grotescas, incribles, que xustificaban unha dobre natureza humana, a branca superior e a negra inferior. Iso :furnse sistema, e existiu aquí
legalmente e segue existindo na vida
diaria, aínda que estea afortunadamente abolido nas constitucións que

se 'f ixeron a pnnc1p10s dos noventa.
Arrepiante, ¿non si?
Xa vos digo, para xustificar certas
situacións de inhumanidade, para
lexitima-lo impresentable, fan falta
toneladas de relixión mentireira.
N este anacrónico paraíso do puritanismo calvinista reformado, a densidade de racismo nas mentes brancas é
directamente proporcional ó nivel de
práctica relixiosa. Nunca tantas veces
vin usa-lo rÍome de Deus en ván, ou
peor ca en van, cunha perversidade
extrema, coma o gran Mister Proper
das nosas inxustificables inhumanidades. Ah, iso si, qespois toman tan en
serio os mandamentos que nas películas, cada vez que se di My godness
(algo así como ¡Meu Deus !) e eles
consideran que se di fóra de contexto (¡), cortan a frase e escóitase un
pitido. O mesmo que se escoita
cando se di un taco. Xenial. Protexen
a Mister Proper.
Por iso que, volvendo ó de arrib.a,
qué ben resultaría matar a ese deus
beri matado, para con el enterrar esa
mentalidade intruSa, esa aceptación
da naturalidade, da inevitabilidade do
esquema amo-escravo que aquí sempre teñen diferente color. Porque o
Deus que aprendemos na católica
Irimia comprácese na xustiza e na
liberdade humana e soña cada noite
con que o que vive anicado erga a
testa, que o poderoso lle lave os pés e
que xuntós celebren o anacronismo
dos cínicos sacrificios antl.-bacterias
na honra do extinto Proper.
Por iso que, se ledes a Biblia, facédeo cun 50% de inocencia e outro
tanto de sentidiño crítico, porque
podedes estar seguros de que dá para
todo, para o máis sublime e para o
máis indignante.
E non digo máis, porque sodes moi
listos e espelidas e sobran as palabras.
Biquiños, logo. Ata a pr6xima.
e······· ··· ·······
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'F ALANDO
DALINGUA

Lidia ·e Valentina

É moi doado, home: metes o disk na drive, clika~ a icona, despois exitas e ej.ectas o disk
Hoxe veunos á cabeza aquel Carrabouxo que parodiaba o uso excesivo do
inglés no ~bito da informática, ¿acordádesvos? Estivemos reflexionando
sobre o tema e si que é verdade que nos invade o inglés! Aínda que non saibades de informática seguramente se vos farán coñecidos termos como: chip,
disquete, formatear, Windows,
Macu lconos · ~~§ .0 El
· PC CDRom, e xa os máis
22·ítems, 357 ,8 MB 1i bres
entendidos falarán de software, hardwa:e, attach, proxy e
incluso router...
Macuarium
Algúns destes termos xa
.están introducidos no gale- .
go, e tamén no castelán,
©sanfe99
Macu
Mazá
como por exemplo chip ou
proxy ós que nunca se lles
deu unha traducción; a
oflos 1
ouos2
011os3
ollos4
outros coma software e hard(·
ware déuselles unha .traducción
(soporte lóxico e soporte
macul
macu2
macu3
macu4
físico respectivamente "do
ordenador") pero ninguén a
MacuS
Macu6
MacuNoel
usa. Hai que traballar .en
estudia-la posible .galeguización
de tódolos casos para
'"
Billy
Pl
P3
P2
que cando se fale de informática non se use o esquele..~
to do galega con tódalas
iMac
iBook
palabras do inglés (coma no
exemplo do Carrabouxo). O
mundo da informática avanza tanto ·q ue non se dá feíto,
Hai iconas para tódolos gustos ...
pero non só nos pasa no
galega serrón tamén no castelán, portugués, inch~so no francés por moito que
lles pese. Aínda que a verdade é que nós andamos· máis apurados có resto, porque os nasos especialistas estudian case sempre en · castelán e cando nesta lingua se adapta un termo desde o inglés (igual que ·se fuco con fútbol, que vén
de footbal~, en galega cállese a. forma castelá. Por exemplo, do inglés to format
clise en castelán formatear, e ó falar galega moitos dino tamén, pero en realidade nós teriamos que usar, segundo o Vocabulario da informática,formatar. Hai que
andar con tento nisto.
Pero non pasa só na informática, en tódolos campos apárecen novas. conceptos que hai que nomear. Por exemplo, na medicina cando se descubriu un
aparello para mira-la xente por dentro, houbo que poñerlle un nome e chamáronlle endoscopia (formárono a partir do grego : endo=dentro). Ó grego e ó
latín tamén se foi para chamarlle a moitas enfermidades: hepatíte (hepat: fígado,
- ite: inflamación) e tamén noutras materias fóra da medicina. Ás veces npn
no damos nin canta, pero os hípermercados non os houbo serripre e formouse
o nome a partir do prefuco latino híper- .que significa grande ou alto, igual ca
en hipertensión.
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O CANTAR DO IRIMEGO
1. Para Vilalba propoño,
pois está nun bo momento,
que se teña unha sesión
do galega Parlamento.
2. Así é, porque na vila
veu á vida o ·presidente
de tal· institución, e mais
outros dous bos dirixentes .
3. O presidente da Xunta

cambia-la Constitución,
nalgúns dos puntos pretende
e non lle falta razón.

4. En favor da Autonomía,
este señor , boa cerna,
afirma, transcendental:
"Ningunha nonna é 'e terna".

5. Claro que de eternidades
xaora, máis saberla
ese señor cardeal
que é o xefe da Clerecía.
6. E este purpurado, en plena

Conferencia Episcopal,
manda que nada se altere
de xeito unilateral.
7. O qu~ se propón é darlle
un definitivo peche
ó plan do nacionalismo
que propón o Ibarretxe.

8. O da Xunta, que foi "pai"
da actual Constitución
pensa que se a sacralizan
é peor, e ten razón.
9. Súa Eminencia ten medo:

coa a causa autononústa
o cambio pode dar paso
á tolemia terrorista.
1O. O político da X unta,
que naceu na Terra Chá,·
hai anos que vén dicindo
que a reforma non é va.
11. Única Administración
e a ·reforma .d o Senado,
con outras dúas propostas.
E punto. Xa está falado.

12. O que gañe é merecente
de premio cun bo capón,
e de postre, nada menos
ca un queiXo de San Simón.

