,

O que hai de débil no mundo,
iso foi escoller Deus.

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

Beatriz Cedrón Vilar

EDITORIAL UN ANO VAi E
OUTRO .VÉN O Xacobeo que marcha
foi un ano sorpresa para uns e outros. A "normalidade" foi inesperadamente sacudida por
unhas eleccións xerais marcadas por un atentado e un intento de manipulación que se revirou
contra o goberno. Foi un sinal de esperanza. O
pobo posiblemente non castigaría o partido
gobernante polo feíto de que os autores fosen
os islamistas, a pesar da guerra non desexada. O
que a xente non perdoou foi o intento de engarrar. Esa es·p o·n tánea rebelión contra a manipulación foi un sinal dos tempos. A utilización . de
prensa e a televisión para difundir mentiras e
medias verdades, para descualificar e espallar
insidias, é o maior escándalo dos nasos días. A
rec nt intervención no Congreso dunha portavoz das vítimas foi outra voz profética nesa
m ma liña. Estaremos <liante dunha reacción
ial diant da mentira instrumentada ao servip d r ?
qu v' n faran
20 anos da nosa
entr. da na Uni' n Europ a. Nestes anos, a nosa
nomía ri ntou por un camiño común
p r v
h o de dificultades. Ferrol é o últim
x mplo, e parece que a mellar saída será
re onv rt r
ao ámbito militar, sector seica
r ndible con certa garantías de futuro. O
empr go estable (ou a falta del) está tamén no
centro das de avenencias ao redor da Celulosa
de Pontevedra e da térmica das Pontes. Sabendo
que a vida de moitas familias depende ·dos postas de traballo xerados por estas industrias, vólvese actualizar un debate xa vello: seremos
capaces de seguir creando riqueza sen recorrer
ás armas e á desfeita da natureza?
O Estatuto de Galiza está por ser revisado. Os
galega e galegas teñen a oportunidade de
repensarse como comunidade diferenzada na
Europa do século XXI. Será a oportunidade de
medrar na autoe tima colectiva, superar definitivam nte vellos complexos e abrirse o ·mundo
como naciqn olidaria?
Elección galegas, integración de inmigrant , precariedade laboral, novas formas de
p br za, conflito Igrexa- E tado, desigualdades
t rrit nai violencia contra as mulleres, o
d r ito a unha información veraz ... Os desafíos
para o n vo an e tán ervidos. Entre todos e
t da
vimbio que ternos, iremos facendo a
ta.

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

_

foto portada: KHaatt

A AQUELA

COMP.R AS

DE

NADAL

Herminia leva o carro cheo ata os topes. Venlle cear toda a
familia o día de Noiteboa e comer o día de Nada1. Non lle
gusta facer ostentación (é unha muller comedida), pero
tamén comprende que son datas sinaladas, e sempre é agradable obsequiar a familia con algo especial. Ademais, están os
seus netos, e quen non se resiste a ofrecerlles algunha lamboada? Así que leva un pouquiño marisco, peixe, carne para asar,
varias tabletas de turrón, polvoróns, piñóns, doces de améndoa, aliños múltiples e unhas botellas de viño bó e de champán.
Cando dá chegado á caixa para aboar a compra, a grandura ·
provocada polos sete fillos paridos e o cabelo rizo e avultado
de Suli impídelle ver con claridade a empregada. Herminia

está satisfeita coa súa compra. Será un bo día - pensou. De
repente, Herminia repara no carro de Suli. Levaba tomates,
plátanos, verdura e dezaoito (contounos) paquetes de a quilo
de arroz. Herminia pensou: tamén che é boa desgraza Señor
'
'
que por riba de ter que deixar o país, vir aquí case como se
fosen delincuentes e traballar no que lles caía, non ter máis
que comer no Nadal ca arroz, arroz e máis arroz ... Gañas me
dan de lle dar á pobre muller un par de tabletas de turrón á
saída, pero, e se a ofendo?
Xusto no mesmo momento, Suli bota unha breve, pero completa mirada a Herminia e ao seu carro, e pensa para si:
Agradecida estou de ter traballo, ou o que sexa isto que fago;
sinto ledicia por poder ter chegado ata aquí coa miña familia, fóra a desgraza de estar desterrada, pero case o que máis
agradezo neste instante é non ter que pasar por este trance
que pasan os galegas de ter que comer toda esa morea de
comida noxenta, pesada, insá e empalagosa. Co que nos vai
prestar o arroz! Case me tenta darlle un paquete á señora e
un par de receitas senegalesas tradicionais, pero mellar non
tentar a sorte ...

BOA NOVA
.
.
....................................................................................................................,...................................................................................................................................................................
.

Ernesto Cardenal

·

O ECO
No principio non había nada
nin espazo
nin tempo.
O-universo enteiro concentrado
no espazo do núcleo dun átomo,
e antes aínda menos, moito menor ca un protón,
e aínda menos, un infinitamente denso punto matemático.
E foi o Big Bang.
O Grande Estourido.
O universo sometido a relacións de incerteza,
Protóns, neutróns e electróns eran
completamente banais.
Estaba xustificado dicir que no principio
a materia atopábase completamente desin tegrada.
Todo escuro no cosmos.
Buscando
(segundo o misterioso can to da Polin esia}
ansiosamente buscando nas tebras,
buscando
ali na costa que divide a noite do día
Se en matemáticas son infinitos os núm eros,
os pa·res e os impares
por que non unha beleza infinda e un amo r infindo?

É unha constante na natureza
a beleza.
De aí a poesía: o canto e o encan t o po r t odo ca nto existe.

IA CLAVE

·~

Xabi ~/aneo

PANXOLINA TEOLOXICA

O que coñecemos como prólogo do cuarto evanxeo é, en
realidade, un antigo himno cristián, coma unha panxoliña
onde a comunidade xoánica expresaba a fe en Cristo como
Palabra eterna de Deus, e a súa influenza no mundo e na
historia.
O evanxelista adopta esta panxoliña adaptándoa e insistindo en que a Palabra é vida e é luz. A oposición luz-tebras é
un tema que se presenta en todo o evanxeo de Xoán. A escuridade expresa aquí o pecado, a oposició n, a hostilidade.
Todo aquilo que signifique dar vida é o propio dos segu idores e seguidoras de Xesús. Po!a contra, o que supó n rechazo,
pobreza, explotación, desprezo pala vida convértese en
alianza coa marte, escuridade, negación do Deus de Xesús e
da súa Causa: a gloria da xente.

APENEIRA
No

DÍA DA PAZ celebramos a
teima cotiá de moitos, e tamén é da
COMUNIDADE DE SAN EXIDIO, que
dende 1968 traballa pala xustiza, en

Italia e no mundo. Foron os mediadores
para rematar a guerra de Mozambique
(1992), onde traballan cos pobres nas·
cadeas. Tamén en Libería, Roma, etc.

A sobrepesca, verquidos, recheos, pouca

Loitan contra os fundamentalismos reli-

planificación, alta mortalidade debida

xiosos e étnicos promovendo as prega-

aos descartes (o 300/o da pesca tírase ao

rias e os diálogos interrelixiosos, contra

RECURPESQUEIROS, que

rnar), todo prexudica os

o desprezo dos terroristas pala vida

. sos

dunha e doutra beira, e tamén dos nor-

só poden recuperarse coa acuicultura ou

teamericanos que inxectaron as dicta-

cultivos extensivos. E así, o bacallao

duras do seu sur, mesmo a do 11 S de

pesa menos polo descenso do arenque

1973 en Chile. Na foto, o seu fundador,

do que se alimenta, debido ás baixas

Andrea Riccardi.

temperaturas nos caladoiros canadien:
ses, o que leva á pesca de máis exem-

Visitamos
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A VIRXE PEREGRINA. Iconografía

e culto" no Museo

de Pontevedra (ata o 30). Os veciños de Lamas-A Estrada votaron en contra da pere-

Nadal, xa que no estado chega aos 40

grinación da imaxe, que percorre as súas casas dende o XVIII, manténdoa así con todo

kg

agarimo dentro do patrimonio da parroquia. E recitamos a "Cantiga ao Nena Xesús

sos están ao máximo. Sen esquecer a·

pedindo por Galicia", de Francisco Rey Romero (1921-1971):

pesca pirata en África, onde compañías

ªº ano por persoa. o 750/o dos recur-

"Fungai carballeiras, endiñas zoade,

de aquí faenan se_n vixilancia nin control

i ó doce filliño da Virxe aledade,

esquilmando eses mares. A suba do

que si El sorridente ollara para nós,

gasóleo tamén afonde máis a flota.

sentiranse ledos nasos corazóns.

Dende o 03, unha marea no Gran Sol

E ¿qu é mais queremos se ternos ledicia?

custa o dobre.

¿Non sabes que a marte ronda por Galicia?
Eses desleigados que queren matala
profanan a gaita, desprecian a fala ...
Por eso a pral dela nasos rogos van
para que
non nos deixe Deus da súa man".

No comezo do 2005 irnos escoitar as campás da igrexa de Santa María da Mesa de
Utre ra, en Andalucía Na fest~ do Corpus pasado o presidente da Asociación de ·
Campaneiros, o médico José Pérez, morreu na súa habelencia de voltealas, seguindo
unha tra dición de 600 anos, ao coller a corda e ascender á campá (na foto). Pouco
antes dixera: "isto é parte da miña vida, da tradición do meu pobo. É parte de todos
nós". Unhas

DOCE BAO ALADAS tinxidas de dor por tanta marte que

está a destruir o mundo, pero coa emoción do novo ano. Pero a música do 2005 vai
ser a do compositor e violoncelista italiano Boccherini, nos 200 anos da súa marte .

. . . ... .º

. piares. Pero non só se consome peixe no

Alfonso Blanco Torrado

OS SEN TEITO son un berro neste Nadal. O 450/o deles é mocidade e .
.

.

máis da metade traballou sen prestacions nos últimos anos. Case todos pernoctan
nas cidades e acoden aos centros de acollida. O 730/o é de titularidade privada e o
640/o dos que traballan neles son ·voluntari@s. As principais problemáticas dos que
integran este colectivo son: rupturas da parella, saídas do cárcere, drogodependencias, enfermidades mentais.

A FAMILIA é o leito do Nadal. Xa

non están as mesas ateigadas de parentes,

limitadas polo descenso da poboación: o 450/o está integrada por unha ou dúas persoas,
e as formadas por 5 ou máis reducíronse un 300/o. Medran os solteiros e os maiores. Hai
outros modelos de familia: monoparentais, homosexuais, etc, e un incremento de filias
adoptados, 109 no 2003 de orixe etíope (máis de 100.000 nenas marren cada ano de
diarrea en Etiopía). Na foto, Selam Varela Rodríguez, de Addis Abeba, cos seus país,
Xabier e Silvia, o día que entrou na súa casa de Monforte. A Etiopía séguena Colombia,
China e Rusia. Hai 4 axencias para 250 familias que agardan adopcións de fóra:
Meniños, Adecop, lnteradop e Acai, e 180 na lista de adopcións de nen@s nacidos en
España.

ASOCIACIÓNS
DE PERSOAS ·
XORDAS festexan os seus XXV

No 2005 as

anos con este lema: "25 anos creando
calidade. O respecto á igualdade".
Reivindicamos o recoñecemento da lin gua de sinais para destruir as barreiras
de comunicación no ensino, nos medios,
traballo, etc. A lexislación abriga a todos
os colexios a ter medios para esta discapacidade, que afecta a varios cen t os de
alumn@s. Na foto, catro veciños de

ELECCIÓNS no 05 en EUSKADI, GALIZA, INGLATERRA, PORTUGAL, CHILE,

Lugo que sofren xordeira e loitaron por

ITALIA, REPÚBLICA CENTROAFRICANA. Este último é un país con moitos recursos:

unha formación digna nuns centros con

uranio, ouro, diamantes, pero cun pasado violento, hoxe limitado polos cascos azuis.

atrancos para eles: Fina Eirás comuni -

Serán tamén as primeiras eleccións nunha PALESTINA chea de desesperación.

cando coa lenguaxe dos sinais, Pedro

Despois dos acordos de Oslo no 93, só medrou a pres·enza do exército e dos colonos

Ouiñoá, Marta Vilanova e Mónica Veig a.

en Gaza e Cisxordania (de 50.000 pasaron a 250.000). A metade viven con menos de
2 dólares ao día. A desfeita é total: o exército israelí destruí u 4.100 viven das, polo
que 28.000 cidadáns están na rúa. Israel, USA e o capital saudí crearon fendas sangrantes no pobo illando a Arafat. lmpedíronlle a súa política laica e plural fronte aos
grupos violentos integristas cando estaba en contra da marte de civís, e quería
desarmar os extremos confesionais de Israel e Palestina ..

e · ·· · · · ·
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POLITICA

Tintxu

VIDA NOVA ....
Ano novo, vida nova, é unha das frases máis socorridas· destas datas . Vaian
por <liante os mellares desexos de quen isto escribe para todos os seus lectores, compartindo os mellares propósitos que todos nos fácemos tamén nesta
época; por suposto, unha vida nova, para mellorar.
Estas últimas semanas foron abondosas en acontecementos que nos chaman
~ 27891 CERVO (Lugo)

Teléf. : 982-557841
Fax:
982 - 55 78 04

de xeito colectivo ª. camiñar en vida nova. Vímolo na tele, que nós trouxo á
casa imaxes como o novo rostro de Rodríguez Zapatero, machacando rotun-

~ O CASTRO DE SAMOEDO
1~168 Sada (A Coruña)
Teléfs.: 981 - 62 09 37 I 62 02 00
Fax:
981 - 62 38 04

voceiros políticos tomaron boa n9ta de inmediato, recoñecendo erras e pedin-

~ Rúa Nova, 16

do perdón. Todos? Non. A voceira dp primeiro grupo da oposición, se guindo

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
. Teléf. : 981 - 58 19 05
Fax :
981 - 58 18 88
(~ Provenza, 27 4 - 276

08008 BARCELONA
Teléfs. : 93 - 215 03 68 / 215 01 79
Fax :
93 - 215 01 79
(~ Zurbano, 46
2801 O MADRID
Teléf. : 91 - 31O48 30
Fax:
91 - 3104830
~~ Habana, 12

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

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

27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 4913
~ Urzáiz, 17
36201 VIGO
Teléf. : 986 - 22 00 50
Fax:
986 - 22 04 74
~ Albareda, 17

41001 SEVILLA
Teléf. : 95 - 421 67 08
Fax :
95 - 429 37 43
~ Vía A. Volta, 20
MILANO, 20121
Teléf. : 02.657 58 99
Fax :
02 .657 58 99
~ Oliva, 24

36001 PONTEVEDRA
Teléf.: 986 - 85 25 84
Fax :
986 - 85 7918
~~ Praza de España, 2
27400 MONFORTE DE LEMOS (Lugo)
Teléf .: 982 - 40 26 57
Fax:
982 - 41 60 33

······ · · ·e

damente aos seus opositores, pero .sobre todo á voceira das víctimas do terrorismo, que impartiu unha lección inesquecible de cidadanía e dignidade. Os

no ton imposto polo ·expresidente, non foi quen de facer iso .
Seguindo con acontecementos de alta política, tivemos na sentenza do
Tribunal Constitucional sobre a disolución da Comisión de Investigación do
Prestige outra chamada á rexeración da política. Mágoa que a maioría parlamentaria, co seu presidente á cabeza, non fose quen de asimilar a lección.
Tamén aquí falta capacidade de recoñecer erras, parece. aplicarse aquel vello

Artigo primeiro: o xefe ten sempre
razón; artigo segundo, se se equivoca,
aplícase o artigo primeiro.
o

regulamento que consta de dous artigas: primeiro, o xefe ten sempre razón;
o segundo, se_o xefe se equivoca, aplicase o artigo primeiro.
Vida nova van ter, de xeito máis ou menos voluntario, uns 1500 traballadores da antiga ASTANO, víctima dunha nova reconversión. Probablemente
eles non resulten mal librados desta batalla, polo menos dun xeito directo. Pero
-xa o apuntamos nesta páxina nalgunha outra ocasión- estas reconversións
supoñen en todo caso unha perda de postas de traballo, que non se ven substituídos por nada. Ou sexa, que esas 1500 persoas poderán vivir máis ou
menos dignamente a súa xubilación. Pero, qué se lles ofrece aos seus filias?
Aínda que se abra a porta a algunha nova contratación, desde lago neses estaleiros non vai haber outros 1500 pastos de traballo.
E mentres tanto, o Partido Popular leva adiante en Galicia os seus congresos. Coa habitual unanimidade de votar a listas previamente cociñadas, aínda
que para iso haxa que vivir episodios como o da provincia da Coruña, onde
o máximo patrón cambiou de candidato ao temer perder. E, unha vez máis,
asistimos á resurrección de Romay Beccaría e mais os seus amigos, a esperanza branca en Galicia para os _dirixentes de Madrid. Non sei por que iso me
lembra a unha visita do mesmo Romay ao Pazo de Rajoy, cando Fernández
Albor andaba de viaxe por América. E .lago paso u o que pasou ...

O PEtO DO ,,
SANTOANTON
Rúbén Aramburu .

~

;;;

ri.Etets.

* . . . ...

. Ola amigo. Vou sacar unhas herbas ruíns
que saen entre as pedras .. . xa está. Sei que S.
Francisco lle quería ben a todas as plantas e
dicíalles aos frades que deixaran un anaco nas
hartas para que medraran as herbas boas e
malas, que todas viñan de Deus (pluralismo?) .
. Isto recórdame que estivo na casa o Víctor Naveira,_que traballa cos
presos aló en Teixeiro, e contoume dun encontro de voluntariado
organizado pala Pastoral Penitenciaria en Santiago. Seica estivo o Pai
Garralda, un xesuíta de máis de 80 anos que ten unha ONG que se
·chama "Horizontes-abertos" e procura que os filias das presas non
teñan que medrar no cárcere. Tamén ten casas de acollida para os que
quedan libres, e búscanlles tra,ballo e apóianos na reinserción-. Eu
escoiteino un día pala radio, que o entrevistou o Gabilondo. É un tipo
bravo, deses que non se encallen ante as
autoridades. Agora que falo de
autoridades, gustoume iso de
que os ministros xa non
sexan excelentísimos señores.
Os nasos bispos tiñan que
copiar do Zapatero, porque
o talante é ben importante.
Eu non me imaxino a S.
Pedro mandándolle unha
carta a Xesús . chamándolle
Excelentísimo
·e

tú

Reverendísimo Sr.
D. Xesús de Nazaré,
·dous puntos ... , pois
lin nos evanxeos que Xesús dicía
que ninguén se chamara xefe, nin
mestre, nin sequera pai. Con
todo, a un bispo quedaríalle
mellar chamarse pai ou nai ca
reverendísimo, que ademais
--~ parécese a generalísimo. En
;:_~• ---~-.:.:e:~.:::
Santiago van ordenar cinco diáconos permanentes, deses que son coma ·curas pero poden estar casados e atender unha parroquia. Pois hai que felicitar ao Paiciño Xulián
(a que queda ben?) que estas causas fan falla e andaban moi paradas.
· Que fermosa a homenaxe. a Pepe Chao no Teatro Principal. O
.Concello de Santiago nomeo.uno fiilo predilecto e vaille por o seu
nome a unha rúa. Que ben cantaron os da Quenlla, ao Mini branquéanlle as barbas · e o Roi sacáballe fotos, coma se fara Papanoel.
Amiguísimo e queridísimo Antón, que teñamos un ano venturoso.
~

e····· · ·····

ENTREVISTA
,

XABIER SALGADO, P.ROFESOR DE RELIXION
E SINDICALISTA
11

NON SOMOS ADOUTRINADORES"
Xabier Salgado é profesor de relixión e ademais reprenta aos seus compañeiros e
compañeiras a través do sindicato CC.00. Mafia que moita xente aínda vexa algo raro
nesta situación para el ser crente e ser de esquerdas non representa ningún
contrasentido. Na actual polémica sobre o ensino da relixión ninguén menciona a
situación laboral dun colectivo que agrupa a 18000 persoas en toda España. Desta
situación e do ensino da ref ixión na escala tratamos nesta entrevista.
menos é o que procuro co meu labor
docente.

Pero o contido doutrinal está
aí. É una materia confesional e
ata hai curas que solicitan un
informe de os alumnos ou
alumnas asistiron a clase de relixión para seren confirmados.
Unha causa é o dereito constitucional de asistir ás clases de relixión e
outra que iso sexa requisito para un
sacramento. Paréceme unha barbaridade.

Xabier Salgado, mestre de re lixión

Ti es sindicalista e profesor de
relixión. Iso non é un risco laboral coa que está caendo?
Eu

son

delegado

Comisións Obreiras

sindical

de

pala provincia

da Coruña. Non creo que sexa un
risco. A rniña intención como delegado é xu tamente normalizar a nasa
ituación atípica e absolutamente
precaria. Xunto co meu compañeiro
Antonio Cepeda decidimos presentarno

porque non exisitía ningún

pr fi or de relixión como delegado e

. . . . . .º

unumo ese compromiso.

Ti eres que a clase de relixión
representa un beneficio espiritual para os alumnos?
Depende que se entenda por
beneficio espiritual. Dende lago creo
que é un beneficio. A persoa -por
afirmación ou negación- é un ser
relixioso. Para min a clase de relixión
pode axudar ao proceso educativo da
persoa. Creo que non se deu coa
clave <leste tema do ensino nas diferente reformas. Non se trata dunha
transmisión de doutrina senón dun
xeito de potenciar a dimensión trascendente de todo ser humano. Polo

Moita xente di que facedes
catequese.
Non adoutrinamos nin máis nin
menos ca calquera outro mestre dou....:
tra materia. Por exemplo a·materia de
historia, de literatura, etc. poden ser
utilizadas para transmitir unha serie
de valores ou non. O feito de estares
na mesa dunha aula dáche unha posición de privilexio para tr~nsmitires
unhas ideas ou contidos transversais.
É responsabilidade do educador
extralimitarse ou non.

É doado ser profesor dunha
materia que no ámbito educativo posúe unha situación especial
e que sufriu diversos cambios
segundo a color política do
Goberno?
Eu son profesor de primaria e non
apre_c io ninguha dificultade, porque
os pequenos están aillados das polé-

'J

/~

Aldegunde Quiñones
micas mediáticas. Quizais en secundaria poidan estar máis condicionados polo que se fala na rúa ou ·nos
medios. Pero penso que si é doado
impartir relixión. O que resulta dificil é facelo no mundo no que vivimos porque hai que .dar explicacións
ao panadeiro, ao perruqueiro ou á
veciña, á familia ... Ternos unha serie
de prexuízos que considero inxustos.
Tense lido en moitos medios que
SOJ?OS catequistas ou adoutrinadores,
privá~donos do labor educativo que
ten o ensino. Somos un profesores
dos claustros coma un ou unha máis.

Ningunha
crenza relixiosa
é propiedade
dun partido
A POLÉMICA CO GOBER-

NO
Que che parece a polémica
entre a xerarquía da igrexa e o
Goberno con motivo das reformas que se propoñen?
É un.ha confrontación que ningunha das partes recoñece pero que a
xente percibe. Está moi ben que se
queira . dialogar e consensuar esta
reforma educativa, pero boa parte da
polémica e só para os medios de
comunicación. España está no pasto
26 en investimento educativo. Iso si
que é un tema de fondo para abordar
nunha reforma educativa; o fracaso
escolar ou · tantos outros temas.
Mentres se discute de relixión non se
fala doutros t~mas .
Dúas palabras moi frecuentes
ultimamente son laicidade e laicismo.

Penso que o laicismo é malo en si
porque representa unha actitude hostil
cara ás confesións relixiosas. O marco ·
idóneo é o que ternos: un estado acon·fesional no que ningunha confesión
teña privilexios nin prevaleza sobre a
outra. Cando se fala dun estado laico e
pen.samos nun modelo coma o francés
teño moitas dúbidas. Teriamos que
pedir permiso ao goberno civil para
facer unha procesión? Que pasa con
símbolos explícitos de relixiosidade? O
matrimonio canónico xa non tería validez coma o civil? Non ten porque ser
malo avanzar nun estado laico pero
podemos seguir facendo preguntas.
Podemos ser un estado laico e monárquico, por exemplo? Isto fainos pensar
que as causas cómpre abordalas con
. máis profundidade do que se adoita.

Esta confrontación provoca unha
reacción na outra parte. Por exemplo anda circulando por aí un
escrito para quen queira apostatar
lsto son procesos sociais que á sociedade española lle toca vivir agora. Pero
debe ser un proceso consensuado, aberto, sen estridencias. O perigo é establecer dous pólos coma se non existise
nada no medio. Por exeinplo, eu son
cristián e son de esquerdas, e iso ás
veces non se en.ten.de. Esta confrontación leva a unha certa esquizofrenia
social.

]

Ao Partido Popular interésalle
que a igrexa apareza coma inimiga do Goberno?
Mira, cando se celebrou o congreso do
PP no que ían revisar os estatutos despois de moitas voltas seguiron mantendo o cualificativo de cristián. Ao PP
interésalle esta confrontación. Pero a
min moléstame moito que se intente levar un.ha determinada eren.za
relixiosa a un partido político. Os
eren.tes vémonos molestos por moitas
. declaracións que fan os políticos. Eu non me
considero inimigo de ninguén.

e · ··········

EVISTA

Aldegunde Quiñones
Vasco, acordaron un convenio que
garanta unhas rrúnimas condicións
laborais.

Xabi nun momento da entrevista

A xente ten claro en que punto
do debate estamos?
·u pcn.
uc hai unha confusión
. Nin '
rto qu o PSOE
va1
liminar a materia, xa que se
gu garantíndo que é de oferta
brigatoria nos centros nin tampouco ' certo o que di o Goberno cando
afirma que a relixión deixa de ser
obrigatoria, xa que nunca o foi.

Pensas que esta loita da Igrexa
non é tanto pola defensa dunhas
ideas coma por non perder esa
parcela de poder que representa
o ensino?
.Eu creo sinceramente que non é
polo poder senón por formar as persoas nesas ideas.
PRECARIEDADELABORAL
Unha das túas preocupacións e
a situación laboral do colectivo
que representas. Como ves o
futuro?
O noso futuro laboral resulta preocupante. Coa situación contractual
que temo , as modificacións que
poida ufrir a materia tamén a irnos
ufrir o traballadores, tema do que,
por
rto ninguén fala, e somos
••·•··•·····

1

18000 en toda España. Estamos
nunca situación tan precaria que un
traballador extracomunitario cun
contrato de 6 meses, coa nova leí, ten
máis dereitos laborais ca nós.

voso contrato é anual e
nu~ca sabedes o que vai pasar
convosco o ano seguinte, non si?
Si, e aínda que a dinámica seguida
nos últimos anos indica que si irnos
traballar, nunca ternos a certeza. O
naso contrato remata o 31 de agosto
O

Mentres
se discute
de relixión
non se fala
doutros temas
e volve comezar o 1 de setembro. Esa
interrupción condénanos a unha
precariedade absoluta. A nosa esperanza é que se tomen medidas coma
noutros países. En Italia, o profesorado de relixión é funcionario; no País

E como xorde esa situación?
A materia de relixión está presente
no ensino en virtude de varios artigas constitucionais e polos -acordos
do ano 79 entre o Estado e o
Vaticano. A dificultade laboral provén
dun artigo deste acordo no que di
que o profesorado será elixido entre
os que a diocese considere oportuno
para cada ano escolar. Por unha das
interpretacións que se poden facer
dese artigo o noso contrato é anual.
E se a materia é de oferta obrigatoria
e, polo tanto, hai unha continuidade,
non ten sentido esa interrupción en
cada ano escolar. Trátase simplemente de que haxa a vontade de negociar
a nosa estabilidade laboral .
Na reforma que se faga como
de.hería quedar o ensino da relixión?
Coa nova leí a parte non confesional da materia de sociedade, cultura e
relixión que propoñía o PP vaise
impartir noutras áreas (historia, filosofía ... ). Se de verdade queren lograr
un pacto educativo e conciliar dú~s ·
visións distintas e lexítimas penso que
debe ser para que teña unha certa
continuidade e que non sexa senbible
a cambios políticos.
Pois moitas grazas Xabier e
moita sorte.
Eu tamén vos agradezo a oportuni. dade de que se escoite os profesores
de relixión, que poidamos transmitir
as nosas reivindicacións laborais, porque somos os grandes esquecidos en
todas as discusións. Confiamos en
que dunha vez nos sentemos a dialogar tüdas as partes e que busquemos
o ben común para a sociedade e non
levar o debate aos extremos aos que
se chegou hoxe en día.

CARIA
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CARTJ,\ A PEPE CHAO NESTES DÍAS FELICES
DA SUA ·HOMENAXE

Pepe e Sari saudando aos asistentes á homenaxe no Teatro Principal de Santiago

Benquerido Pepe,

para todos os que coma ti vivimos na
"aldea cristiá e no barrio católico"

Grazas por teres renacido galega,
simbolicamente no Pedregal de
Irimia. Grazas polos teus ·aniñas longos de traballo para que todos . renazamos galegas. Que falta fai! Grazas
por vivir comprometido · co país e
por abrirnos os olios á súa realidade
dun xeito científico e crítico, grazas
porque as túas obras fannos comprender a Historia do noso País e a
nosa identidade, tantas veces agachada espuria e impunemente.
Gracias polo teu traballo de fornecedor de datos para non perder a
nosa memoria histórica; graias pola
túa forza e o . teu ardor xuvenil teim~ndo en abrirnos os olios a todos os
galegas.
Grazas por desbrozarnos o camiño
histórico da experiencia cristiá, que
tanto cómpre coñecer como cristiáns
adultos.
Os teus libros son cuase amorosos,
nin apoloxéticos: nin descualificadores, si creadores de conciencia crítica

pero na .e stremeira da fronteira ,
tocando na utopía do futuro.
Áxiles e amenos, bos de ler, máis
rigorosos e con moita . "sustancia",
son · libros imprescindibles para
entendermos a Igrexa Galega, a súa
historia e a súa situación esquizoide.
Neste comezo de século, tremendo, porque tremen coma un sismo ·os
nosos fundamentos, é abraiante que a
resposta e a iluminación cristiás estean ausentes .

Grazas·
por teres
renacido
gal ego

A Ouenlla no escenario do Principal

Pepe: non es só un teólogo ao uso.
A túa brillante viva, rica e mesmo
poliédrica persoalidade, leváronte a
tocar esplendidamente, o ensaio histórico, o antropolóxico e ademais ¡es
poeta!
Pepe apertas fondas e sinceras.
D eséxoch e coa voz p oética de Díaz
C astro, que sol apousente en ti, como
o outon o apousa na mazá.
Celia Castro Ojea

_

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

O NOSO TABOLEIRO
FESTA DO LUME, 5 DE FEBREIRO DE ·2005
(Pazo de Galegas - Mesía)

ESTE ANO DENDE CATRO TALLERES ACHEGARANNOS Á INMIGRACIÓN
NO SEU ASPECTO REUXIOSO, CULTURAL, SOCIAL E LABORAL.

A administración de lrimia
agradece a todas e todos o
pago da subscrición do 2004.
Grazas por ter feito posible
lrimia un ano máis ...
P.D. Os que queirades ir ingresando o ano
2005· non esquezades poñer o voso neme
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CARIA
CANTO-ORACIÓN
DAS COMUNIDADES
POPULARES DA
,
CORUNA, POLO ALCALDE PACO VAZQUEZ
A Comunidade Cristiá do Home Novo, sente e quere dar a coñecet o seu pesar com o galega, cristiá e coruñesa, pola
polémica falaz, pezoñenta e vergoñenta, que envolve o noso fermoso topónimo da Coruña.
,, .
Polémica fóra de lugar, porque as autoridades están abrigadas a dar exemplo n o cumprimento da Lei, neste caso do
Parlamento Galega, lei polo tanto de rango superior, e que non pode ser transgredida polo capricho antigalego e acomplexado dun alcalde comprometido coas forzas máis reaccionarias da sociedade.
Como nesta comunidade ternos sentido do humor, queremos que coñezades a oración- cantiga que rezamos na
misa, para que volva o bo sentidiño a esta cidade, que contraditorio, fachendea de liberal e ¡galeguista! A cantiga di
así:
Perdoa, Señor, ao noso alcalde,
perdóalle, Señor.
El rebaixa a nosa lingua
almiña do noso pobo,
perdóalle, Señor.
El fai que aquí siga presente,
o que non pasa en ningún sitio:
que moitos se avergoñen
dos seus seres queridos,
porque non falan a ·lingua fina.
Perdóalle, Señor.
E, con tal comportamento,
non só degrada o espírito socialista,
tamén profana a fraternidade de Cristo,
presumindo de cristián.
Perdóalle, Señor,
Así, cando tódalas cidades e vilas,
sen.ten orgullo de ter lingua propia,
os da Coruña ternos que sufrir
esta infantil e inútil liorta.
Perdóalle, Señor.
Rectificar é propio de sabios e prudentes,
pero o señor Pazo Vázquez
só é un modelo de prepotentes.
Perdóalle, Señor.
............................................................... ·................................................................................................................................................................................. .................................. ..
EDITA: Empresa periodística A. IRIMIA
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FALANDO.
DALINGUA

Lidia e Valentina

Soniño, sono,
vente a este olio.
Pouquiño a pouco,
vénteme a estoutro.
Que? Enredastes moito cos
vosos nenos e nenas, ou quen
di cos do veciño e da veciña?
Hoxe véñennos á cabeza
cantigas para a hora de ir
durmir, que aos nenos nunca
lles é hora de ir para a cama,
e sobre todo nestas datas cando sempre adoita haber máis garula nas casas;
entón están ali a cotelear no medio dos maiores, resistíndose a daren o día por
rematado. E logo lle preguntará o avó se anda por aí Pedro Chasco ... Quen
sería Pedro Chasco?, alguén o sabe? Se é así, por favor, contádenolo!
Poi si, que ao mellar interesa que a crianza vaia durmir, que igual chegan
os Reis e píllanos a pé e non vaia ser o demo que non deixen nada ...
Pod' deslle cantar aquilo de
P dro Chasco estaba na cama,
ntráballe o sol por unha ventana,
1 ou tra ntráballe o vento,
dr
ho c
taba c0ntento.
P

s o tam' n está a chamar por nós agora ... que non vos con.t amos
ando nos poñemos con estas cousiñas. . . E así neste estado de
melancolía vennos á cabeza este poema de Celso Emilio:

BAIXO OS TELLADOS DA NOITE
Baixo os tellados da noite ·
cabalgan os *Reises Magos.

Baixo os tellados da noite
cabalgan os *Reises Magos.

Unha estreliña pequeniña
vaille os vieiras marcando,
i o vento marcha dediante
para avisar ao ben nado.

Pombas con azas de neve
vanse na rúa pausando.
Nos seus cabalas da lúa
xa chegan os *Reises Magos.

Baixo os tellados da noite
cabalgan os *Reises M agos.

Baixo os tellados da noite
cabalgan os *Reises Magos.

No lusco-fusco da *ialba
rechouchían os paxaros.
A Virxen arrala ao neno,
o boi quéntao co seu bafo.

Po data lingüística: É que ... gústanos lembrarvos que as palabras que levan
a t ri co (*) diant non pertencen á variante estándar, é dicir, ao que se lle
hama normativa. *Re is es é unha formación incorrecta do plural de rei (palabra r matada en vogal ou ditongo fan o plural engadindo-s: leis ... )
Tampouco
debe empregar na escrita a forma "a ialma" '· no canto de "a
alma" propi do gal go dalgunhas zonas de interior principalmente.Vale?

~-············o
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guide a gozar de te días de festa, ou de descanso ou cada un como quei1 . 1 o i, DÁDELLE Á LINGUA!!!

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Foi o papa san Silvestre
quen cambiou de boa gana
os nomes dos sete días
do que vén sendo a semana.
2. O _emperador Constantino

adorador do astro rei,
que era Mitra, o domingo
festa decretou por lei.

3. Aceptámolo os cristiáns
coma "Día do Señor"
que a memoria nos trae
de Deus coma Creador.
4. O luns é día da Lúa,

en alemán masculino
e nese nesmo idioma
resulta o sol feminino.

5. ¡Que causas! Feira segunda
que é o luns, día da Lúa
e grande foi noutros tempos
a grande importancia súa.
6. Dende antigo en Galicia,

aínda hoxe en portugués,
Marte, que é o deus da guerra,
marcial astro o día tres .

7. Mercurio dise en latín,
o deus grego que Hermes é:
Mércores, deus do comercio,
filio de Zeus, abofé
8. Xúpiter é o deus supremo

-atende tamén por Xove-·,
cos raios e treboadas
ceos e terras remove.
9. Venres, día de Venus
-que en grego é Afroditasexo e o pracer
acoden á súa cita.

º

10. Saturno chámase sábado
e a Biblia, con emoción,
venera este día sacro· ·
mem.oria da Creación.
11. En ·Roma -honra a Saturno-

unhas festas saturnales
que eran de festa rachada
coma entroido ou carnavales.
12. Causas estas tan usadas

que a xente non se decata
de que todo o que é pagán
o cristitán vencelo trata.

