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

EDITORIAL
CORESMA:
BALEIRO E COMUÑÓN
A través desta institución da Coresma
chéganos a todos e todas a posibilidade
de nos preguntar de novo pola realidade
de Deus nas nosas vidas. As respostas a
esta pregunta seguramente serán moitas
e moi variadas, desde a indiferenza · pola
súa presenza ata a pretensión do control
de Deus mediante determinadas prácticas piadosas, cada vez menos frecuentes
na nosa sociedade un tanto descrida.
Ocórresenos que un bo exercicio de
práctica coresmal poderla ser realizar o
camiño que vai do baleiro ata a comuñón. Estamos en tempos de moitas plenitudes aparentes. Lemos moito, sabemos
moito, falamos moito, discutimos · moito,
icimos cr r moito. Ternos saturación da
palabra, de ritos, de credos, o mesmo que
t mo tam' n, conxunta1nente coa nosa
s i dad m dianamente opulenta, unha
i 'n d m dio d vida, de cartas,
h
fi sta gastronómicas.
ca d
d , m mo do
u , mpul amente tratado.
d
iso, tal proclama de plenitud , d palabra, de abundancia non
n
tá . levando á comuñón nin con
no outras ou nosoutros inesmos, nin cos
d mai nin con Deus .
O camiño cri tián, tal e como foi
recorrido por Xesús de N azaré, lévanos
noutra dirección. Lévanos na dirección
do desconcertante. Dinos que, se queremo satisfacción, é na pobreza solidaria
onde poderemos atopala. Dinos tamén
que, se queremos contacto sanador con
Deu , é desde a renuncia ás miles de
palabras e mesmo dogmas cos que recubrimos a súa presenza, para atrevernos a
entilo e gozalo, espidos, dentro do ser e
da vida de cada un e cada unha de nós.
Dinos que é baleirándonos cara aos
outros e outras como, en definitiva, nos
di poñemos para unha axeitada experi n ia de comuñón.
E na comuñón están os irmáns e as
irmá . Todo e todas sen distincións de
raza , de cr do , de militancias, de nacionalidade . E na comuñón está Deus,
free' ndo coma empre.
···············e

o

AQUEL TARXETA DE CRÉDIT<;> Abrín o sobre.
Unha de tantas ofertas. Sobre un fondo ocre e avermellado estendíase a persuasiva literatura bancaria. A tarxeta ofrecía crédito e os
meus olios non daban tal ao que ali lían. ·
La llevas en el corazón
Estimado Sr. Vilar Rodríguez:
Diferente, única, especial. Así es España. Y así la sientes tú, capaz de
emocionarte con todo lo que tiene que · ver con tu tierra. Por este
motivo en · MENA España hemos creado para ti las tarjetas
MasterCard España.
España es tan grande que no nos ha bastado una tarjeta para re.flejar
todo lo que significa. Hemos necesitado tres
Si tu pasión son los toros, nosotros también la compartimos. Furia,
tradición y sentimiento en una tarjeta con mucho arte.
el
vez
Tal
Mediterráneo te erramora. En este caso
puedes encontrar el
espír~tu de una forma
sin igual de ver la
vida en una tarjeta
hecha para ti.
O quizás contemplar
los colores de nuestra bandera es lo que te cautiva. ¿Es así? Entonces
difruta con una tarjeta que te encantará mostrar a todo el mundo.
Ya lo ves, son tarjetas que coinciden contigo en la admiración por
España ...''
Cando rematei a lectura xa non me .parecía ünha de tantas.
Ocorréuseme, xa que logo, remitirlles un texto alternativo.
Estimado Sr. Vilar Rodríguez:
Diferente, plural, especial. Así é España. E así a sentes ti, capaz de
emocionarte . con todo o que ten que ver con- estas terras. Por este
motivo en MENA España creamos para ti as tarxetas MasterCard
España.
España é tan variada que non bastou unha tarxeta para re.flectir todo
o que significa. Necesitamos tres.
.
Se a túa paixón son os animais, nós tamén. a compartimos. Tradición
e sentimento nunha tarxeta con moita natureza.
Tal vez o sol Mediterráneo te namora, ou quizás a inmensidade
Atlántica ou o brumoso Cantábrico. N este caso podes atapar o espí. rito dunhas formas sen iguais de ver a vida nunha tarxeta feita para
ti.
Ou quizais contemplar as cores das nosas bandeiras é o que te cautiva. É así? Entón goza cunha tarxeta que che encantará amasar a
todo o mundo.
Xa ves, son tarxetas que coinciden contigo na admiración por
Españá ..."
Lévaas na túa carteira
Non remitín o texto. Non era interesante nin factible.Valeume soamente para pensar en nós mesmos. En como me gustaría que fosen
as Españas. En como me gustaría que non se me implantase en el
lugar del corazón unha patriótica (sexa cal sexa a patria)° carteira.
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A PALABRA
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O ECO

Mt 17, 1-9

Estaíl!OS en tempos de "efectos especiais", e neste evanxeo parece que Xesús

2 domingo de coresma - 20 de febreiro

adiantase novamente os tempos.
Pero mentres que os nasos efectos especiais parecen querernos sacar da rea-

Seis días despois colleu Xesús a Pedro, a

lidade, introducirnos na maxia e na fantasía, Xesús quere mostrarnos unha

cSantiago e a Xoán seu irmán, e subiu con eles

realidade que sae do cotiá e que pór isa esquecemos con moita facilidade.

sós a un monte alto. Alí transfigurouse diante

Somos chamados a ser luz no medio no que estamos, a vivir xa desde o ser

deles; o seu rostro resplandecía coma o sol, e os

de Deus a realidade terrea.

seus vestidos viraron brancas coma a luz. Nisto

Será porque esquecemos esta realidade polo que ás veces nos d.eixamos ven-

apareceron Moisés e mais Elías falando con el.

cer polo desalento e non gustamos "o ben que estamos aquí"?

Colleu a palabra e díxolle a Xesús:

Será tamén por isa que non poñemos as nasas

-Señor, que ben estamos aquí! Se .queres, farei

forzas en traballar polos outros e nos rode-

aquí tres tendas, unha para ti, outra para

amos de "tendas" para nós, en vez de

Moisés e outra para Elías.

compartilas cos demais?

E aínda estaba falando cando apareceu unha

Hoxe Deus non utiliza nubes luminosas,

nube luminosa que os cubriu; e unha voz saindo

pero podemos escoitalo no acontecer

da nube dixo:

de cada día, en todas as persoas que

-Este é o meu Filio benquerido, o meu pre,dilec-

traballan para facer un mundo máis

to: escoitádeo.

xusto, nas actitudes negativas e dominado-

Ao escoitaren isto, os discípulos caeron debru-

ras doutras persoas que nos axudan a exa-

. zados, cheos de temor. Xesús, achegándose,

minar as nasas propias actitudes, nas forzas

tocounos e díxolles:

destructivas da natureza que espertan os

-Erguédevos, non teñades medo!

nasos mellares desexos de solidarieda -

E levantando os ollas, non viran a ninguén fóra

de ...

de Xesús.

Necesitamos escoitar con forza a cha-

Cando baixaban do monte, Xesús encargoulles:

mada de Xesús: "Non teñades medo";

-Non lle f?ledes desta visión a ninguén, ata que

pero para nós non é a última frase:

o Fillo do Home resucite de entre os martas.

"Debemos falar da nasa experiencia
de Xesús".

IA CLAVE

Xosé A. Migué/ez Díaz

ALBA DE GLORIA

Coma o discurso da Alba de Gloria que Castelao profetizaba para unha Galicia transformada, ou aquel Tiven un saña de Marti ño
Lutero King para elevar a vista por riba do aparheid dos negros do seu tempo, tamén .aquí est amos ante unha narrración teolóxicaniente construida para transmitr a fe da lgrexa no Mesianismo pobre e glorioso de Xesús, a continuidade e a ~up eración do cri stianismo coa tradición xudea (Cf 2 Cor 3,7-18 ), e o camiño da obediencia á verdade e ao amor que, en seguimento de Xesús, se
nos propón aos cristiáns coma o único eficaz, aínda que pareza tolería como lle pasara a Pedro que nos representa a t odos (cf Mt
16,21-23)

Non hai lago que buscar un relato histórico, algo que acontecese como se nos can ta , aínda qu e ·é moi real e hi st órica a fe da lgrexa
en Xesús e no seu camiño: nada menos que ata o martirio e esa fe tivo que nacer de ent reve r en Xesú s verdad eira gloria e. grandeza como aquí se nos visualiza ao estilo dos relatos hagádicos propios da tradición xudea que buscaba rel acionar os feito.s históricos significativos á luz da Escritura. Respecto áo mesianismo as figuras de Moisés e Elías (Cf Dt 18, 15; Ma l 3,23-24) respaldan a
Xesús e danlle a preferencia fraterna de ser o voceiro de Deus (17,5). Algo especia lmente significativo ca ndo o carniño de Xesús
resultaba tropezo escandaloso pala experiencia de debilidade que asumía e que invitaba a seguir. Mesmo se ·suxire aquí

n~n

só o

profet ismo de Xesús e a súa condición de guía, senón a súa divinidade como pou co a pouco e a partir da resurrección irá intuíndo
a lgrexa. Esa fe asoma na cita da voz divina que é combinación do Sal 2,7 (entro nización real do Mesías -Filio) con transfondo de
Is 42, 1·(O Se rvo como pre.dilecto que fala de parte de Deus) .
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A FAME non cesa, cada día é
máis intensa. Se no 1990 eran 2.718
millóns as persoas que sobrevivían con·
menos de 2 dólares ao día, agora xa son
100 millóns máis, o 450/o da poboación.
Un neno de cada 6 pasa fame e un de
cada 5 non ten auga potable. As diferenzas son abismais: os 1.000 millóns
con rendas máis altas aprovéitanse do

O 16 de

febr~iro

entra en vigor o

600/o dos ingresos mundiais, fronte aos

Protocolo de KIOTO esixindo unha

3.500 millóns de rendas máis baixas que

reducción do 80/o dos gases que estaban

só acadan un 200/o. Abonda con 50.000

a emitirse no 1990. Países como EEUU e.

rn illóns de dólares para desterrar a

Australia non o firmaron aínda.

fa me, a fa ll a de auga e teito ... , 10 veces

ALÚMINA ALUMINIO

menos do que estamos a gastar en

vén de cumprir 25 anos na Mariña de

publi cidade. Noutras palabras: con

Lugo. Montouse entre as alarmas e a

13.000 millóns de dólares ao ano ama-

sensibilidade ecolóxica, xa probada

ña ríase o probl ema de alimentación e

antes polos avisos da instalación dunha

saú de, pe ro en Europa e EEUU preferi-

nuclear, dos veciños e veciñas mesmo

mos gast ar 17.000 millóns en alimentar

dos cregos, como Ramón Marfil, daquela

as mascota s domésticas.

en Xove. Agora os decretos de Kioto
abrigan a Alcoa San Cibrao a reducir
gases, na actualidade canta con 1400
empregados e produce 1,4 millóns de
toneladas de alúmina e 240.000 de aluminio.

OS NENOS ·DA GUERRA é unha exposición q~e incide no exilio
que provocou a desfeita do 36-39. Máis de 33.000 cativos abrigados a abandonar as
súas familias e casas por outras de fóra que os acolleron. Tanto pais coma fillos
soñaban cun reencontro rápido que non chegou. Na foto, 3 dos 237 nenas da guerra
que xa levan 68 anos en Rusi·a (daqueles 3.00Ó que para alá marcha.ron, e dos que os
maiores, 70, morreron loitando contra os nazis, e outro.s 200 de andazos e fame).
Outros medraron ·en -México grazas á acollida daquel presidente Cárdenas (18951970), que loitou contra as ·dictaduras europeas con toda a súa forza. No Kiosko
Alfonso da Coruña, ata o 28 de febreiro.
Hai varios colectivos que ~stán a concienciar os cidadáns das consecuencias da

CONSTITUCION EUROPEA, como a COORDINADORA POLA PAZ de Lugo (na foto, tres dos seus membros: Loli
Vázquez, Xesús López e Elena Tallo), que denuncian o seu neoliberalismo e militarismo de fo ndo. As nacións sen estado non cantan, amamos Europa, pero lamentamos
que idiom as coma o occitano, o berce da poesía medieval, non estea recoñecido. Se
o descoñecemento do texto é grande, é moito .maior na outra beira do océano: só na
Arxentina poden votar 101 .680 galegas (os emigrantes son o 11,60/o do censo, que
medro u en 10.559 persoas dende as últimas ele_
ccións de marzo).

Alfonso Blanco Torrado
O transporte público é algo moi necesario, pero o TREN, aoque lle deu a benvi da o poeta Curros como "Nasa Señora do Ferro", segue perdendo viaxeiros e viaxeiras. Unha das causas é o deterioro das infraestructuras, máquinas e vagóns, a pesar
de tanta publicidade e demagoxia dos políticos. Nos 909 km de vía hai máis de mil
curvas e 182 túneles, o que retarda a velocidade e as comunicacións: só entre A
Mezquita e Ourense hai 68 túneles e entre Cobas e Monforte, 32. Agora a estación
desexada é o AVE, que ten que superar treitos tan complicados como os 119 km
entre O Piornedo:--A Canda e a cidade de Ourense.

NO DÍA DOS NAMORADOS compartimos co~ todos e todas
.o poema de Xulio López Valcárcel "Se envellecemos xuntos". Esta.no a ler algúns dos
oficiantes en vodas civís e que tamén inzciu de emoción algún casamento que celebramos na lgrexa :
Se subo ata o teu berce
e m.e remonto polos anos
son nena contigo en

celes~es

mañás de balanzas e sinos,
préndome ao voo da túa saia
e esperto ao amor
nun mencer cheo de alas.
Mais, se envellecemos xuntos;
se desandamos o vieira da vida
paso a paso,
mirarei nos teus ollas
o esvarar do tempo
inorde como un barco.
Se envellecemos xuntos
e desfago a madeixa dos meus días ·

o FESTIVAL DE CINE DO SÁHARA vai escoi t ar o naso
idioma con Mar Adentro e a .temátiéa da emigración. Pero será o director de cine de
animación, o galega Ángel de la Cruz, ~unha re_galía do "11 Fisahara", pois dará a
coñecer unha curtametraxe feíta. con nenas destes campamentos o pasado Nadal.
Tamén marabillados, poderemos saborear estes grelos dos Campamentos de Tinduf.
Fot o: Xosé Abad .

ao teu lado
fareime confidente
do teu camiño sen pegadas,
do teu canto e do teu ánimo.
Cor:npartirei o sal, o leito

Princip iar a CORESMA erguén-

e o abrazo,

donos, subindo ao alto, é axeitad o para

saberei escuramente que o naso paso

abandona r a inerci a e pasividade da

polo· mundo non é en van.

nasa vid.a. No Ca.stro de Reí da Terra Chá

Se envellecemos xuntos,

ado itan fa cer un ha via crucis ata a

se te acompaño neste tránsito,

derra dei ra estación: a estatua do

deixarei bolboretas lenes

Sagrad o Corazón que sufragaron en

nas túas pálpebras cansas,

1931 os veciñ os e parroquias lindantes.

escoitarei repin icar a chuvia

Algú ns sitú an neste luga r o Monte

· nas xanelas da nenez,

Medulio dos rom an os. Na foto , a primei-

sentirei a túa voz

ra estaci ón glosada polo párroco Xosé

esmorecer en calma.

Manu el Carball o, todas elas representa-

Bastarame para entendelo todo
a aliada cómplice desa túa luz sen ansia.

das nunha cruz de pedra de gra.

e · · · · ·······
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Europa, tan preto e tan lonxe
Os voceiros dos partidos políticos e os medios informativos dedicáronse estas dúas
semanas a fa/ar de Europa. Pero tiña todo un certo aire do mal estudante, que pretende
nos quince días antes dun exame familiarizarse co temario: no mellar dos casos, os
contidos quedan prendidos por alfinetes.
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Son rrtoitos milleiros os galegas que desde a súa condición de emigrantes saben desde dentro como é Europa.
Mentres, a maioría dos políticos teñen unha maneira moi
peculiar de mirar esa mesma Europa: no mellar dos casos,
ven na Unión Europea unha fonte de recursos para facer
un.h a estrada, arranxar un porto ou proxectar unha nova
liña férrea.
Pero, mentres tanto, milleiros de galegas teñen que
afrontar as limitacións para a producción de leite, cada vez
novas res.triccións para a pesca, ou unha crise sen fin na
construcción naval. E nestes asuntos os dirixentes dos
principais partidos non souberon facerse oír en Bruxelas,
de xeito que o cidadán percibiu máis de preto as dificultades <lesa Unión Europea cás súas axudas, importantes
para algún deses mesmos sectores.
O novo tratado que consagra a chamada Constitución
Europea non é máis ca un novo marco para esa UE, para
evitar o colapso dos seus organismos rectores. Pero non
upón ningún paso decisivo en favor dos sectores que
e tán vivindo con problemas a realidade dun mercado
único un tanto p~culiar.
Porque a UE que pretende refozarse con esta
onstitución, no proceso da súa ampliación cara ao leste,

_

..

vailles ofrecer, sen dúbida, novas posibilidades aos sectores
máis activos e dinámicos. Pero vai, de xeito inevitable,
supoñer unha diminución de recursos para países como
Galicia, que se atopan no fio do 75 por cento da media
europa de renda. Unha porcentaxe. acadada pola mellara

O cidadán percibiu
máis de preto as dificultades
desa Unión 'Europea
cás súas axudas
dalgúns sectores económicos, pero tamén en boa medida
por minguar a nosa poboación.
Estas contradiccións quedaron un tanto ocultas dentro
do balbordo da campaña, na que se nos vendía un panorama idílico desde a perspectiva do si, mentres se consideraban utópicas .as ideas do non a favor doutra Europa que
hai que construír. Porque esa Europa ideal que algúns dan
por xa feita, aínda está moi lonxe .

OPETODO ~
SANTOANTON
-Rubén Aramburu ·

~ - risiets.

.............
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Oes, e os santos a que vos dedicades no ceo?,
porque aquí un amigo di que iso é como os
ministerios, e cada santo. ten un despacho para
atender os asuntos que lles. mandan. A min
non me convence moito iso da burocracia
celestial, pero hai moita xente que pensa que
é así. O outro día fun ao San Brais, que é avogoso das gorxas. Facían
colas, e cun santiño pequeneiro e feo daban croques na testa e pasábano polo pescozo. Tamén había misas, cada hora unha, como o
Castromil. Os cregos enfadábanse ·e rifaban coa xente polo dos croques e algúns dicían que os cregos non tiñan fe. Eu falei cunha velliña que viña a andar de
lonxe e contoume que
estaba ofrecida todos os
anos e seguiría mentres
Deus lle dera saúde,
pois o San Brais sandoulle ao filio dunha
doenza ben grave.
Pregunteille se coñecía
a historia de S. Brais e,
como dixo que non,
conteille que era un
bispo e que no século
IV lle deron de paos e
lle cortaron a cabeza. A
velliña
pers1gnouse
dicindo que no mundo
hai moita maldade. Ten
razón. O que menos me
gustou foi ver aqueles
cestos cheos de cartas.
Despois fomos en procesión atravesando pastos ·de rosquilleiras,
queixos, cacholas de porco, chourizos afumados ... , todo un colorido
ben .bonito. Tamén celebramos a Candelaria, que é unha festa ben
bonita, e saímos cos fachas a escorrentar as sombras da vida polos
carreiros. Comezou o Entroido, que aquí dura media coresma. O
Entroido ten chispa na aldea, pero nas vilas non me gusta nada, que
parecen de Tenerife ou do Brasil ou de Cádiz. O outro día quedei
pasmado, topei unhas mulatas danzando pola rúa. Ían ensinando todo
e a fe que eran feitiñas, o caso é que o termómetro marcaba cero.
Todo sexa pola alegría e a festa, como canta o meu curmán Silvestre:
"tintirinto~as ... o que non come non ten barrigolas ...", a causa segue,
pero non é moi decente, coma os trapiños que levaban as mulatas. O
mellar deste tempo son os grelos. Paco de Aguiño cando ía á Festa do
Lume volvía co coche cheo de grelos, e despois repartíaos entre os
amigos. Hoxe estou un pouco profano, pero tranquilo, que xa aí chegou a Coresma e as cinsas e as penitencias e todo volve ao seu rego.
Chao.

e··············

O NOSO TABOLEIRO

FESTA DO LUME 2005
Somos máis human@s cando somos quen de romper barreiras, de ponernos na pe/ de
outr@, d@ diferente, para, dende a súa pe/ e o seu carpo, facer por albiscar a patria
común que a tod@s nos habita, o lugar no que tod@s somos só isa, human@s.
Galicia va.i medrando a cada paso a
presenza de persoas doutros países
que veñen buscando á nosa terra un
traballo, unha vida nova ou, simplemente, fuxir dunha situación social e
política que non lles é vivible.
Empezamos a atoparnos cada vez
con máis frecuencia (antes era só nas
cidades, pero agora tamén nas vilas e
aldeas) con persoas doutros países
que viven, pensan, senten e celebran
as mesmas causas que Vlv1mos, pensamos e celebramos. nós, pero de
xeito distinto.
As diferentes culturas, as espiritualidades, e como se viven lonxe da
patria, os problemas derivados da
Verónica e Claudia talando con Marta Sopeña
integración, a pouco doada busca de
traballo e papeis foron asomando nos
preguntaredes: a conto de que
que a Romaxe, . que vai ser no
diferentes
obradoiros. En total foron
v n
ta p quena reflexión? Levo
Santuario da Mota en Arzúa, está moi
t da a tarde (é un dicir) tentando
avanzada e cóntase con volver editar catro obradoiros, dous levados por
poñer verbas a unha idea que me
o libro de Xosé Antón . M.iguélez xente da casa e outros dúas levados
por Verónica e Claudia, dúas mozas
anda a dar voltas na cabeza. E a razón
Temos carta de Deus.
de Ecuador e Colombia que ~orman
é b n sinxela: veño da Festa do
A composición da X unta directiva,
parte
da Asociación Gondwana de
Lume, e este ano, á parte da consabi- logo da importante renovación que
da Asemblea Anual de Irimia, na que
sufriu o ano pasado, vai ter continui- Santiago de Compostela.
Aínda que a idea inicial. era achese tratan os temas máis relacionados
dade. A compo.s.ición queda igual cá
garnos
a diferentes aspectos da inmicoa marcha da Asociación, pois fixedo ano pasado: Marta Sopeña (pres.i-·
gración (laboral.' relixioso, social, e
mo uns obradoiros coa Inmigración
denta), Sole González (vicepresidencultural) as conversas nos distintos
como tema de fondo. Pero vaiamos
ta), Antón Laxe · (tesoureiro); Xesús
obradoiros foron converxendo inevipor partes.
Vilas (vogal da Romaxe), Rubén
tablemente cara aos mesmos temas: a
R.ivas (vogal da revista), Anuncio
dificultade para atoparen . emprego
A ASEMBLEA DA CONTIMoróño (vogal da Coruña), Valentín
NUIDADE
(aínda. que sexan xente formada), os
Arias (vogal de Lugo), Pepe
estereotipos que se crearon en torno.
Na asemblea fixose un repaso pola Fernández (vogal de Ferrol) e
a eles (delincuencia, droga ... ), as difivida da asociación. Dende o estado
Manolo Sordo (vogal de Vigo).
cultades para a súa integración cultudas conta (que non foron todo o
boa que no gu taría, pero que nos
ral (se se integran, perden a súa idenOS OJJRADOIROS, MOi
van pernutlr guü;- tirando) ata as
INTERESANTES
tidade; se non o fan, corren o risco de
di tinta actividades que organizaComo cada ano, c'ando remata a converterse nun grupo illado), as
1110 : a revi ta, a Romaxe, o Canal
asemblea· tentamos achegarnos a un
dificultades
que
atopan
coa
Irim.ia a Irimianza de Lugo e A
tema de actualidade polo miúdo. Para · Adminisfración (validar un título,
ábado bíblicos e as
esta ocasión o tema escollido foi o da
conseguir o permiso de residencia,
inmigración.
A
razón
é
que
.
e
n
e todo isto ó destacar
facer un trámite co seu país... son
···············e
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Marisa Vida/

.............................................................................. ............................................................................................................................ ; .....................'.............................................................................. .

EXERIA é _o seu nome e é a primeira publicación feminista e cristiá
en galega. Pero dela habedes ter máis
noticias no próximo número de
Irimia.

Obradoiro adicéido á vivenza relixiosa

procesos que poden levar anos), o
respaldo que atopan nas ONG (no
caso d~ Gondwana Cáritas de
Santiago facilitoulles un local), a
experiencia positiva (e necesaria) que
foi para eles asociarse (só unidos
poden lograr que se escoiten os seus
dereitos) .. :
A experiencia dos obradoiros foi
moi positiv:a, mágoa que un non
poida participar en todos .

NOVOS PROXECTOS SOLI-:
DARIOS
A Festa do Lume deste ano serviu,
ademais, para darnos a coñecer novos
proxectos. Soubemos de iniciativas e
persoas que traballan pala integr.ación en Santiago ou Ribeira, do proxecto de creación dunha Asociación
de Interese Solidario na que os socios
e socias investían parte dos seus aforras .-mediante participacións de 60 ·
euros, todas as participacións que
cadaquén queira- para financiar
microcréditos a proxectos de autoemprego ou creación de emprego
para persoas con poucos recursos,
como os inmig~antes . Con este
intento de introducir na sociedade.
un novo modelo de econorrúa solidaria, abriríaselles un fu turo a persa-

as q).le, por non teren n~da, nunca
poderían conseguir un crédito na
banca co que saíren adiante.
Tamén o grupo de Mulleres
Cristiás Galegas nos fixo partícipes da
súa ale.gría, pois acaba de ver a luz
unha nova criatura, unha revistiña.

O XANTAR E A CELEBRACIÓN DA TARDE
Na hora do xantar compartimos
empanadas, viño, tortillas, filloas,
chourizo, pan... e tamén as nosas
reflexións de grupo, o que descubriramos neste día, o naso compromiso
nunha integración que se converta
en ·
enriquecemento
mutuo.
Celebramos os xestos de resurrección
e vida ... Prestounos, e moito,·o xantar, a fala, os amigos e as amigas.
Rematamos facendo presente a
Manuel María cos seus versos:
¡Nós non che pregamos que sexas
o Deus que nos leves á _vitoria!
Arelamos unha paz longa
e unha menciña
para poder curar as nasas almas!

Podedes ver algunhas fotos máis deste día na
canal lrimia: http://www.vieiros.com/canalirimia

Claudia (á dereita) animando o obradoiro que afonda no aspecto cultural

_
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PARA CONECER:
ANDAROULER

C/odio González Pérez

SANTELMO DE TUI

San Telmo ou "Corpo
Santo", séc. XIV (Museu da
Póvoa de Varzim).

A intensa difusión do culto á Virxe
do Carme levada a cabo sobre todo
no éculo XVIII, no noso caso en
parti ular polo carmelita Francisco
Colmenero, que deixou un libro no
qu
num ra as moitas imax:es que
ntr nizou en Galicia (El Carmelo
ilustrado... Valladolid, 1754), deu
lugar a dou :6 itos s nlleiros na relixio idad do d vanceiros: que San

Francisco de Asís deixase de · ser o
zación do aire e á electricidade estáprincipal protector das ánimas do
tica, converténdo_se <leste xeito no
Purgatorio (existen centos de cruceisanto que avisaba do inmediato periros e petos anteriores nos que figura
go, como lembra o refraneiro: Cando
dándolle o cordón aos que sofren
San Telmo brilla, cerra ben a escotilla; e
entre as chamas); e tamén que os
Cando vexas a luz de San Telmo, ponte
homes do mar case se esquecesen do
á vela, mariñeiro.
antigo patrón, San Telmo, a quen lle
Poucas deberon ser ·as poboacións
viñan rendendo afervoado culto
mariñeiras onde non se venerase "O
dende a súa marte baixo a denomiCarpo Santo", denominación que
nación de "O Carpo Santo'', xa que
recibían os seus restos que estaban en
non sería canonizado oficialmente Tui. Constituíronse confrarías de
ata 1741.
mariñeiros, sobre todo en Portugal e
Visitar Tui e non entrar na catedrai
Gapcia, entre as que unha das máis
é como non ir a esta cidade fronteiimportantes foi a de Pontevedra,
riza, ateigada de historia e arte, sede
cando esta vila era un gran porto. Os
episcopal dende antig~ con moito
atributos de San Telmo son: o hábito
máis . territorio có de hoxe en día
dos dominicos, unha nave nunha
(primeiro perdeu a parte portuguesa,
man ou aos pés, e unha vela acesa,
definitivamente en 1452; e xa en
alegórica ao "fago de San !elmo" ou
19 53 · o arciprestado de Ribadaviá,
"fogo do frade" que aparece antes das
que pasa a Ourense).
treboadas.
O patrón de Tui é San Telmo,
Non sei de oracións en gal ego
mellar dita, San Pedro González
dedicadas a San Telmo, que as tivo
Telmo, santo da orde de predicadores
que
haber consonte coa importancia
natural de Frómista (Palencia), que
do seu culto en tempos pasados, pero .
rematou na nosa cidade os seus días,
si
uns "gozos" en catalán procedentes
logo de andar predicando por toda a
península e ser confesor do rei . da parroquia de Samalús, na provincia de Barcelona. Non teñen data,
Fernando III O Santo. No relicario
pero
coido que sexan da segunda
da catedral repousan os restos. Non
metade do século XIX, nos que se
está clara a súa relación co mar, pero
alude ao milagroso ·aceite que desinfluíu o que os mariñeiros confundisen o seu nome co de San Elmo ou prendía o seu sartego e que curaba
moitos males.
Erasmo,
moi
venerado
no
Tui festexa o San Telmo o luns
Mediterráneo. E; sobre todo, pola
seguinte ·ao de Pascua, pero a data
denominación tradicional das luces
tradicional é o 14 de abril, que foi
que aparecen nos mastros dos barcos
antes das tempestades debidas á ionicando morreu, quizais o ano 1249.

OPINIÓN

IV/ano/o G Turnes

......................................................................................................................: ..................................................................................................................................................................

OS POLÍTICOS

deixa a política, porque hai que ter
máis honradez da que ti tes para
manexar as cousas de todos.
Avergoñado, devolvín os meus bonitos clips e pedinlle a ela que fixese
outro tanto. E, claro, conto esta e non
outras, porque hoxe estou orgulloso
da miña reacción de mocidade.
Esvarar pola pendente da corrupción é tan <loado coma criticar a
quen xa escorregou (o que non quita
Unha vez escoitei a José Luís
Barreiro dicir que a política era a arte
de solucionar os problemas da polis, é
dicir, da cidadanía. Sen embargo, a
fama, dos nosos representantes dista
moito de ~ncaixar nesta definición.
Non creo que os políticos teñan
especial tendencia a delinquir (sempre haberá quen saque o carné do
partido só para sacar tallada), máis
ben o que teñen é a oportunidade.
Cando un ocupa un cargo ten sempre a posibilidade de aproveitarse del,
e non abonda con ser boa persoa e
ter vocación de servir, hai que estar
en permanente tensión.
Cando era mozo pertencín a unha
organización estudiantil de corte
nacionalista. Un bo día o reitorado
inontou unha campaña a favor do
galego e solicitou a nosa colaboración. Entre outras moitas cousas, fixeran uns clips (suxeita papeis), de case
unha cuarta de tamaño, de moitas e

Cando un ocupa
un cargo
ten s·empre a
posibilidade de
aproveitarse del

moi vivas cores, nos que se podía ver
o lema da campaña. Non tiñan maior
valor, eran ben churrusqueiros ... , así
que collín un de cada cor para min e
oµtra colección para agasallar a miña
moza, a pesar de que nosoutros xa
estabamos convencidos. Daquela
tiven unha aparición <lesas de deserto, ou visitoume un anxo do Señor,
non lembro ben, pero o caso foi que
se me fixo a luz e díxenme: machiño,

que haxa que facelo): se quero que se
faga un traballo e quero que estea
ben feíto, non é mellor que chame
por Fulano, que é amigo de fiar e
faino ben aínda que cobre bastante
máis (non porque se aproveite, senón
porque as cousas ben feítas custan
cartos), en vez de sacar un. concurso
público? Estaríamos xa esvarando? Se
eu son funcionario e teño información de primeira man sobre tal ou cal
convocat.o ria de subvención, non vou
chamar tamén a esa amiga para que
presente os papeis de determinada
maneira? Non vou reservar algún
campamento de verán dos que leva o
meu departamento para os fillos dos
compañeiros? Non vou empadroar o
filio na casa. do panadeiro para que
teña praza no cole:xlo que me interesa? E, sentíndoo moito, se atopo quen
me cole nas listas de espera da
Seguridade Social... , a saúde é o primeiro!

e ········· ·

CARTA
O NOVO DESPOTISMO ILUSTRADO
No século XVIII moitos monarcas en Europa deron en preocuparse polo
benestar do pobo tratando de Jacer máis levadeira a súa situación, tanto
polo interese do pobo coma tm:nén' dos propios monarcas con vistas á estabilidade do seu goberno. A actuación destes monarcas defínese coa frase
"todo para o pobo pero sen o pobo".
Antes, os gobernantes eran designados polo sistema hereditario; hoxe en
día son elixidos democraticamente, porén · hai Jeitos que nos Jan recordar
aquela situación .
Un é a participación na guerra do Iraq que Aznar promoveu pasando po
riba do"Rei, do Parlamento e da inmensa maioría do pobo español, é dicir,
saltando todo os ·mecanismos democráticos. O Sr. Aznar tomou unha decisión persoal como nos mellares tempos do despotismo ilustrado. Pomos ao
[raq, baixo capa de acción humanitaria, porque "é o mellor para situar a
España na primeira liña mundial" . !so fo.i , ou algo nioi parecido, o que
dixo.
Outro Jeito é a convocatoria do Referendo sobre a mal chamada Constitución Europea.
r. Zapatero, que noutras causas se amasa máis democrático, proponnos un referendo a todos os españois.
nafttral ería que o resultado deste referendo fose o que defmise a postura do Goberno español no tema, pero non é
este o caso xa que o resultado do Referendo non é vinculante. Quere isto dicir que, en definitiva, a postura do noso gober110 vai ser a que se decida no Parlamento.
1 es11111i11do, que e nos chama a votar para nada, poís o noso voto non vai ser decisorio.
De aq1tí deduz o unha consecuencia: non podo aprobar unha constitución que se impón sen respectar o dereito dos cidadá11s e11ropeos a aprobar ou desaprobar a súa propia constitución.·
Agustín Bueno

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •
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VEN, DEIXATE NAMORAR!

NA RIBEIRA SACRA
............

_

Casa do Romualdo
Vilela - Taboada (Lugo)
casadoromualdo@terra.es
www.turgalicia.es
982 45 50 10
6 502266 .46

SOMOS IGREXA

Antón Ma·rtínez Aneiros

-

SEGUIMOS NO CAMINO

O Encontro de Santiago - Foro de
Encrucillada "Somos Igrexa"- do
pasado outono hai xa uns meses que
vai aló . Foi daquela unha arela para
bastantes persoas, non tanto pala súa
celebración serrón tamén pensando
no día despois. Que ía deixar o
Encontro nos seus participantes?
Qu.e ía ser, sobre todo, da ilusión que
se vivía por ir tecendo unha rede formada polos grupos, comunidades,
organizacións, persoas que no seu
conxunto ·poden ser consideradas
coma a igrexa de base de Galiza?
Esoutra igrexa que ven nacendo con
moitas dificultades e sufrimento
dende os anos do posconcilio. Por iso
se falaba non de crear serrón de recre. ar. Xa viña estando e había que alentar, animar os cansos, devolver a esperanza aos desencantados, unir, coordinar, atar vencellos. Porque co~tinúa
estando <liante a necesidade de dar
forma a un referente público doutro
xeito de ser igrexa. Continúa a
medrar o número dos que cada día
abandonan as vellas casas da cristiandade que for~n as parroquias - só o
14% da m ocidade se confesa católica, aumentan os que. rexeitan os hábitos

e as prácticas relixiosas baleiras de

nova construcción <lesa outra igrexa
solidaria, compañeira, fraterna, adulevanxeo, e, aínda que son excepción,
tampouco ·faltan os que buscan a ta, confiada na forza de Xesús de
Nazaré e no Deus incomprensibl~,
liberdade de ·conciencia fronte ao
porque se o fara non sería Deus.
poder ilexítimo do estamento cleriCamiñamos ás escuras pero no horical da Gran Igrexa, que impón cargas
zonte brilla unha luz, e isto contráse normas, tantas veces irracionalmentase con realidades persoais vivas é
activas.
O Encontro de ·santiago deu froitos, uns encubertas e outros ~oi tanxibles. Unha d.u cia de persoas · de
Santiago, novas pero firmes, veu
madurando dende que empezamos a
preparar o Encontro e agora derorr o
paso e decidiron constituírse en
grupo co nome de "Somos Igrexa".
A. isto déronlle carácter oficial cunha
· celebración festiva o día 15 de xaneiro. Ademais adquiriron o compromiso de se facer cargo da coordinación
da corrente en Galiza e tamén cos
te~ no canto de ·servir: e acompañar as
outros no Estado español. Son María,
persoas que padecen e buscan abrirse_
. Miguel, Josecho, Xosé Antonio,
aos tempos actuais.
Elena, Xesús, Anxel, Mercedes,
Co ~to parece que pode quedar Montse, María, Anxeles e algunha
moi pouquiño espazo para a esperanoutra. Merecen todo o apoio e axuda
za, pero isto non é verdadeiro. Medra para ir construíndo esperanza e cami-

O Encontro de
·Santiago deu
froitos, uns
encubertos e
outros moi·
tanxibles

tamén o . feito positivo, abre camiño a

ño.

e ··· ······ ·

O NOSO TABOLEIRO.
,

SUBSCRICIONS 2005:
COTAS E CALENDARIO DE COBRO
Na asemblea de lrimia, celebrada o 5 de febreiro, acórdouse manter, para o ano
2005, as mesmas cotas ca no 2004, ou sexa:
-3 € para os socios.
-21 € subscricións ordinarias.
-33 € subscricións de apoio.
-60 €para os que se anotaron no do 60x100.
O calendario

par~

o cobro das subscricións vai ser o seguinte:

-Aos que pagan polo banco, vánselles pasar. as domi.c iliacións nos primeiros días
de marzo.

-Á xente que non ten domiciliado, ímoslles enviará súa casa únha carta cun impreso xa cuberto coa súa subscrición. Non ten máis ca ir a unha oficina de Caixa Galicia
con ese impreso e ingresar ·a cantidade correspondente.
-A todos aquel.es que aínda así non abonen a súa subscrición, remitirémoslles a
fi nais de maio un contrarreembolso de Correos (o que encarece a subscrición polo .
m enos 3€ ).
Moitas grazas pnla vosa colaboración.

Os subscritores gañadores da fin de semana na
Casa do Romualdo foron:
00-0246
00-0896
00-1146
(o número está ao lado do vaso nome no papeliño do enderezo ... Poñerémonos en
contacto cos gañadores)

ft
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FALANDO
DA ·L INGUA

Lidia e Valentina

Para o señor doutor
Ola a todos e todas, ou a todas e todos (que máis dará!). Hoxe tendes que
perdoar, pero ... irnos ter unha deferencia cun subscritor! Anda ho, que aínda
se lle ha poñer a cara coma unha grana, coloradiña coma un tizón ... Pois si,
escribimos este artigo na quentura de termos falado con el. Resulta que nos
le! Incluso, seica empeza a revista pola contraportada! E iso, que queredes que
vos digamos, sóbenos a moral ... Se a cousa segue así..., aínda habemos pedir
aumento de soldo!

O

CA~TAR

DO IRIMEGO

1. Brincan ao primeiro plano
ás veces noticias máxicas
que principian sendo cómicas
e vanse facendo tráxicas.
2. O fenómeno romano
resulta desconcertante
porque dúas realidades
mesturadas van pra diante.
3. Velaí que .Roma actúa
Sabe vostede quen é?
O Estado Vaticano
ou acaso a Santa Sé?
4. A xente canons non quere
. e p.refire o diálogo;
o Estado Pontificio
usa severo decálogo.

5. No medio dun -gran rebumbio
resultaría irónico
que a Curia romana acuda
ao seu sistema canónico.
6. Belixerantes os bispos,
parecía que axiña . .
sobre o pobo español
ía caer a pauliña.
7. Publicamente delata

Wojtyla ao noso Goberno,
pero non quere que va.ia
medio país para o inferno.
Volvendo ao ca o. O subscritor ~n cuestión é do e;remio dos matasáns (doutor para non faltarlle ªº .respecto) ... e deunos a idea de escribir algo sobre o
mundo da sanidade, nós por iso de curarnos en saúde, puxémonos ao asunto.
Non irnos falar aquí desa xente que vai ao m~dico porque ten a *ísolína moi .
alta ou porque lle incharon as *avaricias das pernas, senón da riqueza que ten a
nosa lingua para falar do tema da saúde (é que a nosa linguá é rica, rica, que
diría o Arguiñano).
.
Moita on as frases feítas que hai para falar do~ males que nos atacan. A un
pód lle dar unha volta á barriga, darlle mal ao estómago, pódeo levar a
cabeza, estar entrecocido, non facer de ventre ou, pola contra, andarlle
coma un billa ... Mil e unha enfermidades hai que se poden padecer dende
o casco da cabeza (cranio) ata a banda do cu (nádega), pasando polo cano
da gorxa (larinxe), o arco do peito (caixa torácica) ou a boca do. estómago ( sófago).
Aínda que que qu rede que vos digamos? O mellar é ter unha saúde
coma un buxo e non andar en médicos ... Por certo, sabedes cal é o truco?
P i. xa di o no o r fran iro pan de lwxe, carne de onte e viño ·de antano manteiien o liome sano.
e, p i ntre mal e rem dios xa estamos ao final da folla. Ídevos pola
mbra non durmade co pés á reada, que xa se abe o que pasa ... Ata o
pr ' . ' ii11 núm ro.

··· ··········o

8. Mesmo Xoán . Paulo Segundo
hai ·tempo veu confesar
que non sabe u-lo inferno
pois disque non é un lugar.

9. Ben definido o laicismo
de ser anticlerical
mais levan tal contencioso·
a todo o que é sexual.
10. O ensino relixioso
de novo é reclamado
co diñeiro· conveniente
consonte ao "concordado" .
11. Peculiar denuncia cae

sobre aqueles homes gais
aos que as leis xa outorgan
dereitos matrimoniais.
12. O Goberno de Madrid
chama ao Nuncio pontificio
e de nuncia con rigor '
que non ternos tanto vicio.

