O que hai de débil no mundo,
iso foi escoller Deus.
,
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IRIMIA 700: ENTRE O CÓDIGO DA VINCI E OS AIRES DE CAMBIO

utr aniv rsario para esta pequena pero teimuda
chama Irimia.
r vi ta qu
Xa van alá s tecentos números feitos a forza de esperanza, rebeldía e festa.
Irirnia segue coa mesma enerxía, mob.ilizandÓ vontades
e e forzos, e coa mesma angueira de anovar ·a súa identi- .
dade, de procurar un espazo e unha postura que a faga
seguir sendo válida e significativa. Ese é un debate sempre aberto: como facer que a nosa voz sexa unha contribución positiva e sandadora na sociedade galega ~n xeral
e na comunidade dos cristiáns e cristiás en particular.
Irirnia é unha revista feita desde a convicción de que a
fe en Xesús, a condición crente e a pertenza á Igrexa é
-debe ser- un revulsivo para ser máis libre fronte a calquera poder ou condicionamento, relixioso ou civil, que
coute a igualdade, a liberdade e a dignidade das persoas e
dos pobos. Fraternidade e Filiación. Esa vivencia libera~
dora da fe non é un invento de Irimia, nin da Teoloxía da
Liberación, serrón que é a mesma experiencia de Xesús de
Galilea, iso si, antes de ser · relixiosa ou políticamente
manipulada.
Un do de años dunha revista como Irimia é normalizar a
periencia, facela corrente de pensamento e
a ción, fac la habitual. E para iso, quizais máis ca nunca,
t m diant o da año d divulgar a "verdade", relativa e
hi tórica p r actual, obre o cristianismo, os logros de
················e

anos de boa Teoloxía e investigación bíblica, unha verdade que a Institución, torpe, miope, defensivamente, trata
de agachar, para "protexer o pobo" e darlle só o que eles
chaman a "doutrina segura" .
Fenómenos sociais coma o do Código da Vinci, unha
novela supervendas feita de retallos de mala exéxese bíblica, ocultismo, imaxinación e sensacionalismo, -revelari a
sede que a xente nova ten doutra achega á figura de Xesús
e a necesid.ade de depurar a fe dun doutrinarismo tan
"seguro" como in~rible e insignificante para o home e a
muller de hoxe.
Esa sensibilidade cristiá e, xa que logo, profundamente
humanista, é a mellor aportación de Irimia a unha sociedade como a galega, que vive tempos de cambio. A perda
da maioría pola dereita máis conservadora e o conseguinte acceso ao poder galego do socialismo e do nacio·nalismo deixan a xerarquía eclesiástica galega .en. precaria
situación, dada a súa anterior simbiose co fraguismo. Pero,
máis ca nunca, a pesar dos derroteiros do Vaticano, hai que
afirmar que· a Igrexa é o que a mellor tradición chama o
Pobo de Deus, a ampla comunidade dos crentes, plural,
traballadora, lévedo na masa, en pé de igualdade con todos
aqueles homes e mulleres de boa vdntade, cos que apostan polas grandes e nobres causas, c9s que defenden os
"orfos e as viúvas" da nosa hora, aínda que o fagan sen
dicir "Señor, Señor".

BOA NOVA
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A CLAVE

Victorino Pérez Prieto
. O labrego, a sementeira e a terra

. A parábola ou proverbio do labrego e a sementeira é a única dos Evanxeos na que Xesú_s explica o que quere dicir con ela: o pai
Deus· sementa na xente, uns acollen a semente como terra boa e outros como un ha terra menos boa ou máis ben ruin. Pero, contrariamente ao que se di tantas yeces, as distintas clases de terra non son distintas categorías de homes ou mulleres (os "bos" e os
"ruíns coma ca ns"); a terra hu-mana sempre é boa, e Deus "sabe de que estamos feítos, record a que somos lama" (Salmo 103, 14).
O problema está en como preparamos cada un, libremente, esa terra para acoller a semente: os do "camiño" buscan o poder por
riba de calquera causa, coidando que os humanos só son bos en teoría, pero na realidade "hai clases" e "así funciona o mundo";
,_

non entenden nada de Xesús. Os das "pedras" son aqueles aos que lles parece interesante o proxecto de Xesús, pero na loita que
se crea neles entre ese proxecto e o do mundo, vence este. A "silv.eira" vén ser a da inxustiza que supón sempre "o engado das
riquezas"; os que aeeptan o inxusfo reparto dos bens deste mundo sométense á idolatría do deus diñeiro (Manmón). En fin, a "boa
terra" é a liberdade do home e da muller que escoitan realmente a proposta do Reino, elixe libremente, e a súa xenerosidade lévao
a aceptar o proxecto de Xesús, as Benaventuranzas, 'convencido realmente do que el afirma cando vai dicindo o de "Dit osos ca ndo .. .':
E velaquí o porqué das parábolas. A mensaxe de Xesús, a proposta de Deus que el fai (vivir realmente como irm áns), é t an in novadora, supón superar tantos esquemas establecidos que non se pode aceptar senón desde unha auténtica liberdade qu e vai máis alá
do mero vo~untarismo. Po'r isa, Xesús non quere espantar a xente, senón despertar nela un interese real que a leve a crebar as cadeas que a escravizan.

e···. . . . . .

APENEIRA
Cómpre unha

LEI ELECTORAL NOVA máis xusta co electorado

qu e votou nun 520/o á opción plural do PSOE-BNG fronte ó 450/o do PP (aínda sen
contar os sufraxios dos emigrantes, pero coa lei vixente este está a un escano da
\

maioría absoluta). lsto xa pasou noutras consultas coma en Catalunya. A lei de
D'Hondt favorece os votos de Lugo e Ourense que case valen o dobre. Os que non
puideron votar son as e os galegas que viven noutros pobos deste estado. Na foto
un ha sesión do Parlamento que xa non-se repetirá pero que é un ha mostra da historia recente.
Aos 16 anos de

TIANANMEN

lembramos a ZHAO ZIYANG, Primeiro
Ministro e Secretario do Partido (198189), que morreu en xaneiro despois de
15 anos de preso político, encadeado
por aqueles dirixentes que el mesmo
pu xo á fronte do poder chinés cando
di alogou cos estudantes que se manifesta ban e quixo deter os tanques que os
ian matar. Estaban a manifestarse pala
marte do antecesor daquel como

"Vacacions en Paz" achega a Galiza uns 500 nenas e nenas do

SÁHARA cer-

cado e represialada ·pala ocupación marroquí cun muro infranqueable: minas, ara-

Secreta rio, Hu Yaobang, defenestrado

mio, foxos, muros de pedra e unha liña de radares, misiles, metralladoras ... Separan

po r apoiar as manifestacións dos estu-

aos 15.000 militares saharauís (os da ocupación son 160.000) e moito máis alá, en

da ntes no 1987. Zhao foi o que cimen-

Alxeria aos civís nos campamentos de Tinduf. Nin a ONU nin España que segue

. ta u as actu ais reformas do país buscando a democracia e o pluralismo político.

abandonándoos na_ man de Marrocos dende 1976, fan nada pala súa liberdade. Na
foto 15 deles no verán pasado nunha das

~osas

cidades.

Todo quedou cercenado polo pragmatismo económico de agora.

o

COMITÉ EN DEFENSA DO MONTE naceu no 2003

en Ourense, a zona máis castigada polo lu·me, (o 420/o e 13.440 has.), pero xa está
extendido por toda Galiza, constituido por asociacións, sindicatos e todo tipo de
entidades. No 2004 producíronse máis da metade dos incendios do estado: 10.540
(3 2.065 has.) e ata o 23 de maio 2.431 (10.146 has.). Os montes xeran 1330 millóns
de € ao ano e dan trabal lo a 40.000 persoas, sen esquecer as toneladas de residuos
forestais e subproductos. Cómpre a organización do territorio por comarcas onde se
valore o monte coma fonte da nasa vida: economía, ocio e turismo, saúde, etc. Non
só a explota ción da madeira, tamén os cogomelos, plantas medicinais, castañas, etc.

O VII ENCONTRO DE EMBARCACIÓNS
TRADICIONAIS DE GALIZA en Cambados, o 6-9, son unhas
xornadas de cultura marítima adicadas neste ano ao "Patrimonio inmobili"ario e
urbanístico do mar e dos rios". Nela interveñen arquitectos, mariscadoras, escritores ... Tamén hai un percorrido a pé pala vila mariñeira de San Tomé do Már e unha
visita polo banco marisqueiro do Serrido na desembocadura do río Umia.
···············o

Alfonso Blanco Torrado

A MULLER TRABALLADORA NO MAR:
o 260/o do emprego na miticultura, un
4,580/o na pesca no litoral, un 160/o na
de baixura, 50/o no marisqueo a flote,
1,67 na de altura -neste caso case todas
en traballos de administración. Moitas
traballan arreo para que as festas do
mar ou as procesións do Carme teñan
tanta emoción e solemnidade, pero non
podemos esquecer as sú.as dificultades:
aínda nos se recoñeceron as ENFERMlDADES DO MARISQÜEO A PÉ: reuma,

A xuntanza dos máis industrial izados, o G-8, o 6 en Escocia é contestada pala urxencia da

artrose, lumbago ... E nel que traballan

condonación da

máis de 7000. Ante a falla de mariñei-

do non amaña un futuro cada día máis conflitivo. O neoliberalismo converteu o mund o

. ros, a Xunta está a primar nas axudas á

DÉBEDA EXTERNA.

A imposición das leis do. merca-

nun inmenso supermercado a costa de guerras polo petróleo. O intervencion ismo e tarnén

modernización das embarcacións e a súa

o terrorismo están a globalizarse. Así, o rendemento· publicitario e económico dos secues-

adaptación para unha boa convivencia

tros en Iraq difundidos por Internet, co obxectivo de .crear terro r e forzar negociacións. A

entre homes e mulleres, pois só un 20/o

resistencia chechena non pode enfrontarse directamente coa maquinaria bélica rusa nin

dos mariñeiros son mulleres.

as baixas riesta guerra teñen relevancia reivindicativa, pero o terror seme ntad o na escala
de Beslán horrorizou todo o mundo. Hai que buscar as cau sas pol iticas e econó micas de
cada terr_orismo e combatelas: é o camiño da paz cando a ONU coas mans lib res profundice nos dereitos de persoas e pobos.

AFAOR (Asociación de Familiares
de Enfermos de ALZHEIMER) de Ourense
celebra 10 anos traballando cunha
doenza que afecta cada día a máis (un·s
25000) a metade diagnosticados (4000
ó ano) pero poucos son tratados coa
medicina axeitada. Afamo de Viga ·traballa co proxecto "Respiro" familiar para
que sig.an a participar na· comunidade as
fins de semana . Cómpre ter información
e compañía. A Federación de Familrares
(Fagal) canta con servizos en Santiago,
Vigo, A Coruña, Ferro! e Ourense
(981531320). Na foto, unha enferma co
seu can de compañía que axuda á
comunicación do enfermo co contorno.
A Asociación de Santiago creou unha
rede de voluntarios e voluntarias para
atender nas casas dos enfermos asesoradas por un espec!alista.

Medra o rexeitamento contra a cadea de

GUANTÁNAMO, na foto.

Lembramos a·un avogado norteamericanrr que leva 30 anos loitando nela a pral dos
dereitos dos presos: Michael Ratne r. Primeiro defen deu aos obxectores de conciencia
á guerra de Vietnam e á politica de apoio aos co ntra de Centroamérica; agora, aos
presos musulmáns t orturados. Algú ns dos 500 xa levan 3 anos ali e non saben as
causas da detención, conseguida moitas veces po r delatores comprados e pagados
por soldados norteamericanos. Pa ra Bush e col egas non existe a Convención de
Xenebra e ata manda presos a paises amig os coma Marrocos, Exipto, onde son torturados con toda violencia.

e···················
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27891 CERVO (Lugo)
Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax: 982 - 55 78 04

~ O CASTRO DE SAMOEDO

15168 Sada (A Cofuña)
Teléfs.: 981 - 62 09 37 /62 02 00
Fax: 981 - 62 38 04
~ Rúa Nova, 16

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 - 5819 05
Fax: 981 - 5818 88
~~ Proven~a, 274-276

08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 03 68
Fax: 93 - 215 01 79
~~

Zurbano, 46
2801 O MADRID
Teléf./Fax: 91 - 310 48 30

~~ Habana, 12

32003 OURENSE
Teléf. : 988 - 37 09 26
Fax: 988 - 37 09 28

f~ GALE:RIA~

~ARGADE:LO~
~~ Rubalcava, 30-32

15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax: 981 - 35 37 16

,,,

POLITICA .
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O voto dos emigrantes
A polémica sobre o escano da maioría a_b solµt_a v.eu destacar unha: realidade que tiñamos algo esquecida. Hai actualmente- máis de 300.000 galegas (sen
contar os m enores de 18 anos) que viven no estranxeiro, aínda que a metade
deles nunca coñeceron Galicia. Iso supón ao redor do once _por cento da nasa
poboación.
Pero é que son aínda moito m áis numerosos os galegas (un millón?) que
refixeron a súa vida dentro do ámbito español e non teñen de_reito a voto nestas eleccións. E seguramente hai rnáis de cen mil que están fóra de Galicia
(sobre todo na hostalería ou na construción, en Canarias, Baleares ou
Cataluña) ou navegando e que seguen tendo residencia en Galicia. E destes
últimos serán s~ guramente moi poucos os que votan, o que explicaría quizais .
un punto na porcentaxe de abstención.
Con motivo destas eleccións xurdiu entre os comentaristas, pero tamén no
público en xeral, a polémica sobre o sentido que ten que decidan sobre o futuro de Galicia todas esas ·persoas que por lamentables circunstancias non están
agora entre nós, ou mesmo non o estiveron nunca, e que en cambio non teñan
nada que dicir os galegas do interior, aínda que vivan en Castropol ou
Vilafranca do Bierzo e sigan falando galega cos seus veciños.

~~ 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

Houbo varias propostas
de reforma do método

~~ Albareda, 17

41001 SEVILLA
Teléf.: 95 - 421 67 08
Fax: 95 - 429 37 43
~~ Via Spallanzani, 16
20129 MÍLANO
Teléf /Fax: 02 - 29 51 03 40
~Oliva,

24
36001 PONTEVEDRA
Teléf.: 986 - 85 25 84
Fax: 986 - 85 7918

~~ Pza. de España, 2

27 400 MONFORTE DE LEMOS
Teléf.: 982 - 40 26 57
Fax: 982-41 60 33
~ Conde de Fenosa, 38

32300 O BARCO DE VALDEORRAS
Teléf.: 988 - 32 05 86
~ Rúa Castelao, 52

36980 O GROVE
Teléf.: 986 - 73 09 68
Fax: 986 - 73 23 34
~Calvo Sotelo, 8

.
36680 A ESTRADA
Teléf.: 986 - 57 52 46
Fax: 986 - 5i 02 94

··············e

Se caben todas as opinións sobre o dereito e maila importancia deses votos,
o que non cabe poñer en dúbida é que o procedemento para votar é manifestamente mellorable: E iso sábeno todos, expertos, partidos e electores. Estes
votos remítense por correo, pero en condicións moi diferentes das vixentes
para () común dos galegas.
Se alguén quere votar por correo ten q~e ir á oficina e cubrir un impreso
de solicitude. A Xunta Elecforal Provincial mandaralle lago a documentación
pertinente e con ela ten que ir de novo a Correos e identificarse perfectam ente para enviar o seu voto por correo certificado'~
Un residente no estranxeiro, rexistrado no consulado correspondente, recibe na súa casa, de oficio, a documentación que lle manda a Xunta Electoral.
E lago ·pode acudir a depositar o seti voto nunha oficina de Correos ou delegar ese trámite ·noutra persoa calquera. Ninguén lle vai esixir unha identificación. Como ademais os const:tlados non teñen :;¡. súa documentación ao día, o
p resunto elector pode estar morto ou ter cambiado de domicilio. Quen reciba estes documentos pode emitir o seu voto sen ningún problema.
H oubo varias propostas de reforma do método. A máis radical, a feita polo
BN G : qu e estes electores do estranxeiro voten de xeito similar aos de Galicia,
en mesas instaladas n os consulados . Pero nin o goberno anterior nin o <i:ctual
consideraron importante e prioritaria esa reforma.

O PETO DO ,,
SANTO .A NTON
Rubén Aramburu ·
O Caamaño é un rapaz da montaña, aló en
Mazaricos. Deulle por estudar teoloxía e marchou a Madrid á Universidade· de Comillas. O
outro día defendeu a tesiña, que ía sobre un
gale_go: Amor Ruibal. Déronlle sobresaínte e
xa é licenciado. Caamaño non é crego, nin
quere selo. Coma el ternos uns cantos leigos e leigas licenciados e
doutores en Teoloxía. Cousa boa, verdade? Agora vén- o malo. Estes
mozos e mozas,, teñen pouco fututo aquí na terra. Así, teñen que buscar traballo en Madrid. Pedro Castelao, de Ribeira, casadiño de hai
pouco, xa é profesor en yomillas. Camaño vai polo mesmo camiño.
A· outros déronlles clase de relixión aquí, nunha escola de nenos ou
nun instituto, e hai algún que anda no paro. Ti entendes algo? Andan

todo o día a dicir que fan falta xornaleiros e· cando ternos xente preparada non botamos man deles . É como os científicos qu.e teñen que
marchar a América porque aquí como .non teñas licencia en fútbo.l,
non con tas. Amor Pan é da Coruña, fixo moral en Madrid e acaba de
publicar un libro. nunha das editoriais máis importantes que hai. E
tamén está Soedade, da Terra éhá. Ter"iarilos xa un consello de sabios.
deses, e de-xente moza, que vive no medio dos mozos sen estar clericalizad9s. Menudo equipo de pastoral! Seguimos marxinados no
país. Non: acadamos riunca unha facultade de teoloxía grande e seria.
Irnos ter que convocar ao Bispo Xelmírez que se enfrontou cos de
Castela e conseguiu que o Reino de Galiza · acadara tanto esplendor.
Ou a Fonseca, Feixoo, Sarmiento ... Ti sabías moita teoloxía, ademais
en . galego, pois naciches no noso Reino,- aínda non existían nin
España nin Portugal- e mira, fuches dar aló a Umbria, lonxe da terra.
Que che parece o asunto? .. .Vaites, mira que dicirme que recorde a
Prisciliano! Pois aquí somos moi de Prisciliano, que a semente quedou ben metida na xente e non hai máis ca ir aos santuarios e romarías para darse conta. Dicíalo porque o descabezaron? Xa mo parecía.

e. . .:. . . .

· Victorino Pérez· Priet.o ·. Alfonso a1anco .
Torrado · Manolo Regal ledo · Xosé
Antón ·M iguélez .· Xosé Manuel Carballo
. Madalena Mariño · Pepe Chao · Daniel
.
López Muñoz · Alexandre F. · Pumariño ·
Lo is ~erradás · ~osé Lois _Vil ar · Ma_rta
Sopena · · Ramon D. Rana · Pauhno .
Pérez-Mendaña ·. Vanguardia Obreira. ··
Colectivo A Rella" (Antonio Fernández
Oca · Eliseo Miguélez · Constantino
'
Mariño · Tonecho Meixide Fernández) ·
MECG . XOC · Esmorga · Matilde Vázquez · Pablo Rodríguez
0itabén" . Primitivo Iglesias · For · Guillermina Mosquera
. Marica Campo · _Teresa Cabello · Tereixa Ledo . · Manolo
Varela · Alexandre Martín · Eladio Vega · Fran.c isco Ca.rballo
· lintxu · Miguel Anxo Araujo · Juan Antonio Pinto Antón ·
Miguel Suárez Abel · Os Radicais (Xoanxo, Marcial e Xabier)
· Mariano Guizán Sánchez · Lucia-no Pena Andrade · Beatriz
García Turnes · Xabier ·Losada · Severino Gestoso · Manolo
Paz Baña · Carmen Puente Fernández · Gumersindo
Campaña · Xavier R. Madriñán · Madó Do·m ínguez · Carmela
Capeáns Leis . Pedro Pedroüzo Devesa ~ Carme Fernández
García · Xesús Ferro Rubial · Moisés Lozano Paz · Clodio ·
González ·Pérez · Mando ·R. Bermejo ·. Sara ·paz _Q uiñones ·
Luis Gómez Aldegunde · Anxo Moure Mosquera · Pepe
Coira · Mario Cambeiro · .x. M. Lema Suárez · Manolo Sordo
Villar · Francisco. Lorenzo Mariño · Rubén Rivas Vidal · Lidia
. Campos Chan ·. Antón Miramontes · ~ntón Martínez
Aneiros · Xosé Alvilares · Agustín Bueno · M~nue.I Pérez
Blanco · Xoán Herranz · Henar . Román · Cristi.na . Xorxe _.
JAGG · Xavier Blanco · Bernardo García Cendán . Unai G. ·.
Suárez · Valentina Formoso Gosende · Celia Castro .Ojea · .
Gerardo Castedo Valbuena · Goretti Santos . . Beatriz
Cedrón Vilar · Daniel Asorey Vidal · María Acha González ·
Engracia Vidal · Francisco Xavier Martínez Prieto . María
López Ximenes · Manolo G: Turnes · Lines Salgad.o Iglesias
· Xosé Manuel Díaz Cadaveira · Fernando Veiga .
·············o
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Cando se fala daqueles tempos e de lrimia o primeiro que se me vén

á cabeza é algo que recordo cun sentimento de ...
Veredes. Pasaba uns días con Xosé Antón Miguélez e Manolo Regal
en Romariz. Unha tardiña o Xosé levoume a Muimenta á xuntanza da
redacción da revista. Ali estaban o Tori, Ana e Daniel, Xosé Lois Vilar
e non sei se alguén máis. O caso é que tocaba argallar o acróstico de
IRIMIA. O quee... ?. Si ho, aquilo de unha composición poética na que
as letras iniciais, lidas verticalmente, forman unha verba.
Acordaron compoñer primeiro cada un para si o acrogmt... ,ai que
o pariu! o dito, e logo poñelo en común. A min, nada, non me saía
nada e ademais, parviño de min, estaba na crenza de que se facía
cunha soa verba por letra. O Tori convidoume a comezar:
lrmandade
Reconciliación
lgrexa
María
Igualdade
Amor
Sorriron .todos e con verbas agarimosas saudaron a miña ocorrencia. Sentíame na gloria..., eu na redacción de lrimia, aportando ...
Logo comezou a ler a súa Xosé Lois:
Irnos facendo memoria...
Unha mestura de pequenez, de emoción e admiración abraioume
todo. Hoxe cando me pedides que argalle algo no vintecinco aniversario da lrimia teño de novo esa mesma sensación. Emocionado e
agradecido só me sae
Irnos facendo memoria
Recobrando o ser galego que esquecemos
Irnos sementando patria
Man con man inxertándoa entre os veciños
Irnos facendo outra historia
A favor dos rebaixados e oprimidos
Grazas a Deus e a todos vós por estas vinte e cinco primaveras

Francisco do Romualdo

Polas Romaxes
Por descubrirnos camiños e paisaxes da
nosa Terra
Polas Acollidas e as Celebracións
Pola Rumboia e o Berro Seco
Polos Medallóns e as Angueiras
Pola Festa e a Mesa com partidas
Polos Encontros de verán en Ourol , Loi o,
Vilán e Lourenzá
Polos Amigos, Fami lia Gra nde que dá vida
Polas Risas e polos Rezos
Polos Xogos e as Cantigas
Polas Ledas Ceas que namoran
Polo Sant o Trasno e as súas cartas dende o
polei ro
Pola Boa Nova
Polo Profeta Carrabouxo
Pola Fala que é Camiño
Por ser Casa de todos os que soñamos primaveras nesta terra

P.D.: A compañeira e os ftllos

din que eles tamén queren dar as
grazas a lrimia,

lrimegas, romeiras e rumboiosas grazas

Chon, Lucía, Raquel e Antón
e ················

acendo
Antón Martínez
Aneiros
Querida lrimiér. primeiro de
t odo gustaríame felicitarte
pola túa constancia e entrega.
Levas unha longa carreira e
non só non cansas, senón que
mantés as ansias de continuar.
Grazas por esta disposición e
este alento para os que con
frecuencia somos dados ao
desánimo ou á protesta inútil.
Pero dicirche tamén que os
- ~O.E ·.. A VE'R.. ~E l~To
anos non deixan pasar a vida
'E 'PR.~ t..J?)s.
sen lle cobrar a peaxe consabid a. A travesía do deserto
esconde sempre os perigos -tentacións- de querer converter as
pedras en pan. De ralentizar a marcha, porque non están os tempos para moitas aventuras. Hai quen pensa que mellor sería termar
do que fomos consegu indo ata agora, sabedores ademais de que o
inverno e o frío van continuar polo menos outro pontificado máis.
Non sei como dicircho sen ferirte. Sabes que son persoa adusta, feita nas mil e unha loitas da vida, atoutiñando, porque as luces
tíñannas encubertas cuidando que así impedían a desbandada,
camiñando moito tempo só, ata que dei contigo e con moitos dos
que te acompañan. Foi para min un renacemento. Por iso, recibe o
meu agradecemento máis sincero. Colle de novo o fío, porque
penso que non debes quedar parada na casa que tanta xente che
axudou a ir construíndo. Ti naciches para o Reino, para servir, para
darte gratuitamente. Mira, a min paréceme que o fermento é moi
bo, pero non en si mesmo senón cando desaparece engulido pol a
masa. Cando deixa de ser e de estar é bo, coma o gran de trigo
enterrado. Pode que o que desexo sexa un imposible pero sinto
morriña de hai tempo, cando eras máis nova pero máis popular e
talabas con e para todo o mundo, a feito, sen coidar demasiado o
que dicías. Creo que tes perdido algo disto. Non é que te fixeras
r.;onservadora, pero é posible que sexa un pouco así como sentirte mellor, máis cómoda cos da casa, cos de sempre, cos elixidos.
Non sei. Cando empecei a escribir isto non sabía que dicirche,
non me saían as palabras e sentía desacougo, pero agora que
acabo e releo o que dixen, aínda quedo peor porque me parece
que tam~ouco acertei ben co que quero, que nin eu mesmo teño
claro como é. Pero xa está. Unha forte aperta .

..............
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IRIMIA: DE ONTE
A HOXE
Engracia Vidal Estévez

Chegamos ao número 700. Parabéns
a fundadores, continuadores, colaboradores e lectores cos seus respectivos femininos ... !
Tres datas para evocar:
ONTE: Bastiagueiro, xuño de 1978:
1º Cruceiro, xuntanza cristiá: 15 anos
de lgrexa Galega, organizan: Boa
Nova e Encrucillada.
Alí aconteceu con emoción e discusión o nacemento das Romaxes. A
miña vivencia de fondo foi eco da
exposición de Pepe Chao sobre as
hierofanías. As manifestacións de
Deus na natureza, en lugares privilexiados. lso marcou as romaxes, e iso
alimentou o meu sentido contemplativo e espertou a miña conciencia
ecoloxista.
HOXE: lrimia segue a loita na defensa da natureza. E témola agora en
Pontevedra apoiando a limpeza da
ría a costa de buscarlle outro acougo
a ENCE.
ONTE: 9 de setembro de 1978: 1ª
Romaxe no Pedregal de lrimia. Eu
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acendo
renazo galega. Nova liturxia encarnada
na terra: lingua, símbolos, música ... , e
primeira presenza da muller no · altar.
Non a esquecerei nunca.
HOXE: lrimia segue a impulsar estas
dúas realidades. Con moitas realizacións
ás súas costas e moita resistencia nunhas estruturas que se amasan cada vez
máis reaccionarias, tanto ao posto da
muller como á inculturación nas liturxias.
ONTE : setembro de 1981: sae o número
O da revista lrimia. Téñoo aquí diante. A
páxina Boa Nova asegúranos a través de
Mateo a presenza de Deus entre nós
cando nos reunimos no seu nome. Uns
versos anónimos, que penso
son de Rega l, al értan nos
sobre a frat ernidade. Na páxina central uns consellos sobre
as eleccións. Moi curiosos:
votar a quen estime máis . a
Galicia, a quen coñeza mellar
os seus problemas ... Exemplo
de vascos e cataláns que
votan os se us... Tiveron pouco
eco ...
HOXE: Boa Nova segue a abrir
a revista. Fiel á fraternidade.
Coa muller incorporada como
autora (aínda que non tanto
como necesitariamos ... ). Os
consellos sobre as eleccións
aínda non dan froito abando. Despois de
24 anos de semente non logramos a
colleita desexada. Si, unha resistencia
digna e un horizonte de traballo inxente.
A teimuda inercia da lgrexa, cunha crecente identificación cun determinado
partido e cuns determinados modos, a
pedagoxía do medo ... , sobre todo en
sociedades moi dependentes... En fin,
iso é outro tema.
O formato mellorou cen por cen. O espírito segue. A ilusión é difícil que nola
superen. Con todo, sempre adiante!

Felicidades amiguiña !
Tareixa Ledo
Ola lrimia, queridiña.
Cóntanme que andas a cump rir os 25 anos nestes días e non quero deixar
de felicitarte, amiga. lncrible! 25 anos xa!
Hai ben anos que te coñecín ... Souben de ti cando aínda eras unha neniña case acabada de nacer... Ti non te acordas diso, xao ra. Daqu ela era s aínda
ben pequecha. Neniña da aldea.
Vivín algún tempo na casa na que pasaches a t úa máis t enra infa ncia, e
ali tra t ei con quen te enxendrou e t e pariu; tra t ei cos te us am igos e amigas
máis íntimas, e comprobei cos meus propios ollos os esfo rzos para criarte,
para coi dart e co n mimo. E tamén compart ín moit as das alegrías sinxe las que
a todos e a t odas nos fuches brindando ... Si , fo ro n t empos de risas e complicidades, de desvelos e carrei ras, de numerosos encon tros e de moita amizade_. Como non hei quererte, lrimia, am iguiña !
Co paso do te mpo bu scaches novos fogares e
tamén novas co mpañas. Can ta n qu e tes moitos
ami gos e am igas e que andas en moitas iniciativas. Al égrame, queridiña: por ti, e por seguir contá ndome entre as túas amizades.
Agora es t oda un ha mul ler, lrimia. Unha muller
de 25 anos xa , cunha longa vida de madureza e
futuro por dia nt e.
Desexo que sig as medrando viva e leda como
ata de agora, comprometida e sinxela coma sempre. Do pobo e para o pobo. Galega e para Galiza.
De fe e en feitizadora.
E sobre todo - e dígocho con moitísimo agarimo e tenrura e forza- desexo que te vaias descubrindo. e facendo como muller: que vaias conectando co teu lado máis fondo e xenuinamente
feminino, para así escoitar o latexar da vida en
cada recuncho da terra, atenda ás ondas de emancipación feminista que o
están traspasando todo. Portadora de alternativas, sempre. Para así "material izar os soños", como adoita dicir a nasa amiga Carme.
Atrévete Jrimia. Atrévete e descubre esa forza creadora feminina tan viva
en ti, e que agora pode tomar rumbos anovados. Atrévete pequena meiga a
ser rebelde de novo, rachando fronteiras antes insospeitadas. Vive nesta
nova transgresión que os tempos che ofrecen.
Este é un novo reto, amiga. Un reto insalvable para non te ires facendo
vella antes de tempo, e si en cambio ir camiñando cara á sabedoría.
Sei que todos e todas ternos parte neste teu crecemento, nesta nova vitalidade. Sei que eu mesma teño parte niso e non me boto atrás ... Aquí me tes,
queridiña, para irmos facendo camiño xuntas ...
Unha apertiña sempre, compañeira.
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Nin sete, nin setenta, nin setenta veces sete,
s e t e e e n t o .s !
lrimia chega ao número setecentd-s;' nin sete, nin seten- xa daquela, e non por unha simple arroutada ... Pero
ese número levaba na portada un expresivo texto: "No
ta, nin setenta veces sete, senón sete-centos. Como é
medio das tebras sempre hai un ha luz"; era polos versabido, os números teñen unha grande importancia na
sos de Manolo Regal para a Boa
cultura bíblica; mentres o dous sigNova ("Testigos da luz", aínda non
nifica tan só "uns cantos" e cinco
aprenderamos o normativo "testerepresenta un número aproximado,
muñas" ... ); tomamos boa nota: "O
o sete ven ser un número moi elevatestigo da luz/ é a voz de Deus/ que
do, "completo", "pleno", como as
berra no deserto/( ... )/ anunciándofases da lúa, que deron lugar aos
nos que Deus vén/ que a salvación
días da semana, da creación, etc.
está a chegar". lnxenuos? Utópicos!,
Máis aínda, vén a ser o número "perIlusionados! e capaces de ser tan
fecto" e sagrado: a totalidade querirealistas como para pedir o imposida por Deus; de aí o candelabro dos
sete brazos, a plenitude da luz de ·
ble pero necesario.
Logo fómoslle collendo "o tranquiDeus, a ordenación dos tempos
llo", ou o ritmo se se quere mellor;
sagrados segundo o sétimo día
fóronse repartindo e asumindo
santo, etc.
mellor as responsabilidades e ... ata
Para nós os números non teñen xa
hoxe ininterrompidamente. Coma
este simbolismo, pero tampouco
nos tempos da seca de Elías, nunha
nos dá o mesmo un ca outro, e adoifaltou o pan e o aceite na artesa, para alimentar o
tamos buscar os números redondos. Eu quero crer que
lume do vello proxecto, a pesar dos momentos de cano número sete-centos significa algo para esta revista.
O primeiro, que ... manda carafio!, son moitos números sazo e desalento. A xente nova que hoxe a fai, levándoa a navegar polo proceloso mar
de Dios!; que avultan nos andeis da
biblioteca, para os que os irnos ~lfJ.:;:-...~!lll!~~~~~--::':.'":'
-o-.:..~
. ----~ da Internet, son boa proba da capacidade de renovación. Quizais xa
encadernando humildemente, coma .
unha enciclopedia decente... Pero
non sexa tanto para os labregos son moito máis para quen sabe o
con pucha ou sen ela- dos que se
falaba na portada do nº O (por certo,
que realmente representa cada un
deses números. Eu, que a dirixín (é
xa cadrara daquela coas eleccións
un dicir... , mellor é que fun un obreiao Parlamento Galego de 1981 !, e
ro dun magnífico grupo, un traballafaciamos unhas recomendacións
dor con outros compañeiros non
tan suaves que... algúns puideron
menos traballadores e xenerosos)
interpretar como botar PP, aínda
durante máis de dez anos (desde o
que falabamos do voto nacionalista), pero seguro que é unha axuda
nºO ata o 391 ), sei ben de que vai a
cousa, como o saben agora o Rubén,
para máis dun, agardada cada quince días.
o Pedro, a Lidia ...
Desde aquí suxiro rematar de facer o
Lembro nos comezos, como custou
chegar a facer ata o número sete
Índice completo dos 700 números,
(sen ordenador, nin fotos, debuxanelaborado nos dez primeiros anos.
do case cada páxina ... ); bastante máis que os dous
Sería de grande utilidade para poder seguir usándoa e
manifestaría mellor a gran riqueza deste humilde gran
pesos que se pagaban por ela, porque o Pepe Chao e
mais eu - a primera "mesa de redacción"- viamos moi
proxecto, xa unha gran realidade histórica (desde logo
costento facer a revista cada semana, a pesar da colamáis ca outras "vodas do século", "partidos de fútbol
boración que atopabamos. Eu amenazara con dimitir
do século", etc.)
1
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Irimia unha grazosa
ocurrencia ~o destino?
Se non somos un lobby
cristián de esquerdas,
nin estamos financiados polo BN G
para galeguizar a toda a Igrexa
noroccidental, serrón que unicamente vivimos coa xustiña subscrición que facedes os que recibides
esta revista nas vosas casas .. . , que
somos? Somos 800 subscritores
dunha digna revista que merece a
pena ser máis coñecida ou substentamos unha anécdota periodística?
Acaba Irimia nos lindes que ternos
ou podemos chegar a moitos outros
sitios que sintonizan con nós sen
nos coñecer? Cómpre unha sección
de moda e un -anuncio de Coca
Cola para . dar entidade a unha
publicación? Ou bástase cos seus
contidos aínda que non estean asinados por aqueles a quen recoñecemos maxisterio públirn? Somos
capaces os anónimos de dicir algo
que provoque e axude a facer un
cambio social para mellorar un país
adormecido pola miopía?

E

N esta mesa de redacción tentamos face,rnos eco dos que non
teñen nome, pero si ideas e entusiasmo para levalas adiante.

Mesa de Redacción

Interesounos máis unha entrevista a
un qescoñecido enxeñeiro que se
vai á montaña montar unha explotación .ca un protagonista da nosa
vida social. Entendemos que Irimia
ten sentido se recolle ese sentir e
actuar colectivo que busca unha
Galicia mellar, que se atopa nos
espazos que se liberan do lucro e,
polo tanto, éntran na gratuidade,
entendida esta como a capacidade
de mirar algo polo que vale e non
polo que custa. Aínda que de forma
lenta, recollemos as suxestións que
nos enviades á redacción, e ternos
unha clara preferencia polo que se
fai verbo do que se opina. Sen caer
nun vacío activisrp.o, descubrímonos ante os que son capaces de ir
contracorrente porque · lle ato pan
máis goce á vida facendo o que
queren e, por exemp°lo, se asocian

l•IH
SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS

divinos, que ve o ser humano pecador no canto de velo creador. E
como mostra, a aberrante manifestación do Foro da familia, que aínda
·non debeu descubrir cales son os
vínculos esencia.is que forman unha
familia, sexa esta da forma que sexa.
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tarefa menor: ir coñecendo cómo
moitos dos medos que máis nos
dificultan vivir con certa liberdade
e plenitude son orixinados por
unha relixiosidade culpabilizadora
que ten lastres máis terrestres ca

t

J.fl

para distribuír productos de comercio xusto. Esa é a ideoloxía da terceira mesa:: descubrir o encanto dos
que constrúen unha Galicia de seu,
daqueles que a recrean desde a
necesaria base do idioma que
fomos parindo ao longo de tantísimos anos. E nese camiño non é

Irimia xa recibiu nestes anos de
todo: agradecementos, críticas e
tamén indiferenza. Moitas veces
acertamos e moitas enganámonos,
pero seguimos escribindo e seguides escribinqo os .que aquí colaborades, libremente, sen titares. E iso,
por riba de todo, valorámolo como
o máis prezado dos nosos logros.
E, por iso, hoxe preguntámosvos a
todos os que ledes esta revista: acaso
non credes que podemos facer un
esforzo común para que chegue aos
800 números con máis difusión da
que agora ten?
o·················
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ENTREVISTA

VISITA DE MARIANA
Corren tempos duros para América do Sur, a pobreza _segue machacando duramente uns países
ricos de seu e empobrecidos pola historia que /les tocou vivir. Unha historia que se fixo dende _
Europa e Norteamérica. Latinoamérica segue vendo como se extrae da súa terra unha riqueza á
que non poden acceder a maior parte dos seus habitantes. Non é raro que periodicamente estea
sufrindo convulsións políticas, ben en Bolivia, Venezuela, Perú, Uruguai ou Brasil. Hoxe tivemos
ocasión de recibir a Mariana Yonusg, educadora social e feminista venezolana, invitada pala.
un[versidade de Gaste/Ión para impartir charlas sobre ·a situaci(m do seu país, e mantercoloquios
con colectivos de educación popular. En Galiza estivo no Barco de Valdeorras e mais .na Coruña.
goberno do pobo; e hai un pobo que
avanza dende a condición de pobo
mobilizado para chegar a ser un pobo
organizado para o exercicio directo
do poder.
Queri é Chávez?
Dada a imaxe que as grandes transnacionais da información teñen acordado proxectar de Chávez, é importante diór o que p_on é Chávez." El
non é un tolo, nin un tirano.· Chávez
é un personaxe de .o rixe popular, mestura de indio negro, militar, nacionalista e· humanista que foi aprendendo
rio exercicio do seu liderado ata converterse nun político revolucionario,
o xestor dunha nova cultura política.
Estamos destinando os ingresos do P.etróleo a financiar programas educativos e sanitarios.
Un líder con compromiso e capacidaMariana, quen es e quejas?
sos do golpe de Estado do 11 de abril
de de comunicación co seu pobo.
do 2002
Son mestra, e fundamentalmente
Chávez é o pobo.
Que é a revolución bolivariana?
unha loitadora social comprometida
· Cales son os logros da revolución
É un proceso sui generis de carkter bolivariana?
coas loitas populares e as do movedemocrático, antiimperialista, baseado
mento de mulleres, que deberían ser
Un dos máis importantes é a digninas nosas raíces histórico-culturais. ·ficación do pobo. O noso pobo,
as mesmas, pero debido ás diferenzas
Sui generis porque combina o liderado durante corenta anos .de bipartidismo,
de xénero non é así. Convivín durande
Hugo Chávez cun nacente movedemocracia representativa crise ecote 14 anos en Nicaragua coa
mento
popular
de
novidosos
trazos
nómica
produto do modelo neolibeRevolución Sandinista. Dous anos
organizativos, e unha alianza cívicoral, estaba a perder a súa identidade.
despois do fracaso electoral regresei
militar. Este movemento, durante tres
Estaba
abafado pola .exclusión e a creao meu país. Ali son parte do pobo
eventos transcendentais (o .golpe de
cente
pobreza,
non só en materiais,
venezolano excluído que ve a posibi~stado do 2003,_ o boicot petroleiro · serrón tamén en miseria humana. A
lidade de converterse en suxeito da
do mesmo ano e o referendo presirevolución bolivariana comeza cunha
súa pr?pia historia. Pertenzo ao ·
dencial .do .2004) ten demostrado o
revalorización da nosa historia, do
movemento popular. Participo nos
seu nivel de conciencia e a súa capa- saber popular e máis da participación.
Colectivos Revolucionarios de Aragua cidade de mobilización. O proceso
O pobo · constrúe un proxe.cto que se
Militante (CRAM), uriha organiza- venezolano busca a construción
expresa na Constitución e dedícase a
ción popular que desenvolve a súa
dunha democracia directa na que pardarlle base. Para facer isto contamos
actividade nun estado agroindustrial
ticipemos todos, vella bandeira de
coa redistribución do ingreso petrodo centro do país, Aragua. Ali, a alian- loita dende os tempos da conquista e leiro. Somos o quinto produtor munza cívico-militar e mais o CRAM . colonizació~ . É
goberno solidario
dial de petróleo e un dos primeiros
xogaron un papel destacado nos suceco pobo, en transición cara a un . con reservas de enerxía. Antes da

e
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.Alfonso Mascuñana

O proceso venezolano busca a construción dunha democracia dire~ta na que participemos todos

revolución, o ingreso petroleiro chegaba só ao 20% da poboación. No día ·
de hoxe ese ingreso serve para finanzar os proxectos _que nos perrnj.ten
"sementar o petróleo" ..
E que plans financiades cos
cartos do petróleo?
Entre outros, as misións educativas a
través das que alfabetizamos millón e
medio de iletrados, e dereito á educación media ·e universitaria gratuíta
para toda a poboación. Outro dos
plans 6 a saúde integral: ata o momento existe a asistencia médica a razón
dun médico cada duascentas cincuenta familias na chamada Misión Barrio
Adentro.
Por outra banda, a distribución de
alimentos a prezos /populares faise a
través dunha rede estatal chamada
Mercal, que consta de almacéns, cen.tros de fornecement~, supermercados, .
'mercados tendas por todo o país e
ao alcance dos sectores populares.
Pero ademais existe un programa de
alimentación que suministra alimentos preparados a familias sen ingresos
e alimentos· a metade de custo a familias con poucos ingresos. ·
Tamén se teñen desenvolvido proxectos de vivenda digna para o pobo
(non _menos de setenta metros cadrados de construción) e estase a regularizar a tenencia da terra .u rbana e mais
a mellora do contorno coa organiza-

e

ción dos habitantes; é dicir, o cinto de
miseria conformado polos ranchos
estase a converter nun asentamento
humano, fermoso e habitable.
Ademais estase a redistribuír e a facer
produtiva a terra rural, favorecendo os
campesiños, e estase revalorizando o
local e mais o territorio mediante
núcleos de desenvolvemento endóxeno; desenvolvemento sostible, inte.gral, coa participación da xente e dos .
seu saberes, necesidades e intereses,
que. son integrado~ na elabora~ión,
'xestión e execución de plans, progra·mas e proxectos que esixe ese mode- .
lo. Poderíanse sinalar máis logros, pero.
para resumir diría que o pobo percibe
como as súas esperanzas se converteron en proxectos e estes vanse concretando.
Fálanos da participación da .poboación galega na revolución

Venezuela foi un destino predilecto
da emigración. Unha especie de .terra
prometida. Existe un forte. ingrediente de emigración galega no noso país
que se ten integrado no comercio, no
transporte público, na construción, na
agricultura. Un sector desa emigración que detenta un certo poder económico e se. organiza nas casas da
Irmandade Galega ao longo de todo o
país. Síntense afectados palas medidas
económicas ·como a regularización na
compra de dólares, os controis tribu-

tarios que lle puxeron cauto á fuga de
capitais e ao enriquece-mento ilícito.
Algún deles, ligados á industria e ao
comercio, uníronse a uns ou a todos
os paros ou boicots que organizou
Bush, atraídos polo canto de serea que
rezaba que Chávez sería derrocado, e
p·rovocaron a súa propia ruína. Pero a
nivel popular están os galegas irmáns
nasos, integrados nas loitas e esperanzas que son comúns e aos que tamén
chegan os logros do noso proceso.
Según me aseguran algúns compañeiros galegas acá, o noso destacado
ministro de cultura, Farruco Sexto, é
galega. Ten feito un destacado labor
dando acceso universal á cultura. El
sería un emblema da integración dos
galegos no noso proceso.
E cal é a participación da Igrexa na
revolución venezolana?

Ao igual que en todos os procesos
de loita en América Latina, a igrexa
venezolana está dividida. A xerarquía
eclesiástica forma parte da oposición
ao proceso, e participou no golpe de
Estado. Cando secuestran a Chávez,
un alto xerarca da igrexa acompaña
moi activamente os militares golpistas.
Os sacerdotes ·intelectuais, dende institucións vinculadas á xerarquía, fabrican teorías, informacións e propaganda para atacar o proceso. Os sacerdotes das igrexas situados en zonas residenciais da burguesía e da pequena .
burguesía utilizan a misa dominical
para lanzar sermóns apaixoados en
contra da revolución bolivariana. Pero
por outra banda está a igrexa popular,
que sempre acompañou as loitas dos
desposuídos no meu país. Estiveron ali
dende sempre, promovendo e acompañando as loitas reivindicativas,
cubrindo as: necesidades de saúde, de
educación e cultura que un estado
rico coma o noso debería asegurar,
promovendo o re~pecto polos dereitos
humanos, dando testemuño e formándonos na solidariedade, compromiso e amor polos semellantes. Agora
están ali, facendo a revolución cerro
arriba, llano adentro, na selva, río abaixo: ali onde estamos os pobres.

_

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

Beatriz Cedrón

CANTA VIDA ME DÁS, POLAINO!

M ira que podemos ch egar a ser
desagradecidos! Todo un catedrático
de Psicopatoloxía regalándonos consello que nos poden arreglar a vida,
n, s, m brutecidos coma éstamos,
b tándono n contra da súa sapieni ! Ai, Polaino, qu pouco sabemos
l r ntr liña ... E nin s quera iso, que
eñ r xp rto díxoo ben clariñ o:
n n
trata de que os homosexuais
d se ndan d pais hostís, distantes,
alcohólicos, violadores, abusadores ou
de nais sobreprotectoras; nin da necesidade do home e da muller como
figura de pai e nai, respectivamente,
para o desenvolvemento emocional

dos menores, non. Onde vai parar!
Coma explicou de xeito clarividente, dentro de dez anos os fillos adoptados · por parellas do mesmo sexo
esixiranlle ao Estado u~ha indemnización por ter consentido que se
quebrara a súa identidade persoal!
Xa estou vendo a norma regulam entadora: "Decreto 6312015, de 30
def ebreiro, polo que se regulamenta a concesión de subvencións ás ,persoas. vítimas
de violencia moral exercida sobre a súa
identidade persoal por suxeitos emocionalmente perturbados unidos de fo rma
circunstancial ou permarzente en ilícito
vínculo cohabitatorio fraudulentamente

considerado análogo . ao matrimonio civil
heterosex ual anterior á reforma introducida pala Leí X/2005 ".
Subvencións por quebrantamento
da identidade persoal ... Esa é a clave,
Polaino! Déchesnos a solución: a
partir de entón xa todos e todas
poderemos reclamarlle ao Estado
outras subvencións nesa liña, porque,
por exemplo, soster un exército cos
cartos de todos afecta á identidade
persoal de máis dun; ou o feito de
desprotexer día si e outro tamén a
cultura propi~ . tamén é mótivo
dabondo para ser beneficiari@ da
subvención; ou, un supoñer, as
mulleres (poucas, claro) que so:fren
algún tipo de discriminación' polo
feito de selo mesmo dentro do contorno familiar tamé~ ven a súa identidade persoal tocada; ou mira tí, os
propios homosexuais esixindo unha
subvención ·porque o Estado non lles
fixo control ningún aos seus propios
país alcohólicos, distantantes, hosds
ou sobreprotectores e lles deixou
parilos sen máis.
Polaina, que grande es! En dez
anos, todos retirados ...
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Esther Olveira
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ROMAXE EN ARZUA

A Romaxe deixa este ano os aires
do mar para meterse na Galicia interior. O destino dos irimegos para o
vindeiro mes de setembro serán as
terras de Arzúa, en pleno Camiño de
Santiago. A menos de 40 quilómetros
de Compostela, esta vila figura . no
Códice Calixtino, a primeira guía do
camiño que data do século XII,
como o punto de partida da decimoterceira e derradeira etapa do
Camiño Francés.
Con todo, o lugar onde se vai celebrar .a Romaxe .está máis marcado
pola proximidade de Sobrado dos
Monxes ca pola da capital de Galicia.
O mosteiro foi dende a Idade Media
unhas das principais refere~cias para
toda a comarca. Tamén para a Capela
da Mota. Ali, case no lindeiro entre
Boimorto e Arzúa, terá lugar a nosa
festa o sábado 1O de setembro.

organización, pero cómpre dicir que
f<?i o empeño persoal de Mini, o da
Quenlla, o que fixo que a Romaxe,
que· se celebrará o día 1O de setembro, teña desta volta acubillo na xeitosa carballeira que abeira a Capela
Santuario da Mota. Na súa memoria
de neno están moitas romerías tradicionais celebradas en familia e boa
veciñanza nese santuario.
Como gran parte dos santuarios
galegas, o da Mota conserva elementos precristiáns moi interesantes. A
carballeira ten sorra na zona como un
• lugar telúrico. Os veciños da parroquia do Campo falan dos poderes das
correntes subterráneas que pasan
debaixo da carballeira e que teñen
certa fama de rnilagreiras. Nos arredores hai tamén algunhas mámoas,
outro indicio que certifica a presenza
de cultos relixiosos anteriores á chegada do cristianismo.
N este lugar rico en todo tipo de
elementos simbólicos celebraremos a
Os inicios deste santuaiio están
Roma.Xe de Crentes Galegas, segunrelacionados coa rota xacobea. Os
do o esquema que ven sendo tradiperegrinos que chegaban dende
cional. A celebración pola mañá, a
Sobrado, polo Camiño do Norte,
partir
das 12, o xantar no campo, a
facían ali a derradeira parada e deron
orixe a un lugar de culto dedicado festa na sobremesa e a oración da
ós apóstolos. De todos eles, San tarde, que se fará. no mosteiro de
Bartolemeu é o máis popular na Sobrado dos Monxes.
Dende a orga~zación da Ro"max~
zona. A Romaxe ·que se fai todos os
non queremos rematar estas liñas sen
anos o 24 de agosto testemuña isto.
ter un recordo para toda a xente que
N unha comarca onde o agro e gando
son o cerne da economía, San está a traballar para que todo saia a
Bartolemeu é invocado como pro- pedir de boca ese día, dende o equipo que prepara a liturxia (Manolo
. tector de colleitas e rebaños, ademais
Regal,
Bernardo G Cendán e Xavier
de curar b bocio, enfermidade endéBlanco)
á xente da comarca de
mica na zona ata os anos sesenta. Por
iso un dos ritos máis típicos deste Arzúa, capitaneados por Mini e
Gumer, que desta volta deberán presantuario era o de "cortar o lobiño"
parar todo no lugar. A todos eles, graque consistía en pasar o coitelo que o
zas. E para todos os irimegos e irimesanto ten nas mans polo pescozo do
gas unha invitación especial para parenfermo.
ticipar na gran festa dos crentes galeNa comarca hai grupos e parroquias irimegas que van colaborar na gas en Arzúa.
e
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SOMOS IGREXA
ASEMBLE~

2005:
,
FE CRISTIA E CONCIENCIA CIDADA

n o guramente xa saberedes, o
19 e 20 de novembro vai ter lugar
en Madrid a Asemblea "Fe cristiá e
conciencia cidadá", promovida pola
Corrente Somos Igrexa e outros
colectivos.
Os cristiáns de base, atentos ao
momento que vivimos, querendo
descubrir os signos dos tempos, na
liña do Concilio Vaticano II, queremos encontrarnos e celebrar as oportunidades que este tempo nos brinda
para crecer na nosa fe e construír
unha sociedade alternativa, xusta,

part1Cipativa.
convivencia! . e ·
Superando así a mirada desconfiada e
desesperanzada que sobre o ser
humano e a sociedade civil teñen
lánzado certos sectores da Igrexa nas
últimas décadas.
Invitamos as comunidades, parroquias, colectivos e persoas individuais
a participar e preparar a .Asemblea
cun traballo previo que xirará en
torno a uns materiais de reflexión
que se están a elaborar e que se centrarán en tres eixos temáticos:
- A laicidade.

- Os dereitos sexuais.
- O avance dos fundamentalismos.
A Asemblea estruturarase en forma
de obradoiros nos que se partirá das
achegas dos grupos. É, polo tanto, un
encontro p.ensado dende a parti~ipa
ción e dende a celebración da fe
compartida.
Os matedais estarán á disposición
de todos á volta· do verán e eremos
que sería boa idea que todos aqueles
que esteamos ~nteresados nos puidesemos ver previamente e preparar o
encontro de maneira conxunta (propoñemos a data do 15 de outubro
en Compostela).
Queremos convidar_tamén os grupos de cristiáns non católicos que
sintonicen con estas aspiracións.
Oxalá que este encontro poida supoñer un paso adiante no camiñar xuntos de todos os cristiáns.
Estase preparando unha páxina
web na que irá aparecendo a información actualizada sobre este encontro. Por agora podedes vela eri
www.somosiglesia.net
Se algún grupo desexa aparecer
· como convocante da Asemblea, pode
na
dirección
facelo
somosiglesia@somosiglesia.net
Manterémosvos informados. Bo
verán!
SOMOS IGREXA-GALICIA
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FALANDO DA LINGUA

Lidia e Valentina
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Estamos de festa!!!
Setecentos números, manda forza! Xa che é cousa
seria. 700 números ... Iso xa non o pode dicir calquera!
lso veñen sendo. . . poñamos por caso que cada número
ten 15 páxinas (agora ten 16, pero houbo tempos de
menos) ... unhas 10.500 páxinas. E cantas palabras jrán en
cada páxina? Deben andar, aproximadamente, por unhas
500 ... , pois a conta sae en · 5.250.000. Un cálculo máis,
este para os amantes das grandes cifras. En cada páxina
dixéronnos os da redacción que ían sobre 3.000 letras ... ,
o que fai un total de ... (parecemos as do 1, 2, 3) .. .
315. 000. 000 de letras ... ! Manda chover na Habana, trescentos quince millóns de letras!!! e sabedes que é o
mellar. .. ?: todiñas, todiñas (ou case) escritas en galega.
Hoxe non nos resulta raro, pero nun ámbito tan castelani700 números por 1300 exemplares de cada un fan un total de ...
zador coma o da Igrexa poñerse a facer hai 25 anos unha
r vista en galega debía ser cousa de ver ... Pois para dian- ·Como . isto siga así aínda se ha volver a poñer de mo~ia .
te, ou non sabedes aquelo de at~ sete tira, Pepe; e de sete para aquela canción dos Resentidos que dicía Arde Galicia co
riba, Pepe, tira.
lume forestal. .. Os que han de andar contentos son os quéa t do isto, que vos queriamos contar hoxe? É que
teñen que . curar herba, que cunha viradura xa a poden
n t nt fl sta¡ tanto número e tantas flores que nos esta- levar para a casa. E os ·das vacacións, os veraneantes que se
m
tirand xa
nos foi o santo ao ceo. . . Sería do
dicía antes, a 'eses tamén lles gusta o sol, pero eses xa non
t n
, qu
dá Deus de balde? Vistes que verán nos está nos dan lástima que eses veñen folgar e se chove callen o
vind ? N ó v ña mirar para arriba, por. aquelo de Nubes
coche e van visitar algunha cousa por aí.
roxas ao sol pos to, tempo composto; ·nubes roxas ao sol nado,
Oe, pasounos coma cando callemos o ascensor, que
tempo desgobernado, pero a cousa non cambia ... Cada vez nos puxemos a falar do tempo e xa se nos ·acabou a viaxe.
que miran'los hai ceo claro e lostregante, que, como di o
Non vos queixaredes, que hoxe a cousa foi lixeira.:. É
refrán, é sinal de tempo bo e sofocante. Xa nos· gustaría un ceo
que xa case estamos de vacai;::ións! Ata a próxima, e xa
ovellado, que seica que aos tres días está mallado, pero nada . sabedes. . . dádelle á lingua que esa está sempre mallada!
.................................................................................. ......................... ·............................................................................................................................ .......................
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Xosú Chao Kogo

O demo
meridiano
Lembranzas dun
transgresor

..............
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O demo merididano
Os premios da crítica falláronse e entregáronse hai unhas semanas no centro ·
social de Caixanova en Vigo nunha cerimonia que presentou o irimego Xesús
Ferro. E este ano, no apartado de ensaio, o galardoado foi Pepe Chao polo seu
libro O demo meridiano. Estas "lembranzas dun transgresor" recollen a biografía
de Pepe ata o ano 78 e de paso a historia da igrexa en Galicia --:-tamén fóra- nese
mesmo período. N ese ano foi cando Pepe deu ." co camiño dos 'seus soños no
Pedregal de Irimia". Por medio desa transgresión que anuncia o título, como el
di, un "vaise distanciando do pseudo-ideal que forxou na súa iinaxinación". A
lapela desta obra, publicada por Xer~is di, moderada, que Pepe é unha das figuras máis brillantes do pensamento galega contemporáneo. En Irimia sabémolo
ben, e o xurado tivo en conta tales cualidades que ben se reflicten nestas páxinas, porque Pepe é un señor das Palabras. Parabéns!

