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

EDITORIAL
NON Victorino

APOCALIPSE

A AQUELA Mateo viña todo contento. Traía un papel na
Pérez Prieto agasallounos
man
esborranchado e enrugado por tanto aire que lle viña
recentemente cunha estimulante crónica sobre
dando
polo camiño. Entrou como un furacán, cos olios abera nova Asemblea de Cristiáns celebrada en
tos como se tivese medo de perder de ver. algo e un .sorriso
Madrid, con numerosa representación de .gruque poñía luz todo ao redor.
.pos e comunidades eclesiai_s de base da más
Trouxen o que me -mandou facer a profe - dix:o.
variada extracción.
- O que, Mateo? - preguntei sen comprender.
Hai ben tempo que non era tan necesaria
.
- Iso de escribir sobre este ano que remata .·.. - respostou con
outra voz de Igrexa. A crispación e polarización
aceno de fastidio.
·
social que actualmente se vive na sociedade
- Ah, xa entendo.
española e galega, unha ruptura maniquea
Tiñamos que falar de que· nos gustou e do que non - expliarteiramente orquestrada pola dereita política,
cou.
social e eclesial, é entendida, cada vez máis, polo .
- E ti que puxeches? - pregunteille.
público en xeral, coma unha loita entre a Igrexa
Pois eu púxenlle á profe que era mellor que rrlirara o papel
e o Agnosticismo, entre a Fe e a Razón.
que
escribín o ano pasado.
Mensaxes "complementarias" aos debates, coma
- E logo por que? Non tiñas moita gana de traballar, ou? Non
o dun suposto complót masónico con Zapatero
me
dirás que este ano foi igual có anterior!
á cabeza, completan un cadro que nos remonta
O que din na teie xa o sabe ela!
Boh!
aos periodos máis escuras da nos.a Historia.
·,-E logo o que che pasou a ti na túa casa, cos teus amigos e no
Unha clave do que pasa achéganola aquela
colexiv?
crónica, cando nos recorda que o medo é a raíz
- Pois eso, o mesmo do ano pasado ... que me pasaron moitas
psicolóxica de todo.fundamentalismo e descubrimos
cousas, unhas boas e outras algo menos boas.
ese medo á liberdade, á diversidade, á inseguridade, ...
- E iso non che valía para a redacción?
na xerarquía da Igrexa.
- A min si, que me custou caro aprendelo, pero a ela só lle
a voz impr scindible sería un elemento de
valería para corrixirme as faltas.
dist nsi ' n diálogo social.
- E explicáchésllo a ela? Que 11~ pareceu iso?
A clave tá en desbloquear o desencontro,
- Calou e pediume que fixera un debuxo para o próximo día.
n mirar cara a unha sociedade plural e igriah- Paréceme ben logo, Mateo.
taria sen medo e con esperanza e en desactivar
a chantaxe político~relixios.a que pesa sobre a
conciencia da xente crente.
.
Esa voz debe formular en positivo que precisamente por sermos crentes en Xesús estamos
a favor de que ningunha crenza teña privilexios
sobre outra -comezando pola nosa-; a favor das
fórrr:i.ula_s que aseguren que os menos privilexiados (o Evanxeo di simplemente pobres) son
os privilexiados no acceso á mellor educación
-aínda que se sacrifique o adoutrinamento relixioso -; a favor da radical igualdade de oportunidades entre homes e mulleres -empezando
pola propia Igrexa-, e entre calquera ser humano con independencia da súa condición sexual,
étnica ou cultural. Unha voz de apertura, com~
paix:ón activa, optimismo e confianza.
U nha aperta chea de ledicia, paz e tamén cumprida de esperanza.
O medo dos bispos failles escoller moi malos
No medio desta Terra e desta Humanidade que tan a miúdo
compañeiros de viaxe, pero non deberíamos
semella cansa, esmorecida ou chea de morte, El segue a mover as
permitir que se transmita á opinión pública a pedras da tristura e do desánimo, do individualismo e do poder
idea perversa de que ser católico é sinóni:mo de
que nos enterran, e segue convidándonos á ledicia e á loit~ á
ser integrista ou de que Jiménez Losantos é a mesa comp,arti9a e á vida.
'
encarnación da doutrina social da Igrexa para
Co noso agarimo e os nosds mellares desexos.
un novo milenio con perspectivas certamente
Bo Nadal e Aninovo!
apocalípticas.
Celsa ~ Anuncio.

BOA NOVA

Estrela de prata, na gruta da Basílica da Natividade (Bethlehem).
A súa inscrición reza: 'Aquí, da Virxe María, naceu Xesús-Cristo'

A CLAVE

Carme Soto
Os pastores atoparon o neno

Tanto Mateo coma Lucas cando escriben os relatos da infancia de Xesús, non pretenden
ofrecer unha biografía detallada de Xesús, senón que o seu propósito era mostrar o significado da súa vida e misión. Eles non queren ofrecer datos históricos obxectivos, bµscan, pala contra, narrar o feito da encarnación salvadora de Deus na historia
Para Lucas este acontecemento vén marcado por un dobre desafío: é para todos os seres
humanos e xermola nos espazos non esperados.

Xesús nace nunha familia Galilea pobre

q~e

te·n que viaxar a Belén, aldea da rexión de

Xudea. Ali reciben a hospitalidade sinxela dos seu parentes, pobres coma eles que,
xeralmente, non teñen mais que un cuarto na súa casa, no que nunha parte máis elevada habitaba a familia e na outra os animais. A corte formaba, polo tanto, parte do
espazo cotián e proporcionaba calor e alimento.
No fragmento de hoxe cóntasenos que uns pastores saen correndo ao encontro de
Xesús. Esta xente non eran precisamente persoas consideradas moi honorables e relixio..,
sas naquel tempo, pois polo seu traballo non respectaban o sábado e vivían moi a
miúdo na impureza ritual. Non obstante, son eles os primeiros capaces. de ver nese
nena a salvación de D.eus (2, 15), e convértense en voceiros da Boa Nova (2, 17-18).
Para Lucas é moi importante recordarlle á súa comunidade que non cantan ante Deus
os méritos e as honras sociais. O modelo son os pobres porque eles non poden dar nada
a cambio, só agradecer o don (2, 20) que están a recibir de Deus.
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DESMÁRCATE, POR
UN COMERCIO MÁIS
XUSTO E
RESPONSÁBEL" é a cam1111

paña de Solidariedade Internacional,
nun Nadal consumista, educando aos
cidadáns para colabqrarmos a pral dunhas relacións xustas entre pobos. E a
Coordinadora de ONG pregoa: "Para
todos, para todas, en todas partes''. Hai
6 ten das xestionadas por ONG: Lugo ("A
Cava da Terra", na foto). A Coruña,
Pontevedra, Vigo, Santiago e Ourense,
que loitan por salarios e traballo dignos,
a igualdade de xénero, os dereitos
humanos e o respecto ao medio, como
reivindicaron nas manifestacións de
Hong Kong contra a OMC.

/" ,.
No 2004 consumimos 37 Kg de peixe por cidadán.

f

O BACALLAU visíta-

n"os na Noiteboa. A súa supervivencia é limitada a pesar da resistencia natural e
capacidade reprodutora -cada femia pode xerar 9 millóns de ovos-. Pero a pesca ilegal, cambio climático, sobreexplotación de caladoiros, focas, etc., están a espolialo
en Terranova. Non son tempos do salga: desmanteláronse 8 conxeladores. 2 arrastre iros novas capturan bacallau en Noruega coma o"Monte Meixueiro" apresado por
sobrepesca, con tecnoloxía punta para procesado

e conxelado de 45 toneladas ao día

con xeo líquido no canto das escamas. Irnos ler Follas de bacallau, de Xabier Paz,
biólogo e navegante, a crónica da dura vida dos mariñeiros de altura.

DÍA 04
DIVERSIDADE
BIOLÓXICA, o 29, magoados

O ano remata co

por non escoitar o canto do urogallo ou

Este

Congresos no

existe, debido ao quentamento da terra,

Amnistía Internacional en Lugo.

lume, pistas incontroladas ... Nestes

Fundada no 1961 por Peter Benenson

montes están. en risco o oso pardo, o

(Londres 1921-2005). É a organización

cormorán, a cerceta, a aguia real. .. 400

pro dereitos humanos independente con

especies da nasa flora é fauna perigan

máis socios: 1,8 millóns de colaborado-

hoxe. No 2005 desapareceron 7 millóns

res (34.000 en España). Na Galiza emi-

de hectáreas de monte no mundo, o

grante celébrase o VIII Congreso de

dobre de Galiza.

.Estudos Galegas en San Salvador de

RELOXO de sol axúdanos a cambiar o ano. Atópámolo nun cruceiro de

Viso-Padrón. No antigo Exipto descubriron o día de 24 horas, o ano de 365 días, os
reloxos de a1,.1ga. A aparición da estrela Sirio indicaba un novo ano, pois o sol estaba
baixo e permitía ver a luz da estrela: era polo 19 de xµllo. No Museo de Lugo hai
unha escolla de 42 reloxos de sol feitos en pedra, pero a maioría lacen na provincia
de Pontevedra.

2006 coma o 32° de

pita do monte nos Aneares. Xa case non

Baía, un estado con moitos paisanos,
(12-15 de setembro) organizado polo
Centro da Cultura Galega. Tampouco
non debemos esquecer os 850 anos de
As San Lucas de Mondoñedo.

Alfonso Blanco Torrado

CENTENARIO DA
ACADEMIA homenaxeamos a
No

un fundador, MANUEL LUGRIS FREIRE,
na foto, .que creou o 1º xornal ·en galega: A Gaita Galega (1835) na Habana.
Publicou a Gramática do idioma galega
(1922). Fundou o Sindicato
No "Día da Paz" celebramos a

Solidariedade Galega e participou na

CÁTEDRA DA PAZ, A
SOLIDARIEDAD.E E O
DESENVOLVEMENTO

creación das lrmandades da Fala no
versario. Celebramos o Centenario de

na Universidade de Santiago, compro-

Lois Tobío. Segue a lembranza de Ánxel

metida en axudar a estudar a necesita-

Casal, alcalde de Santiago asasinado e

dos, sen medios económicos, ou con

atopado nunha cuneta de Cacheiras. Os

limitacións físicas e sensoriais, e con-

150 anos da Revolución de 1846, os

cienciará poboación na paz.

~a

1916_. das que festexamos no 90° ani-

Mártires de Carral, o Banquete de

foto

Conxo, fitos da nasa historia.

unha celebración no Obradoiro no congreso de "Relixión, diálogo e paz". EEUU
gasta un 250/o máis en armas ca en
axuda humanitaria, no 2004: 900.000

Hai moitos que comparten a NOITEBOA con xente marxinada: Laura

millóns de dólares, e con 450.000 en 6

Carrasco, primeira á esquerda, de "Solidarios para o Desenvolvemento" ceará cos sen

anos remataría a fame. Grecia, un 19;

teito de Madrid,. aos que achega ás noites algo quente; Ana B. Avendaño_de

Italia e Portugal, un 10; España,

"Mensaxeiros pala Paz" co "Teléfono Dourado" sementará coma todos os venres,

Alemaña e Canadá, un 5... Por 1 dolar

amizade aos que están sós; Domingo J.Martín de "Apoio Positivo", avogado de enfer-

invisten 10 en armas. Non hai paz sen
xustiza cando os

~00

máis ricos gañan

máis ca 416 millóns de pobres.

mos de Sida manterá aberta a súa asesoría; Pilar Casado de "Horizontes Abertos",
sacará e xog.ará como sempre cos fil los que están no cárcere coas nais, e Silvia Rojo
de "Terra de Homes" vivirá esta noite coa moza de Guinea que acolleron na casa
cando estaba enferma.

En 2006 ahí

ELECCIÓNS EN MÉXICO despois de anos de loita

democrática: revoltas estudantís (1968). contra a fraude (1988), a pral do voto
libre ... , e unha ditadura cimentada na corrupción do partido único, o PRI, a base de
"dedazos". Non esquecemos o asasinato de máis de 300 mulleres nun a.no en Cidade
Juárez na fronteira con EEU~ e xornalistas como Guadalupe García Escamilla (5-IV05), asasinadas palas mafias do narcotráfico.
No

ANO DA MEMORIA

lembramos as 85.000 vítimas da represión

na guerra e 45.000 na posguerra do golpe militar hai 70 anos. Só no 2° ·semestre do
36 foron "paseadas" máis de 2000 persoas en Galiza. A Asociación pala Dignificación
das Vítimas, coordinada por Manuel Sarille de 82 anos, na foto, vai erguer un monumento, deseñada· por Díaz Pardo, aos máis de 168 fusilados en Lugo, entre eles o
alcalde e o gobernador, e uns 500 na provincia. De xullo do 36 a abril do 37 houbo
máis de 566 "paseados" en Ferrol e 270 en A Coruña. A llla de San Simón, cárcere
(1936-46) para 2200 prisioneiros republicanos e onde morreron uns 600, vai ser o
Centro da Memoria deste tempo.

_

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

~ 27891 CERVO (Lugo)

Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax: 982 - 55 78 04

POLÍTICA

~ O CASTRO DE SAMOEDO

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

fAi

25 ANOS DE AUTONOMÍA .

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
28010 MADRID
Teléf./Fax: 91 - 310 48 30

~Habana, 12

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

fJi

Rubalcava, 30-32
15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax: 981 - 35 37 16
27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax: 982 - 24 4913
Urzáíz, 17
36201 VIGO
Teléf.: 986 - 22 00 50
Fax: 986 - 22 04 74

fJi

Albareda, 17
41001 SEVILLA
Teléf.: 95 - 421 67 08
Fax: 95 - 429 37 43

fJi

Via Spallanzani, 16
20129 MILANO
Teléf /Fax: 02 - 29 51 03 40

'

~Oliva,

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

fJi

Pza. de España, 2
27400 MONFORTE DE LEMOS
Teléf.: 982 - 40 26 57
Fax: 982-41 60 33

(t 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

(t Calvo Sotelo, 8

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

_

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

O 21 de decembro de 1980, 614.000 gal egos (un 28 por cen do censo)
acudían ás urnas para pronunciárense sobre o proxecto de Estatuto de
Autonomía de Galicia. Fóra das causas técnicas que algúns alegaron, todo o
mundo sabe que o interese polo referéndum era realmente pouco elevado.
Iso si, a xente que foi votar tiña moi cla.ra a súa opción a favor do estatuto, que acadou o 73 por cento dos votos emitidos. Estes datos reflicten a
frialdade coa que a poboación galega acolleu o nacemento .da súa aut.o nomía.
Quedaban moi lonxe os ecos da primeira gran manifestación a favor do
autogoberno galega, o 4 de decembro do 77, e tamén as protestas do 79,
cando máis de douscentos mil galegas se sumaban á protesta de case todos
os grupos políticos e de amplos sectores sociais en contra do chamado
"Estatuto da UCD".
A realidade é que o primeiro texto articulado elaborado, o chamado
"Estatuto dos 16", cunha moi ampla adhesión', empezou a ser rebaixado xa .
pola propia Asemblea de Parlamentarios de Galicia, a iniciativa dunha UCD
cunha ampla maioría.

a poboación galega acolleu
con frialdade o nacemento
da súa autonomía en 1980

~ Pza. Sto. Domingo, 4

fJi

· Tintxu

Viñeron logo outras rebaixas máis importantes, da man dos sectores máis
centralistas da UCD, con Martín Villa, Arias Salgado e similares, de xeito que
nos propios debates da comisión constitucional xente como Antonio Rosón,
Juan Quintás e mesmo Meilán Gil se atoparon enfrontados ao seu propio
partido.·
Os principais puntos de desacordo centrábanse na que finalmente quedou
como disposición transitoria cuarta, que establecía qu~ no caso de conflito
de competencias_da comunidade co estado era este quen tiña a sartén polo .
mango. Producíase esta decisión cando a UCD central tentaba "reconducir"
o proceso autonómico, logo das abrigadas concesións a Euskadi e Catalunya . .
O recoñecemento da lingua propia de Galicia, a coordinación das deputa- ·
~ións polo goberno autónomo e ·a autonomía fin~nceira eran outros tantos ·
· capítulos de fondo desacordo.
Constatada a fondura das diferenzas, ao longo da primavera do 80 e ·por
iniciativa do propio Adolfo Suárez, UCD mostrouse abertá a 11eg~ciar e así
se chegou ao Pacto do Hostal, que recuperaba tamén a participación de
Alianza Popular, que marchara dos debates da Comisión Constitucional do
Congreso. Finalmente, UCD, AP; PSOE, Partido Comunista de Galicia e
Partido Galeguista asinaron o acordo político, que logo a Comisión
Constitucional decidiu bendicir, cun histórico tra~acordo sobre o texto
aprobado un ano antes.
Pero os cidadáns perderan o norte con tantas reviravoltas. Por iso o estatuto nacía con tan mala sombra. Custaría moito tempo reconciliar aos galegas
coa súa autonomía, quizais porque falt~ba convición entre os seus promotores. E, desde log?, a maioría dos nacionalistas, que tardaron en integrarse no
proceso.
•.

O PETO -DO· ,
SANTOANTON

············································ffiibeii . Arambiiiil"·

D. José Aldao é un crego da Pascua Moza
de Arousa e ademais é o párroco de
Cambados. Saíu nun xornai moi cabreado:
matáronlle a tiros a dous mozos que andaban·
metidos na droga. Dicía causas moi serias,
como que hai rapaces de vinte anos que son
donas de pisos e teñen moitos rriillóns no banco a canta de vender a
merda esa que mata xente. Isto .é unha tolemia .. Todos queren ser
millonarios e que poucos queren ser persoas! Por aquí haiche moito
. diso, e xa hai varios na cadea. Aos peixes gordos non os pillan, e saben
ben quen son. A min gustoume que o Aldao saíra dicindo en alto o
que fala todo o mundo polo baixiño. Si, Señor. Oxalá os cregos saíran sempre na prensa por causas destas. Díxenche un .día, santo Antón,
que isto tiña que ser unha loita da nosa igrexa e pór nela todos os
esforzos. As aldeas
están cheas de rapaces
perdidiños polos cartas e palas drogas, e os
. políticos pasan, os pais
pasan, os mestres
pasan... e logo o que
pasa de verdade é o
enterrador. Pois é un
reto ben importante o
de crear estruturas que
fagan realidade aquilo
do que tanto falamos,
aquilo do Reinado d~
Deus. Cada _arciprestado podía ter un centro
dedica.do aos drogadictos e á prevención,
e tamén á denuncia. E
podían crear centros
de día para eses rapaces que desde pequenos andan todo o
tempo pola rúa e
polos bares porque os
pais traballan moito
para facerse millonarios. Tamén podían ter equipos para axudar as
parellas que se queren separar, que hai moitas e moi novas. Oín na
radio que nunha parroquia de Madrid teñen un local para atender e
acompañar a persoas con enfermidades mentais, todo con voluntarios. Estas son _as estrelas de Belén que precisamos na nosa terra.
Xa é Nadal e todo está cheo de. luciñas de cores.Antes era nas ciclades, pero ~orno os chinos as venden tan baratas hai mecanismos deses
por todas as casas, e vai un de noite pola aldea e parece que baixaron
os marcianos. Din .que sobe a electricidade, para min que parveamos.
Bueno, bo N adal, meu querido amigo ... , que dicí~ aquel outro.

.
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PARA NON

PERDER O SUR

A INMIGRACIÓN É UN AGASALLO
QUE HAI QUE CO.IDAR
O trato que se dá nos medios de comunicación aO"asunto dos inmigrantes condiciona as nosas
actitudes e, ó cabo, en nada axuda a solucionar os problemas sociais que poden xurdir e que, en
boa parte, nacen dun medo instintivo ao que é diferen_te (e ademais pobre). Somos un país ·de
emigrantes e seguro que estamos dispostos a recoñecer que a nasa emigración foi un agasallo
para a Arxentina, Alemaña e Suíza, unhas economías que daquela necesitaban xente disposta a
trabal/ar duro e ben. E nós fixémolo. Quizais nos custe máis agora recoñecer que os
subsaharianos e os ecuatorianos son tamén unha axuda e unha oportUnidade. Pero é certo.

A

UI Fa.JOTAT

b UNA~~ ..

~ TMI ~ COM UH FU.1. PE llAPEQ
LA FEl.JCIPAD ES t».IA C05.A LIGeRA ...
TAN UGE~A COMO llllA ~A DE t>A1'EL

Ollo cos medios
Non hai tanto que, con ocasión das
martes de Melilla, manifestabamos a
nosa desaprobación por aquela burla
da COPE sobre o que eles chaman
os "subsajas". Seguramente non terían tanta audiencia nin tanto éxito se
non houbera en nós unha base instintiva de desconfianza e rexeitamento primario do outro. É fácil excitar
os sentimentos viscerais para gañar
audiencia. É o cómodo. Polo contra!....
río o encontro e o diálogo esixe
movemento, dos pés e do corazón. A
integración require esforzo planificado.
E tamén un esforzo mental. Os que
veñen do Sur non son por principio
unha ameaza, nin son por natureza
ladróns, nin por cultura perigosos
integri tas, nin por actitude vagos e
maleantes.
Ao contrario, os inmigrantes en
principio son, desde o punto de vista
puramente económico, necesarios.
Pero, ademai , desde un punto de
vista humano repre entan unha

_

oportunidade de enriquecemento
cultural, de tolerancia, de solidariedade. En linguaxe té'.olóxica: unha
graza, unha ocasión de tomar partido
polo Reino da Xustiza.

A vella e satisfeita Europa,
Galicia incluída
Europa necesita a inmigración para
compensar serios des'e quilibrios económicos e demográficos. Resulta
dificil calcular cantos son "económicamete necesarios"' pero está claro
que nesta década o ·noso sistemas de
seguridade social estará ao borde da
quebra sen novas cotizantes. No
Estado Español pódens.e necesitar
entre dez e quince millóns de inmigrantes nos próximos anos.
É previsible que sectores como a
agricultura, a pesca e a construción,
necesitarán traballadores tamén en
Galicia. Xa sabemos, pola nosa propia
experiencia como emigrantes, que os
postas de traballo máis duros nas
economías envellecidas e desenvolvidas son ocupados por inmigrantes. E
isto po~ unha razón obvia que com-

probamos nas nasas propias familias:
os filias e filias dos nasos traballadores manuais e non cualificados acadan, normalmente, un alto nivel de
formación, e non desempeñan o
mesmo tipo de traballo cós seus país.
E isto aínda se fai máis claro se ternos
en canta que, en moitos_casos, tales
filias ou filias nin sequera existen: a
nosa baixa natalidade bate récords en
Europa.
Observemos algo tan nos o como a
pesca: ali onde o avó foi un mariñeiro de baixura en réxime de subsistencia, o pai foi un mariñeiro de altura,
traballando en durísimas condicións

quen perde,
desgraciadamente,
non é o
Estado receptor
senón o Estado
emisor de
emigrantes
-hoxe dificilmente aceptables- pero
gañando un salario que permitiu o
despegue familiar. Pero a tendencia é
que os B.llos, e os netos, con máis
estudos, se dediquen a outras causas.
Agora os mariñeiros galegas, e cada
vez máis, naceron en Perú, Cabo
Verde, etc ...

Dat:Jiel López Muñoz

A construción da imaxe do
inmigrante e as súas consecuencias
A nosa imaxe do que pasa coa
inmigración está moi condicionada
por estereotipos e prexuízos. Cando
os medios falan, usan palabras_pouco
inocentes . .Falan de "vagas" de inmigrantes, acentuando o aspecto de descontrol, de masa, insinúan invasión,
agresión, asocian inmigración con
con mafia, ilegalidade, miseria, etc .. .
Os que inmigran no son invasores.
O número dos que o intentan é
menor do que se necesita. O problema é a forma en que o intentan, a
explotación á que son sometidos
antes de intentalo, o estado no que
chegan e as consecuencias para as
·súas comunidades de orixe.
Os que veñen non son os miserables . Aquel trazo de invasores vai
uni·do ó de esfarrapados miserentos.
Pola contra, está comprobado que
aqueles que o intentan son os máis
preparados de entre os seus: Quen
perde, desgraciadamente, non é o
Estado receptor senón o Estado emisor de emigrantes. É África a que está
privándose da súa forza de traballo
mellor preparada. A emigración, en
principio, empobrece .ª África, para

De momento non se deron en
Galicia casos escandalosos de xenofobia contra inmigrantes. Disque é porque o número aínda é relativamente
pequeno: uris 45000 legais e, posiblemente, outros tantos sen .papeis.
Tamén pode ser que a nosa propia
memoria de emigrantes nos axude a
ser acolledores. Pode ser. Pero, idealismos á parte; ternos as mesmas vísceras, medos semellantes e, sobre todo,
vivimos no mesmo sistema económico e ideolóxico ca aqueles que teñen
protagonizado por Europa adiante
tristes episodios de marxinación,
segregación e represión dos · inmigrantes.
As políticas sociais, de vivencia, de
variar, non á vella Europa. Ahonda
integración laboral e escolar deben
con saber canto están pagando por
evitar a creación de illas e guetos culdar o salto: quen dispón en África
turais. O contrario sería crear unha
deses aforras? Pero, ademais, ocorre
bomba do tempo, como a que estaque están relativamente ben formalou recentemente en París.
dos (o seu nivel de formación é en
A multicÜlturalidade hai que trabacalquera caso · superior ó dos nosos
emigrantes no pasado), xa están llala .tamén en Galicia, porque non é
doada, nin para a dereita tradicional,
medrados e socializados, teñen vitalinin
para o progresismo urbano acodade e boa saúde, e son ousados. Son
modado, ni para os nacionalistas .
unha forza de traballo de elite.
Todos ternos o noso lado escuro que
Os que emigran no son unha
traballar. Descríbeo moi ben o obsercarga económica.
vatorio de inmigración de ATTAC:
A poboación é clave no desenvol- "A multículturalidade, ente.ndida como a
vemento económico. As nosas eco- posibilidade de coexistencia dentro dun
nomías están en moderada pero con- ·mesmo territorio de tradtcións e prácticas
solidada expansión e necesitan do
culturaís diferentes non é vista nin pensafactor humano ·non só para producir
da como enriquecedora senón vivída como
e cotizar, senón para consumir. En ameaza e perda de identidade propia, ·
periodos de expansión, unha poboacomo competencia e invasión. Ambos,
ción crecente crea demanda interna.· autóctonos e inmigrantes deben acomodarEles demandan vivencia, alimentos,
se mutuame.nte e aceptar certas variacións
vestido, transporte: dinamizan e anoda súa conduta en ben da convivencia
van a economía.
~omunitaria. É, xa que lago, preciso traballar coa comunidade e poñer en marcha
i-lipocrisías de cada día
unha política de sensibilización tanto para
Desmontar as falsas imaxes é
a integración dos inmigrantes como para a
importante, pero non suficiente. Hai
defensa dos dereitos humanos violados
que crear actitudes de acollida, pero,
tan importante ou máis, é crear estru- permanentemente co sometemento a
turas de acollida. Hai que superar a situacións de discriminación e explotaciÓ.IJ. Débese incorporar a multiculturalihipocrisía dun sistema que sabe que
dade como principal enfoque dunha "culnecesita o inmigrante pero que o
tura de recepción".
trata como se fose un atranco.

-·············
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PARA CONECER:
ANDAROULER

Clodio González Pérez

NO PRIMEIRO CENTENARIODE ANTONIO FRAGUAS
aos 13 anos, onde xunto con outros compañeiros funda a
"Sociedade da Lingua", da que o fin principal sería o
engrandecemento de Galicia. Tivo por profesores, entre
outros, a Lousada Diéguez e· Castelaci.
Cursa Filosofía e Letras en Compostela, mgresa no
Seminario de Estudos Galegos, colaborando en todas as
actividades, desde as catalogacións artísticas e arqueolóxicas (coma a da terra de Melide) ata ·as bibliográficas. En
1933 toma posesión como profesor de Xeografia e
Historia no "Colexio Subvencionado" da Estrada, que
axiña pasa a denominarse instituto, do que foi secretario.
Participa activamente na vida cultural e política da vila
(secretario do Partido Galeguista) ata 1936, en que remata a súa e~tadía no intre en que se presenta na pousada
logo da cea un alumno seu vestido de falanxista con pistola na man obrigándoo a que o acompañase. Andou
fuxido algún tempo e non volvería máis á Estrada: o 20
de maio de 1937 a Junta Técnica del Estado de
Pontevedra separábao definitivamente do ensino público.

Don Antonio, un dos nosos "bos e xenerosos", naceu o
28 de decembro de 1905, o día dos Santos Inocentes e,
como adoita dicir, por sorte se salvara de Herodes. Veu ao
mundo ·en Loureiro de Cotobade cando estaba a piques
de rematar o ano, pero no rexistro civil aínda constando
que naceu o devandito día, figura asentado en 1906, o
once de xaneiro, pois súa nai non puido ir antes ao concello polo " temporal reinante" .
Filio dunha moza solteira pobre natural de Listanco
(Ma~ide) que viñera vivir a Loureiro cuns tíos, non coñecerá ao pai ata os sete anos, xa que uns días antes de que
el nacese emigra p~ra o Brasil. De volta recoñéceo e casa
coa nai, e de de ese intre, 7 de agosto de 1912, Antonio
Fragu as Vázquez pasa a apelidarse Fraguas Fraguas.
A familia tiña pensado emigrar para que o fillo fose
maquinista de tren en Río de Jan eiro, pero un mestre
convenceu o pai de que o neno debía estudar " unha
carreiriña", facendo o ingreso no instituto de Pontevedra
···············e

Oposita varias veces pero, como lle dixo un dos membros
do tribunal, "la política acabó con Vd". Non deixa por iso
de traballar, catalogando de novo os libros d() desaparecido Seminario de Estudos Galegos, que foran levados
como se de esterco se tratase para a biblioteca da
Universidade, agora depositados no Instituto Padre
Sarmiento de Estudios Gallegos, versión franquista do vello
Seminario.
O 15 de maio de 1950 toma posesión no instit~to de
Lugá como catedrático de Xeografia e Historia, permanecendo ata o 22 de maio d~ 1959 en que solicita· traslado para o instituto Rosalía de Castro de Santiago de ·
Compostela, onde se xubila o 28 de decembro de 197 5.
Non deixará por iso de continuar traballando arreo á prol
da nosa cultura, á vez que diriXe o Museo do Pobo
Galego desde a constitución do pádroado o 31 de xullo
de 1976.
Don Antonio faleceu en Compostela o 5 de novembro
de 1999, pero algúns anos antes xa doara a súa excelente
biblioteca ao Museo do Pobo Galego, para que os seus
libros -cando el naceu na súa casa non había rungúnpoidan ser consultados por todos cantos queiran _traballar
por unha Galicia mellor, culta e máis rica.
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NIN DE·REITOS NIN HUMANOS

Na conmemoración dos Dereitos
Humanos deste ano, permítanme que ·
lles co~te este pequeno canto. Érase
unha vez unha nena que:
"Un error profesional me produce en mi nacimiento una
parálisis cerebral / Mi familia se
hace cargo de mi estimulación.
A los doce años una profesora
no quiere evaluarme / Interviene
el Equipo de Orientación Específico.
A los catorce años me rechazan en un centro sin llegar a
verme / Otro centro me recibe para
hacer BUP.
A los 19 años ·se plantean
muchos problemas con mi
selectividad, concretamente con
la adaptación / Se nombra un_tribunal específico.
A los 21 años preciso rehabilitación de mantenimiento para
mejorar mi calidad de vida. Los
servicios sanitarios me la niegan
por considerarme enferma crónica.¡ Una parálisis cerebral no es

una

enferm~dad!

Marisol Bravos López
Colectivo AdianteXá

/ Mi familia la

costea.

A los 22 años acabo mi carrera".
E agora permíta.pm.e que lles aclare
-que non é un canto. Esta moza é
veciña nosa e .representa o vivir día a
día de moitas persoas con discapacidade.
É fácil imaxinar o peregrinar desta
familia, porque aínda hoxe non existe coordinación entre os distintos
profesionais nin un protocolo de
actuación ante un neno ou nena que
presente algunha dificultade. Recibir
unha atención temperá de calidade
queda moi lonxe da realidade. O
aspecto educativo é suficientemente
· representativo no canto. Temos. lexis~
lación, pero falta reflexión e planificación. No tema sanitario, só no caso
de sufrir_ algún accidente un pode
chegar a nunha lista de espera. Do
.c.qntrario, nin a idade nin as secuelas ..
físicas son suficientes para que teñamos opción a mellorar a calidade de
vida.

Con esta base, podemos supoñer o
futuro. Se alguén consegue asomar
cabeza cara o mundo laboral, ali · o
está esperando máis do mesmo:
desinformación, descoordinación,
· insensibilidade,
incompetencia ...
Porque verán, a historia non rematou. Aínda non. Sí; rematou a carreira, pero .a tan cacarexada integración
das persoas con discapacidade quédase no papel, a veces',. por simples cuestións burocráticas.
Continúolles eu a historia.
Presentouse a unhas oposicións por a
reserva .de discapacitados e despois de
expoñer o tema, previamente elaborado por escrito, a presidenta do tribunal dille coa crueldade dun sorriso: ya está hecho, no te entendí.
Asegúrolles que ten sobradamente
demostrado no seu currículo a capacidade de darse a entender sen problemas ..Chegan unhas segundas oposicións para as que solicitou previamente adaptación de tempo, segundo
bases da convocatoria. A respost_a
emitida desde Lugo non chega ao
tribunal porque este nunca a solicitou e a nosa amiga, contra reloxo, ten
que ir a buscala. Comeza o exame
coa incertidume de saber con que
tempo canta quedando á mercede
dun tribunal que nin se molestou en
coñecer previamente as características da opositora. Como lles dicía nin
dereitos nin humanos.
É lamentable que os nasos representantes digan que Galicia vai no
vagón de cola. Pois xa saben ¡a trab allar! porque o · artigo 49 da
Constitución di, referíndose aos
poderes públicos, que ''prestarán la

atención especializ ada que requieran y los
ampararán especialmente para el disfrute
de los derechos que este Título otorga a
todo ciudadano".

_

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

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

DEBATE ABER 1O

TÍPICOS TÓPICOS
No debate educativo resoan con forza as voces que critican o ensino concertado. Tamén
en lrimia. Como parte interesada no tema que son, gustaríame facer un par de
comentarios ás críticas máis comúns.
ameazaron con non matricular alumnos de non chegar a acordo, crearon
os concertos. Así ternos agora 2 tipos
de centros. Por unha banda aqueles de
grandes ordes relixiosas que, cando
menos en teoría, non · pretendían
tanto gañar cartas coma incidir na
sociedade infundindo os seus valores
por medio da educación; estas ordes
antes tiñan moitos frades e monxas en
nómina que, por aqµilo do voto de
pobreza, permitían que os seus salarios pasasen a :financiar os proxectos

O comedor esco lar é un dos serv izos que máis valoran os pais

Adóita argumentar que os males
do n ino público están nos centros
concertados, que os recursos do
Estado, desviados para enriquecemento duns poucos (os donos destes centros), levan aos profesores da pública a
facer o seu traballo en condicións
indignas. Ante isto cabe dicir qll:e o
alumno do ensino conc~rtado cústalle ao Estado o 70% do que lle custa
na rede pública. Dito doutro xeito:
profesorado da concertada traballa
máis hora~ por menos cartas (ademais
gozamos de moita mellar saúde,
vamos, que ternos moitas menos baixas por enfermidade). Por outra
banda, a patronal dos centros concertados non ch.eira estes cartas, xa que o
pago se produce directamente da
Xunta ao profesor. Os únicos cartas
que chegan ao centro son os da partida Outros Gastos que, créase ou non,
ata o de agora non chegaban a nada,
razón pola que os traballadores non
doc nt non viron un céntimo de
subida alarial no últimos anos. Esta
partida, obre a que ademai vai a
cal facción, lectricidade, reparación , repintado, etc pódese demos-

o

_

trar calculadora en man, que non dá
beneficios. Porén, non é pr-eciso calcular. Abonda con pensar cantas ·persoas ou empresas con cartas e intenció.n de investilos para tirarlles réditos, apostaron nos últimos anos por
crear centros educativos. Máis ben o
que acorre é que pouco· a pouco os
centros van pechando. Volvendo ao
argumento orixe, que acorrería se os
nosos centros desaparec~sen mañá? .
Traballarían na pública mellar, con
máis medios? Semella un tanto inxenuo pensar que os orzamentos para
educación fosen subir un 30% pola
nosa desaparición; o que hai é o que
hai e sen nosoutros. que traballamos
máis barato, aínda tocarían a ~enos.
Por que, xa que logo, hai centros concertados, se como digo
non dan beneficios?
Os concertos apareceron cando,
acabada de aprobar a Constitución
que universalizaba a escolarización
(ensino de balde para todos), a U CD
atopouse cunha cantidade inxente de
alumnos que a rede pública non
podía absorber. Medio chantaxeada
polos centros, daquela privados, que

cantas empresas
apostaron
nos últimos anos
por crear
centros
educativos?
da orde. Por outra banda, aqueloutros
pequenos centros que comezaron
sendo de pago naqueles tempos nos
que as rúas estaban cheas de nenos e
polo tanto existía demanda e a educación era un negocio rendible; creados
normalmente como empresas familiares, sobreviven agora grazas aos
Concertos coa Xunta porque, aínda
que como empresarios non obteñan
un peso, como traballadores en nómina teñen un salario do que vivir (E
somos en Galicia 3. 000 familias as
que indirectamente se poñen . na
picota cando se pide acabar coa concertada ·s en máis miramentos).
A selección do alumnado
Escóitase tamén dicir que nos nosos
centros se selecciona o alumnado.
Son consciente de que se pode dar

Manuel G. Turnes
·····································.-····································································································································································································:··············································
algún tipo de enchufismo, como
tamén todos coñecemos algún centro
público. c~pitalino que selecciona o
alumnado. Porén, non é a norma que.
as direccións dos centros se reúnan a
conspirar para filtrar alumnos molestos . Hai unhas regras de xogo claras e
uns criterios establecidos para entrar
nun centro pagado con fondos públicos, sexa da rede pública ou da concertada. A trampa máis ben está antes,
cando un centro que se construiu na
antiga periferia, é absorbido pola
cidade e pasa a estar no centro, con
alumnos do centro, ou cando un pai
empadroa o seu fillo na casa do que
lle vendeu a lavadora para ter ao seu
favor o criterio de proximi.d ade.
Se non queres caldo, dúas cuneas.
Por se fose pouco, agora concértase
tamén Infantil. Máis axuda para a privada! Innegable que nos afianzan. Do
que non se dá conta quen isto critica
é que se fai precisamente para non
aumentar esa trampa da que antes
falabamos. Se os alumnos entran en
Infantil pagando, logo van ocupar as
prazas de Primaria (o alumno que se
queira incorporar a ese tramo gratuíto non vai ter praza) e, daquela, si que
teriamos unha segregación por . nivel
económico entre uns centros e
outros. Quen non poida pagar en
Infantil estará dirixido inexorablemente á Pública, que se convertirá
nun ghetto. Ao estar Infantil tamén
subvencionado, todos os alumnos,
independentemente do poder
económico serán repartidos polos
colexios da zona (públicos e concertados) segundo criterios de
proximidade á vivencia, lugar de
traballo dos pais, etc.
Os etc.
Á hora. de preferir un centro concertado a un público non pesa tanto .
o ideario do centro ou a calidade do
ensino coma certos complementos: o
comedor escolar, as actividades extraescolares e todo aquilo que permita
deixar os fillos · nun entorno seguro.

Non é a norma
que as direccións
se reúnan a
conspirar para
filtrar alumnos
molestos

Curiosamente, non é raro atapar nos
como o centro público do Milladoiro
arredores das vilas profesorado da se encheu de alumnos en canto o
pública que promove e consegue pap Concello puxo en marcha o comedor
os seus centros a xornada única aínda e o programa de atención aos rapaces
sabendo que non hai alternativa para desde as 7 da mañá para aqueles pais
o alumnado pola tarde, ou que os
que o precisan. En consecuencia, a
alumnos de 3 anos van ter· que solución non está tanto en mandarmadrugar; pero logo manda os seus
nos a nosoutros ao paro, como en trafillos a centros concertados con xor- ballar porque os Gobernos se tomen
nada partida actividades extraescoen serio a reorganización da rede
lares. Se eles non velan pola calidade pública axeitándoa á sociedade actual.
dos seus centros, non é de recibo que
se nos critique a nós p9r .----...---...-.------,.-----.----.----........--=-=-=--=----
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responder á demanda.
Véx ase
en

nha lembranza garimosa
e un afán de solidariedade entre todos
cara a xustiza e a paz no mundo.

"Por riba das nasas distancias, ... ,
coma a un irmán che falo".
"Non temas nas nasas mans
as solucións para os problemas do mundo.
Pero fronte aos problemas do mundo,
ternos as nasas mans.
E cando o Deus da Historia veña,
~a mirar para as nos as mans ".
Por iso neste vindeiro 2006:

"Collidos das mans,
coas mans de todos faremos un camiño na noite,
e dime o corazón, que algún día VENCEREMOS" .
Na voz deses diversos poetas,
velaquí o vilancico para cantar cada día.

O NADAL, amig@
UN ANO MÁIS PARA FACERMOS
OSÍBEL UN MUNDO DISTINTO.
X oaquín C ampo Freire

e ·· ····

IN MEMORIAM
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MARÍA XESÚS. REY COUSILLAS
Susi Rey de Corme: Relembraré- ·
monos de ti sempre así con ese
nome, como che gustaba, como ti
querías, como quen es e de onde es;
na memoria colectiva de tantas organizacións cristiáns e culturais, humanitarias e sociais, a nivel da cidade da
Coruña e de Galicia, na memoria
individual de tantas persoas que tiveron a sorte, a dozura, a regalía de atoparte no camiño da vida e· compartir
anacos de ilusións transformadoras
do común cotiá, en esperanza dé
cambio e espertares a novas realidades, estará sempre presente a túa
desinteresada colaboración, e o teu
alento solidario.
Fuch
irimega desde vedraños
trataches de embutirte da
t mp
fil fia, da "maneira de ser" desta
rganización e, transmitila coas túas
accións e actitudes ó máis fel posible
a cantos che foi doado.Tiveches que
eu saiba en Manuel Espiña, Xaime
Agudín, e Andrés Torres Queiruga,
pero sobre todo en Xosé Chao
Rego, as fontes onde recolliches a
sapiencia para ser seguidora de Xesús
de Nazaré, entregándote ó servizo
dos máis necesitados, dos pobres e ·
excluidos.
O teu gran prototipo sen dubida
foi Monseñor Óscar Romero, San
Romero de América, e ti Susi Rey
de Corme, unha das máis eficaces

colaboradoras do Comité. Pero non ai que ser. Viviches en plenitude
so aí deixaches a túa tenra e eficaz entregada os demais, tiveches tempo
pegada; pois que dicir da túa com- abondoso e farturento para as causas
prometida labor no Foro Cívico, da dos desfavorecidos, .por riba e antes
túa presenza de irmá na Comunida- · que as ocupacións persoais tuas.
de Home Novo, nas Pasantías BíbliDesde xunta o Pai, fai que te i~
cas, na preparación das Irimianzas, das temos. Que así sexa.
Romaxes ·etc. etc.
A Coruña, 20 de N ovembro, 2005
Susi, rios os que tivemos a gozo de
( día do seu pasame!lto)
ser teus amigos, de andar parte do
camiño o teu abeiro (e somos moiAnuncio Moroño
tos) queremos imitarte, esforzarémo-:r:ios por ser cal ti nos amosaches que .
EDITA: Empresa periodística A. IRIMIA
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FAI A.N DO DA LINGUA

Lidia e Valentina

Como vai o Nadal?
Xa botariades de conta que nos despistabamos! Aínda
chegamos a tempo para desexarvos un estupendo 2006
desde o noso recunchiño! Que vos veña cargadiño de
todo iso bo que ~esexedes.
Pois nós hoxe tiñamos na idea escribir sobre o Nadal,
pero ternos o corazón encollido: morreu o Estanqueiro,
unha boa persoa e unha fonte de sabedoría popular.
Lembrádesvos del? Tennos axudado a encher moitas contraportadas de Irimia. *Dio-lo teña na gloria... Canto
sufrimento! Iso si, coidados e cariño pon lle faltaron.
Pero como as desgrazas nunca veñen soas, resulta que
Jesusa da Carballeira, unha muller que anda ó redor das 90
primaveras, ocorrente onde as ·haxa, está, como ela di,
enterrada en vida nun destes que agora chaman "Fogar para o
maior", porque o farturento non se ché doe do famento, e· aquí
q~edei, chef Son malos tempos para a sabedoría popular!
Voa falta fixo o N adal e agora a fin de ano para superar tantas amarguras. Por certo, cantas tes panxoliñas?
Manda t s postais? Sabede que unha cousa e máis a outra
tam ' n poden facer na nosa lingual No asunto da músia n t nt Papa N oel e tanto gingelbels (ou como se
diga) parece que non ternos tradicións. Pois os nosos amigos da Quenlla teñen un disco titulaclo Nadal en galega no
qu se demostra o contrario. Por certo, está cheíño de
cantos de reis, aínda chegades a tempo! Logo os de Fuxan
os Ventos tiñan aquel de Galicia canta ao neno; hai outro no
que cantan Berrogüeto, A Quenlla, Leilia, Cliouteira ...
que se titula Cantigas de Nadal. E se queiedes os dos peixes, as campás ... , pero en galego, podedes atopalos na

Editorial GaliNova co título de Cantemos ó Nadal. Para os
máis atrevidos, ata están en playback!
E postaliñas? Pois postaliñas tédelas en Vieiras (xa sabedes do sitio de sobra, que é onde está o Canal Irimia). Pois
dende Vieiras podedes enviar postaliñas vía internet. O
mesmiño que podedes facer dende a nova páxina da
Xunta, alí en politicalingüistica.xunta.es (sen www!, olio)
tecles unha postaliña dos Bolechas que lle pode alegrar o
N adal ao .neno máis pintado.
Ben, pois; por hoxe, máis nada... Feliz aninovo!

Aos br3:ncos non, que están contados.
Esta frase seica a pronunciou un negro nalgunha batalla africana de hai anos.
Sexa onde for, pode morrer xente con outras peles que non leven esta pinta
máis ou menos aclarada que lucimos por aquí que han quedar na nebulosa dunhas cifras aproximadas. Pero os brancas non: os brancas están contados e sempre sabemos os que morren. Iso foi o que puidemos comprobar cando o señor
Bush -o tratamento é puramente gramatical- deu a cifra exacta dos soldados
americanos mortos dendo o comezo da guerra e engadiu a modo de escolio
que morreran uns 30.000 civís iraquís, máis ou menos. Claro que tamén esqueceu os outros 50.000 insurxentes, que é como os chama el e os medios informativos que serven de cadea de transmisión da súa linguaxe. Outro tanto ocorre cos atentados. Uns mortos
<loen mái ca outros. Que ninguén agarde manifestacións de rexetamento nin que a indignación encha prazas e rúas se o mortos son de Beirut ou Kirkuk, poño por caso. Daquela a cousa xa non vai connosco.
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