O que hai de débil no mundo,
iso foi escoller Del.is.
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EDITORIAL VANDALISMO
XUV.E NIL É o tema estrela de prensa,
radio, televisión e perruquerías. E non é
cousa de broma. Papeleiras e coches queima- .
dos, ruidoso botellón, abuso de escolares
indefensos, cando non queima directa e. brutal de inermes indixentes. Uns non teñen
consideración. Outros, claramente, non teñen
compaixón.
Non é ·un problema noso, é parte da cultura" global". Son rapaces, adolescentes, os fillos
da xeración que apostou pola cultura da satisfacción: moito salario, moita independencia,
poucas cargas, toneladas de neurótica realización·persoal.
Os psicólogos falan de límites. Outros insisten en retomar os valores. Estamos ante o gran
perigo de crear novas fórmulas estereotipadas,
de conceder a límites e valores un máxico
poder de curación.
Poñamos as cousas ho seu lugar. O que .
cómpre é o que sempre foi tan imprescindible coma o pan: sentirse benquerido. Despois
v· ñ n as estratexias, os límites e os valores, os
ontido da edu~ación . Pero quen desde a súa
concepción é benquerido, gratis e maduramente, medra no afecto e na seguridade,
sábese coidado, valorada e guiada, único, ... a
eses nenos e nenas non só non hai que forzalos traumaticamente a que . adopten eses
máxicos límites: eles mesmos acaban reclamándoos, porque non gozan co sufrimento
alleo, porque teñen compaixón.
Para educar o corazón dos nenos e nenas
non fai falta ser doutor en psicoloxía. Hai que
acompañalos, estar co eles e amilagrarse con
eles, cando van descubrindo a realidade: e
facer que a sintan, que a gocen, a sufran coma
cousa de seu. Responsabilidade, solidariedade, compaixón. Os valores básicos veñen sós,
son coma unha derivación natural da experiencia básica, fundante: pag~ a pena porque
son querido.
A experiencia relixiosa auténtica, como
non, tamén ten que ver con esa profunda
experiencia humana: o amor incondional e
gratuíto, o regalo permanente de Deus. Por
iso resultaría estéril pretender curar a unha
adolescencia ferida pola falta de afecto seguro e andador na primeira infancia, cunha
volta ás listaxes de valores impostos, de código de urbanidade, sexan civís ou relixiosos .
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O TRASNO NO PAO DO POLEIRQ SE NON
FOSE O QUE FQI, PODERIA SER O
QUE NON TERIA , POR QUE SER
(UNHA
REFLEXION
BASTANTE
RETROSP,l:CTIVA SOBRE UN PARTIDO DE FUTBOL)
Se non fose un simple partido de fútbol diriamos que o trunfo da selección galega sobre o· Úruguai foi unha metáfora
dunha Galicia utópica, algo así como .a Alba de Gloria en versión compañeiro Domínguez.
Se non fose o que simplemente foi, sería coma un soño sobre
un país pequeno, pero non tanto, que vén de lonxe, da pedra e
da noite, por ·un longo deserto de orballos mestos ·e fríos, e
chega a un céspede daquela maneira -o céspede, digo, non o
país- que mana leite e mel, a unha Terra anovada de mozos
entusiastas que descobren que son dun. sitio propio e distinto.
Se non fose un simple partido, poderla ser un anuncio de
Galicia Calidade, da demostración científica de que podemos
ser bos sen ter que pasar, necesariamente, polo trago vazquista
da negación do nós e da forzada e grotesca afirmación de sermos o que non somos, con sete vogais onde só compren cinco.
Se non fose puro entretemento futboleiro, sería a demostración
da superación dun complexo feito código xenético e a explosión da rabia creadora -que perfecta creación aquel terceiro
gol!- dun país que se arrastra polas categorías inferÍores e renace espléndido para demostrar como os prexuízos propios e os
alleos son inxustificados residuos de casposos colonizados de
espírito.
Pero, olio aos espellismos, que só foi un bo partido de fútbol,
no que a selección nacional galega. venceu a unha campiona
do mundo. Máis nada, rapaces e raparigas.
E nada menos!

OPETODO ~
·S ANTO .ANTON
......................... ..................Riibeii ..Arambúrii»·

Hoxe vai de premios e recoñecernentos
rnoi merecidos. Non sei se é unha síndrome
dos reis magos, pero nesta parte do mundo
darnos rnoitos premios e medallas. A cousa
está ben, pero ten contraindicacións, pois crea
certa ansiedade a quen non ten ningún. Á tía
Aurelia levárona os netos por prirneira vez ao dentista. Para sacadle o
medo ensinábanlle unha parede ateigada de cadros con títulos, diplomas e méritos. Aurelia mirábaos sen rnoito asombro e dixo: "si os
cadros son rnoi bonitos, pero onde está o dos prezos?".
Hai premios que non teñen rnoita sorra, nin veñen con cartos. A
min gustaríarne vivir un día na Rúa Pepe Chao Rego en Santiago,
que queda preto da feira dos xoves e ten un arrecendo a polbo con
cachelos. Hai unhas semanas que existe por decisión do Concello.
Tarnén en Santiago, déronlle o premio Vagalurne a Agustín Bueno, o
de Carrnela do
Castiñeiriño.
Agustín si que é
algo vagalurne, sernpre ·ten .acendida a
lumiña da loita e da
esperanza.
En
Aguiño lernbraron a
Pazo, que hai dous
anos marchou pescar ro balizas nos
mares do Reino.
Álvaro trouxo a Siro
López e rnontou
unha ferrnosa expo~
sición das súas obras
na
Igrexa
de Aguiño;
tarnén
houbo charlas, concertos, conferencias ... Paco segue a
dar guerra. Os do
Concello de Pontevedra, tan descridos e bloqueiros, veñen de conced~rlle o premio da Cidade a un crego e teólogo ben querido: Xulio
Lois, que cando volveu de Bolivia a Galiza tivo que marchar a
Madrid, pois Ó bispo non tiña nada para el. Foi dar a Vallecas, non
podía ser doutro xeito. Eu sei que todos estes amigos non son de
medallas, porque adernais son xente pequena e delgada e para levar
medallas hai que estar gordos e ter rnoito peito, que se non non locen.
Mira o Paco Vázqu~z, eu creo que engorda para que lle dean rnáis
medallas. Xa ten cara de medallón.
Santiño, van medrando os días e parece que os paxaros andan ás
romanzas. Nótase que chega a Candelaria e xa teño gana de achegarrne a Galegas onda as amigas Doroteas para facer a festa irirnega
do Lurne e papar as rosquiñas de Charo.
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FESTA DO LUME
,

QUEN DI.CIDES QUE SOMOS NO·S?
O QUE DIN AS ENQUISAS,
OS ESTUDOSOS ... DA MOCIDADE

E aquí está o
baño, e iso é a

cociña ...
A verdade é que
é unha maqueta
moimona!

A fi ta do lume <leste ano vai estar
d di ada a fac r un achegamento ao
mund da xuventude. Para iso, dende
a directiva da Asociaóón Irimia preparouse un documento que servise
de base. O texto, que é o que se
incluíu nestas páJG.nas, recolle a opinión sociolóxica que existe sobre a
mocidade e faise sabendo que ao
falarmos de xente nova non é posible
facelo como se toda fose igual.

"O deb.ate sobre as mozas e mozos
sempre foi, e é, un dos temas cos que a
socíedade re.flexiona sobre si mesma. E
.tamén sempre correndo .º perigo de esquecer que, propiamente Jalando, non hai problemas ou cuestións xuvenís, senón problemas sociais que se rejl.icten ou condensan nas moz as e moz os.
.. .A mocidade convértese nun dos
grandes referentes case mitolóxicos da nosa
cultura. A "xuveniliz ación" esténdese
nun permanente proceso que, desde a cultura e o medios de comunicación, ínváde1w todo. Cabo desta exaltación, as xeracións moz as son as máís explotadas nos
caprichos da modernidade. "Vende" por
todos os lados "o moz o" e desgraz ada-
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Familia e transicións
A meirande parte da mocidade
_vive na casa cos seus pais, aínda que a
maioría quere vivir independetemente. Son moitos os factores que
inflúen na decisión de permanecer
ou cleixar a casa dos pais: tempos de
formación, posibilidade de ter ou
non ter traballo, situación afectiva coa
parella estable ...
A familia, como espazo de socialización, ten unha valoración alta entre
a mocidade. Os mozos e .mozas manteñen boas relacións coa familia, se
ben falan ben pouco, agás conversas
men;te, a.s ver.dadeiras . mozas e mozos . excepciona.is e sen importancia.
están "cada día máis vendidos.
Amizades, tempo libre e lecer
Vendidas e vendidos, porque se cadra
O grupo de amigos e os medios de
Jalamos máis da conta desta xente que comunicación social son espazos priseguramente preferiría Jalar por si YIJ-esma,
vilexiados da socialización xuvenil.
aínda que non estean cifeitos; porque non Tamén adquiren moitísima imporrematamos de convencernos, en segundo tancia os novos espazos xuvenís onde
lugar, 'que moitas das cousas que a moza os propios mozos e mozas se forman
ou mozo pensa ou fai non as entende o entre si, como por exemplo a noite.
As amizades do tempo de lec;:er da
que non é moza ou mozo, senón despois
fin de semana representan unha
dun fondo proceso de empatía, no que non
ampla plataforma de contactos, na
é infrecuente quedar a medio camiño, é
que se poden recrutar permanentedicir, en formas máis ou menos solapadas
mente amigos. O verdadeiro tema
de paternalismo e compaixón .
non é a intimidade e a confianza,
.. .Á xuventude . pódenselle. botar en . senón ter suficientes amigos que poi.cara moitos excesos e atribuír a falla de dan asumir este rol, aínda que sexan
sentido que notamos en· tantos eidos da amigos cambiantes e de · pouca connosa vida. Por semellantes camiños, por . fianza. Os· amigos que se conforman
exemplo, esa · habitual teima de vincular a partir da incorporación sociolabomozos e futuro, non poucas veces, remata ral son menos intensivos perÓ máis
. por arredarnos da realidade ou por inven- permanentes.

tarnos un xuízo sobre eles en virtude das
de futuro que nos facemos. As
xeracións mozas, en definitiva, están servindo máis do conveniente para controlar,
agachar e proxectar as incertezas e/ou
esperanzas persoais e sociais dos adultos"
(Moral, 2000).
e~pectativas

Economía, consumo e emprego
Tres de cada catro mozos/ as non
ten autonomía económica e só un de
cada cinco é .parcialmente independente. Case a metade das mozas e
mozos de 25 a 29 anos non ten

Alfonso Blanco Torrado
············:···············,························································································;...................................................................................................................................................................
O 22 honran en Gres, de Vila de Cruces,
a XOSÉ NEIRA VILAS e ANISIA

MIRANDA, autora de ESTA ES
CUBA, HERMANO, que nos axuda a
coñecer a illa. Filia de pais ourensáns
emigrados a Cuba, aos 20 anos vai a
Bos Aires, onde coñece a galeguista e ao
que

í~

ser o seu home. Escribe en gale-

ga, sobre todo literatura infantil. Vive a
desazón pala súa illa bloqueada polo
imp~rialismo

americano que supuxo

invasións, 4000 martas eri atentados ... ,
pero entusiasmo polo ensino:

~studan

~ubanos,

grazas a

2,7 dos 11 millóns de

300.000 ensinantes. Só nun ano graduáronse máis de ·5000 e reparáronse 800
escalas na Habana.

"Mes de xaneiro. Vai frío./Tremen as árbores espidas./A IÚ)I chove no río ... ", evocou
Iglesia Alvariño. É un mes que xera moitas

ENERXIAS. Somos o 3° país en

exportaci?n e producimos o 100/o do estado (só na eólica produce o 240/o), pero os
nasos recursos son xestionados e manexados fóra. Tam.én explotan os nasos ríos,
ventas, chan ... , que son vítimas do centralismo económico e fiscal. Na solar somos os
últimos, a pesar de tersó unha media de radiación 25° menor que Andalucía. No
2006 soben a luz e o gas, despois de 10 anos de desaxuste, pois o PIB baixou 0,5
puntos respecto á media estatal.

No

SAN XIAO fornas a Ferrol, a cidade con

renda máis baixa, que perdeu

· máis poboa.ción (13.000 habitantes en 25 anos), e cun paro do 200/o: Pala rúa da
lgrexa pen~tramos na Concatedral de San Xiao, de estilo neoclásico. Unha cidade
cun espirito rexo, que o irlandés Joyce inmortalizou canonizando o seu nome: San
Ferrol, na obra universal Ulises, que fai lembrar a vocación marítima do personaxe
grego e da cidade, nun recanto que ten a maior biodiversidade mariña de Europa.
Tamén viaxamos ao porto de Patras, capital do Peloponeso, cidade cultural do 2006.

GUATEMALA ten 11,s
millóns de habitantes, 36 an·os de guerra
civil (1960-96} e 260.000 desaparecidos.
2000 mulleres asasinadas en 5 anos. Na
capita l hai 90 bandas forí!ladas por
10.000 pandilleiros e outras 400 no
resto do país. Na foto, o xesutta de Vigo,
Manuel Maqueira, que cumpre 60 anos,
loitando contra a delincuencia na cidade
onde montou unha escala-taller para
liberar
Na semana do diálogo entre cristiáns vemos
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NACER DE NOVO.,,

· cara aos 1000 programas na TVG en 19 anos, que ofrece os martes esa ollada incisiva sobre a vida dende as lgrexas evanxélicas, mesmo espallando materiais e traducións ao galega de filmes coma Xesús. É un espazo que ten moita escoita a través da

a 140 mozos da

rúa e da violen-

cia duns fanáticos mafiosos que cautivan a nenas para roubos, asasinatos,
etc. Antes foi crego obreiro, mariñeiro, e
misioneiro 22 anos no Salvador,
Honduras ...

canle internacional para Europa e América. Na foto o seu presentador Xaime
Fernández.

e . . . . . . ..
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POLITICA
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PUNTO E Á PARTE ... ?

A el cción dos novos cargos dire ctivos do Partido
pular de Galicia debe supoñer unha nova etapa na vida
d primeiro grupo político do país. Logo dun proceso un
tanto confuso e no que moitos vían riscos de fondas crises, :finalmente non chegou o cataclismo. Houbo un rei
francés que prognosticou que despois del chegaría o diluvio. E desde logo para o PP de Galicia a figura de Manuel
Fraga deixará un baleiro tan grande como no seu día
supuxo para Francia a desaparición do "Reí Sol".
Pero hai que dicir que Manuel Fraga soubo estar á
altura das circunstancias e manter unha actitude digna,
logo da súa última pero insuficiente vitoria electoral.
Coñecendo a sú4 personalidade e mailo seu carácter, calquera pode entender o esforzo que lle tivo que supoñer
verse abocado a esta saída e empezar tamén a notar como
de repente lle desaparecían algúns amigos de circunstan.
.
c1as ou comenenc1as.
Agora é, pois, o tempo do(s) sucesor(es). O Partido
Popular de Galicia ten <liante súa varios retos complicados. O primeiro deles é precisamente pasar dunha situación dominada por un líder indiscutible a ter que recompoñer a unidade interna. Aparentemente quedou fóra de
xogo o sector do antigo secretario xeral, Xosé Cuíña. Pero
as súas ·diferenzas co novo presidente seguen vixentes. A
reconciliación entre os ourensáns de Baltar co candidato
á presidencia foi dem asiado rápida para resultar crible. E
n o m edio do proce o púx ose outra vez de manifesto o
dificil en caixe de Francisco C acharro con Xosé Manuel
B arreiro, agora egundo na nova _estrutura de mando.

···· · ·····e

Ademais, esta fonda renovación ten que se facer con
urxencia e con poucas axudas externas. Seguramente o
presidente fundador seguirá contando coas homenaxes de
todos, pero desde Madrid Manuel Fraga vai ter poucas
p~sibilidades de intervir eficazmente en caso de conflito.
No próximo período de sesións vai seguir sendo dificil o
papel de oposició.n, centrado ·na defensa do anterior
goberrio ..
No futuro inmediato, o debate sobre a reforma do
Estatuto de Autonomía para Galicia vai ser unha dificil
proba. O PP non pode seguir mantendo as posturas res-

O PP de Galicia ten diante
súa varios retos: o
principal,
. . as.eleccións
mun1c1pa.1s.
tnt1vas que no seu día representaba Aznar, e aínda que
intentará poñer freo a moitas demandas do BNG, vaille
ser dificil desmarcarse das reformas ·que propoñan os
socialistas.
Pero o reto principal vai estar na preparación das elec-..
cións municipais do ano que vén, sen os recursos da
Xunta e coas urxentes necesidades de renovación de candidatos e programas no ámbito local. A festa da :firi de
semana augura duros meses de traballo por <liante.

BOA NOVA
O ECO

Por nós que non quede

A CLAVE

A fonda certeza de Xesús de que Deus estaba achegán-

Supoño que na lectura adxunta havos chamar a atención esa figura

dose á historia de forma definitiva e gratuita na súa per-

do demo. Eu teño ido algunha vez ao Corpiño e xúrovos que puiden

soa empúxao a proclamar esa Boa Nova.

observar de preto algunhas escenas arrepiantes. Isa éche o demo,

A súa primeira decisión é a de marchar cara as vilas do

causa mala, díxome unha señora que aseguraba non ser desas que

lag.o de Galilea. Ali atopa os seus primeiros compañeiros

ere moitó en bruxerías, pero que, coma min, palidecera diante do

e comenza a mostrar con xestos e palabras a súa pro-

espectáculo. Non cheguei a saber que eras de realidade había para

posta, que el chamou o Reino de Deus.

a señora por tras da palabra demo, poida que un anxo noxento;

O relato de hoxe, canta

para min era o símbolo de moito mal, moita dar, moito sufrimento ·

en Cafarnaún. O feito acontece un sábado na sinagoga,

inxusto. Hoxe, comendo, falaba Arximiro dunha nena que lle pre-

ante unha comunidade que se admira. da auforidade e

guntaba a súa nai se os males dos furacáns e dos te.rremotos eran

doutrina deste nazareno recén chegado.

causa do demo, e ante a resposta afirmativa, a pequena fixo un

Naquel tempo o mundo tiña un carácter máxico e acep-

O.Mato, coa culler na man, fixo un ha pausa para lembrar os esforzos de Queiruga ha procura dunha resposta mediante a evidente
finitude da creación: non hai mundo perfecto. E Alvilares, remoendo
o bocado, fixo gala da súa moita sabenza citando a Bonhoffer para
facernos presente que Deus non é un gardián da creación senón que
creou creadores que deben respnsabilizarse. Eu estaba ás voltas coa
espiña do peixe e non dixen nada. Todos

feito de que houbese curandeiros populares capaces de
expulsar os males producidos por espiritas maligos era
normal e na maioría dos casos a única maneira de tratar
as enfermidades.
Xesús libera a este home na sinagoga coma signo da pre-

...-~~~~~~~~~~~

o alemán citado. O que si sabernos é que
Xesús atopouse co problema da enfermidade e puxo unha palabra que resultou
salvadora: Nós eremos nesa palabra de.
resurrección ·e algo teremos que aportar
para que a marte non teña a última
palabra. Esperar na vida do alén, claro,
pero, tamén agora, axudar canto poidamos aos que loitan aquí contra todo mal.
Xa que ternos fe, por nós que non quede.

1
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milagre que Xesús fai

era producido por alguén aoque se lle chama espírito. O

dos no misterio insondable do que falaba

A CLAVE

? primeiro

. tábase que o que acorría na realidade, fose bo ou malo,

nos vimos de súpeto calados e mergulla-

.
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razoamento irreprochable: e lago por que Deus non mata ao demo?.

~

Carme Soto
Ensinaba con autoridade

senza de Deus liberador, para El o
mal non é un castigo divino;
Deus está querendo cambiar as
causas, e naquela cultura, expulsar un demo no seu nome era
unha das mellares maneiras de
dicilo.
O importante non ése é posible
ou non un exorcismo, senón o
que está querendo dicir o signo:
Deus rompe as barreiras do mal
connosco.

Xavier Blanco
Autoridade

A ensinanza de Xesús queda ratificada pala súa acción. Ambos aspectos do seu ministerio, indisolublemente unidos, levan unha marca
inconfundible: autoridade. Xesús posúe a autoridade e o poder do reino de Deus, que o impulsan non só a anunciar unha liberación
futura, senón a realizar tamén, xa dende o comezo, obras liberadoras a favor da xente: vén liberará xente do pecado.
Agora ben, o mal físico, a enfermidade, pertence a esa esfera do, pecado, en canto que entra no eido das causas non queridas por Deus.
Non pode contentarse, daquela, con simplemente anunciar a chegada do reino de Deus. Ha realizar ao mesmo tempo obras salvíficas
que, coma "indicios", confirmen esa chegada.
A poderosa palabra doutrinal e a poderosa acción exorcista constitúen por igual un signo do poder divino outorgado a Xesús e, simultaneamente, un signo de que nel e con el ábrese camiño a soberanía de Deus no Mundo.
Xesús, obrando así, convértese forzosamente nun interrogante para a xente: Que é isto? Nel latexa un misterio que pide ser descifrado. Os dem·os semell'an estar en posesión dunha ciencia especial que, fronte a Xesús, lévaos a recoñecelo e proclamalo coma o "santo
de Deus".
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APENEIRA
GRAZAS AJON
CORTINA, que morreu enxergando novas horizontes para 6,3 m. de
salvadoreños e salvadoreñ.as, a metade
moi pobres. Librouse do masacre dos
xesuítas Ellacuría e compañeiros (16-Xl1989), e seguiu denunciando o roubo de
máis de 500 nenas polo exército na
ditad~ra.

Empeñado en atopalos, no 93

devolveu 5 desaparecidos ás familias.
Perseguido a marte coma os compañeiros da Universidade na que ensinaba

Centenari~ de

tres días á semana, os outros traballaba

que emigrou a Bos Aires, onde se entregou á música e ao teatro, representando

coma enxeñeiro cos campesiños erguen-

obras de Castelao, Varela Buxán ... Como actriz deu a coñecer Galiza con xenerosidade

do obras públicas. Despois de 12 anos

e dende 1971 abriunos a Casa de Rosalía en Padrón a milleiros de devotos da poetisa

MARUXA VILLANUEVA do Carballedo, Chantada,

de guerra, a violencia continúa, con

do Sar. Moi comprometida, aínda lembramos cando montou un grupo e unha obra

máis de 75.000 martas.

.de teatro na súa aldea para recadar fondos e construir a Capela do San Cidre. O
grupo chamouse "Os Labregos".

o CICLISMO fai festa o 21,
no cumio da nova etapa propiciada pala
Xunta, que vai estrear equipo profesio- ·
nal no 2007 co .comezo da volta a
España en Galiza. Xa no 2006 pasará
por Lugo. Hai que apoiar ó deporte de
base, tan abandonado. Na foto, homenaxe ás vitorias do Tour de áscar Pereiro
de Mas, e Marcos Serrano, de
Redondela. Antes deles xa López Carril
de Boqueixón, afincado en Asturias,
gañara 3 etapas (no 73, 74 e 75), e
Álvaro Pino fara segundo no 85 e camAs eleccións de

PORTUGAL inciden na crise: paro do 150/o no- téxtil do

Norte, dobre ca media estatal (7,50/o), descenso do PIB un 100/o dende o 2003, un
400/o abandona a formación. 34.000 pasaxeiros/día cruzan esta ponte de ferro do
enxeñeiro francés Eiffel entre Tui-Valeni;a: o 57oio residentes neste lado da raia, os
outros .en Portugal. É un servizo con mala calidade, aínda que pasan 20.414 coches.
Pero son os compoñe~tes do automóbil os que máis atravesan estas pontes: hai 70
industrias proveedoras de Vigo, a última EnsaVigo, _con 140 empregos, que vai abrir
en Valeni;a. Máis de 20.000 portugueses traballan en Galiza, moitos en subcontratas,
e 650.000 reciben aquí asistencia sanitaria .

_

pión da Volta a España no 86. No 2006
están a correr i 3 galegas en equipas
profesionais. O 6 é o Campionato de
España de ciclo-cross.

·AC 1UALIDADE
A IDEA DA CO-ESCOITA EN POUCAS PALABRAS

Todos os seres humanos somos
· intelixerÍtes, afectuosos e cooperativos por natureza. Ademais gozamos
das relacións cos dema1s seres humanos e do simple ·feito de existir.
Alegrámonos de sentirnos próximos
ás/ os nosos semellantes e de dar solucións correctas a todos os problemas
que a vida nos propón.
No entanto, en ·canto nacemos e ao
longo da nosa vida van sucedendo
unha serie de experiencias negativas
que nos van ir marcando e así enterrando unha boa parte das nosas cualidades e capacidades, segundo se van
acumulando. Ímonos volvend6 persoas tristes, deprimidas, ou desconfiadas, torpes, pesimistas, aburridas, malhumoradas, enfermizas, ... cando non
daniñas e destrutivas, etc., chegando
a é:rer que a vida é así e que nós
tamén, e negando que as nosas . cualidades innatas nos pertenzan por
natureza ..
Felizmente, a nosa mente, ademais
desa grande intelixencia, posúe
tamén uns mecanismos naturais
espontáneos para a autocuración.
· Estes mecanismos intrínsecos póñense en marcha en canto sucede a experiencia dolorosa, e teñen o efecto de
liberarnos da súa incapacitante

influenza, manténdonos ao cen por
cen das nosas posibilidades. Entón ...
como é que estamos . tan lonxe da
nosa verdadeira natureza? Moi sim. ple: porque desgrazadamente estes
mecan1smos de autocura natural
(choro, risa; bocexos, perrenchas ... )
foron con frecuencia reprimidos
pola nosa cultura, de xeracióri en
xeración, impedíndonos así que nos
recuperemos de todas esas lastimaduras. Normalmente identificamos os
mecanismos de curación (choro,
risas ... ) co propio sufrimento; e polo
tanto tratamos de impedilos.
O noso obxectivo é recuperar estes
mecanismos naturais e fomentalos de
tal . xeito que cada quen aprenda a
utilizalos cando os necesite, recuperando así a nosa intelixencia, ganas de
v1v1r, proximidade para cos demais
seres humanos, alegría... E tamén

axudar a outras persoas para que
aprendan a facer o mesmo e o podan
transmitir ás persoas do seu entorno.
O proceso de curación chámase
Proceso de Re-avaliación pola
Co-escoita, e xa son · moitas as persoas no mundo que o practican.

Nos obrado.iros · teórico-prácticos
aprendemos xuntos/ as a art.e de
escoitar par~ provocar o desafogo e
logo poder actuar máis intelixentemente (debido á re-avaliación). o
gran descubremento da Co- escoita é
facer quendas, para que así poidamos
des afogar.
Arúmaste?
'O 90% do éxito consiste en aparecer'
Woody Allen

OBRADOIRO DI; COESCOITA INICIACIÓN
INSCRICIÓNS (depósito de 20 euros) :
·Isabel e David. . ... .Teléfono 986 313 996 (hai contestador)
Maite. . ......... .Teléfono 677 333 727
LUGAR:
Casa das Damas Apostólicas. A Ramallosa, Nigrán (Pontevedra)

e ··· · ·····

CARTAS
A' Mesa de Redacción de Irimia:
Quera comunicarlles que, unha vez rematado o período de subscrición que teño abonado, non me renoven. a
mesma. Quera darme de baixa (xa solicitei no Banco a baixa de domiciliación) . ¿Motivo?. Non podo contribuir a manter unha publicación que máis dunha vez (a última no derradeiro número) ataca ünha Área de Ensino e a un colectivo de profesionais (Profesorado da Área de Relixión). Confunden catequese (que hai que impartir nas igrexas e nas
casas particulares, igrexas domésticas) con Formación Relixiosa Escolar (Historia e Fenomenoloxía das Relixións,
Biblia, Historia da Igrexa, Moral Cristiana, ..... ) que hai que impartir no lugar que lle corresponde: As Escalas.
¿Tamén se pensa na Mesa de Redacción de Irimia que o problema da educación en España é a Relixión e o seu
profesorado, e polo tanto debe sair da escala? ¿Amañamos así o problema da lei educativa e da educación no país?.
¡¡¡Éche ben <loado de amañar!!!
Agradezo os envíos recibidos, dos que disfrutei moito. E pídolles que non me renoven a subscrición. Gracias.
Miguel Rico Gómez, nº de subscrición: 1806.
· (Nota da Redacción: esta carta recibiuse a principios de decembro do pasado ·ano. Solicitamos ó seu autor permiso para a súa publicación dado o interese para o ·debate aberto en Irimia sobre este tema. A carta refirese ó número
708)

Benqueridas compañeiras e compañeiros de IRIMIA.
Acabo de recibir a revista número 708. Coma sempre, lina de contado e abofé .que me gustou BEN. ·
Coa mellar intención quera compartir unha reflexión. No artigo de Victorino Pérez Prieto ensalzando a persoa e
a doutrina de Nicolás Castellanos, ben merecida certamente, hai unha foto cuxo pé me deixou paralizada, di textualmente: Momento da Eucaristía final. O hispo Castellanos, Victorino Pérez .e "varios leigos /as" parten o pan da comuñón". Na
foto os dous cregos .cit~dos· e tres leigos/as con nome: Marisol, Marieta Santos e Álvaro Rodríguez.
Non me chamaría tanto a atención se non estivese situada no medio dun artigo no que se critica ·o modelo xerárquico-piramídal-ímperíal de Trento, para anhelar o do Vaticano II como pobo de Deus-democrático-comunidade coa ígualdade e a
xustíz a ·como principios básicos ... E ·a continuación unhas liñas de .Elvira Santos: Pero os leígos son Igrexa tanto como os seus
dírixentes ... (Non critico a desproporción do reparto do espazo, porque ao fin Castellanos falou <lúas veces e viña de
moi lonxe ... ).
A reflexión : Non ternos remedio? Ata onde no"s condiciona o vivido no vello paradigma? Seremos quen de cambiar. .. ?
Ternos que pór máis atención, eu a primeira, que tamén me cacho en renuncios imperdoables.
Unha aperta e GRAZAS por termos IRIMIA.
Engracia Vidal

.................................... ................................................................................................................................................................................................ •.• ...............................................
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O NOSO TABOLEIRO
FESTA DO LUME
Sábado, 4 de febreiro de 2006
Pazo de Galegos - Frades
9:30 ACOLLIDA
10:00 ASEMBLEA ORDINARIA DA ASOCIACIÓN IRIMIA
-Lectura da acta.
-Estado de contas e previsión de orzamentos para o 2006.
-Información sobre as distintas actividades da asociación
(revista, Romaxe, a_ngueiras, sábados bíblicos ... ).
-Renovación da xunta directiva.
12:00 DESCANSO
12:15 QUEN DICIDES QUE SOMOS NÓS?
Presentación e debate con varios mozos/as sobre o documento
que vainas páxinas centrais da revista.
14:00 XANTAR
16:00 CELEBRACIÓN-EUCARISTÍA
18:00 REMATE

A Asociación lrimia vén de ser galardoada co Premio Portapaz
2005 que outorga ·a Seminario Galega de Educación para a Paz.
O acto de entrega será o 27 de xaneiro ás 19:00 h no MUPEGA
(Museo Pedagóxico de Galicia), en Santiago de Compostela.
A entrada é libre. Estades todas e todos convidados .
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O CAMPO

Fernando Veiga

A MIRADA

Bautizo na igrexa de Donís nos anos 50 (do libro Pasado vivo, Piorneda de Donís)

Andan estes tempos na Xunta a voltas co Plan de
Esta intuición xorde porque a publicación do ·
Ordenación dos Recursos N aturais de AncaresP. O.R.N. Ancares-Caurel cadrou coa apari_c ión de
Caurel. Nos últimos anos son moitos os proxectos,
Pasado vivo. Piorneda de Donís, un libro de Iso, a miña
plans, iniciativas, programas, ... que, dende distintas
. veciña., que é un auténtico agasal).o para os sentidos.
instancias, pretenden, dalgún xeito, meµorar, potenOs textos, as fotos, os ditos, as lendas que se recollen
ciar, promover, recuperar, valorizar, ... as posibilidades
no libro son unha delicia, pero non só iso. Ao remades tas zonas .p ara que a montaña non esmoreza. Se se.
tar o libro queda un especial sabor de boca, á parte
dá unha volta por moitas das aldeas da montaña un
de por todo o que recolle, pola ·MIRADA. Si; todo
queda coa impresión de que os froitos de tales proo libro está inzado dun envexable xeito de MIRAR,
xectos son máis ben escasos.
Pero non é hoxe do desenvolvemento rural do que
de mirar un pobo, unhas xentes, unhas tradicións,
quería falar, senón da MIRADA.
unhas relacións, un xeito de ser e de estar no mundo,
A percepción que un ten de .todos eses proxectos é
... ; de mirar dende o cariño, dende a ternura, dende
de que se formulan in.iciativas que teñen á poboaa· empatía, ...
ción da montaña como destinatarios.
Vou caendo na cÓnta de que moito do que faceA percepción que un ten é que lle gustaría que se
mos e de como o facemos depende de como mira- .
· formulasen iniciativas que tivesen á poboación da
mos ó noso arredor.
montaña como protagonista.
Levaba tempo tentando aprender a escoitar. Agora
Intúo que a diferencia está precisamente aí, na

_

MIRADA.

...........

ademais estou tentando aprender a MIRAR .

Rubén e Lidia
ingresos abondos para cubrir todos os
seus gastos.
f1. xuventude emáncipada dedica a
maior parte dos seus ingresos ao seu
mantemento (vivencia, alimentación,
transporte). Os non emancipados
dedícanos ao lecer, viaxes e transporte. A cousa que máis desexan mercar
entre os 25 a 29 anos é .unha vivencia.
Existe µnha elevada taxa de temporalidade na mocidade que traballa.
Máis da metade dos asalariados teñen
contrato te!llporal e as taxas de paro
xuvenil dobran dobre as dos adultos.
A precariedade la~oral da mocidade
atinxe, ademais da temporalidade, ao
nivel de ingresos, ás condicións de
traballo e á protección social.
O desemprego atinxe máis ás
mulleres, e sobre todo a aquelas que
son máis novas. As mozas gañan un
vinte e oito por cento menos cos
mozos.
A emigración interna e a emigración a distintos puntos do Estado e
de Europa é 11?-ºi importante entre a
mocidade galega.
A sobrecualificacióh é tamén unha
problemática no contorno laboral
xuvenil.
A rr.iocidade considera o traballo
desde a perspectiva da súa utilidade
instrumental para acadar beneficios
económicos e estatus social, é dicir,
como un medio de vivir e ascender.

Escolarización e estudos
As taxas de escolarización obrigatoria mantéñense estables. A escolarización post-obrigatoria cae notablemente.
Atopámonos con elevados índices
de fracaso escolar e alta d~smotiva
ción dos estudantes.
Estúdase dun xeito formal e por
obriga, para acadar certas cousas e
para evitar ter que realizar actividades
non desexadas.

os 18 anos as mozas e de 17,3 os
mozos.
As mozas e mozos actuais semellan
ser lixeiramente máis activos, máis
precoces e algo menos conservadores
nas súas prácticas sexuais cós da xeración de mediados e finais dos noventa. Así e todo, continúan amasándose
ese~cialmente monógamos e heterosexuais. Aínda manteñen relacións
sexuais de risco, tanto nó que se refire aos embarazos, como ás enfermidades de transmisión sexual (nun
estudo .de hai pouco o catorce por
ce.nto non empregaran métodos anticoceptivos e profilácticos na última
relación que mantiveran).

Drogas
Consómese en maior ou ·menor
proporción as distintas drogas segundo 9 perigo que se lles atribúe. _
O tabaco estabilizou o seu consumo entre a mocidade, e incluso
medrou ultimamente, mentres que o
alcohol diminuíu o seu consumo
global, aínda que se incrementou na
fin de sémana.

Preocupacións, actitudes e
valores
A mocidade non manifesta grandes
preocupacións vitais e o seu grao de·
optimismo e felicidade ante a vida é
alto. Os principais problemas que
Sexualidad~
A media de idade na que teñen a · atopan son o paro, as drogas, a sida e
súa · primei~a experiencia sexual son a falta de futuro:
1

A súa actitude verbo da sociedade é
moi pragmática e amosan menos
interese polas grandes cuestións.
Invisten en valores finalistas -paci- .
fismo, ecoloxía, tolerancia, lealdade,
solidariedade ... -; con todo, despreocúpanse dos instrumentais - esforzo,
autorresponsabilidade, compromiso,
participación, traballo ben feito ... - .

Relixión
A mocidade é cada vez menos relixiosa. Prodúcese un afastamento ·do
transcendente.
Participáción
A mocidade participa pouco na
política e na vida relixiosa institucional. Prefiren outras formas alternativas de participación máis individualizadas e personalizadas, conxunturais
e menos formalizadas. O nivel de
asociacionismo entre os mozos e
mozas é moi baixo. Así, a solidarieda. de que exercen é puntual, mais non
sistemática e comprometida en institucións.
Lingua
O galego deixa de ser a lingua predominante entre os mozos de 16 a 25
anos verbo do resto da poboación.
. E NÓS QUE DICIMOS DA
MOCIDADE? E AS MOZAS E
MOZOS QUE DIN DELAS E
DELES?

· · · ··· ···e
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OPINION

Manuel /sorna Folgar1

DROGAS
Dende o seu nacemento os seres humanos tenden á busca do pracer e da gratificación
persoal cq fin de alcanzar o seu benestar e estabilidade emocional; o exemplo máis
representativo témolo na comida e no xogo. Non obstante, algunhas persoas presentan
estados de insatisfacción persoal que os impulsan a buscar pracer en actividades
daniñas para a saúde, como o consumo de drogas.
Un dos factores de risco é a
insatisfacción persoal, a falta de
alicientes para gozar da vida.
Este sentimento, típico do
adolescente que se inicia no
consumo de drogas, relaciónase
cunha sensación de
aburrimento que intenta evitar
a través do consumo. Se a esta
insatisfacción lle unimos unha .
pobre valoración dun mesmo,
inseguridade respecto ao
propio atractivo físico e
problemas académicos ou
familiares, as probabilidades de
iniciarse no consumo vense
aumentadas.

VIVINDO Á CONTA DA MOCIDADE
A estratexia que utilizan os vendedores das drngas baséase na insatisfacción da xente nova. Primeiro suxírese que
consumindo tabaco os problemas desaparecen. Logo as
multinacionais do alcol prométenlles que todo se vai
amañar bebendo grandes cantidades. Evidentemente, os
problemas e a insatisfacción persoal seguen sendo os mesmos, quizais aliviados· un pouco polo mero feíto de estar
colocado, pero en canto os efectos momentáneos desapa-.
rezan, os problemas seguirán. O novo paso das empresas
do ocio nocturno foi transmitir que non chega con estar
ata ás tres ou catro da mañá de marcha serrón que teñen
que aguantar ata á mañá do domingo seguinte, para asÍ
venderlles m áis.
DE MÁIS A MÁIS
Son m oitos os mozos engarrados durante un tempo pero
a gran m aioría dáse conta de que as drogas non amañan
nada e deciden deixar de consumir. Por desgracia .hai
unh a p equen a porcentaxe que se ven " enganchados"
tanto no consum o de tabaco como de alcol. E entón
aparecen os que lles van amañar dunha vez por todas os
s u problema , é dicir os "vendedores de haxís" . Esta
droga tampouco oluciona nada e aparecen de novo "os

salvadores" vendendo pastillas e cocaína, sobre todo a
aqueles que intentan manterse espertos durante tantas
horas de noite. Evidentemente, volveranse dependentes,
· porque estamos falando de substancias que ~odifican o
funcionamento do sistema nervioso central e que a maior
cantidade e frecuencia de consumo, maiores efectos producen, mesmo desencadeando problemas mentais irreversibles coma .esquizofrenia.
A imaxe que moitos teñen dun drogodependente "persoa
nova deteriorada fisicamente, delgada, nerviosa", non se
axusta á realidade do "novo adicto". Os consumidores de
drogas estimulantes non son tan fáciles de ver xa que a
enfermermidade men,tal obrígaos a permanecer nas súas
casas. Por iso, moitos dos novos consumidores non observan noutros os efectos que ten o consumo e pensan que
non son tan daniñas como a heroína. Nada máis lonxe da
realidade.
Como conclusión, os rapaces deben facer as cousas que
lles enchan a vida, todo aquilo que mellare o estado de
ánimo e por suposto non esperar nada de ningunha clase .
de droga.

l. Coordinador do Plan de prevención das drogodependencias .dos
concellos de Catoira, Dodro, Padrón, Pontecesures, Rois e Valga.

O AQUEL

Xosé Lois Vi/ar

............. :.. ........................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
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MOITO ME GUSTOU O BOLITA, CHE.

Os Bolitas son as xentes do norte.
Así lles din os arxentinos aos seus
veciños bolivianos . A imaxe do Bolita
seméllase moito ao retrato que
Castelao fixo dun xove home negro
de New York. Adiantáronse os Bolitas
á estética urbana do Hip Hop, do
Rap e outras sonoridades. O Bolita
do que falo é dos de libro. A cara fala
por el. Indiecito do altiplano. Líder
cocalero, ·un título que a moitos desconcerta e a algúns máis alporízaos.
Viña cunha carta de presentación
pouco favorable. Admirador de
Castro, visitador de Chaves, conversador de Lula, socialista, indíxena e de
nome extraño, disque Evo. Evo
Morales. Na emisora que eu escoitaba por aqueles días, Qnda Cero, para
mellar exactitude, un docto contertulio afirmaba que este tipo non era
máis có resultado equivocado · dun
electorado desencantado da democracia ao uso e que buscaba, antes nos
caudillismos e agora nos indixenis-

mos, un ferro ao que agarrarse. É
abraiante a capacidade de simplificar,
e pala mesma mentir, que teñen
·algúns. Na noite electoral eu vin o
sorriso infrecuente de moitos rostros
Quéchuas e Aimarás e aledeime por
eles, porque algunha vez lles toque o
triunfo ou a ilusión del, aínda que
sexa esa a única noite que rían. Levan
mareas de anos na sensata e atristurada miseria que nos sesenta tentaban
desterrar os plans da Alianza polo
Progreso do goberno Kennedy, ou a
teoría equilibrada dos social-cristianos dos setenta ou a doutrina da
Seguridade Nacional de Kyssinger
que campou polos setenta e oitenta
ou a traca final do empresario apolítico-tecnócrata Fujimori que ata a
camisa lles vendeu aos peruanos nos
noventa. De modo que visto o remedio que a sensatez económica achegou ás lacera,ntc::s feridas de tant~ paisaxe 'e paisanaxe, quédome co sorriso
indíxena mirando para Evo Morales;

coa esperanza ilusa do que seguramente non chegará a nada; co home
sinxelo de xersei a bandas de cores,
carente de envoltorio civil (gravata,
camisa e ame~icana ao uso) ou militar (casaca de Castro); co presidente
que viste os mesmos zapatos na
recepción real da Zarzuela que cando
visita a Chirac, que ata niso se fixan
algúns, ¡manda caralla!; con ese
homiño de aspecto tímido, indíxena
e afable que incendia as tribunas e
escorrenta os capitais con soflamas de
visionario, ¡vaia polos cravos de
Cristo!: "Non queremos danos, queremos socios".
Non sei onde irá a parar este, pero si
sei onde foron parar os outros.
Quédome unha vez máis coa esperanza irreal, que de chegar a ser certa, ben
valería un. Potosí, e a revancha sorrinte
dos filias esquecidos da Pacha Mama
indíxena.
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Lidia e Va'lentina
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E vai de vacas ...
Moi boas queridas e queridos lectores {primeiro as
mozas, que son da nosa condición). Como vos vai o
2006? Trátavos ben? N ós, como di a xente, ímola virando.
A verdade é que non nos vai tan ben coma a Jesusa da
Carballeira. Acordádesvos dela? No último número contámosvos que estaba, segundo as súas palabras, enterrada en
vida nun destes que agora chaman "Pagar para o maior". Pois
liberouse! "Marchei daquel cárcere, raio!" Foi polo Nadal
(para que á historia non lle falte nada), colleu e ·volveu
para a súa casa, cos seus ... gatiños.~iña coa ilusión de atoparse coa Roxa, a Paloma e a Mora, pero as vacas xa pasaran a mellar vida. Agora a~da coa teima de ~amprar unha
xovenca e volver a poñerse en vida! Non sabemos se para
o bautizo vai consultar a lista de nome de vacas que andaba hai pouco por internet. Resulta que, segundo esa clasificación, o nome máis común é o de P~oma (6.470
vacas), logo Linda (5.850), Pinta (5.784), Blanca (5 .345),
uca (4.462) e Lucera (4.185), e despois están outros
como Marquesa, Luna, Perla, Mora, Pastora, Negra,
.M re na, Parrula, Princesa, Cachorra, Pichona, Gallarda,
Mimosa, Roxa ... De todos os xeitos, non vaiades pensar
que; no mundo do bautismo vacún está todo ·escrito.
Hainas que se chaman Chenoa, Prestige e incluso Nunca
Máis, Novela e Poesía. E na lista aínda non estaban todas,
. que nós sabemos onde hai unha que se chama Ana Botella
e outra Ronaldiña! Ata a propia Jesusa, se compra a becerra un día que estea inspirada, pode facer unha boa apor-

Chenoa de vacacións.

tación. U nha vez tiña na casa tres xeracións de vacas e a
avoa chamábase Pichona, a nai Pichelo e a filla Chelo.
Manda forza! Votamos a lingua a pacer e estásenos acabando a páxina. Pois como veñen ·ao caso, 9-úas recomendacións. Unha, por se tecles que bautizar vós a alguén: o
Dicionario de nomes galegas, de Ferro Ruibal (un libro do
ano 1992, pero que segue senda un clásico). E outra por
se queredes galeguizar o voso nome ou apelido. Tecles
toda a · información na paxma da Mesa pola
Normalización Lingüística (www.amesanl.org). Vémonos
na Festa do lume!

Fundamentalismos varios
Non podo deixar de abrariarme polos extravagantes diagnósticos que os
médicos de Ariel Sharon verteron estes días aos medios de comunicación.
Dicir Sharon vai resultar mermado por este proceso é descoñecer a biogra:fia deste individuo nos últimos 50 anos, así que debe de ser un exercicio de desinformación patriótica desa que nos anunciaron. Como todo o
mundo ha poder comprobar, o cerebro de Sharon resultou moi mellorado
co derrame. Agora que non é o único coas circunvolucións pasádas de voltas. Non hai máis que oír as declaraci6ns de Mena ou do presidente o
ESTATUTO MADRILEÑO
PNTM
Tribunal Supremo sobre o catalán e .as sevillanas. Que este señor sexa un
impresentable aínda podía pasar, que os hai en todas partes. Pero que faga
e as declaracións des o cargo que ocupa pon en evidencia o longo camiño dé pedagoxía que ternos que per- .
correr no campo do multilingüísmo. O malo é que persoas coma estas teñen ·na mente un mapa coma o que
figura na ilustración de aquí ao lado.
A.Q.

