O que hai de débil no mundo,
iso foi escoller Deus.
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EDITORIAL
MOCIDADE·
HIPOTECADA Non tiveron realmente moita convocatoria as reunións alternativas de mozos e mozas p ara reivindicar un
acceso razoable á vivencia. O botellón segue
sendo máis exitoso:
Pero se analizamos o que pasa, pode resultar
qu e sexan dúas caras da m esma moeda. O
h orizonte ao que se enfronta a xente nova
pou co ten qu e ver co das grandes aspiracións,
os plans a longo prazo e as esperanzas utópicas qu e dan sentido aos sacrificios do presente.
O futuro ten fo rma de pesada hipoteca, un
com promiso a longo prazo, un matrimonio
co ban co que non admite divorcio ningún. E ,
paradoxalmente, isto prodúcese no momento
n qu e acacia a idade laboral unha xeración
qu s 1 va bas tante n1al coa palabra compromiso e, xa n on digamos, coa palabra duración.
Efi ctivamente, a lousa hipotecaria é o remat para unha m ocidade que xa vai moi xusta
m gu os psicólogos ch am an a capacidade
d difi rir a ati facción: a madurez de saber
aprazar
r
mp n a mat riai mentres un
s ' s. rifi a n
maratón qu , a aprendizaxe
para a vide . on o filio
:fillas culturais dos
anun io t 1 visivos, do aquí e agora, da satisfa ción in tantánea. Inertizada a familia, funcionarizado o ensino, deturpados os movem n to edu cativos qu e propoñen valores distintosao goce instantáneo, .... o acceso á adultez cronolóxica é un amargo tránsito.
E, a maiore , a contía da hipoteca é directamente proporcional á perda de liberdade, de
valentía para expoñerse ao risco, de capacidade de reb eldía e loita p olo que é xusto.
Por iso resulta curioso que os que máis cargaron -e cargarán- en contra da idea dos
minipisos en propiedade e economicamente
accesibles para a xente nova sexan os sectores
que mandan os seus :fillos a colexios caros,
poden regalarlles un piso cando casan e p ertencen, por razón de clase, ao selecto club de
par ntes e achegado dos empresarios inmobiliarios.
A í que vi to o vi to haberá que xuntarse e
fac r festiña etílica para non chorar, pasar de
todo e quec r a lousas co botellón que, tras
apar ncia de tran gresión gamberra, agacha moita fru tración e renuncia á necesaria
r beldía.

OTRASNO NO PAO DO POLEIRO PERVERSAS
PRIORIDADES Cadaquén ten as súa prioridades,
enfoques e acentos. Por exemplo, para o PP, no chamado debate da nación -española-, o gran tema da política exterior foi
Bolivia, o indio ese de xersei a raías, amigo de zapatitos, que non
ten máis que facer que -roubarlle o pan ás sufridas empresas
españolas. Para eles, por exemplo, Iraq non existe.
Polas prioridades os coñeceredes. Da abundancia -espiritual- do
corazón, falan as prioridades. Por iso, cando a lgrexa Española
fai as beiras ao PP, pola voz dos bispos e movementos neocatólicos, tenebrosos lexionarios incluídos; un trata de entender o
asunto con boa fe, e non o dá entendido. o que pasa en Iraq,
·non ten acaso que ver coa condición humana? Guerra ignominiosa montada sobre informes falseados e engarros masivos á
opinión pública, traxedia inxusti:ficable e perfectamente evitable. Crimes diarios, espiral de violencia, abuso e tortura, gratuíta degradación de humanidade.
Aos nomes de Guantánamo, da prisión de Abu Ghraib, únese
agora o de Haditha. U nha matanza en toda regra, guiada pola
rabia, a vinganza e a impotencia do poderoso ultraxado. Nenos,
vellos, mulleres, asasinados a sangue frío en nome da 'seguridade
e a democracia.
Esa conexión dos bispos co PP, no que din e no que calan, é.
escandalosa. Cañizares e Rajoy. Rajoy e Cañizares. Mari
Carmen e dona Rogelia, dona Rogelia e Mari Carmen. A
U nidade da Patria, os intereses do BBVA, as unións entre
homosexuais, a materia de relixión.
Perversas prioridades e perversas omisións: nin chío sobre a
ignominia cometida a diario en Iraq, da que Aznar nos :fi:io
cómplices estúpidos. Aínda está a opinión pública agardando un
recoñecemento dos bispos a Zapatero, mira ti, por ternos arreciado dese crime, un chisco de olio desde a súa radio, unha insinuación, .... algo.
Se cadra a tortura e o crime contra •os mauros non teñen nada
que ver co programa electoral dos bispos, nin co evanxeo do PP
Sen viceversa.

BOA NOVA
Manolo Regal Ledo

O ECO
A Eucaristía é
recordo festeiro
de todos os pasos cara a unha maior e mellar liberdade,
déanse onde se dean.
A Eucaristía é
comida do grupo, comida de irmáns,
cuestionando ·distancias e desfacendo desigualdades.

A Eucaristía é
presenza calada de Deus
no pan dado, comido e compartido
en calquera mesa do mundo.
A Eucaristía é
comuñón con todos os carpos rotos
xenerosamente, violentamente.
A Eucaristía é
viña de agradecemento pasado de man en man,
porque todos nos debemos a todos.
A Eucaristía é
sangue vertido de alianza,
· aperta de solidariedades
nos brazos de Deus,
nos remuíños da historia.
A Eucaristía é
Xesús mesmo,
ti mesmo, se queres,
eu mesmo,
feito pan e viña
na mesa nova do Reino que xa chega,
tralo amencer que apunta
polo monte das Oliveiras.
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APENEIRA
o GRAN

SOL é o linguado, o

solea vulgaris, que pode acadar 17 anos
e pesar 3 Kg. e que deu nome ao
Sudoeste de Irlanda e despois aos bancos do sur, pero o sol é un don que alí
escasea. No século XIX foron os pescadores dos Países Baixos; despois os galegas, ao bacallao con liñas e ao arenque
con cerco. No XX utilizaron o arrastre en
barcazas, coas carboeiras ben cheas, ían
marcando o camiño co vapor das chime-

o

CARBALLO DE SANTA MARGARIDA, en

neas. Serían as parellas as que achegarí-

Pontevedra, está enfermo. Ferido hai 30 anos palas apisoadoras da Deputación, cóm-

an toneladas de pescada, ollomol, roda-

pre curalo de urxencia arrincándolle o alcatrán que cobre as raíces e que lle impide

ballo, abadexo, etc. Na foto o biólogo

respirar, liberando o adro de aparcadoiros e deste chan espurio. Un exemplar que xa

Xacobe Barros, integrado nas tripula-

emocionara e loara Freí Martín Sarmiento. A Xunta inclúeo no Catálogo de Árbores

cións do Gran Sol, relata a súa testemu-

Senlleiras que está a publicar, xunto cos seus veciños: a secuoia de Lourizán, a ·ali-

ña en Os ausentes de Casteltón (Sotelo

veira do Paseo Alfonso de Vigo, e ata 60 máis.

Blanco), esa loita que hoxe lembramos

Lugo alimenta 500.000

na memoria dos 3 mariñeiros do naufra-

VACAS,

moitas de leite. As máis delas, na

xio do Dinish de Vigo.

Pastoriza e Castro, pero Vilalba, Lugo,
Friol ou Chantada teñen máis estabulacións. Na foto, Leite Río, o primeiro
grupo que factura 120 millóns € (15 de
exportacións). Producimos o 350/o do
leite do estado, pero carecemos dun
grupo galega, unha urxencia reivindicada polo Parlamento dende 1992. Só facturamos un 60/o da industria láctea, despois do fracaso de Leyma e Celta, mer-

50 anos da contaminación e do cheira gue tortura Pontevedra rematarían co traslado de

ENCE, un castigo de Franco do 1957. Unha

libera~ión propiciada pala Lei

cadas por firmas alleas. O resto viaxa
sen tratar a centros de decisión de fóra.

de costas condenou a empresa por delito ecolóxico. Na foto, 3 representantes da

O 740/o das granxas (10.000) non chegan

Asociación Pala Defensa da Ría que lo ita contra esta desfeita: o biólogo Antón Masa,

aos 540 € mensuais, máis .de 12.000

Benito Andrade e Vicente García. Dende a instalación houbo un rexeitamento que

persoas que non acadan o salario míni-

o 10 foi a MARCHA CONTRA AS
CELULOSAS co lema: "Porque a recuperación da Ría, os pastos de traba-·

deiro só recibe da industria 28 ctms. A

llo, e a saúde non poden agardar máis, ENCE fóra de Lourizán".

carne págana un 230/o menos que hai 7

cobrou pulo nos 90.

mo. Un litro costa 0,223 €, pero o gan-

anos.

A IRMANDADE MONCHO VALCARCE segue a
reforzar a loita deste guieiro que está alumear o país, abrindo o dominio: www.monchovalcarce.org. Pero hai outros si na is de vida: o Grupo Niño de Azor, que el creo u
nas Pontes, convocounos a "365 días das letras galegas". Ofrecen conferencias, contacontos e outros actos en bares e pubs da vila. Antes celebrou as "Xornadas da
Terra" dedicadas a Manuel María, un apaixonado da loita de Mancho.

·· ···············o

Alfonso Blanco Torrado
A_o cumprirse os 25 anos do Servizo
· Xesuíta a Refuxiad_os, acompañándoos e
defendéndoos en máis de 50 países, o
20, o calendario sobrancea o compromi-

DESPRAZADOS
FORZOSOS. Máis de 50

so cos

millóns tiveron que abandonar o fogar,
un 750/o no Terceiro Mundo. Dos 7
mill6ns de palestinos, 4 viven fóra:
Xordania, Líbano, Siria, Gaza, onde trabal la Solidariedade Internacional de

O 21, no solsticio, a etnia

Galiza. A guerra de Bosnia moveu 4

AIMARA celebra a fin de ano.

millóns, e no xenocidio de Darfur

Son os que máis aman a natureza:

200.000 fuxiron a Chad. Esta guerra de

. escóitana e falan con ela. Aterra é a

Sudán entre norte musulmán e sur cris-

fonte da vida e a medida do amor. Os

tián e animista custou máis de 2 millóns

segundos en poboación (1,3 millóns),

de martas en 30 anos

despois dos quechua, son os máis loitadores contra a corrupción dos partidos
tradicionais que marxinaron esta nación

A NOITE DE SAN XOÁN

lévanos á Praia da tanzada, 8 Km. de

area, para lembrar o rito do baño das nove ondas. Aínda que a romaxe é o terceiro
domingo de agosto -e a súa véspera- achegámonos á errnida románica e aos restos
da fortaleza ao seu carón, sen esquecer unha boa sardiñada porque "Por San Xoán a
sardiña molla o pan".

do oeste de Bolivia, sur de Peru e norte
de Arxentina e Chile. Un aimara goberna
agora esta plurietnia -40 nacións-, e
outros buscan a autodeterminación e
recuperación do seu territorio. A loita
principiou no 2000 contra a erradicación da coca, dende El Alto, o seu enclave, rodeando A Paz, pois máis da metade
son urbanos. Na foto, 3 mulleres aimara

O 28 cúmprense 70 anos da aprobación ·

ESTATUTO do. 36, despois

nun curso de alfabetización organizado·

dunha campaña moi intensa dende os

por Cuba en aimara, quechua, guaraní é

do

español.

sectores máis progresistas. O golpe militar do 18 de xullo ía crabenar esta iniciativa. Osorio-Tafall era o chamado a
ser o Terradellas galega e conectar este
estatuto co de 1978, ata a súa marte no
exilio no 19'91. O 15 de xullo, o Estatuto
foi entregado ao Presidente das Cortes
de Madrid, Martínez Barrio, na foto, por
unha comisión formada por Castelao,
Ánxel Casal, Suárez Picallo e outros

A
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RAl'N-A DO CARME''

celebrouse en Burela o 4, e dá nome a

este barco-museo (1968-98) fondeado no porto. Unha homenaxe a aqueles "Homes
de ferro en barcos de madeira". Alí coñecemos os compartimentos, aparellos, métodos de faena ... Adfcouse á pesca máis común desta vila, a costeira do bonito no
Atlántico, hoxe nos brazos de moitos inmigrantes, un 250/o. Algúns xa están int egra- ·
dos dende o principio da Alúmina (197.7). como as .250 familias de Cabo Verde que
traballan na pesca, e 150 peruanos

e ····· ············
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POLITICA

Tintxu

SUBVENCIÓNS

N un
ma no o, cun tecido empresarial moi
febl , tam m i afeitas a vivi'.r moi dependentes das
subv ncións públicas. Un pode entender esa actitude de
part xustamente de sectores en crise pola súa propia
f( bleza ou por aplicación de normas de ámbito superior. Tal é o caso de sectores como o lácteo-gandeiro,
naval ou pesqueiro. Son actividades tan reguladas no
seu desenvolvemento que adoitan ser moi dependentes
das axudas establecidas no marco desas -regulacións, case
sempre de ámbito europeo.
Nas últimas semanas estiveron de actualidade varias
empresas galegas, entre as máis prósperas e importantes.
Por un lado a denuncia do traballo infantil nunha fábrica portuguesa subcontratada de INDITEX veunos
recordar a precariedade que esconde o brillo dunha
entidade triunfadora nun mundo globalizado. Pero para
o caso que nos ocupa son PESCANOVA e Celulosas
de Pontevedra a que motivan estas liñas.
Trátase de dúas importantes e prósperas empresas,
qu obteñen evidentes beneficios, no ámbito galega,
p ro con clara vinculacións internacionais, con peso
pecífico no u ector respectivo. E as dúas, por vías
dif( _r nte , d mandan da Administración galega medida d prot ción que encaixan dentro dun concepto
amplo d ubv nción: non elles conceden determi-

_

nadas favores ou privilexios van levar a súa actividade a
outros lugares e deixan de empregar a cidadáns galegas.
O caso de Celulosas é xa moi coñecido. Instalada
por unha concesión do réxime anterior, nunha zona
privilexiada, leva decenios obtendo beneficios mentres
causa claros prexuízos · medioambientais e bloquea
outro tipo de desenvolvemento na zona. E ante a e~i
xencia de poñer cauto a eses privilexios e facerlle cumprir a legalidade que se supón vixente, ameaza co
peche. Logo de moitas reviravoltas, agora parece disposta a ·entrar en razón; iso si, non sen demandar e
obter toda clase de axudas para establecerse de novo. Os
beneficios anteriores e os prexuízos causados ao contorno non entran nas novas cantas.
A outra empresa é o noso buque insignia no sector
pesqueiro, PESCANOVA. Disposta a establecer tinha
importante factoría nun espazo natural protexido como
é o cabo Touriñán, onde o prezo dos terreas respondía
ás limitacións de uso que pesaban sobre eles. E ante os
requirimentos da Xunta en defensa dese espazo protexido, aineaza con levar o seu proxecto a outros países .
Agora parece que recapacita, pero logo de reclamar da
Administración medidas protectoras que se supoñen
destinadas a facer arrancar novas empresas e non para
reforzar aínda máis unha tan próspera coma esta .

OPETODO ~
SANTOANTON

············································Rubeii . ArambuiiJ.
Se vas ao convento de Herbón
e miras pró lado dereito,
verás o san Antoniño
botar auga polo peito.

A cantig~ di así, aínda que ti e mais eu ben sabemos que o que
bota a auga é o naso pai San ~rancisco que pala chaga que ten no
peito, sae un caño que deita auga ben fresca e cantariña. Que mais
ten! Ti non gastas barba como o pobriño de Asís, pero a xente quixo
entender que eras ti, e ao Francisco na súa hurnildade non lle ha parecer mal. Que mágoa aquel conventiño de Herbón por onde bulían os
escolares hai anos, e agora pechado e caladiño arrimado ao Ulla. E
haberá baile no día da túa festa coma antes?Viñan as xentes moi cedo
escoitar misa e pasar o día na carballeira. Agora mudaron os tempos e
ten máis devotos o día do pemento, que pouco axudará ás mozas casadeiras.
Morreunos o
Anxo, crego no
Courel, amigo e
irimego. Aínda
recordo aquela
voz de trono que
nos acolleu na
romaxe do Incio:
Benvidos á Terra
Brava! Paño ante
ti a nasa oración
na confianza de
que colléndoo
da man, lévalo
onda o Pai.
Acabo
de
escoitar que o rei
da Arabia vaille
pagar 12 millóns
de euros aos
xogadores
da
selección
por
participar no mundial de fútbol. Disque é unha prima, que non debe
ser o mesmo que unha curmá, neste caso. Madia leva! Hai causas que
claman ao ceo. O Bieitiño-16 preguntoulle a Deus como puido permitir o dos campos de exterminio que fixeron os nazis. Eu non creo
que Deus o permitira. Quen o permitiu foi a xente, e os políticos que
podían parar aquilo, o mesmo ca nos Balcáns, o mesmiño que
Ruanda, e o mesmo cós inmigrantes do Estreito. Pero non, ~ mellar
dar primas a once xogadores de fútbol. Comezo a pensar que ·precisamos un rnilagre daqueles que cantan que facías. Xa que a xente non
escoita, haberá que predicarlle aos peixes! Aquí deixo esta xesta florida, ao pé do peto. Parabéns meu santiño.

e ···· · · · . .
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HORIZONTE UNIVESAL
A CONDENA DO LEXIONARIO MARCIAL MACIEL,
UN CAMBIO NA LINA VATICANA?
Marcial Maciel Degollado, o fundador e líder integrista dos Lexionarios de Cristo e da asociación
de laicos Regnum Christi, vén de ser condenado polo Vaticano, palas reiteradas acusacións por
pederastia. Será isto índice dun cambio na política vaticana, preconizado polo papa Bieito XVI,
ou tan só un máis dos casos de abusos nos que a xerarquía eclesiástica non pode tapar máis e
non ten máis remedio que actuar? Haberá que tomar no primeiro ~enso, tamén, a crítica do
integrismo católico que o novo papa fixo na súa viaxe a Polonia?
pois. Así o din nunha carta ao Papa
no ano : "Psicolóxicamente amordazados e cunha mal entendida lealdade á institución ocultamos a verdade
e mentimos na nasa mocidade ante
os investigadores do Vaticano cando
fornas inte~rogados en Roma acerca
da súa conduta moral, en 1956".
~

O comunicado da Oficina de renunciando a todo ministerio públiPrensa da Santa' Sé sobre Marcial co". O texto precisa que "o Santo
Maciel (19 maio 2006)
Padre aprobou · esta decisión" ."O
Parécenos máis ben escaso e falsaxuízo final de Maciel por parte da
mente compasivo cun abusador,
Igrexa está lonxe de ser a xustiza que
aínda que se aleguen razóns de idade . as vítima"s desesperadamente busca(86 anos) e de saúde. O comunicado
ban", dixo un cura mexicano tras
recoñece que desde 1998 a coñecer a sentenza vaticana, pois era
Congregación para a Doutrina da Fe precisamente un xuízo canónico o
recibiu acusacións contra el por graque agardaban.
ve delitos, causa que este negou
Foron nove ex membros dos
(pero no 2005 abandonou o cargo de
Lexionarios os que acusaron o seu
Superior Xeral dos Lexionarios "por fundador de ter abusado sexualmenmotivos de idade avanzada"); pero
te deles cando eran adolescentes en
Xoán Paulo II non tivo máis remedio
Italia e España, entre 1943 e comezos
qu autorizar a investigación das acude 1960. En realidade, as acusacións e
ación en abril de 2001. Así as coua investigación sobre M. Maciel xa
guiu a inve tigación ata a deci- viñan dos anos · 50; segundo o
ión a tual, na que a Congregación National Catholic Reporter, Maciel foi
t nd en anta tanto a idade avan- obxecto de denuncias xa en 1956,
zada do padr Maciel, como a súa cando foi a Madrid no marco dunha
d li da aúd ', "r nuncia a un pro- investigación sobre as sus actividades.
invítao a unha vida Pero os abusados negaron tal causa,
r r da d ora ión d penit ncia,
aínda que a recoñeceran anos des-

Os lexionarios . e "os novos
movementos", o exército do
papa Xoán Paulo 11 .
Hai uns anos escribía eu en Irimia
un artigo co título "Os Lexionarios de
Cristo e o novo exército papal" (nº
674, maio de 2004). Dicía ali que
pode que a algúns lectores non lles

Ese iluminado
tivo problemas
por .. presuntos"
abúsos a
menores
soara sequera. ese grupo, pero que
formaba parte dos máis influentes na
Igrexa actual, con outros chamados
"novos movementos", que desprazaran os que levaban.máis anos (franciscanos, dominicos e xesuítas) porq_ue
lle parecían ao defunto Xoán Pauio
II demasiad9 "liberais". Nos ambien-

Victorino Pérez

.................................................................................................................................................................·........................................................................................................................ .
tes de Igrexa falára.se por esas datas de
que eses "novos" movementos eran o
auténtico "exército" .do Papa na súa
cruzada mundial. Outros grupos
eran: · os
kikos
(o
Camiño
N eocatecumenal de Kiko Argüello),
Comunión e Liberación (de Luigi
Giussani), os Foco lares (de Chiara
Lubich), o Opus Dei (de "San"
Josemaría Escrivá), a Renovación carismática (de Patti Mansfield) .. . (Cf. para
o~ tres primeiros o libro . de G.
Urquhart, J;'he Pope's Armada, publicado en 1999 na editorial da famosa
revista cristiá francesa Golias. como

L'Armada du Pape).
Falaba eu daquela máis longarnente dos Lexionarios de Cristo, e do cura
mexicano ultraconservador Marcial
Maciel, que fundara os Lexionarios
en México en 1941 e tentara desde o
comezo viaxar a Roma en busca do
apoio papal; conseguiuno a través de .
España xa en 1946, apadriñado nada
menos ca polo ministro _franquista
Martín Artajo, entusiasta propagan-

dista católico. Ese iluminado tivo
problemas por "presuntos" abusos a
menores, pero, a pesar das denuncias,
Xoán Paulo '11 chegou a falar de
Maciel como "guía eficaz da mocidade" . e nomeouno · membro da
Asamblea Qrdinaria do Sínodo. dos
. Bispos sobre a formación dos candidatos _ a sacerdocio, membro da
Comisión Interdicasterial para a
xusta distribución do clero, membro
do Sínodo dos bispos sobre a Vida
consagra.da, membro do Sínodo dos
bispos para Ainérica, consultor permanente da Congregación para o
clero, etc.
Da súa presencia en Espana falaba
no meu artigo anterior dos datos que·
achegaba José Martínez de Velasco,
reda'ctor xefe da axencia Efe, nun
libro sobre esta congregación, relacionando os Lexionarios de Cristo
con Ana . Botella, Cayetana de Alba,
Alicia Koplowitz, Gustavo Villapalos,
os · daquela ministros do goberno de
Aznar Ángel Acebes e José María
Michavila ademais doutros altos cargos. Parece qu~ o gran padriño da
organización en España foi o empresario Íñigo de Oriol e Ybarra, presidente de Iberdrola.
Falaba ali tamén de dúas características deste grupo : o seu conservado-

rismo e o gusto polo poder, convencidos de que a "evanxelización"
xógase nas loitas polo poder dentro e
fóra da Igrex~. Aínda que es tes novos
"lexionarios" non son dos grupos
máis numerosos na Igrexa, si eran dos
que tiñan máis poder, situados como
segundos na lista de influencia, despois do Opus~ aínda que hai quen di
que co PP tiveron aínda máis poder
ca eles. Hoxe, co PP fóra do goberno,
teñen menos poder político, pero
non mediático; aínda seguen a controlar publicacións de gran tirada
como Alfa y Omega (órgano oficioso
de Rouco e os bispos máis conservadores, nun tempo distribuído co xornal ABC) e teñen gran peso noutros
medios. Seguirán a telo trala sanción
vaticana?
En calquera caso, sería boa cousa
que os bispos españois tomaran nota
de causas así, cando escriben pastarais dicindo que a causa da "descristianización" da sociedade española
téñena os teólogos e os cristiáns progresistas, q~e "desorientan" a xe~te, e
empezaran a sospeitar se ··a causa non
estará, máis ben, no mal espírito de
grupos coma estes, que corrompen a
Igrexa e a sociedade, aínda que presuman de· ser fieis aos ditames desa
Igrexa.

-················

ANUNCIO

1

TEM·o s CARTA DE DEUS
ESTÁ 'Á VENDA NAS
SEGUINTES LIBRERÍAS ...

A CORUÑA:
Arenas, Sisargas, Xiada, Libraría Couceiro,
Carballido, Formatos, A Libreira, Librerías
Couceiro, Colón, Lume, Molist, Salesiana.

LUGO:
Aguirre, Balmes, Biblos, Fraiz, Fusalba,
Pergamo, Souto, Trama, Sargadelos.

OURENSE:
Torga, Eixo, La Región, Kathedra, Betel,
Sarga delos.

PONTEVEDRA:
Michelena, Paz, Sargadelos.

VIGO:
Andel Virtual, Versus, Libro uro, Don Bosco,
Cartabón, A Lib.roteca, Gran Vía, Universitaria
Sur, Sargadelos.

Este libro de Xosé Antón Miguélez foi editado

SANTIAGO:
Couceiro, Follas Novas, Fonseca, Abraxas,

por Irimia no ano 1994 co formato dun pequeno

Encontros, A Palabra Perdura, Pedreira, Aenea,

folleto que leva anos esgotado. Agora, unha déca-

Gallaecia, Moinomen, Exeria, San Pablo,

da despois, volve a saír do prelo coa intención de
ofrecerlles ós lectores unha versión máis extensa
daquela primeira obra.

Temas carta de Deus é unha misiva que nos dirixe
Deus como unha invitación persoal a descubrir o
seu tesouro a través do itinerario da fe, do amor e
da speranza. Un itinerario para o que só se requiren gaña de deixarse traballar por un Pai que acolle a cada persoa nos seus brazos de tenrura, res-
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ntrega e emoción.

Sargadelos.

FERROL:
Central, Limiar, Chamorro, Sargadelos.

BETANZOS:
Brañas.

VIVEIRO:
Porta da Vila.

CERVO:
Sargadelos.

O CASTRO-SADA:
Sargadelos.

Q . NOSO TABOLEIRO

O Equipo organizador
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ENCONTRO DE VERÁN DE IRIMIA 2006
''DEIXADE QUE @S NEN@S SE ACHEGUEN A MIN"

Do 2 ao 6 de agosto
Irimia, un ano máis, convócate ao
Encontro de Verán, e xa andamos a
organizalo.
Coma nos últimos anos, queremos
que a preparación sexa tamén un labor
en equipo (non ternos remedio!
Seguirnos apostando polo comunitario, crendo no milagre que xorde de
andarmos xuntos/ as da man). Así que
este ano andamos a argallar o
Encontro catro nenas e un neno:
Marisa Pereiro, Bea Estévez, Asún
Louzán, Tereixa Ledo e Manolo Sordo.
Ternos moitas ganas de que vos
animedes a pasar estes catro días connosco ... Vai haber momentos de
meditación e de oración persoal,
momentos de celebración comunitaria, momentos de lectura compartida
do Evanxeo e momentos de silencio.
Tamén vai haber momentos de
expresión corporal, tempos de
comunicación en grupo, tempos para
paseos pola praia ou polos arredores e
momentos de festa, así como tarefas
compartidas, momentos de baño e de
merenda... E, como non, este ano
moi en especial, momentos de risas e
xogos ... risas, si, e xogos , n1oitos, moi-

. tos xogos . Porque este ano queremos
descubrirnos especialmente no que
somos e ternos de nenos e nenas.
Por iso, adic~remos o primeiro día
a Acoller ese/ a meniño que vive en
cada un/ unha de nós", conectando
con el/ a e gozándoo, deixándonos
guiar por el/ a é a ~10sa espontaneidade, a nosa intuición, o noso sentido
do xogo e da risa.
O día seguinte adicarémolo a
"Deixar que os nen os/ as se acheguen
a min", escoitándoos e coidándoos ...
aprendendo deles/ as ...
E o día terceiro adicarémonos a
percorrer algo do "Camiño da
Infancia ·Espiritual", aprendendo da
vida e da maneira de Xesús, buscando volvernos coma nenos/ as que xa
somos: aprendendo a vivir o presen-

te, a aceptar as nosas limitacións e a
acep tar axuda, a sentirnos necesitados/ as dos outras, a recoñecer as
nosas debilidades, a sabernos parte
dun todo e inmersos/ as no Amor
Total Hum ... Que divertido !!!
. Coma sempre, irnos manter as
"regras do xogo" xa coñecidas de
compartir traballos e gastos, de combinar tempos entre adultos/as e tempos cos nenos/ as,
Ah! Unha novidade deste ano:
os/as nenos/as van ter un ·plan de
Encontro especialmente artellado
para eles/ as, con tempos ben organizados e propios e con tempos para·
compartir ces/ as adultos/ as.
Enfin, xa vedes: moitas causas que
nos van dar alegría e ganas de medrar
e de vivirmos. Animádesvos?

ENCONTRO DE VERÁN DE IRIMIA 2006
Deixade que os/as nenos/as se acheguen a min"
Do Mércores 2 (ás 19h) ao Domingo 6 de agosto (despois de xantar)
" Na Casa Rectoral de Lago - Valdoviño - A Coruña
Para apuntarte podes chamar a:
- Marisa (981 94 26 83)
- Tereixa (639 .20 36 69)
A data límite para apuntarse é o 25 de xullo (recordarala?).
e
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CRONICA
SOMOS XENTE LABREGA NO MUNDO
(Festa do San Cidre, Q·uintela de Leirado,
13 de maio, 2006)
-Conforme anunciaramos en IRIM/A, o pasado _día 13 de m·a io celebramos a festa do San
Cidre, a festa dos labregos, a festa da xente do campo, sexa ou non labrego ºl! labrega·
de profesión. Convocados polos grupos do Movemento Rural Cristián, que ten presenza
en diversas aldeas de Galicia, xuntámonos unhas 500 ou 600 persoas moi dispostas a
pasar un día feliz e animado na compaña dos veciños de Quinte/a de Leirado, en
Ourense, que desde o primeiro momento puxeron todo o empeño en prepara/o todo
para que así fose.

~GLACES

~d

~
Bendicidos polo ceo e a terra
dispoñernos ben para a celebración
Tivemos un día espléndido, nin frío
que había de empezar ás 12. Foi un
nin queimador, o que nos permitiu tempo de saúdos, das apertas, das
achegarnos a Quintela de Leirado palabras doces e entrañables.
con ánimo moi festeiro. A partir das
once da mañá fomos chegando en
Da man do grupo XERMOtrece autobuses. Alí agardábanos a . LARA
xente do lugar coa Banda de Música
Á hora xusta empezamos a nosa
de Yilanova do Infantes. Todo be.n celebración do San Cidre, aberta á
organizado
con
axentes
de
realidade de moit~s outros labrngos e
Protección Civil de Celanova, que labregas do mundo, que o están
pu ron á no a di posición os seus pasando aínda peor ca nós. Con ese
s rv1zo . Fomos aga aliados polos · ánimo aberto dispuxémonos a dar
ciño
eciña cun bocadiño rescomezo. Á parte da Banda
de
p ctable e con algo de beber para Vilanova dos Infantes, tamén estaba o
················e

coro XERMOLARA, formado por
rapaces e rapazas do veciño concello.
de Padrenda, dirixidos polo abade
Benito Fernández. Deus llelo pague
a eses pícaros e pícaras e ao seu excelente animador, que nos a~abou animando a todos.
Presentámonos, logo, e xa presentados os que viñamos de fóra, foro.n os
de Quintela de Leirado os que,
valéndose dun coidado traballo de
diapositivas, nos presentaron o -pasado
e o presente das xentes que nos estaban alí acollendo naquel día.

Unidos a ·outros labregos e
labrega·s do mundo
Despois entrevistamos uns grupos
de persoas que foran a diferentes países de Asia, América do Sur e do
Centro, África e tamén algúns representantes do campo galego; para que
nos contasen algo da realidade·
daquelas . terras e dos traballos que alí
pasa a · xente do campo para poder
sobrevivir, e tamén dos pequenos
pasos que están dando e que anuncian un chisco de porvir feliz cando
menos. Manolo, o cura de Campañó,
fixo de animador deste momento· de
especial solidariedade, que se completou cunhas ofrendas de produtos
procedentes daqueles países, acompañadas de pregarias que expresaban· o

Movemento Rural Cristián

SOMOS X€~trf/.4#REf!Itrd tffaNPO

noso comprorruso de solidariedade,
ao tempo que agradecían o compromiso seguro de Deus.
Seguiu a Misiña do San Cidre con

vida, da casa, da farriilia, da aldea, da
irmandade!

A Misa e a mesa casan moi ben
Xa
dixemos que nos a~ompañara o
moita animación, con moito canto,
día, así que non tivemos que andar
quentados todos polas palabras amimoito
para buscar sitio no que fora
gas do crego de Quintela de Leirado,
Evencio, que nos animou a manter horta do cura e, á sombra ou ao sol,
acomodarnos para o xantar de
vivo o Espírito da aldea. A Banda,
irmandade. Logo do xantar, a Banda
tocando o Himno Galego, pediunos
animounos ao baile. Aínda tivemos
que non esqueceramos que nós eraun tempo para ir visitar a igrexa de
mos xente do campo en Galicia.
San Pedro, e a igrexa próxima de
Rezamos, comungamos no Pan
Santa María, ámbalas dúas cuns retaSanto de Xesús ao tempo que cantablos sobre todo que son unha verdabamos: "Este Pan que sabe a gloria /
deira marabilla.
este Viño que se entrega / son un
Máis arte, e da boa, pero agora
pacto de irmandade, / flor d~ conconvertida en palabra escrita, foi a
ciencia labrega", e puxemos fin a que puidemos ver nas visitas da tarde
celebración rezando . xuntos a en Celanova á Casa dos Poetas, para
"Oración do San Cidre". Aínda pui- rememorar a Cu!'.'ros Enríquez, a
demos gozar do grupo XERMOLACelso Emilio Ferreiro, xa mortos, e a
RA, que nos agasallou con dúas pezas Xosé Luís Méndez Ferrín, aínda vivo,
de creación propia, coa que xa gañatodos nativos de Celanova~ Despois
ron algúns concursos. Todo un pra- xa foi unha verdadeira borracheira de
cer, aquel~s voces de nenos e nenas . arte Barroca a que collemos cando
cantándolle" en galego á sinxeleza da . visitamos . o mosteiro de San

Salvador. Menos mal que a capeliña
mozárabe de San Miguel nos devolveu ás formas sinxelas e .humildes.
Partidas e agradecementos

Chegou o momento de partir. Pero
non sen antes agradecerlle ao cura
Evencio a súa dispoñibilidade total, e
a súa cercanía e humanidade ferida
polas cousas do Evanxeo de Xesús.
Tamén moi agradecidos á xentiña
toda de Quintela de Leirado que
tanto fixo para qu_e este día nos fose
proveitoso, e que tamén estivo ali
gozando coa nosa compaña. Grazas
igualmente ao cura Benito co seu
coro, ás institucións que nos cederon
Banda de Música e persoal de
Protección Civil, grazas a todos e
cada un de nós, que fixemos posible
ese día uns para outros. E grazas ao
Deus da vida, que unha vez máis, e xa
son infinitas, nos quixo dicir con voz
labrega que está aí apostando polo
noso presente e polo noso futuro, a
pesar de todo.

e···· ·········

O NOSO TABOLEIRO
IRIMIANZA DA CORUNA
Redeiras de esp.e ranza
O sábado 24 de xuño, ás 5 da tarde, no Parque Michiko,
da comunidade Home Novo, en SIGRÁS, -Cambre, A
Coruña- (preto do mesón Vasco):
En primeiro lugar, acollida e saúdo irime.go.
- Exposición do lema da Romaxe, .uRedeiras de
esperanza", e coloquio ampliado ás romaxes en
xeral, conduc~do por Rubén Aramburu.
- Oración preparada polo Grupo de Pasantías da.
Coruña.
- Merenda compartida.
Quedades convidados todos os irimegos, simpatizantes
e amigos; pregamos a vosa asistencia.
LEVADE ALGO PARA COMPARJIR. UNHA APERTA.

MOi IMPOR 1ANTE ...
IMOS PASAR OS REEMBOLSOS DO 2006
A todos os subscritores que aínda non aboastes a cota deste ano 2006 chegaravos
nestes días un reembolso de correos co importe que tedes que pagarlle ó carteir.o.

É doado que teñamos algún_erro (agora mesmo hai dous ingresos sen identificar).
Se non estades de acordo co reembolso rexeitádeo e poñédevos en contacto con nós
no teléfono 619-42-10-02 (mellor pola noite), no correo electrónico ou escribindo unha
carta ó apartado 980 de Santiago de Compostela.
Grazas a todos por facer posíbel que lrimia siga existindo.

EJlli
~ 1~IHIA
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COPLA "DESABORÍA"

Pode que sexa un nesgo de timidez, unha autocensura torpe de quen se sabe carente da grazosa
maxia da simpatía espontánea ou, simplemente, u.n
modo diferente de estar no mundo, entre a xente.
Pode que sexa algo cliso ou todo á vez, pero fáiseme
insoportable a exposición pública do que é territorio da persoa, a e~presión traxicómica dos sentimentos Íntimos, o culto desbordado á personalidade.
Escribo isto no día en que morreu Rocío Jurado.
Non tiven nada en contra nin a favor da boa señora,
que, coma todo ser humano, é merecente de respecto. Pero a desmesura do caso tenme abraiado. Vinte
precisos minutos de reloxo ocupou a noticia dos
informativos principais da mañá. Polo menos na
Primeira e na 5. Cazoume a berborrea televisiva en
pleno almorzo e en tan dilatado tempo fun coñecendo datos biográficos que non facían máis ca precipitarme na insoportable incomodidade do principio. Abraioume un cancro confesado e difu~dido en

rolda de prensa, con bágoas e emoción mediática de
alto nivel. Paréceme tan desmesurado agachalo
como darlle cartel publicitario. Sabía da súa enfer. midade, imposible manterse ignorante cando a
p01;ico máis nos ingresan a todos en Houston, vía
satélite, na sala de espera do hospital. Non sabía,
porén, do acto comunicativo que deu o sinal de saída
e do que agora me informo tarde e mal, pero que
non deixa de importunarme. A este flash retrospectivo sumouse outro dunha entrevista na que, a medio
camiño do canto e do recitado, conclúe, emoción
incluída de altos decibelios, que "si algún día dejo de
quererte que me mate un toro". Supoño que facía
alusión ao oficio do seu home e á estima que lle tiña.
O presentador, emocionado tamén, ergueuse a darlle un bico. Este regusto pola traxedia sóname barroco, sobrecargado, un algo ficticio e un bastante
superfluo. Sempre me chegou máis a emoción serena, as palabras medidas e precisas, os acenos significativos. Desconño da palabrería solta do sodes marabillosos e quérovos moítísímo a todos, coche en marcha,
ventaíña a medio subir e micrófonos entrecruzados.
Síntoo por Rocío. Non sei se era como eu a retrato ou se ma están venciendo así. Quizais a normalidade da xente xa non ten tirón e nada se consome
que non sexa alucinante ou non sirva para fac er
copla.
Xúroche Rocío que a miña non leva mala intención. Simplemente que m e desgusta a tonadilla que
lle meteron.

_
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FAI ANDO DA LINGUA
Tuttifruti (Todo fro_ita)
Andamos a xuntar unha pequena enciclopedia que
venden con La Voz de Galicia cada sábado polo módico
prezo de 4€ m áis o cupón do lombo, como está agora
tan de moda. Trátase de A aula na casa, e xa irnos coa
entrega número 16, co título Lingua e cultura galegas. Moi
in teresante! Botámoslle unha ollada, sen afondar, parám onos algo m áis nunhas fichas de léxico e ... atopámonos con *sem áfor e *papaleira, iso sen afondar. É certo ·
que un erro se lle coa a calquera, pode incluso que haxa
máis... , pero xusto nunhas fichas de léxico ... Ou eles
pensarán que é así?
Esoutra noite andabamos a facer zápping e paramos
en TeleSalnés, estaban a retransmitir en directo a
*Eshibición de Taekwondo de Vilagarcía ... Pois non
sabem os o que entendían os presentadores que era aquilo, pero para nós que era unha exhibición!
Fomos rec;:oller esta semana o noso título do Curso de
Iniciación á Lingua Galega, si señores, unha licenciatura
n n dá os puntiños que si dá un cursiño de 75 horas.
B n , a e tas altura ese cabreo xa nos pasou, sempre hai
lg u p d f: cer s qu e~er: lemos ·o noso diploma
r v r
s n os datos están correctos e... si estaban,
p r
r da i ' n ... ! heíño de faltas, espazos e comas
r p rtidos m o ao mecanógrafo lle viñeron ao dedo,
maiú culas empregadas dun xeito totalmente arbitrario, a
br viatura de dona aparece *Da. por Dna., *calificación
por cualificación ou M aría Sol López , que se fai chamar
Secetaria Xeral de Política Lingüística.

Lidia e Valentina

di/Hr~I ttrfllf!flb
· Un ·sadense inolvidable - Un gallego imprescindible

O Cónce/lo de Sada felicita
a tódolos ga/egos que
utilizan a ·súa propia Jingua

Hoy 17 de mayo: -ora de 1a$ Letras Gatlegasit. A partir de
2~00 horas, concierto de la Banda de Música MunlclpaJ de
Sad~ y.recital d~I Coro lnfanül y la Escolanla Juvenll.
·

tas

Fbr la tarde, y a p~rtir de las 19;00 horas, acto cultural que
contará con la parüclpación de dlversas pereona11dades del
mundo de ta cultura. y en el que se repasarán la \lida y la obra
de Don
Manuel . Lugrfs
Frelro.
l
.
No suplemento de LA OPINIÓN

N ós querémoslle ao noso idioma, igual ca á nosa
terra, e non con fanatismo, só porque o mamamos, porque é o noso, porque é o que nos serve para defender os
nosos dereitos, para aborrecernos, para dicir que amamo; , que estamos tristes -ou contentas ... e dóennos ~stas
cousas, esta falta de respecto. Hai uns días Ramón Pernas
falaba en La Voz de Galicia en perfecto castellano de "La
lengua herida", da nosa lingua, que se estaba esquecendo, neste "país de olvidos perpetuos" . E como nos informa Charo Rilo, e comenta o Fachineiro, aquí debaixo, o
alcalde de Sada invita ós sadenses a celebrar el "Día de
las Letras Gallegas, con banda de música y coro infantil"
incluídos". "Moncho es mucho", e os demais nqn son
menos.

Crónicas do impaís
Que o alcalde de Sada -home célebre polo seu respecto pola legalidade, como
todos os tránsfugas saben, e polo retrato de Franco no despacho- anime, en
documento municipal, a sumarse aos actos de homenaxe a Lugrís cun texto en
castelán é un feito que nos pon dian~e do mundo no que vive unha parte da
nosa sociedade. Esta anécdota fainos ver o camiño longo que ternos por <liante e o pouco que avanzamos dende que Murguía, no século XIX lle afease aos
galegos o abandono da lingua cun discurso en castelán. O que máis entristece
ver qu comportam entos coma eses non se teñen en conta á hora de votar. E se isto ocorre entre nós xa
non e candaliza tanto que o director do Centro de Estudos Galegos na universidade de Rennes -rioxano elutilic o carto de todo nós para organizar ciclos de cine sen películas galegas ou para promocionar literatura ib roamericana. E ta situación, denunciada pola lectora de galego en Rennes Olga Novo, fai que nos
pregunt mo e a no a lingua merece tan mala sorte.
A.Q.
··············o

