O que hai de débil no mundo,
iso foi escoller Deus.
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EDITORIAL EN QUE FRACASA O NOSO
EN S 1NO? Algunhas das dificultades do ensino proveñen
curiosamente do éxito acadado no pri1:lleiro dos seus obxectivos: que chegue a todos. Era doado prever ·que isto ía traer problemas, ao manter na escala a moitos alumnos que, ata daquela,
eran expulsados cos primeiros fracasos. A falta de motivación
que padece ·boa parte do alumnado fai que hoxe esteamos a falar
de fracaso escolar. Estamos sabendo transmitir a necesidade de
aprender?
O fracaso non se crea na secundaria, máis ben é aí onde máis
se sofre. Agora chegan máis alumnos sen dominar o fundamental Oer, escribir, calcular e debuxar), lastrando así o desenvolvemento do curso ao pechar as portas a aqueles que care_zan de
chaves para abrilas e limitar a aqueles que darían máis de si.
O financiamento nunca foi dabondo para desenvolver todas as
potencialidades da LOXSE; a formación foi outro punto feble:
a maioría das veces o profesorado de secundaria non ten formación pedagóxica. O acceso á docencia non esixe coñecem ntos máis aló dos propios de cada especialidade, o CAP non
pasa d ser unha mera formalidade.

Esa mesma preparac10n docente debería ser ampliada para
quen exerce cargos directivos nos centros, ineJSpertos en dirixir
equipos de traballo. A inspección educativa está máis atenta a
comprobar que estean cumprimentadas as formalidades administrativas que a colaborar na calidade da práctica educativa de
cada centro.
Por último, cómpre lembrar cal é a finalidade última do ensino: capacitarnos para formar unha consciencia persoal nun mundo
globalizado. Ademais debe fornecer o estudante de ferramentas
para poder er quen de seguir actualizando os seus coñecementos o resto da súa vida. Porén, o feíto de que o profesorado fose
formado nun si tema netamente memorístico e non potenciador d d streza fai que reproduza este sistema nas súas clases;
p r outra banda, o de cr to no que caeu a memoria leva a que
o alumnado desprece o eu emprego. Así, na práctica, ternos un
i tema qu segue ndo memorístico pero de menor nivel que
ant . Qu n lle pon o axóuxere ao gato?

...............
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O TRASNO NO PAO DO POLEIRO
PROFETAS NAS DUNAS
(PEQUENO DESERTO A
RENTES DO MAR) Aínda me
lembro cando de rapaces andabamos nas
mobilizacións solidarias contra as ditaduras do
cono sur americano, Pinochet, Videla e compañía. E tratabamos de poñer á luz o que era
noite pecha, naqueles últimos segundos da
longa noite de pedra: que ~ó se torturaba, que
se perseguía e violaba, que gobernaba unha
máquina de marte. E lembro perfectamente
aquel sentimento que nos producía o sentir
maioritario da poboación, das nasas propias
familias, do "sistema": que esaxeración, retrucaban, non será para tanto, ás veces fan falta
"gobernos fortes", etc .... Hoxe é sentir popular que -tiñamos razón e que o que hox~ é
inadmisible t~én o era daquela, por máis que
o apoiase Mr Kissinger.
E máis.tarde estabamos na Irimia falando contra o discurso oficial do "necesario e urxente
abandono da actividade agraria" e do valor
económico indiscutible de eucaliptizar
Galicia. Eran dogmas das publicacións dos
gabinetes de bancos e caixas, dos expertos en
"desarrollo agrario" 1 dos trasfondos das políticas que viñan de Europa. E de novo o mesmo
sabor de impotencia, vendo como os logros
. das estatísticas eran desastres na realidade:
abandono e desertización humana, monte a
silvas e especies rápidas, desvalorización do
rural, perda do equilibrio agroforestal.
E denunciamos a hipocrisía dun sistema que
coutaba aos labregos a posibilidade de _manterse como productores e despois lles daba subvencións para refacer muíños e habilitar cuartos para turismo rural.
Ben, hoxe escoitas os discursos do presidente
da Xunta e dos xornais e descobres con deleite que se asume o que antes seica eran parvadas de profetas no deserto, ou, cando menos
de profetiñas de duna. E di quen goberna:
"non se abordou o control dos combustibles
forestais, ... ; e non se reparou nas raíces máis
profundas do problema, de carácter estrutural,
estreitamente vinculadas ao tradicional aproveitamento de solo e a unha deficiente organización do territorio".
Ou sexa que ás veces mesmo ternos razón,
aínda que sexa con quince anos de adianto.

BOA NOVA
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~CLAVE

Carme Soto

Dise que os cristiáns, e dentro ·deles os católicos, ternos unha relixión do libro,
que é a Siblia. lsto así, serviu de trampa para moita xente que se fiaba, sen
máis, de todo canto lía ou lle ensinaban e, con pouco discernimento, tomaban
-e aínda toman- as causas ao pé da letra. Por isa, cando despois das lecturas
litúrxicas din "palabra de Deus", téñeno moi difícil. Porque Deus non falou nin
escribiu, pero tampouco o fixo Xesús e por isa a historicidade do libro e as súas
narracións non se deben tomar de xeito literal. Sen prescindir da razón, a palabra de Deus encóntrase mellar no ámbito da fe-confianza que no do discurso
lóxico.
Neste evanxeo, Marcos dinos que Xesús andaba preocupado porque-sabía que
o poder de Roma e o do Templo -aliados- querían 9cabar axiña con el. E, sobre
de todo, sentía a angustia de ·que o traballo quedaría a medio facer, porque os
discípulos pensaban nos carguiños e en ver quen quedaba mellar situ~do. A
lgrexa chegou ata nós cunha hipoteca de poder e de estruturas que agora anulan prácticamente os valores evanxélicos. Ou non?

Antón Martínez Aneiros

O ECO
~ise que os cristiáns, e dentro deles os católicos, ternos u.nha relixión do libro,
que é a Biblia. lsto así, serviu de trampa para moita xente que se -fiaba, sen
máis, de todo canto lía ou lle ensinaban e, con pouco discernimento, tomaban
-e aínda toman- as causas ~o pé da letra. Por isa, cando despois das lecturas
litúrxicas din "palabra de Deus", téñeno moi difícil. Porque Deus non falou nin
escribiu, pero tampouco o fixo Xesús e por isa a h ~storicidade do libro e as súas
narracións non se d~ben tomar de xeito literal. Sen prescindir da razón, a pala bra de Deus encóntrase mellar no ámbito da fe-confianza que no do discurso
lóxico.
-

· Neste evarixeo, Marcos dinos que Xesús andaba preocupado porque sabía que
o poder de Roma e o do Templo -aliados- querían acaba r axiña con el. E, sobre
de tod_
o, sentía a angustia de que o trabal lo quedaría ·a medio facer, porque os
discípul?s pensaban nos carguiños e en ver quen quedaba mellar situado. A
lgrexa chegou ata nós cunha hipoteca de poder e de estruturas que agora_anulan prácticamente os valores evanxélicos. Ou non?
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A -PENEIRA
Na Mercede irnos á cadea con

SOR TRI PI, como a coñecen os
internos, ca carriño ateigado de esperanza, mostrando o rostro acolledor de
Deus. Mariluz fala con eles en horas
libres, fóra do traballo dos 895 obreiros
dos 15 talleres que hai nos 5 centros.
Así

d~

nave de ferralla de Teixeiro saen

200.000 toneladas ao

me~.

Son 4212

internos que teñen lrimia á disposición.
No Día Marítimo, o 29, celebramos os

~CÉANOS, o 700/o deste planeta,

pero o 600/o son fondos abisais, máis alá de 2000 m., con moita vida a pesar da
pouca luz. A mesma da que si gozamos en moita pintura, que fai mergullarnas ·nesta
inmensidade, dende comezos do XX con Francisco Lloréns, seguindo polos
"Renovadores" que trouxeron as tendencias europeas e americanas, ata hoxe, como
as "Estampas da longa e dolorosa espera" de Mario Fernández Granel! (1979).

Na Lama a masificación acacia o
145,240/o e Teixeiro: 1350/o, 9 puntos por
riba da estatal. En 6 anos 37 morreron
por causas naturais, 18 palas drogas, 12
polo sida, 9 suicidios e 6 con

violenci~.

·

O 290/o dos penados son estranxeiros.

SANTIAGO GONZALEZ AVION e BELÉN
celebran a paternidade/maternidade do
terceiro filio, César, en San Salvador.
Noraboa por esta xenerosidade, xa saboreada en Remol e no compromiso cos
inmigrantes en Cáritas. Esa forza que
comparten os dous, capaces de transmitir agora con este ne_no. Sensíbeis á
miseria que sofre tanta xente como
lemas en "Abrente incerto. Pobreza,
Os

·dereitos humanos e desenvolvemento na

KURDOS, cunha identidade

machucada, teñen unha literatura escri-

Galicia de hoxe" de Santiago, Premio

ta feble, que conservan coas tradicións

Vicente Risco 1998 (Sotelo Blanco)

ora is, un océano moi amplo que acubilla
as paisaxes. Bulent Yilmar traduciunas
ao galega, coa axuda da súa muller de
Lugo (Ed. TrisTram). Exiliado de Turquía
no "golpe dos coroneis"(1980), un dos 5
estados nos que· está marxinando este
. pobo de 25 millóns, entre montañas,
camiñando cos rabaños na busca de
Hai parroquias que só viven a Xornada das Migracións, o 24; outras, traballan 365.
Así,

SANTA XEMA da Coruñq, onde a Asociación

Dominicana "Abrente",

atende a inmigrantes: asesorando, remediando males, buscando saídas. Na foto, o
presidente Demetrio de S. Domingo, dona, filio

é sobriño, traballador na construción,

quere montar un negocio para que progrese a familia e Galiza. O seu compromiso
reforzouse no Prestige restaurando a Costa da Marte 3 meses con 5 irmáns.
········· ·· ·····e

pastos. A maioría son sunís, castigados
polos veciños, sobre todo no Iraq de
Sadam.

Alfonso Blanco Torrado
Os asolagamentos están a rematar en
Etiopía con centos de martas. Despois
da seca que matou a 500.000 e e un
millón e medio non tiñan auga. Unhas
200 familias ternos un parente de

ETIOPÍA, o país máis pobre de
África. No 2005 foron 62 adoptados,
polo que acae ben coñecer o país .
. Marren 300.000 nenas/ano por desnutrición. Dende ·1996 morreron 900.000
pala SIDA e a esperanza da vida é de
40,8 anos. O 100/o dos ingresos son para

Algúns

INMIGRANTES intégranse nas parroquias. Foi o que fixo Jorge V.

pagar a débeda que supera os 6.523 .

Balderón que veu no 2002 de Ecuador en Cáritas do Milladoiro. Hai 70.000, un 2,50/o

Cunha política autoritaria que machu-

dunha poboación que medrou no 2005: 11.213 grazas a 10.976 inmigrantes máis, a

·cou á etnia Oromo por denunciar a frau-

metade con me_nos de 30 ·anos. 30.000 asegurados e máis de 10.000 sen papeis.

de nas últimas eleccións. Na foto, a etí-

Ferrol ten 1299; Ourense, 3.660, hai concellos de Ourense con esta pqrcentaxe: Verín ·

ope Xamira ca seu irmán· Alexandre ·e os

ten 1243 de 13.706 habitantes, (o 9,70/o); Carballeda (14,650/o); Mezquita (12,830/o);

·pais, Víctor e Nuria de Ferrol.

"Entrimo (8,280/o). Vigo ten o 3,940/o e A Coruña o 3, 150/o. Uns 3449 son autónomos
con empresas familiares que xeran riqueza e emprego, un 65 extracomunitarios.

Só un 79, 1O/o dos alumnos con necesidades especiais teñen seguimento diario,
coma os autistas cun 750/o que sofre
trastorno mental. A Asociación
11

LEN DA"

de Axuda ao Enferm·a

Psíquico, de Redondela, montou un
piso-escala para ensinalos a facer causas cotiás, reducindo a súa dependencia:
aseo, actividades domésticas, andar pala

o 18, Via

campesina organiza o CONGRESO

MUNDIAL DE

rúa, comprensión, mañas para mantera

MULLERES en .Santiago: "Labregas, sementando igualdade", integrada por

liberdade. Na foto, a redacción da revis- ·

40 millóns de labregos/as en colectivos coma o Sindicato Labrego Galega. Na foto a

ta, pacientes e traballadores do centro

secretaria, Lidia Senra. A proclam9 destas organizacións no 2006 é "IMAXINA UN

de rehabilitación.

MUNDO SEN LABREGOS E SEN LABREGAS". A loita pala terra é o p·an de cada día de
852 millóns de labregos/as, moitas, mulleres indíxenas: Brasil; Bolivia, Mali,· Filipinas,

Camboia,etc.".

11

GUEREMOS PARTICIPAR"

é a xuntanza sobre a muller na

sociedade, o 29, en Santiago, convocados pala Xunta. Pero

s~guimos

abraiados polos

malos tratos que hai que denunciar sempre, non só o "Día contra a violencia ás
mulleres", 25 de novembro, data do asasinato no 1961 das 3 irmás Mirabal, activistas políticas da R.Dominicana polo ditador Trujillo. No 2005 houbo 391

de~uncias

na

policía autonómica. Son" máis de 2000 mu-lle res que teñen arde de protección: 1340
do 2005 e máis de 600 no 2006.

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

f~ O CASTRO DE SAMOEDO

15168 Sada (A Cofuña)
Teléfs.: 981 - 62 09 37 /62 02 00
Fax: 981 - 62 38 04
,,) Rúa Nova, 16
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 - 5819 05
Fax: 981 - 5818 88
,,~ Proven~a, 274-276

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

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

~ Habana, 12

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

f~ GALE:RIA!

!ARGADE:LO!
¡

¡

'§.t.

Rubalcava, 30-32
15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax: 981 - 35 37 16
Pza. Sto. Domingo, 4
27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax: 982 - 24 4913

POLITICA

Tintxu

ESTUDO OU INVESTIGACIÓN
Aínda quentes os montes polos . incendios forestais, o lume prendeu no
ámbito político, onde non deixan de saltar chispas. As denuncias feítas polo PP
en pleno mes de agosto, sobre desmantelamento do dispositivo, a tardanza na
constitución das brigadas e a negativa para que algúns concellos dispuxesen
<lestes equipos e, finalmente, sobre a escaseza de medios e descoordinación no
traballo chegaron ao ámbito parlamentario. Foi primeiro. a demanda dun
pleno extraordinario no mes de agosto, rexeitada pola maioría, e logo o debate nas primeiras sesións de setembro,. o pleno e nas comisións.
A polémica centrouse en decidir se o balance sobre a vaga de lumes debía
resolverse nunha comisión d~ investigación que eventualmente demandaría
responsabilidades políticas dentro da Xunta de Galicia ou se conviña facer
unha comisión de estudo con máis vagar para propoñer unha política forestal
alternativa.
Nos reiterados debates, os voceiros do PP insistían na ineficacia da resposta
dada pola Xunta a este problema, poñendo énfase no sucedido en agosto e na
falta de previsión para atallar o problema. Desde os grupos que apoian ao
goberno trátase de definir ullha nova política forestal para que non se dean as
condicións que favorecen a propagación do lume.
Todos parecen estar de acordo en que o número de incendios non foi superior ao de outros anos, aínda que os máis relevantes se concentraron en moi
poucos días. Tamén están todos de acordo en que a inmensa maioría dos lumes
1

Urzáiz, 17

36201 VIGO
Teléf.: 986 - 22 00 50
Fax: 986 - 22 04 74
f~ Albareda,

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

~~ 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

~ Pza. de España,

2
27 400 MONFORTE DE LEMOS
Teléf.: 982 - 40 26 57
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Teléf.: 988 - 32 05 86
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36680 A ESTRADA
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Todos están de acordo en que
a inmensa .maioría dos lumes
foron provocados
foron provocados. Onde empeza a polémica e en s·a ber se as zonas habitadas e
vías de comunicación se viran afectadas pola ineficacia en atallar os incendios
(como pretende o PP) ou se realmente os incendiarios programaron a súa actividade de xeito que afectase a eses puntos máis sensibles.
No decurso da polémica, o conselleiro do Medio Rural rebatiu boa parte
das acusacións do PP. Recoñeceu o retraso da formación dunha parte do dispositivo, ao introducir criterios máis profesionais na formación das brigadas de
persoal contratado para as campañas de verán. E argumentou que algúns concellos non contaron con brigadas atendendo a informes da Xunta anterior que
así o aconsellaban. Tamén rexeitou que a consellería relevase aos responsables
da loita contra o lume, aínda recoñecendo que varios altos cargos se foron por
vontade propia ou porque era imposible prorrogar os contratos que tiñan coa
Xunta anterior.
No decurso dos debates, os voceiros do PP pediron a demisión de Suárez
Canal, aínda recoñecendo que fara o único conselleiro que dera a cara e estivera no seu posto: pretendían introducir unha fenda no goberno bipartito, esixindo de Pérez Touriño que entrase en conflito co BNG.

.lfll'"

OPINION

Pedro Pedrouzo

Sobre .a Administración pública
Non muda tanto unha persoa por cambiar as súas accións como
por cambiar as súas predisposicións cara as causas. Ese núcleo é o
que lle dá sentido ao que facemos caqa día. Podémoslle chamar
intencións ou desexos; en fin : utopías, lugares q1:1e non existen e
cara onde queremos chegar; horizontes que ·dirixen a nosa acción,
sabendo que non chegaremos a eles pero que evitarán, na media
do posible, ir por camiños pouco desexables . Sen eles, o viño_novo
axiña torna rancio ante a incapacidade do envase, é cuestión de
tempo ..
Con to_d o isto veume á cabeza a Administración galega. Porque
tradicionalmente fomos facéndoa coma lugar onde colocar aos
nosos fillos, lugar ao que acceder para darlles seguridade. Esa

Creamos
unha administración
.c.omo·fin en si mesma.
benintencionada acción faise negativa cando estamos dispostos a
causas moi variopintas para conseguilo. "Que hay de lo mío?"
converteuse na frase programática máis utilizada por unha boa
parte de votantes dun partido cando os seus chegaban ao poder.
Pregunta que segundo a cintura do político de turno tiña respos-1.
ta ou non. Ata aí quería chegar: fomos creando unha administración como fin en si mesma, lugar de t~aballo para os nosos .
Esquecimos así a principal función que debera cumprir esta: ferramenta que nos faga a vida algo mellar aos galegas, encargada de L..--------------·------~
velar polo interese de todos, non o duns poucos, os que desta vez
lles toque. É moi difícil que cambie a Administración se non cambian as nosas intencións para con ela, pois a fin de cantas a únic;:a
maneira de chegar a ela é cos nosos votos.
Outro aspecto que afecta á Administración é a situación duJ?-ha
parte da lexislación galega, afectada por un virus preguiceiro, que
consi.ste en aprobar unha norma, publicala e metela nun caixón.
·Non existen estudos sobre ela, sobre cómo se aplica, sobre os seus
fallos, algo fundamental para ila actualizando, para resolver as dúbidas dos que a teñen que aplicar, para que faga un mellar servizo á
sociedade. É normal que sexa difícil xestíonar unha administración
cando ~la mesma non ten capacidade de examinarse, porque
durante moitos anos os datos e as decisións foron algo para ocultar, non para
avaliar.
e
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UNHA ROMAXE VERDE ESPERANZA, DE
TEIMOSA.PRIMAVERA

TERCA~

"Silencio.Hai un orballo
de terca primavera
que vén coa noite e fura
e vai mol/ando e entra
e busca en ti e no mundo
o corazón, a pedra.
Están as raíces mainas
zugando baixo a terra
a procurar máis zumes
máis troncos que florezan ".
Fixérono moi ben

s v r os d Bernardino Graña
áb ado d
tembro, no
a Arquiña (Moaña)
f( ndo das arbores
u
m a un exorcismo esperanza do ontra a morte que trouxo i
n a t rra o t rrorismo incendiario
no n efa to m es de agosto. As palabras
soaban coa súa voz rouca, pero chea
d vida, na xa XXIX Romaxe, coma
un eco daqueles magníficos versos de
N eruda: " Poderán cortar todas as flor s, mais nunca serán amos da prima-

··········: ····e

vera". Porque, ~ertamente, a festa
chea de esperanza soaba naquel chan
poeirento, rodeado de árbores queimadas, coma un verdadeiro "orballo de
terca primavera" seguro de que "están
as raíces mainas / z ugando baixo a terra./
a procurar ... máis troncos que florezan".

Un lema profético
O lema <leste ano soaba profeticamente expresivo: "Redeiras de esperanza". E digo profeticamente porque
aínda que fora organizada meses

antes do desastre incendiario, soab·a
actualisima, como unha canle de
esperanza ·no medio da destrución
que tinguiu os nosos montes coa
negrura da morte.
A igrexa galega pregoaba ali, unha
vez máis, o seu berro contra as redes
de morte da fame e da guerra que
non cesa, do terrorismo forestal que
nos arrasa e o idioma qu~ perde
falarites, do individualismo e o _deus
sen alma do capital; tamén as redes da ·
droga e a sangría dos emigrantes, da
marxinación da muller, a Igrexa piramidal e machista, etc. Pero non se
ancoraba ali nun choro estéril, serrón
que se proclamaba a fe na forza da
vida que chega por medio do amor
teimudo creado~ de redes de esperanza: "Fío a ffo somos fráxiles, pero
unidos, tecidos en rede, somos for- .
tes". Esta igrexa cantaba.·a súa fe no
Deus que fai renacer a vida no medio_
da morte, e a vontade de colaboración para que chegue unha nova primavera á nosa terra: "Porque es grande noso Deus/ e dásnos vida e verdor/ desde a Galicia queimada/
. .
conta connosco Señor".

l

Victorino Pérez Prieto
Unhas "Redes cristiás" e ecuménicas
E esta mensaxe transmitía un xeito
de ser igrexa en sintonía con outros
moitos grupos de cristiáns no estado
español e no mundo; igrexas· que van
tecendo o que chaman expresivamente "Redes cristiás" . Unhas redes
tiñan tamén ali o seu gratuíto e comprometido pasto, anunciando, cun
gozoso deseño do debuxante J.L.
Cortés, que "no canto de atraparte,
impúlsante a saltar"; saltar á vida de
cada día sen medo, cunha fe grande
en que este mundo pode ser outro, se
o queremos realmente. Redes cunha
vontade decidida de nbn ancorar no
que teño chamado no último libro
meu "a síndrome N.N.A. (non hai
ningunha alternativa)" . Para os que
queiran conectar con estas Redes:
Josecho Barca, 658 619 858. jbarca@edu.xunta.es.

lrim ego s fa ce ndo p oeira c o s pés

"Outro mundo é posible", qmzas
porque sabemos lucidam<:':nte que
"este mundo é imposible.", aínda que

nos tenten vender que isto é o que é
Unha esperanza fronte ao non hai outra posibilidade.
medo e o desánimo
A celebración, sobre a que sempre
Non importa que algunha xente xa paira o temor do fastío e a longura,
estivera tomando o café de sobreme- ñxose afortunadamente curta; quizais
sa cando aínda estabamos na eucaris- pola axilidade conseguida no guión,
tía, ou -o que a algúns nos pareceu ou porque estabamos particularmenaínda máis · grave- facendo o lume
te dispostos para esa mensaxe, e palpara o churrasco ou as sardiñas,
pábase no ambiente o desexo ardensemellando ser insensibles ante o
te de enchouparnos dunha corrente
lume de marte que os rodeaba. Non de esperanza fronte á impotencia que
importa .que algunha xente que vai á sentimos ante o terrorismo que
Romaxe semelle confundila cunha quere queimar o futuro do país.
excursión máis e sexan pouco sensiE abofé que nos enchoupamos desa
bles aos seus signos de identidade: fe
esperanza desde a acollida, tras o cale galeguidade; relixión liberadora e vatio de marte maura que fornas
aposta por un país -un pobo, unha . facendo nos buses no ascenso do
terra, unha fala-. Non importa, por- monte ata chegar ao Chan da
que ali respirábase un ano máis espe- .Arquiña, ata a oración final en
ranza fronte ao medo e o desalento,
Moaña ao pé da ermida de San
aposta por unha nova primavera para Bartola,
que
eles
chaman
"Samertolaleu" . O "santo que quita
a nosa terra e para o mundo, porque
outro mundo é posible, aínda que vaia- . medos" axudounos a quitar os nasos .
mos algo cansos de dicilo e tentalo.
medos, mentres recitabamos tres

veces as verbas do tradicional ritual:
"Samertolameu, dáme o teu medo,
que eu che dou o meu!". A meirande imaxe da teimosía valente <leste
apóstolo del Señor vina nun impresionante óleo no museo do Prado:
San Bartolomeu, despois de ser esfolado por predicar a Xesús Cristo, volveu predicarlle á xente, esfolado e
todo! O martirio non puido coa súa ·
teima en proclamar a súa fe no Deus
de vida. Unha boa imaxe contra o
medo que nos atranca, que nos fai
sentir inútil, que 9.uere achantarnos
teimosamente, porque a nosa lingua
non ten futuro, porque isa. de Galiza
nación é una teimosía de "radicais
· intolerantes", porque tras o chapapote veu o lume, e sabe Deus o que virá
despois, porque se as igrexas tradicionais teñen pouca xente, a presunta
igrexa galega· aínda ten menos, porque
os mozos pasan de nós ...
Un ano ma1s encontrámonos,
compartimos, festexamos, alentámonos na esperanza fronte ao medo,
qmzais nos curamos un pouco das

e · · · ··· ·

ROMAXE

·· Victorino Pérez Prieto

Momento da Comuñón

s, afianzámonos no Deus

fi 1 fl rt para o ben ... e
, l' n s fc ram
nr dando máis

nunha rede solidaria, verdadeira ante
tanta hipocrisía e desamor que
corrompe ata os mellares.

Unha propaganda lexítima
Finalmente, nesta Romaxe houbo
tamén, explícita e lexitimamente,
unha propaganda ousada do medio de
expresión que a fornece con máis
forza: a revista Irimía que uns poucos
seguen facendo cada quince días,
outros poucos a fomos facendo
durante bastantes anos, e uns moitos. a
foron apoiando e apoian co ~eu alen-·
to ao longo de cinco lustros. Para
moitos semella que este traballo foi
anónimo, por falla de memoria, salvo
o nome do patriarca Pepe Chao;
outros ben lembramos os norries con:...
eretos que foron tecendo a rede irimega, desde aquel número O que
tiven o privilexio de presentar na IV
Romaxe -onde foramos "Chamados
na Lagoa" de Castiñeiras- e elaborar
case todo el manualmente. Felices
vodas de prata Irímía! Parabéns para ti!

Impresións sobre a Romaxe en Moaña
Ventura é que· te chame o amor un día
(B. Graña)
Sempre querendo voltar á Romaxe de Irimia e sempre
pospoñéndoa. E é que as citas marcadas con tanta anticipación e previsión sempre se me atravesan, non sei por
que. O caso é que desta fomos, de.spois de moitos anos
sen asistir. Lera na Revista que nesta edición seríamos a
verde fraga da Arquíña, arrodeada de negro tizón. Pensei que
se trataba dunha expresión metafórica propia das cele- .
bracións de Irimia, mais non, era unha frase literal do
que ali se contemplaba: eucaliptos queimados até ao pé
mesmo dos castiñeiros da Arquiña. Sempre me sorprendera o numeroso seguimento das convocatorias da
Romaxe. Novamente este ano comprobabamos que non
defraudaba en número, ilusión e alegría a xente irimega,
tan cálida e acolledora. Un pouco por resarcirnos das
no a romaxes anteriores, nesta levamos viandas e viño
en abundancia para podermos partillar cos demais e non
facer coma sempre: rapinar á conta dos cheos e desprendido irim gos. Mais volvemos comprobar que podiamo t r xantado en dez manteis que se nos ofreceron,
n n ce idad d acar o noso.
Ven tura é que te chame o amor un día / .vaíte con el e corre!
E f( ctivament , dicía o anuncio da XXIX Romaxe, a

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

_

_

Arquíña cercada pala desesperanza: tampouco é esta unha
metáfora, senón a realidade das e dos irimegos cren,tes
galegas -coido que tamén hai irimegos non crentes-, á
defensiva de tanta realidade desconcertante, cincenta
com o monte queimado. Realidade social pero tamén
~clesial, sobre a que, .ª Romaxe, corre o risco de se converter no tamén cercado poboado do Astérix aquel da
Bretaña. En fin, penso que a Romaxe, o movemento
todo de Crentes Galegas/ os, son unha excelente rede
desde a que s.e impulsar, mais é precisa -como sempre
foi- unha igrexa local, a de diario, e que na miña experiencia sempre fallou, .sempre falto u.
Ventura é que te chame o amor un día / e. serás, ~laramente,
un elíxído. Efectivamente, hai esperanza, a de tantos
meniños como se viron o día 9 pola Romaxe adiante,
aquela romaxe que eu visitara hai anos e que tanto· ~e
sorprendera, por numerosa, acolledora .. . e avellentada.
Ventura é que te chame o amor un día / que percorre as distancias máís duras, peregrino.
Francisco Legaspí

.ORACIÓN DA TARDIÑA

Xabier Blanco

,

IRIMEGAS E IRIMEGOS, ¡FORA MEDOS!
Ao rematar no Chan de Arquiña a festa da tarde, amenizada por A Quenlla e algunha e algún artista contjdado, moitos dos irimegos e irimegas dirixímonos cara o.
.adro .da capeliña de Samertolameu de Meira, en Moaña,
para ter un breve momento de oración comunitaria coa
que ·queriamos poñer fin ao fermoso día da Romaxe.
Os nosos devanceiros viñan xa a este lugar para vencer o medo. Logo foi cristianizado baixo a tutela do
apóstolo Bartolomeu. Pero o pobo non esqueceu nunca
os vellos ritos qué os vinculaban á terra, á pedra, á auga.
Como nos dixo Rubén na.. introdución á oración, "nós
non eremos na maxia, pero si na forza da vontade e dos
fermosos símbolos da nosa historia, dos que non queremos renegar. Por iso vimos aquí, vencer os medos que
nos atrancan".
Contounos tamén Rubén que o día da festa a xente
pasa varias veces por debaixo do santo, que debeu substituír algunha pedra ritual, e din: "Samertolameu, dáme
o teu medo que eu douche o meu! !". Na nosa pregaria,
cambiamos a frase e berramos: ¡Samertolameu xa non
ternos medo nin ti nin eu! !!, e varias veces o fixemos
para botar fóra os medos que nos atrancan: o medo que
nos impide valorar a nosa lingua, o medo que nos
meten cos lumes, co chapapote, coa especulación e o
atraco da vivencia; o medo aos traficantes de pobres e
inmigrantes ...
Logo de botar o medo fóra, rezamos a xeito de salmo
unha fermosa pregaria de Manolo Regal: Cando dícimos

· Galícia .. .
Despois cantamos xuntos unha entrañable cantiga
· "doutros tempos": Venceremos nós. E, por último, deunos
a despedida o poeta Bernardino Graña, que nos narrou
algúns datos persoais biográficos e nos falou da súa rabia
pola hipocrisía da Igrexa católica en varios dos seus
comportamentos e actitudes e da súa paixón e admiración por Xesús de Nazaré.
E máis nada. Vémonos en san Xoán de Mazaricos para
seguir botando fóra medos e sentíndonos acompañadas e
acompañados polo Nazareno.

e ···········
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CARIA

. Carlos dos Santos Fernandes

Un momento da eucaristía de Valencia , á
que se refire o autor d a carta

B nqueridos amigos:
non bastase xa o enorme aparello da comunicación social (SER, El País, diversas emisoras públicas da TV, .
ntr lado e ao servizo da súa clientela), aparece agora nas páxinas do número 724 des ta revista unha
ut r tarn' n se presta a botar unha man a Rodríguez Zapatero, reprochando o comentario de Navarroc iro papal, pola non asistencia do prirneiro ministro á misa oficiada polo bispo de Roma en Valencia. Eramos
a avoa está de parto ...

p

Enténdese, segundo o escrito, que "unha persoa que non sexa crente fai rnoi ben en non participar da Eucaristía,
que é o memorial da rnorte e resurrección de Xesús, na que participamos os que nos considerarnos crentes". Podemos
aínda ler: "A mm pareceurne moi coherente e rnoi lóxica e xa que logo digna de todo eloxio esa decisión . do
Presidente".
Metidos no terna, gustaríarne encontrar explicacións para saber cal foi a _c oherencia do político cando estivo presente no funeral e respectivo acto relixioso da chegada do corpo do soldado español rnorto en Afganistán ~· pouco
tempo despois, no enterro da súa avoa, tarnén despedida na Igrexa. Coherencia persoal? Sernella, rnáis ben, o oportunismo socio-político, porque se a súa presenza nestes dous actos vendía claramente a súa irnaxe, non acudir á misa do
Papa, entón, aínda vendía rnoito rnellor o efecto desexado.
rN ótase que ao autor da misiva non lle agrada nadiña o Opus Dei.A min tarnpouco. Nese aspecto, o único, estarnos
dacordo. E talvez, por motivos que non veñen ao caso, poida gañarlle por goleada. Mais, confeso humildemente, o
peor trago paseino ao ler esta interrogante: "Convidan· os sacerdotes ás misas aos que non eren?", e a sentenza de que
ninguén debe "participar nun acto relixioso no que non ere e que debería estar reservado exclusivamente para .os crentes" : Víñenri1e abaixo. Afundín, só de pensar no pobriño dó filio do carpinteiro, no noso Xesús, sernpre metido entre
" entiña e xentalla" (Pepe Chao), procurando transmitir a forza da súa rnensaxe aos incrédulos, e xa sen posibilidade
d _ubir ao Calvario; n:iorto, antes, de sede, porque a Samaritana, non crente, negoulle auga fresca ...
Ai, rneu pobriño, rneu Xesús, nin resistiu a parábola daquel rei que, triste pola non asistencia dos convidados ao

banquete de voda do seu filio, rnandou os criados polos camiños, polas encrucilladas, convidando a todos os transeúnte

en distingo , a acudir á festa, porque a mesa estaba preparada. Non valeu para nada.

Todo orno Igrexa. E a propósito da Eucaristía, lernbro esta frase lapidar do grande Paco de Aguiño, a que~ escoit iv e
en onto dicir: "A Eucaristía non é privilexio de santos, senón alimento de pecadores".

OPINIÓN

Marisol Bravos

SETEMBRO ESPERANZADOR?

·Para as persoas con diversidade funcional setembro ten
un signific.a do especial porque estamos á espera. Á espera
da aprobación dunha Lei descoñecida para o .65% da
poboación, segundo o barómetro do CIS . .Unha lei
importante porque afectará a todos aínda que semella que
non se _pensa en chegar a maiores ou en engrosar a lista
de persoas con discapacidade. Non acaba de ·ser un reclamo social porque un non ere que lle afect e vostede
mesmo pode necesitala. Estou a referirme a Lei de.
Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás Persoas
en situación de Dependencia. Supostarriente debe buscar
a igualdade de oportunidades e, non obstante, penaliza ás
persoas pola súa situación apostando pola reclusión en
residencias fronte aos principios de vida ind~pendente; .
serán os técnicos os que decidan cales son as necesidade.s.
Se damos unha volta polo informe sobre as persoas con
discapacidade publicado hai uns días polo CESE (Comité"
Económico e Social Europeo) no Diario Oficial da Unión
Europea, encontramos aspectos totalmente contrarios ao
que figura no noso proxecto de lei. Cito algunhas frases:
"Vida independente significa plena participación en todos
os aspectos da sociedade. O dereito das persoas con discapacidade a non estar segregadas en institucións.
Desenvolvemento .de alternativas baseadas na vida en
comunidade". Aínda máis. Se o actual proxecto de lei non
cambia durante o. pouco que queda do trámite parlamentario, entrará. en confuto co texto aprobado, o día 16 de
agosto, polo Comité Ad · Hoc da ONU para unha
Convención Internacional sobre os dereitos das persoas
con discapacidade. No .seu artigo 19 recolle expresamente
a asistencia persoal e o dereito ávida independente, principios marxinais na lei que afectará á sociedade española.

Que máis haberá que dicir? Xa está en marcha o proceso e a diario vemos como as Comunidades Autónomas
ofertan cantidades equivalentes ás do Estado, pero para
residencias, .c entros de día e equipos de valoración. Fálase
dos millón_s que se van investir .r;a _creación de prazas
(neste momento arredor de 80.000) sen escoitar outras
op.cións que incluso poden supoñer un aforro dun 40%.
De pouco serve facer referencia a outras experiencias
europeas. Fíxense rieste matiz: nalgúns países están cambiando a tendencia de "residencializar" baixo un programa denominado "o diñeiro segue á persoa". Aquí estase
favorecendo todo o contrario, é dicir, que as persoas vaian

Vida independente
significa plena
art-icipación en .
todos os aspectos ·
da sociedade
onde vai o diñeiro. Realmente custa entender que partamos de carencias xa resaltas.
"Setembro Esperanzador" é a campaña que se está a
-facer desde o Foro de Vida Independente. Unha campaña
dirixida aos nosos representantes políticos e á sociedade
en xeral baixo o lema "eu poño a esperanza; vostede; a
igualdade". O Foro é un colectivo virtual que tenta facer
oír a súa voz buscando a igualdade de oportunidades.
Unha voz necesaria cando a maioría do movemento asociativo está calado e fai que tamén nos preguntemos canto
custará manter o silencio dos seus dirixentes.

e · ·= . . . . .

PÉDEFOTO

/ .

No Día da Patria, a Coordenadora . de Crentes Galegas estivo presente apoiando coa súa pancarta a todas aquelas persoas que viven
en zonas de guerra, sexa esta declara ou non .
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Beatriz Cedrón

VIDA

Levo tanto tempo nutríndome
deste aire... Xa non lembro cando
nin como cheguei. Os recordos pérdense entre cores brancas opacas
como esa néboa que se levanta dende
o río e .que está .a piques de se deitar
en min. Namentres chega o seu abrazo, o peso do meµ corpo repousa
neste riquísimo manto cheo de verdes, marróns e amarelos que tanto
ben me fai .
A vida, o todo, está presente ao
longo deste meu corpo que está en
constante intercambio co entorno,
dando e recibindo. Eu recollo de ti,
Gaia, tanto como che dou: vida, nun
doce compartir infinito.
Do ceo vén o aire. para que eu respire; do río a auga, para que eu beba;
da terra, o alimento. Eu atrapo ese
inmellorable regalo para transformalo
en creatividade, en materia e noutros
alimentos. Recibo vida para ·crear
ináis vida. Dependo do que me rodea
como o que me rodea depende de

mm, nunha .cooperación fluída e

achega un final sen cor e sen sentido

antiga.

a este paraíso de axuda entretecida.

É inútil escoller, quedar só con algo

Só eles me poden anestesiar fronte a
dor de ver aos que me dan e reciben

do contorno : o olor, os diferentes

vida coma min morrer ou correr cara

sons que asoman, as texturas, ... Todo

a ningures, para fuxir dun lugar ao

é coma un enorme abrazo no que

que nunca poderán voltar.

·ºº ceo vén o aire para que eu respire;
do río a a,uga, para que eu beba;
da terra, o alimento.
non se poden separar as mans ou os
brazos do amor co que se dá.

O lume xa me abrasa. Estame
devorando. Non sei que son: arbore,

Síntome tan ben aquí. .. Esto u tan

réptil, peixe, paxaro, roedor, felino,

no meu sitio, que vou deixar que só

planta... mesmo podo ser humana.

estes pensamentos ocupen os meus

Tanto ten. En todo caso, estou morta.

recordos. Só eles e esta ·sensación de

Como os que rrie preceden na cadea,

benestar e de integración namentres

e como o estarán os que a seguen.

vexo como ese lume voraz e bestial

Morta por insensibilidade e alienación, o peor dos males.

e
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FALANDO DA LINGUA

Lidia e Valentina

POIS SI QUE DICÍAN. ASÍ EN
MOAÑA ... !
Aquí andamos outra vez! Renováronnos o contrato!
Xa pensabades que nos deran porta? Pois non!, simplemente ·"A Aquela" coouse no naso espazo, causas do
demo! Se Deus quere e por ben é, aquí estaremos outro
aniño todos xuntos e xuntas a darlle á lingua. Que de
hoxe nun ano sexa coma este ano e ... ó chegar alá xa
pediremos ...
Cando escribimos este artigo a Romaxe estaba á porta,
agora xa vai alá., así que, como vén senda costume, nesta
primeira xornada da nova tempada ímonos achegar á fala
da ·xentiña que nos recibiu na súa terra, desta volta a da
península do Morrazo, concretamente o concello de
Moaña. Empeza o discurso ...
E non penses ti que por muito anteojo te miro mellar!
Moaña pertence, dentro dos tres bloques dialectais nos
En resumo, como falan en .Moaña? Pois, coma en todo
que se distribúe o galega, e dos que xa vos ternos falado
o bloque occidental, din cans e xamóns (plural en -ns,
moitas veces, ó bloque occidental. Este, á súa vez, divídenoutros bloques din xamós ou xamois) . .Coma en toda a
s
n tres áreas: Bergantiñá, Fisterrá e Pontevedresa.
xi amen t , estaremos dentro des ta última. Pero aínda · área pontevedresa, non teñen ·cheísmo (mentres a fisterrá
d ta área fala diferente dun sitio ó outro, que 6 norte si o ten), é dicir, distinguen perfectamente entre
d Mo ña que _non falan igual cós do Baixo Vinte ante e Vinche o rapaz .. Lago, fronte ós da subárea
u ' do alnés. É que dentro da área ponteve- Ulla-Umia, no sur teñen o ditongo "ui" en vez de "oi"
(muito e truita) e usan "mirar" no canto de _"ver", así
dr a hai dúa ubáreas: a do Ulla-Umia (ó norte) e a do
Vi rdugo- Miño (ó ur). Nesta última é na que se atopa podemos oírlles frases como: Non mirei sitio para sentar.
Moaña, p ro dentro da parte do Verdugo que ten trazos Por último, o que os distingue dos ~o sur ~a súa propia ,
subárea, é dicir, dos do Miño, é o seseo e mais que din,
diferenciados da subárea do Miño. Xa vos perdeste~? Non,
ho, non, volvede ler, xa veredes como é <loado, porque
coma na maioría de Galicia, queres, neve ou pé con "e"
non pensedes que acabou o canto, que os do Verdugo
aberto, mentres en Tui -por exemplo- din estas palabras
con "e" pechado.
aínda se diferencian entre si en <lúas microsubáreas: a de
Redondela-Mondariz fronte á do Morrazo-Fragoso.
Que rico é o galega dialectal!
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Biomasa
Non, non é o incrible Hulk ecolóxico. O caso é que despois da xerofaxia incendiaria <lestes meses haberá que ir poniéndose ao traballo de procurar adiantarse
aos lumes que van queimar os montes que agora se planten: Unha das moitas
liñas que cómpre acometer é a aposta polas enerxías renovables e, entre elas, hai
unha, a biomasa, menos coñecida, quizais, cá solar ou a eólica, pero igual de necesaria. A biomasa está constituída polo conxunto de residuos forestais e industriais
qu e poden empregar para producir calor e electricidade. É certo que non é unha energía totalmente limpa,
porqu a cornbu tión <lestes materiais libera C02, pero é o mesmo gas que os materiais forestais absorberon
<lurante o eu cr cemento, co cal o ciclo péchase sen aumentar este gas na atmosfera. Hai industrias madeir ira , coma Finsa que apostaron por esta solución co cal, ademais de desfacérense do pó ou as serraduras,
producen enerxía. E na no as casas tamén podemos instalar calefaccións con este combustible. Para saber máis
' impre cindible visitar a páxina do Instituto Enerxético de Galicia (www.inega.es) .

