"A foto

ue fala

15 de agosto. Un grupo de mozos
libaneses de clase alta pasea nun
descapotable coas ruínas dun Beirut
bombardeado ao fondo. Foi elixida como
a mellor foto en prensa do ano 2006.

Foto: Spencer Platt

O trasno

Torres máis altas caeron

Daniel López

Como non van caer os de Gondomar? E máis
que caerán.
A uns concellos se lles paraliza o plan por practicar un urbanismo insostible. E a outros, directamente, lles peta na porta a Guarda Civil. Irán
caendo. Inexorablemente. É cuestión de tempo.
"Eses caen sós", díxome un día unha voz sabia,
talando dun director corrupto de pés a cabeza
que me tocou aturar na miña estadía africana,
"é cuestión de tempo". E así foi. Home,
houbo que empurrar un anaco,
remexer baixo corda, preparar o ambiente, e mover
fías aquí e aló, ... pero
pouca causa: ao
remate foi el quen
caeu pola súa desfachatez, polo seu
propio peso, que
era enorme por
t1. 1
certo, cento cin' ~ti"~~~~) cuenta quilos de
graxa corrupta.
E caeu en caída libre, ata o máis escuro pozo de
miseria, ata o extremo de inspirar compaixón ás
súas propias víctimas.
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Nas colas dos centros de saúde e nas peixerías, nas asociacións e nas perruquerías
das vilas fálase a medias palabras, é un murmurio crecente, é un disque disque que acabará, en moitos casos, en máis visitas · da
Guarda Civil. Porq~e a xente pode falar de
máis, é certo, pero tamén fala de menos, ou
cala, ou fala a medias sobre o que ve. E o que
ve é o enriquecemento ostentoso <leste concelleiro, os negocios no caribe do alcalde, os
innecesarios, adolescentes e fachendosos
vehículos de alta gama, a relación da súa
familia coa inmobiliaria sempre beneficiada,
as picardías, as "mordidas", as compravendas e miserias mil.
Así que caerán, como en Marbella. O triste do caso é que, cando o de Marbella, recordo escoitar un programa de radio no que
entrevistaban a xente nova sobre a trama, os
detidos, o caso aquel todo.A maioría das opinións eran nesta liña: eso estivo realmente
mal, hai que ser burros, foi unha chapuza, eu
faríao moito mellar: a min non me pillarían.
E eu sentín un arrepío, un pinzamento, aló
no medio dese canelo moral que nos sostén
a esperanza e ·nos mantén, de milagre, vivos.

Editorial

A ESTRATEXIA DA TENRURA
Desde a beira do ensino público hai unha queixa contra o desequilibrio no "reparto do alumnado inmigrante" coa escala concertada, maioritariamente católica. Se é certo que a tendencia nas grandes cidades onde a inmigración é algo masivo -aínda non tanto en Galicia-, é que
a maioría dos inmigrantes se "deriven" cara á escala pública, non estariamos diante dun feito
menor.
Esa desviación non sería moi cristiá. Non é que lle pidamos á Igrexa o que non deba dar.
Pedimos que renuncie, se tal ~entación pervive, a crear superhomes, pequenos mundos perfectos que nunca resultan tales. E si que pedimos que as institucións que se predican católicas sexan sementadoras de gratuidade e tenrura: que onde hai mercado, poñan servizo, onde
hai competencia, cooperación, e onde hai desvantaxe, poñan hvor.

o lugar privilexiado da
experiencia cristiá está na
marxe do sistema

Quizais aquí aínda o problema non acada as dimensións que pode
acadar en Madrid, onde se comenta que a presión de certas asociacións de pais ·son determinantes á hora de debuxar a "foto étnica"
dos colexios concertados.

Unha das últimas oportunidades históricas para dar sentido a unha
presenza "institucional" da Igrexa no sistema escolar dun estado
non confesional pasa por incorporar e integrar ao alumnado inmigrante. O lugar privilexiado da experiencia cristiá está na marxe do sistema: estar aí xustificaría unha proposta específica, unha proposta que supoña a posta en marcha dunha estratexia de inversión de valores, de tenrura en tempos de indiferenza, de solidariedade radical a
prol dos excluídos, dos que non son un valor escolar seguro, senón confianza no puro e incerto futuro, aposta que anticipa unha Xustiza que xa é, pero aínda non.

Rumores de esperanza
Xan Guillén

Era sábado á tardiña e ía eu no metro, en Madrid. Andaba eu mergullado na lectura dun
libriño para a rapazada e pendente das paradas, xa que a miña incultura fai que non me sexa
doado move~me no suburbano madrileño. Nese momento entraron tres rapazas, quinceañeiras. Unha ía cunha mini-mini-saia, con mechas de varias cores, cun ferriño atravesado nos beizos, e moi, moi maquillada. A segunda levaba uns pantalóns axustados, pelo moi curtiño e moi,
moi engominado, tan maquillada coma a anterior pero co ferro atravesado na cella. A terceira ía cuberta de arriba abaixo. Vaqueiros, xersei groso, sen maquillar cun pano na cabeza que
denotaba que era musulmá. As tres rían, facían balbordo e puxéronse diante miña. Por un
momento pensei que ían rachar coa miña tranquila lectura do libro e ~sí o fixeron. Rían e talaban alto. As dúas rapa~as con ferros na cara trataban de tomarlle o pelo á rapaza musulmá a
conta dun tal Manuel q!le deixaba intranquila á rapaza do pano. Non se cortou a do pano e
con acento madrileño e con sorriso pícaro espetoulle á do pelo engominado:
- Si, pero Ma]J.uel está muchísimo más bueno que Eloooy. (Dádelle entoación retranqueira)
Non puiden evitar sorrir mentres que as tres rapazas rían a idea da súa compañeira.
Baixaron, eu boteinas de menos en cuestión de segundos e cando collía de novo o fío do que
estaba a ler unha dúbida me entrou: A canto estamos de Alc9rcón? A canto da imaxe dos
m.edios que parece que só falan do conflito da emigración?
É unha boa noticia que unha moza fale de mozos cun grupo de iguais pese ao pequeno matiz
de que unha era marroquí e as outras non. Este país está cheo de xente que ve a diferenza
incluso divertida, e non ve problemas nas diferenzas..
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Apeneira
Nas Xornadas de Pastoral
Educativa fo¡ convidado

As eleccións do Ulster, o 7,
marcarán o acordo para o
reparto de poder, despois do
abandono do terrorismo.

nador de Cristiáns Socialistas
do PSOE, co relatorio:
"Neutralidade ou compromiso. Que poden facer os laicos
máis alá do relevo imprescindíbel?" . Escolleito polo partido para "tender pontes" coa
lgrexa, este concelleiro de
Sestao liderou a participación
dos laicos na diócese de
Bilbao, coma director de formación, reivindicando: «un
carisma que nos une, que é
don e que os laicos ternos que
protexer: o da formación teolóxica, un desafío nesta sociedade plural da información ...
Hoxe o cristián nace e faise á
intemperie».

~tB €RA~loNSDEntes: ª
PRESOS, coordinada polo

CARLOS GARCIA
DE ANDOAIN, coordi-
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avogado surafricano, Brian
Currin, o mesmo que dirixiU
este· proceso no seu país con
2000 detidos políticos despois
da chegada de Mandela á
presidencia no 1994. Na
foto, a primeira saída da cárcere de presos do IRA, polos
acordos do Venres Santo de
1998. Dende esta data xurdiron escisións do IRA, que non
desisten da violencia, descontentos polo renuncia a reivindicar unha Irlanda unida e a
saída dos británicos.

3

A ONU denuncia a marxina~
ción do 25% da poboación
~sRaño~·, .sue non ten
VIVE1~ A, mentres os
promotores están a forrarse,
ata con subvencións, incrementando o prezo entre un
15 e 30% {en Lugo duplica ·a
media estatalL destruíndo a
paisaxe con moles de cemento, roubándolle a vida aos
ríos, costa, montes, etc., para
que moitos disfruten das
inmobiliarias e da segunda
vivenda. Foz (9754 h.) tivo
·5900 licencias dende 2005, e
Barreiros proxecta 6000 .(con
3291 veciñosL Vigo 2800 e
A Coruña 2300 nun ano. No
2006 medraron un 35% as
vivendas visadas, pero hai
270.000 baleiras que só
benefician ao mercado. O
creador de Mondoñedo,
Caxigueiro, denuncia a desfeita con 110 rapto da paisaxe", na foto.

u
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FERROLTERRA estivo .
hipotecada en moitas épocas
por intereses centralistas do
estado: militares, reconversións, que agora atrancan o
proxecto da Xunta para
Navantia·fene. Mentres,
segue a caída da poboación
ao nivel de hai 50 anos. Hai
uns 15.000 desernpregados,
enfre eles 1400 prexubilados
de Astano e Bozón. Coa
renda máis baixa das 7 grandes cidades, son os cuartos
·en gastar no fogar. Nos 70,
antes da 1º reconversión
naval, era a 3º cidade; agora
despois da última, na que
perdeu un 21 %, xa é a sétima, con 77.000 habitantes, o
22% maiores de 65 anos. Na
foto, o alcalde de Fene, X.M.
Rivera.

Alfonso Blanco Torrado
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A Dirección de Xuventude
-abre...un

MODULO XOVE:

11

preparación para a liberdade", na cárcere de Teixeiro,
- para reinsertar ano e medio
antes da saída. Firman un
contr¿to que os obriga a
escolarizarse, afastados-de
consumos prexudiciais, e prepararse para o mundo laboral. Ao tempo, xunto coa da
Lama, manteñen "celas abertas", nun programa asembleario e autoxestionado, con
talleres remunerados e unha.
convivencia avaliada na que
se valora a responsabilidade
cotiá dos internos.
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En Lugo están a mobili:Zarse
para apoiar (982230211) un
proxecto de potabilización de
auga para a comunidqde de
Sonzapote, onde se vai desprazar un grupo de_dou~
sanitarios e un forestdl. E na
llla Zapatera de Nicaragua,
no fermoso lago Cocibolca,
preto da illa de Solentiname,
sede da Comunidade de
Ernesto Cardenal, o poeta e
teólogo. Na foto,
·

7

Ante a acusación a bispos
polacos como espías da SB,
releo a novela de C. Milosz
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"CASAS DOENTES"

I

exposición da fotogra fía de
Manuel Sendón na Fundación
(1911-2004):
Barrié en Vigo, ata o 1 de
abril, é u.n ha achega ao misrelato da incursión do estaliterio de casas en ruínas,
nismo polos ruínas de
abandonadas, por Galiza
Polonia, destruída a resistenadiante, dende a estética e o
cia e o país polo nazismo, hai sentido antropolóxico. Este
60 anos, camiño de Berlín . · prodixio de arte vén arreEscrita no 1951, no exilio en
quentado por dúos táboas
Francia, fu~indo da corrupredondas, da man de Césa r
ción dos soviéticos, unha
Portela: o 15 de marzo sobre
opresión que substituí-u a
a fotografía : Teresa Siza,
con Xaquín García, que retor- outra. O Nobel ( 1980)
Castellote e C.Caujoulle, e o
denuncia con lucidez os abu- 22 sobre a arquitectura con
nou, despois de traballar 18
anos olí, .liderando a-Ong
sos do poder, nunha mostra
Marcial Gondar, Manolo
de liberdade e independencia Rivas e Antón Patiño. Agora
Axunica, que integrou a
.
varias voluntari@s.
fronte á explotación da percando vai a debaterse a Lei
Coordinaba unha casa comu- seo nas ditaduras, -nas que ás da Paisaxe.
nitaria na cidade de Granada veces tamén se implica a
onde .convivían nenos do rural xerarquía da igrexa.
que queren estudar, espertando as súas potencialidades,
coma protagonistas do seu
desenvolvementÓ individual e
social Máis de un millón deles
non van ao ensino. Os nicaraguanos están en expectativa
ante o novo mandato de
Ortega.

O PODER
CAMBIA DE MANS,

ANA MARIA VILA
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Política
U-la xustiza?
Toda a humanidade ten Unha aspiración á xustiza como valor. E
no mundo civilizado no que nos movemos os cidadáns ternos recoñecido o dereito a unha administración. de xustiza ao noso servizo.
Pero cada día vemos nas páxinas dos xornais noticias escandalosas
que nos din o lónxe que estamos de ver ese ideal cumprido.
O caso De Juana fo¡ un dos máis escandalosos. Uns maxistrados
da Audiencia Nacional condénano a doce anos de cárcere por uns
artigos de prensa. O etarra presenta recurso a eses mesmos maxistrados por se se dan conta de que se lles foro a man e estarían dispostos a estimar o recurso. Pero outros compañeiros da propia
Audiencia Nacional non ven as cousas da mesma maneira e conseguen ampliar o tribunal para ver o recurso. E logo vén o máis
escandaloso: onde uns xuíces consideran procedente absolver o
reo, outros queren impoñerlle 96 anos de codea. A cousa queda
finalmente en tres.
Nas mesmas datas o Tribunal Constitucional, nada menos, estima
por maioría a recusació~ feita polo Partido Popular contra un dos
seus membros, no caso do recurso feito por ese partido contra o
Estatuto de Cataluña. E iso porque o maxistrado en ·cuestión, cando
era simple profesor, fixera un informe para a Generalitat sobre as
súa política de acción exterior.
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o efecto práctico das sentenzas sobre
urbanismo é case nulo
Seguimos lendo a prensa e vemos que ao noso famoso narco
Laureano Oubiña o van soltar pronto, logo de numerosas condenas
a máis dun cento de anos de codea e incluso sen poder esixirlle que
cumpra coas penas accesorias de indemnización ás vítimas do seu
proceder contra a saúde pública.
Nos mesmos días vemos unha sentenza máis, neste caso do
Tribunal Supremo, que ratifica outra do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia, desautorizando a construción de varios edificios en Vigo.
Pero todo o mundo sabe que estas sentenzas sobre urbanismo son
moi rotundas e brillantes, polo menos tanto como a lexislación na
que se basean, pero que o seu efecto práctico é case nulo. Ou cando
lles van meter man a todos eses alcaldes como os de Nigrán,
Sqnxenxo, Gondomar, Baiona, Tui, Soda, Barreiros, . foz, etc. O
único ao que lle pararon os pés foi, no seu día, ao de Oleiros por
facer polo brava un derrube na praia de San Cristina que xustiza
non era quen de executar.
E non lembramos xa a manga ancha que se practica cos grandes
xestores da nosa banca, cos equipos de fútbol e similares. A ver se .
o novo ministro de Xustiza, que tanto molesta ao PP e algún sector
xudicial, consegue poñer algo de orde neste eido.
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Rubén Aramburu

Xaquín de Roca vén de publicar un libro sobre a viuvez e a saúde. Ti viúvo
non fuche, e eu, se non cambian as causas tampouco, co cal non é doado
entender a experiencia. É unha palabra que non me gusta moito, ao mellar
é por culpa desa araña que chaman viúva negra; soa a tristura e soidade, e
se dis viúva alegre non che dig~ os comentarios ... o caso é que hai m?ito
viúvo e mais viúvas, moito vestido negro. E a verdade que non se lle presta moita atención, e velaí a non saúde. Unha vez díxome un amigo que veu
de visita que eu tiña unha cociña de viúvo. Agora doume conta do que
dicía. Tamén anda o Xaquín a traballar na saúde dos curas e sacando a luz
causas moi serias: os curas teñen pouca saúde. E como van ser curadores se
lles falta saúde? Porque di Xaquín, que sabe destas causas, que saúde éter
alegría, e ilusións, e amigos e familia, e coidar a casa e a roupa, a hixiene, os
horarios, as comidas, o tempo libre, e sobre todo vivir sen medo .. .e que
algúns curas non morrían tan pronto se vivisen con xente. Pois sonche causas serias non si? Ás veces cóidase máis o coche que a propia saúde, porque o coche pasa revisión varias veces ao ano pero as persoas non. Os que
mandan nos curas debíahosobrigar a pasar revisión médica unha vez ao
ano como fan nas empresas, que o fan por interese propio pois produce
máis un traballador san ca un doente, que ademais sae moi caro. Contoume
un cura que estivo na cama, enfermo varios días e ninguén se deu conta, e
se non fose que quedou sen comida ao mellar aínda seguía no leito." Mira
ti, dos viuvos pasei aos curas... ben son parecidos, polo menos no vestido.
Contareiche que as Mulleres Cristiáns Galegas cm;npren 10 anos e van
facer festa grande o 3 de marzo en Compostela: "Celebrémonos mulleres"
veñen cantando. Parabéns ás amigas que son moi alegres, mesmo as viúvas, porque teñen esperanza.
Voume meu amigo, xa non teño cociña de viúvo, pero podo guisar unhas
lentellas ou xudías viúvas, e así acórdome un pouco delas.

~

-
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1 l"IA
A Coresma:

BEBENDO NA FONTE DE xEsús

Manolo Regal

pídenseme unhas palabriñas sobre
a Coresma, que poidan animar
aos lectores e lectoras de IRIMIA
para unha-outra práctica coresmal
posib_le. E acepto a solicitude compartindo aquilo que eu considero
unha maneira boa, sa, curadora, liberadora de vivir en Coresma.

B

ebendo na experiencia de
Xesús

ntender a Coresma
b
das orbces da mesma; é
dicir, achegándome a experiencia
me ma de Xesús, que nun momento
da súa vida colle e arrédase do trafego da vida e pasa unha tempada dándolle voltas na cabeza e no corazón
ao lugar que Deus ocupaba na súa
vida de home de aldea, formando
parte dun pobo que pasaba polas que
pasaba. Logo virían as decisións consecuentes, que todos máis ou menos
coñecemos. Coi~o que nos iría moi
ben se nos orientásemos pola experiencia de Xesús para poder vivilas
con xeito e con proveito. Porque celebrar a Coresma é atrevemos a vivir
por nós mesmos a experiencia que
Xesús ousou vivir.
Q u e pinta Deos ua miña vida?

esús parouse a pensar no
papel que xogaba Deus na
súa vida. De cómo vivise a
Deu dependería a maneira tamén
de vivir a relación coa xente, co
mundo, coa cou as. Un Deus <loado

X
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-primeira tentación-, presto a converter as pedras en pan ao gusto da
xente, sería un Deus do interese, ao
que un acode por comenencia; e
Xesús acolle a un Deus que está máis
alá das comenencias, ofrecéndose
libremente coa súa palabra, co seu
Espírito para unha existencia densa e
realmente satisfeita.

hai unha riqueza
que deshumaniza
esús encarouse con outra
maneira de vivir a Deus.
Consistía esta en cargar nas
costas de Deus as irresponsabilidades, preguizas, chulerías e vaidades,
que os seres humanos nos poidamos
permitir -segunda tentación. Pídolle
a Deus isto ou aquilo, que ten que ver
coa estabilidade material, física, emo~
cional, espiritual miña ou doutras
persoas ou pobos, pero eu non movo
un dedo -ou só movo un dos vinte
que teño-, para evitar isto, ou para
acadar aquilo. Xesús viu que iso era
tentar a Deus, poñelo no lugar que
non lle corresponde.

X

or último Xesús deulle fronte
tamén ao Deus que se lle amasaba envolto en atractivas
capas de poder. E o Deus menor, que
pretende ocupar o centro dos nosos
desexos, que pretende enchemos con
cousas tan necesarias -din- como"
unh~ boa segunda vivenda na·mariña
lucense, un flamante 4x4 para as
rutas da fin de semana, ou os recursos imprescindibles para a educación
completa do noso filio ou filia, aínda
que despois herede, coma ben maior,
a insatisfacción radical coa que irnos
tecendo as nosas vidas, Ante iso
Xesús foi visitado por un. Deus
maior, que nos ofrece unificación, e
irmandade na unificación; un · Deus
ao que adorar, ao que nos entregar,
porque é nel, ·unificados, onde mellor
podemos atopar as fontes da nosa
felicidade facéndonos irmáns.

P

Q

ne pinta a vida no meo
Deos?

Xesús levou aos corenta días de
deserto a vida da xente, por iso volveu do deserto cunha decisión clara
de cómo estar no medio do pobo
pobre, esmorecido, do que el formaba parte. Poderiamos nós hoxe facer

a nos a Coresma particular, sen levar
ao lombo o que vive hoxe o pobo
pequeno do que formamos parte?

o

voz dos e das inmigrantes

Deus fálanos polos feitos da
vida. Buscar a Deus, coma Xesús, é
escoital9 no que a vida nos vai ofrecendo. Coido que un non pode ser bo
crente sen responder, desde claves de
solidariedad~, .a esta pregunta: que
parte da miña vida se fai abrindo acolledoramente á realidade dos que
veñen de fóra, desde tenas de fame,
enfermidade, sida, morte? Deus é
inmigrante nos carpos e nas almas
dos inmigrantes pobres, aos quemáis
custa acoller, sexa cal sexa a fe que
anima as súas vidas.

.
A

voz da deshumanización
pala riqueza
.

Hai unha pobreza que deshumaniza, sabémolo ben todos; os de
aquí est;lmos máis ou menos en capacidade de escapar desa pobreza.' Pero
tamén hai unha riqueza que deshumaniza, e moito. É a que nos fai
erguer valados e fronteiras ao noso
redor, despois de que instalamos no
confort, na abundancia, na segurida-

Deus é inmigrante nos
carpos dQs inmigrantes

de, baseándonos na miseria de
millóns

de

seres

humanos.

Da.rémoslle algún ·día entrada nas
nosas vidas · á aspiración por ser
pobres? Xesús, ao abeiro do Deus
por el vivido, descubriu o sentido
fondo des ta aspiración, . que tanto
humaniza.

A

voz do coidado da terra en
totalidade

Fálannos estes días dos riscos
do cambio climático. Pero non é só
iso. É todo un mundo de actuacións
sobre a natlireza que a está facendo
inservible para os nosos sucesores,
dentro dese afán tolo por considerar
que somos amos de todo o que cae
nas nosas mans. Cambio climático,
alimentos adulterados, tenas e augas
contaminadas, sementes tranxénicas,
etc., que _nos recordan que, máis ca
nunca, é a hora de nos facer todos
labregos do mundo, participando en
iniciativas rurais que reclaman consideración e respecto. Á pregunta
bíblica: "Acaso son eu o garda do
meu irmán7"(Xén 4,9), sería ben que
lle engadísemos hoxe: Acaso son eu o
garda da miña irmá-nai natureza? A
resposta sería a mesma.

A

voz da palabra para dialogar

Coido que non podemos ir á
busca de Deus sen k~var nos petos a
realidade sociopolítica que vivimos
en España nestes momentos. O buscador de Deus tería algo novo que
dicir? Coido que si. Estámolo dicindo? Coido que non. Xesús, apegado a

Deus como estaba, en contextos de
violencia radicalizou o seu discurso
sobre a non violencia; aquilo de "ao
que che zoupe nunha meixela, preséntalle a outra"(Lc 6,29), tomámolo
medio a risa, sendo que abre a unha
actitude potente, capaz de revolucionar o sistema. Ese espírito Gandhi
converteuno en estratexia política.
Poderíamos os crentes recuperalo
para poñer sensatez no debate político?
acando das arcas o novo e
mailo vello(Mt 13, 52)

S

A tradición católica ofreceunos
tres elementos para sinalar un posible proceso de volta á simplicidade
do Evanxeo: a oración, a esmola e o
xaxún. Ben entendidos, pódennos
levar da man a importantes experiencias humanas, relixiosas. A oración
coma tempo de silencio para acamarnos ao máis limpo e fundante de nós
mesmos, que é Deus; a esmola compartir cantidades do que nos fai
falla para vivir(Lc 212,4)- coma
camiño que nos abre a solidariedades
fondas, persoais e estructurais; o
xaxún coma espertador da conciencia ante todo intento de devorar
irresponsablemente o contorno natural que nos rodea.
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Internacional

Arabia Saudí e o conflito palestino

Moisés Lozano Paz

A realidade de Arabia Saudita
Este Reino é un país da Península Arábica, que limita con Iraq, Xordania,
Kuwait, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e le.men. Recentemente logrou un
acorde de unidade entre os palestinos na Meca. É un país prooccidental, moi
rico en petróleo, pero con contradicións internas.
Arabia fo¡ colonia británica. Mediante o tratado de Jedda, asinado o 20 de
maio de 1927, o Reino Unido re~oñeceu a súa independencia. O descubrimento de petróleo en marzo de 1938 transformou economicamente o país. Hoxe
goza 'dunha próxima relación con moitas nacións occidentais que compran o seu
apreciado "ouro negro".
Arabia Saudí é unha monarquía, que malia os recentes esforzos para modernizala, aínda se mantén como un sistema feudal no que dinastía dos Saud
goberna con man de ferro. A Lei Básica adoptada en 1992 declara que os reis
de Arabia Saudí serán os descendentes do primeiro rei, Abd Al Aziz Al Saud e
que o Corán será a constitución do país, é dicir, que se rexerá polo lei islámica
(Sharia). Ten preto de sete millóns de habitantes, maioría deles estranxeiros e
musulmáns. A gran maioría da poboación son musulmáns Sunnitas.

a

Segundo Amnistía Internacional, a discriminación contra a muller forma parte
da ampla gama de violacións de dereitos humanos habituais. Entre estas violacións figuran a detención e a reclusión arbitrarias, a existencia de leis non escritas ou de redacción ambigua; a celebración de xuízos secretos e sen a penas
garantías; a existencia de torturas inhumanas ou degradantes e o uso da pena
de morte. En canto á violencia e a coacción masculinas, son constantes as torturas de traballadoras domésticas e esposas, e as mulleres obrigadas a entregar
os seus soldes aos seus esposos.

O conflito palestin~: o acordo da Meca .
A ninguén se lle oculta que Arabia Saudí tiña como obxectivo lograr que Irán,
inimigo na rexión e moi influínte xa en Iraq e Líbano, deixase de meter as mans
nos asuntos internos palestinos. Non pode permitir que. Irán o suplante como
potencia dominante nos países árabes.
Palestina agarda un novo goberno de unidade nun curto prazo de tempo.
Todas as facciórÍs palestinas expresaron a súa disposición a traballar co próximo goberno para conseguir a fin do embargo, que fa¡ case un ano lle impuxo a
comunidade internacional ao executivo de Hamas.
En Palestina, o inesperado pasou. Os dous partidos opositores máis fortes Al
Fatcih e Hamas chegaron a un .a corde para conformar un goberno de unidade
nacional para os próximos anos. O entendemento non fo¡ fácil. E, por suposto
este acorde significa que ambas partes tiveron que ceder en aspectos profundos
e significativos, que ata hai pouco eran consideradas como inamovibles. Os
ministerios claves acordaron que sexan xestionados por persoas independentes,
cos mellores méritos para ocupar os cargos. Ábrense esperanzas de solución
para este longo conflito e para que a estabilidade e a paz fagan presencia no
Oriente Medio.
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As furtadelas
OLA. .. SABES? o IVÁN VÉN DE
DICIRNOS QUE LLES !DES.
AGASALLAR CUNS BONECOS QUE
SE DESARTELLAN,
SANGUAN E BERRAN ...

27
anos de Irimia

Como diciamos onte...
A carón do lume: Falar é comunicarse
A maioría da xente pode pensar que fa/ar é causa
doada, sobre todo se se trata de fa/ar con xente
da casa, da familia. Pois si e non.{ ... ) Pero se por
fa/ar entendemos comunjcarnos, daquela si que
fa/aré poudo doado.
Comunicarse quere dicir que poñemos en común,
mediante a nasa palabra ou os nasos comportamentos, os sentimentos e ilusións, os problemas,

as alegrías máis fondas que levamos na
alma. Comunicarse quere dicir que abrimos o naso corazón ós demais para que
ne/ lean con claridade calé o naso estilo
propio de entender e de vivir a vida.
Comunicarse quere dicir expresar con sinceridade a nasa maneira de observar as
causas, o mundo que nos rodea.

¡A CULTURA é COUSA DE TODOS!
INFORME 5080R DA UHIVCRllDADE POPUL.AA DE CORCU810N.

l.RIMIA nQ5 3
(7 de novembro de 1982)
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'''"'"-Celebrémonos mulleres

Suxeitos .-non suxeitasda historia

Feli Alonso Curiel

Cantan que a unha familia nacionalista vasca cun nome do que non quera
lembrarme, a guerra in-civil do 36-39 expoliáronlle o caserío e a facenda.
Matrimonio, 6 fillos, o menor de 2 anos, víronse abrigados, coma miles de
familias biscaíñas, a iniciar un éxodo na súa propia terra a raíz do bombardeo
de Gernika. Dous bois e unha carreta foron as únicas ~ousas que lles deixaron.
Afame aguilloaba un responsable sentido materno-paternal e obrigounos a ir
deixando os seus catro fillos maiores polos caseríos para asegurarlles unha
mínima supervivencia.
· Por fin, esta familia atopou abeiro como xardineiros nun chalé dun adiñeirado empresario franquista. Correron a recuperar os seus tillos espallados
e cos meses a súa situación económica mellorou.·A cambio de traballo e casa,
docilidade e falar "en cristián". Pero os corazóns e as bocas silenciadas e
sometidas sempre atopan físgoas para gritar devezos silenciados.
Un cadelo de pastor alemán entrou nas súas vidas e puxéronlle por
nome l!fiki: arriba con coraxe! Pronunciar o nome do canciño sérvíalles para
descargaren as furias de antano e cargar as súas esperanzas. Cada irrintzi
(grito) Jaiki! para chamar ao fiel animaliño sentíase coma unha "profecía en
acción" na boca de alguén colectivo.
Recordo que esta historia contada hai poucos anos polos seus protagonistas bulíame na cabeza mentres contemplaba na escuridade do salón as
labaradas da queimada que dúas mulleres cristiás galegas, Marisa Collazo e
Carme Soto, facían para todas as participantes das Xornadas de TeolÜxía
Feminista. Carme e Marisa parecían meiguiñas debruza.das a carón do lume.
Aquela noite ·cumpríase o 4º aniversario da traxedia do Prestige. O chapapote foi a primeifa vítma do esconxuro. As labaradas azuis do lume a.lampaban ao oír a palabra ennegrecida.
Entre risas e complicidades, algunhas presentes estrelaron contra a queimada os chapapotes verbais que as mulleres padeceron .ao longo da historia e
que tratan de sacudir con forza.
Ao lume a imaxe que santo Agostiño tiña da muller! Os códigos domésticos pseudopaulinos ! De profesión, sus labores! O medo a ser seguidoras
auténticas de Xesús de Nazaré! A vontade de Deus é tal! O libro
da perfecta casada de Frei Luís de León! A desesperanza!
sabémonos seguidoras do
Aquela queimada e aquel esconxuro estaha empezando a ser
libertador, coma un aceno "profético en acción", coma os que
amor que Xesús sentiu cara
realizaron algúns profetas do Antigo Testamento para facerse
entender polo pobo de Israel.
mul·ler silenciada
Jaiki gaitezan! ! Levántate con coraxe, muller!
"Liberádevos da Historia, mal contada unhas veces, silenciada
outras, como tillas de Deus e como seguidoras de Xesús de Nazaré. Clamade
unidas para escoitar a vasa propia voz. Gritade xuntas para que experimentedes a vasa alegría de serdes mulleres. Gritade asemade, mesmo á marxe de
diferenzas de eredos relixiosos que sodes suxeitos e non só suxeitas a abrigas
de acatamento. Que ironías ten a lingual
As labaradas azuis foron devecendo ata desaparecer. A aromática queimada espallouse polo salón e espazos anexos. Os vasos de plástico repartíronse e pousáronse sobre as mans das mulleres presentes.
Diversas eramos aquelas cen mulleres e diversas as súas linguas. Mais unha
soa razón era a que nos motivara a percorrer ata máis de mil quilómetros a
algunhas de nós: sabérmonos mulleres e critiás. Sabérmonos seguidoras do
amor que Xesús senÜu cara á muller silenciada.

á
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Celebrémonos mulleres

Dez anos da Asociación
Mulleres Cristiás Galegas

M.C.G.

A Asoc;iación Mulleres Cristiás Galegas nace no ano 1996 da ilusión e da forza
dunhas mulleres que espertamos a nós mesmas e buscamos facer camiño compartindo saberes e buscas cara a unp_a·nova sociedade e unha nova igrexa. E
ese atrevemento inicial foinos levando a un lento e fondo espertar da nosa
.conciencia femínista, a unha nova espiritualidade e

a unha n9va maneira de

nos achegarmos á Biblia con ollos de muller. Unha nova sensibilidade facíanos insoportables certas linguaxes e · estilos de proceder eclesiásticos. No
terreo social, a violencia de xénero e a feminización da pobreza aguilloaba a
nosa conciencia. Tamén nos chegou o impulso doutros colectivos de mulleres,
·coma o da IV Conferencia Mundial sobre a Muller en Beijing (1995).
E a pinga que fixo rebordar o vaso foi unha carta da Congregación para a
Doutrina da Fe, que negaba de novo, e con moita radicalidade, a posibilidade
de -ordenación sacerdotal das mulleres
Neste clima xurdíu a chispa: Maite, Tereixa e Pilar caemos na conta de qué xa
non abondaba coa protesta que chegara o tempo dos Jeito. Deste xeito, o 10 de
marzo de 1996 xuntámonos por primeira vez unhas trinta mulleres, todas nós
creptes, dando lugar á xestación dun proxecto para nós incrible, que demos en
chamar ASOCIACIÓN MULLERES CRISTIÁS GALEGAS-EXERIA.
Estes 10 anos de vida foron un camiño creativo, xerador de múltiples iniciativas e accións sumando azos con diferentes colectivos: na Plataforma Nunca
Máis ou na Plataforma pola Paz, en Mulleres e Teoloxía, Sinodalia ou Somos
Igrexa, destacando especialmep.te

~

nosa participación dentro da Marcha

Mundial de Mulleres, polo que tivo de encontro e de aperturas mutuas, de trabalÍOs e soños compartidos, de horizontes ampliados para todas.
Todo este mundo de relacións e afectos creados, todo este cúmulo de soños e
esperanzas compartidas, TODA ESTA VIDA ENTRETECIDA Ó LONGO
DESTES 10 ANOS queremos celebrala xuntas. Algunhas seguimos alimentándonos e creando dende a Asociación e outras dende outros colectivos ou
desde a vida de a diario, todas desde a riqueza e orixinalidade propia.
Por iso, convidámoste ao ENCONTRO FESTIVO DOS 10 ANOS DE
MULLERES CRISTIÁS GALEGAS, que irnos celebrar o 3 de MARZO do
2007 en SANTIAGO, baixo o lema CELEBRÉMONOS MULLERES!!! Vai
gardando
a data
na túa axenda para poder achegarte e. difunde canto poidas
.
.
.
este convite.

Agardámoste. Agardámosvos. Un saúdo festivo.

Para contactar: Cristina Ledo Regal
Tlfno.: 981 744 146
cristinaledo@edu.xunta.es
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OEVS ESTENDE A SÚA MAN : ESPERTA
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Boa Nova

Le 9, 28b-36
2º domingo de Coresma
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Hoxe tes boa cara, amor
Non tes cara de cu,
cara de cabreo, cara de non durmir.
. Quedaría toda a vida a mirar para ti;
podo ver por dentro,
cando por fóra me amosas,
o sorriso do Deus amigo,
a súa gargallada quente e cómplice ...
así empezan e seguen (só así)
as nosas historias de amor,
de amizade, a excursión cara ao Reino.
Por iso algunhas e algúns facemos a tenda
xunt@s
para ver se o amor Deus medra en nós
por. se Xesús vén tamén e fica un anaquiño
na nosa tenda
a ver...
Christina Moreiras

Oito días despois desta conversa, colleu a Pedro, a Xoán e
máis a Santiago e
·
subiu ao monte a orar. Mentres estaba orando, cambiou o
aspecto do seu rostro, e os seus vestidos viraron broncos e
resplandecentes. De súpeto apareceron dous homes falando
con el; eran Moisés e máis Elías. Tiñan un aspecto glorioso e
falaban do seu éxodo que remataría en Xerusalén. Pedro e
mailos outros caían co sono, pero, manténdose espe'rtos,
contemplaron a súa gloria e os dous homes que o
acompañaban. Cando eles se arredaban, díxolle Pedro a
Xesús:
-Mestre, que ben que esteamos nós aquí! Queres que vos
fagamos tres tendas, unha para ti, outra para Moisés, e outra
para Elías?
Pero non sabía o que dicía. E mentres falaba, unha nube
cubriunos coa súa sombra; eles quedaron moi asustados ao
entraren nela. Entón unha voz dixo desde a nube:
-Este é o meu Filio, o Elixido: escoitádeo.
Cando a voz acabou, Xesús apareceu só. E eles gardaron
silencio. E non lle dixeron a ninguén nada do que viran
naqueles días.

XESÚS, COMA PLENITUDE (Le 9, 28b-36)
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A presenza do "monte" e da "oración" é típica no
evanxeo de Lucas para expresar a importancia do
que se nos vai revelar. Este relato presenta un fort~
contraste co anterior. No medio dunha vida chea de
contradicións, e ante un horizonte próximo ao
sufrimento, revélase, sen embargo, a verdadeira
gloria de Xesús, unha gloria que lle vén de Deus
mesmo. Moisés e Elías, representantes da lei e os
profetas, falan entre si do éxodo de Xesús, é dicir
da súa morte liberadora.
Moitos outros trazos do Antigo Testamento nos
axudan a entender a linguaxe simbólica do relato: o
resplandor de Xesús recórdanos ao de Moisés
descendendo do Sinaí, a nube lévanos á presenza
de Deus na tenda do deserto e no templo, Moisés e
Elías eran esperados no tempo da salvación. Xesús
se nos presenta así coma o que vén dar plenitude a
todas as realidades persoais e institucionais de
Israel. El é o novo templo, a nova alianza, o
profeta da última hora. Por iso compre escoitalo, xa
que a súa palabra é decisiva para a vida da xente.
Xabier Blanco
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Falando da lingua
Lidia e Valentina

Por qué no habla castellano, senor Pedro? -Ai neniña, en galega nunca se escribiron os_
recibos ·das contribuciónslAsí r_e trataba de xeito irónico Castelao a realidade da nosa lingua marxinada, sen normalizar, cun castelán situado .p or riba, empregado para usos cultos. E así queren moitos
que siga. Ese é o drama.
Levamos meses escoitando os opositores protestar porque teñen que facer exame de
galega e/ou demostrar que o saben, facendo en galega o exame da oposición. "Demostrar
_saber galega en Galicia!" Que mal!, non? Ós que somos galegas e galega falantes négasenos o dereito de sermos atendidos no noso idioma en calquera institución pública,
cando o funcionario que ócupa o cargo acorda que el "habla la otra lengua oficial". -Pois
que fale na súa casa o que queira, pero se me está atendendo a min que respecte o qüe
se aprobou na Leí de normalización xa en 1983: que todos os cidadáns teñen dereito a
ser~n atendidos en galega nas administracións públicas. Ah! pero se a esa leí non se lle
facía caso! Nin sequera ó Estatuto! E agora o tema está máis quente porque este documentiño tentouse reformar. E parece que as cuestións máis espiñosas -segundo o&
medios- foron o da nacionalidade e o de saber galega! Xa dixemos no seu momento que
os propios que debatían o tema (os tres), saber, o que se di saber galega, non saben
moito. Pero, por que aqueles que defendemos a normalización da nosa lingua (que só se
pode conseguir desde o apoio político) somos acusados de "bloqueiros", "extremistas",
"radicais" ... Polo que din as estatísticas, a maioría dos votantes do PP son do rural e galegofalantes e a maioría dos votantes do Bloque son urbanos e daquela deducimos que
haberá moitos castelanfalantes. Que se pretende? Que se manteña a diferenza rural/
urbano apoiada na lingua? Que nunca o galega sexa normal para escribir en calquera .
ámbito? Que a xente non adquira competencia .suficiente en galega? De todo un pouco!
Así atopámonos galegofalantes que se queixan de ter que examinarse en galega nas
oposicións porque estudarori o temario en castelán. Normal! Pero haberá que empezar
polo principio, non? Se o galega é normal, estudaremos en galega. Xa desde ~ escala
infantil. Ah! pero entón veñen os que se queixan de que "se les va a olvidar el castellano" ou de que os seus fillos non o van aprender! Que hai detrás disto??

O Fachineiro

da lingua

LONGA LINGUA
Nestes días nos que se anuncian rebaixas no futuro decreto de galego no ensino
e nos que volvemos saber de xuíces que
non queren oír galego nos seus tribunais,
saudamos a aparición da revista Longa
lingua . Esta publicación, da que se distribúen 5000 exemplares, nace ao abeiro
da Mesa polo Normalización Lingüística e
vén encher un oco de información sobre a
lingua que ata agora só se cubría en
soporte dixital. Así mesmo pretende servir
de ferramenta para traballaren os equipos
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de normalización do ensino e mais fornecer
aos galegos a formación e información necesaria para facer valer os nosos dereitos lingüísticos. Nas súas páxinas podemos atopar
tamén sección de opinión e análise e tamén
enderezos aos que dirixirnos para ser atendidos na nosa lingua. Nesta sección só nos
piden cinco minutos ao mes pa'ra que entre
todos poidamos conseguir noves ámbitos de
uso. Irnos botar unha man! Para saber máis,
http://www.amesanl.org/ noticias

