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Haití:
volvendo a empezar

A foto que fala
17 de xaneiro, cinco días despois
do terremoto, un barco da Royal
Caribbean Cruise Lines fai escala
nas costas de Haití.

O trasno

Mi madriña, pobre inglés!!!

Daniel López Muñoz

Sexamos serios. Un dos variados disparates das bases do famoso decreto
da cousa lingüística é o tratamento
que dá ao inglés.
Teño para min que hai un dobre complexo. Por unha banda está o eterno
complexo vilego –patufos desleigados,
de Celso Emilio- de que o galego non
se fala en garavata. É ben coñecido.
Pouca xente en Galicia o ten realmente superado; mesmo percibes que está
ben vivo entre os que apoian as manifestacións, que aboia cando lles toca
gobernar, conferenciar, ligar, escribir
o exame das oposicións, xestionar, defender a tese de doutoramento, facer
a reclamación ou redactar un contrato. O complexo é ambiental, como a
poalleira ou o salitre. Esixe atención
continua. O odio é outra cousa.
Pero hai un segundo complexo, máis
celtibéric. Está a medio camiño entre o de “xa semos europeos” e o de
“aprenda inglés en tres semanas”.Máis
rebaixas. Se por un complexo non se
respecta o galego, co outro o que non
se respecta é o inglés. E cómpre ser
respectuoso con todos os idiomas.
Coñezo ben a alguén que leva medio
século estudando inglés, que coordinou proxectos europeos nos que só
se falaba inglés, que viviu varios anos
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nun país de fala oficial inglesa, traballando nun centro de ensino e impartindo docencia en inglés. Pois ben,
díxome rotundamente: a única maneira de sermos serios na remotísima posibilidade de introducir o inglés para
ensinar Naturais na nosa escola é con
profesores nativos. O demais é unha
chapuza de acomplexados, ignorantes
da complexidade das linguas. Soaría
como un profesor de Wisconsin que
comezase a ensinar Historia con seu
español do Instituto Cervantes: “Ouh,
musho bonito; io gustar torros”.
Quérolle ben aos nosos profes de inglés. Hainos de enorme valía, pero dun
docente pídese un perfecto dominio
sintáctico, unha riqueza de vocabulario e recursos expresivos e, sobre todo,
unha fluidez e unha fonética perfecta
da lingua vehicular. A nosa gorxa e
padal, o noso aparato fonolóxico non
nos permite tal. Por iso ao mellor de
nós, falando inglés, nótaselle.
Está Educación en disposición anímica e financeira de conveniar con
calquera país da commonwealth o
desembarco de cinco mil profesores
titulados? A cambio de que? E con
que custe laboral propio se faría semellante “promoción de emprego”
aos fillos e fillas da Gran Bretaña?

Editorial

A liña sutil

Traxedias como a de Haití –que non comeza precisamente co terremoto- deberían impactar as
nosas conciencias, máis có noso sentimentalismo. Nada que obxectar, porén, se da emoción pasamos á reflexión e desta ao movemento, cos nosos pés e mans, para poñérmonos mans á obra.
Neste número reflexiónase sobre o trasfondo da crise haitiana e, como contrapunto, sobre unha
experiencia esperanzadora de traballo cos meninos da rúa en Beira-Mozambique.
A realidade é así, paradoxal. Tamén no que nos toca máis de cerca, como está a pasar coas actitudes da xente con respecto á inmigración. A partir do caso de Vic, en Cataluña, houbo montes
e moreas de opinións e contrapuntos.

Estamos a un chisco da xenofobia
e o racismo colectivo, de cruzar
esa liña sutil, de xustificar o
inxustificable

Nese concello, gobernado por Convergència, con
outros apoios varios e coa presión opositora dunha forza política de ultradereita, intentaron privar os inmigrantes sen residencia da posibilidade
de empadroarse. Houbo moito ruído nos medios.
Un ruído que cada vez nos pon máis medo.

Estamos a un chisco da xenofobia e o racismo
colectivo, de cruzar esa liña sutil, de xustificar o
inxustificable. Resulta moi perigoso que os grandes partidos como o xa citado nacionalista catalán, e o PSOE que co-goberna con el, tomen a nivel local iniciativas coma esa. Non é menos
perigoso que a presidenta do PP en Cataluña se apunte ao discurso: “Se nunha casa con dez
persoas chegan cen máis, non estarían ben nin os dez nin os cen”, declarou.
Tivo un retruque convincente. “Sería bo o exemplo –di Nacho Escolar, ex-director de Público,
na súa bitácora- se a inmigración en España fose do 1.000%. Pero a realidade é que hai empadroados algo menos de 2,8 millóns de inmigrantes non comunitarios: o 6% da poboación. É
dicir, 164 veces menos ca nesa demagóxica parábola. Se contamos só os que non teñen papeis,
que son os que en teoría “no caben”, estariamos falando dunhas 200.000 persoas en toda España: o 0,4% da poboación. Por levalo á marabillosa casa de Alicia (Sánchez-Camacho): sería un
edificio onde viven 250 veciños e chega un máis. E mandámolo ao gueto porque aquí non hai
sitio para tanta xente. Polo noso ben, pero tamén polo seu, claro está”.

Rumores de esperanza

Xan Guillén
Cando escribo isto estamos de resaca.
A resaca da “mani” e da folga do día
21 de xaneiro. Non sei se o número de
manifestantes foi un éxito, pero vexo
que hai algo que pode ser moi, moi

positivo. A rapazada durante os días
previos á folga falou do tema. Foi en
faladoiros informais nos recreos ou
nalgunha das clases de lingua motivadas polos seus profes. Opinouse e
escoitáronse ideas. Eu coido que no
seu interior creouse conciencia de que
o galego non era unha materia
máis. A min algún díxome: “A
mí me gustaría hablar gallego, perdón, a min gustaríame
falar galego”. Pois ánimo,
rapaz, os neofalantes comezamos así… Depende deles
que haxa pais e nais que dentro de
vinte anos reclamen maior presenza do galego no ensino. Por
certo, viches o informe da RAG
sobre o borrador? Realmente
paga a pena lelo amodiño.

Por certo, marca unha data na túa
axenda. O cinco de febreiro en moitas
vilas ou cidades de Galicia (e polo que
teño entendido tamén no Bierzo, en
Madrid e incluso en Bruxelas…) vaise
presentar o libro “55 mentiras sobre a
lingua galega” impulsado por Prolingua. Se queredes saudarme, eu estarei
na presentación de Vilagarcía.
Tamén supoño que oístes estes días falar a Valentina Formoso como voceira
da Coordinadora Galega e ENDL. É
a nosa Tina do “Falando da lingua”. Dá
gusto oír falar a unha moza tan xeitosiña e tan lida coma ela. O que pasa
wé que a min dáme vergoña colaborar
nunha revista con xente tan espelida.
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A peneira
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Na foto, 20 ONG da Rede
En CABO VERDE, o
O komando FOLERPA,
Social Galicia Sur, urxindo, por
quentou a neve, arredor da
20, día da morte de Amílcar
Reis, un albergue en Vigo, para
muralla de Lugo: “Que non
Cabral, pola independencia,
300 sen teito. Xa morreron na
conxelen a túa lingua!”. Eu
celebran o “Heroe Nacional”.
rúa 24 en ano e medio… Con
refuxieime nos carballos desta
Únenos o idioma, a pesca…,
“PRESIONA”
, denuncian
Capela de Ribarteme en As
eixe da economía de ambas
as
administracións,
por absenNeves de Pontevedra, co libro
beiras. Burela conta con máis
tismo solidario. Achegamos un
do nobel O. Pamuk Neve, que de 250 caboverdianos, na
8,4% fronte aos 10 euros estanos mobiliza coa teima da
foto. Celebraron o Nadal coa
aldea de Kars, entre tradición
estrea de O fillo do mar, de Luís tais. O concello de Vigo, non
chega ao 0,33% por cidadán…
e memoria, ou globalización, a Menéndez, documental sobre
loita da identidade e o idioma… a orixe lendaria do pai galego Nun país no que a metade dos
35.000 mozos desempregados
Foi tecida con rabiosa actualida patria, Eugenio Tavares,
dade: o extremismo relixioso,
poeta e político, supervivente do perderon o traballo na crise. O
93% dos acabados de chegar:
o colonialismo, as teimas de
naufraxio, alí, da Guadalupe
curdos e armenios, a denuncia IV, camiño de Bos Aires (1865). 428.000 en dous anos. A metade dos fogares son mileuristas.
da Turquía que machuca os
O 18 de outubro, data do seu
dereitos dos pobos.
nacemento festexan o Día da
Cultura.
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O 15 é o aniversario de

LUTHER KING cerca do

aniversario da era Obama,
acosado e manexado polos
militares que están a debilitar o
seu pacifismo. Adían a súa loita
e 6 de cada 10 mozos negros
van á cadea antes dos 10
anos. A metade non remata a
secundaria. O 67% dos negros
séntense discriminados. A fenda
co sur, non cura con paliativos
enganosos, alérxicos para uns
pobos que están a buscar a súa
verdadeira liberdade, mesmo
manipulando a axuda a Haití,
cando celebran o bicentenario
da independencia.
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No pulo da reacción integrista
NACIONALCATÓLICA,
volve escoitarse: “se es protestante, non podes ser español”, arremetendo contra as
diferenzas. A Igrexa convida á
unidade dos cristiáns, despois
da asumir o sector anglicano
máis reaccionario, o que se
opón á ordenación de mulleres.
Uns poucos dos 80 millóns,
contrarios ás peregrinacións,
que acusan de corruptas. Non
van depender dos bispos, van
formar unha prelatura persoal,
tipo Opus Dei. Na foto, a misa
da Igrexa Reformada Episcopal
de Campolongo-Pontevedra.
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O 29 estrease a película do
Nelson MANDELA sobre
HOLOCAUSTO ,
aconsellamos a obra do filósofo os anos na cadea. O 2010
Reyes Mate, Premio estatal de
vai lembralo no mundial de
ensaio 2009. En Memoria de
futbo, e o 18 de xullo, data do
Auschwitz incide no sufrimento nacemento, co 1º “Día da loita
dos perdedores da historia. Un das liberdades”. Dá nome a un
alegato contra a desmemoria,
módulo do cárcere de Teixeisobre todo nos países que
ro, na foto, onde os internos
sufriron ditaduras e guerras
se preparan para a volta á
civís. Mesmo a relación de
liberdade, formándose na busca
Deus coa dor, en “Auschwitz e
de traballo, equilibrio afectivo,
a fraxilidade de Deus”. A web
ocio e reencontro coa familia.
dos xesuítas da Universidade do Xa na rúa contan coa axuda de
Salvador, suxire: “Nin repetir o voluntarios e pisos de acollida e
pasado nos salva, nin esquecelo mesmo sensibilizando as emprenos axuda”.
sas na súa inclusión no cadro
de persoal. Un 35% dos que
participaron nel, xa traballan.
No día do

Alfonso Blanco Torrado
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A Comunidade evanxélica

“BOAS NOVAS”

vai abrir un novo espazo en
Pardo Bazán de Lugo: salas,
biblioteca, locais para atender
inmigrantes, reclusos, mulleres explotadas… Colaboran
400/2500 fieis nas necesidades
sociais, que medran coa crise,
atendendo a cotío a máis de
3000 persoas. Preocupados
pola formación, ofrecen cursos
de idiomas, e un piso para mulleres inmigrantes en situación
de emerxencia. Na foto, o pastor Marcos Zapata. Na cidade
de Lugo son 7 comunidades.
10.000 galegos/as comparten
esta crenza en 150 templos.
Teñen 40 mestres no ensino.
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Opinión

En el nombre de Galicia Bilingüe: ¡gracias!

Manolo G. Turnes

Marcando o territorio

Como todos os presentes na manifestación pola lingua sabemos, esta foi un
éxito. A estas alturas os de Galicia Bilingüe non as terían todas consigo se non
fose polos seus aliados de sempre, parasitos sen capacidade de convocatoria
que aproveitan as doutros para facérense notar. Falo dese fato de 20 insignes
representantes da xeración NINI, fillos de papá que se dedicaron, na cola da
manifestación, a poñer petardos -que pola súa potencia dubido que se poidan
mercar nun quiosco-, e facer pintadas para marcar os lugares polos que pasan,
igualiño que fan outros animais.
Os que tivemos a desgraza de levalos preto todo o camiño, -algún marchou
cos nenos para a casa ou adiantou posicións vendo o panorama-, tivemos que
soportar con vergoña a impotencia dos comerciantes ós que lles emporcallaban
o exterior dos seus locais e incluso o material que tiñan dentro á venda, e eran
insultados e case agredidos (repito o dos petardos) cando saían a pedir que os
deixasen tranquilos, que eles non se meteran con ninguén; e pedimos que nos
tragase a terra cando, aínda así, chorando, algunha dependenta era quen de
discernir que non todos os que estabamos alí eramos así. E por máis que se lles
pediu que parasen quietiños, coma quen oe chover.
Por desgraza non creo que esa sexa a lectura xeral entre a xente non ideoloxizada que vise o que aconteceu. Estes colaboradores de Feijoo, -voluntarios que el
non solicitou-, convenceron a moitos de que o presidente queda curto cando di
aquilo de “manifestación de nacionalistas”, dando a entender que a lingua galega só é a lingua propia dos nacionalistas, non de Galicia, e fuxirán dela coma
da peste para non integrarse ou seren asociados con certos comportamentos.
E aí están os de Galicia Bilingüe, salvados pola campá, grazas a estes campións
que confunden ter ideas (o que implicaría pensar) con consignas. De todos os
xornais de ámbito estatal, o único que pon en primeira plana a mani saca a
queima dunha bandeira española coa que malintencionadamente nos representan a todos, vacina inmellorable para que aqueles galegos que se senten
españois e/ou rexeitan a violencia non se unan a nós na defensa dunha lingua
que tamén lles pertence.
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O Peto do Santo Antón
Rubén Aramburu

Chegamos as terras de Monterroso e coñecemos o fermoso lugar da Peneda
onde vai ser a Romaxe deste ano, na beira do río Ulla con fervenza e carballeira. No centro xeográfico do país acolléronos xentes sinxelas e ben dispostas,
mozos e maiores, listos para romaxear un ano máis. Atravesamos as fermosas
terras da Ulloa, onde arrima o lobo, e a paisaxe virxe de eucaliptos amosa
prados, soutos, carballeiras e cantidade de Pazos ben conservados. En Palas de
Rei soubemos do pasamento do crego José Regadío Vázquez, con case 90 anos.
D. José a quen lle gustaba que lle chamasen o Xepe, foi o creador do Mintireiro
Verdadeiro un almanaque agrícola editado totalmente en galego e que chegou
a ter nos anos 70 unha tirada de 15.000 exemplares. Eu compreino moitas
veces, e sei que tiña moita demanda entre gandeiros e labregos. Traía os prognósticos do tempo mais curiosos e ocorrentes que vin na miña vida, ademais
de contos, adiviñas, consellos, refráns, medidas, chistes… Algunha vez falei co
D. Xosé que era testemuña doutro tempo, polo que choraba cheo de saudade.
Andaba coa sotana lustrada polos anos, a boina de paisano ata os ollos, e gustaba das feiras, das tabernas e da baralla. Creou a primeira imprenta en Palas,
dentro dunha granxa de porcos aló polos anos 50, cando se lle ocorreu facer o
almanaque ao desaparecer o afamado Gaiteiro de Lugo. A editorial chamoulle
Likinfil, que era como comezaban as súas parroquias: Lai, Quindimil e Filgueira. Dicía a misa en 12 minutos, era conservador e ácrata, teimudo e rosmón,
pero moi boa xente. Se andades pola Ulloa entrade nalgún estanco ou almacén
de vello, e mercade un Mintireiro “calendario chusqueiro, escotolido, galego,
profético, enxebre, noticioso, artimañeiro e tamén barato”. Velaí a predición
de febreiro que virá con “toda a súa ferramenta: neves, ventos furacanados,
xeleiras pentelludas, longas noites, días esquilfos e vaquíos no mar”. Se non é
mentira, será verdade.
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Internacional

Moisés Lozano Paz

Haití entre o caos e a escaseza de axuda humanitaria
A traxedia de Haití conmove o mundo enteiro. Varios países enviaron
tanto avións como buques cargados
de alimentos, medicinas, auga potable
e sobre todo de equipo médico especializado. Con todo, en Haití xurdiu
un grave problema de loxística para
administrar todos estes recursos, polo
que varios cargamentos están sendo
saqueados polos habitantes desesperados e desviados ou entorpecidos
polo control militar que exerce Estados Unidos. A catástrofe afectou
sobre todo aos habitantes da capital,
Porto Príncipe. Haití conta cunha
poboación de preto de 9 millóns de
habitantes

As políticas económicas de Washington
acabaron cos intentos de construír unha
economía sostible en Haití
A militarización da axuda humanitaria a Haití
Haití sufriu diversas colonizacións
de españois, franceses e ultimamente
dos norteamericanos. Haití ten unha
longa historia de intervencións e ocupacións militares estadounidenses
que data de principios do século XX.
O intervencionismo estadounidense
contribuíu á destrución da economía
nacional de Haití e ao empobrecemento da súa poboación.
Presentouse o devastador terremoto
ante a opinión pública mundial como
a única causa da espantosa situación
do país. Un país que quedou destruído, toda a súa infraestrutura desaparecida, precipitando ao seu pobo a un
abismo de pobreza e desesperación.
O exército de EEUU veu ao rescate dunha empobrecida nación. Cal é
o seu mandato? Os principais actores da “operación humanitaria” de
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EEUU son o Departamento de Estado, o Departamento de Defensa e a
Axencia de EEUU para o Desenvolvemento Internacional. De cara ao
mundo traballan en colaboración coa
ONU, auténtico protagonista. O compoñente militar da misión estadounidense tende a eclipsar as funcións
civís de rescatar a unha poboación
desesperada e empobrecida. Non
son as axencias gobernamentais civís,
quen están dirixindo a operación humanitaria global, senón o Pentágono.
Estase contemplando un despregue
masivo de persoal militar (uns 20.000
soldados)
Á diferenza dos equipos de rescate
e axuda enviados por varios países
e organizacións civís, o mandato humanitario do exército de EEUU non
está claramente definido. Mentres os
presidentes Obama e Préval falan por
teléfono, non se ofreceu información
algunha en canto a que os dous gobernos estivesen negociando a entrada e
despregue de tropas estadounidenses sobre chan haitiano. Washington
adoptou e impuxo unilateralmente
as decisións. A ausencia total dun goberno en funcións en Haití utilizouse
para lexitimar, a partir de motivos
humanitarios, o envío dunha poderosa forza militar, que asumiu de facto
diversas funcións gobernamentais.
Un informe dunha axencia norteamericana resume o contido da misión de Estados Unidos en Haití:
“Para EEUU, o terremoto ten implicacións tanto humanitarias como de
seguridade nacional, o que require
unha resposta rápida que non só ten
que ser audaz senón tamén decisiva,
mobilizando as capacidades civís, do
exército e do goberno tanto para o
rescate a curto prazo e os esforzos de
socorrer as vítimas como para un programa de recuperación e reformas a
longo prazo en Haití”

organizacións civís de axuda. É probable que a operación humanitaria se
utilice como pretexto e xustificación
para establecer unha presenza militar
estadounidense máis permanente en
Haití.

Un helicóptero estadounidense aterra nos xardíns do pazo presidencial de Haití

O pobo de Haití
A ruína política e económica de
Haití, implacablemente mantida e
deliberadamente inflixida, ten moito
que ver coa avalancha de morte e devastación que o país sofre agora tralo
terremoto. Tamén vai a imposibilitar
enormemente calquera posible recuperación deste desastre natural.
As políticas económicas de Washington destruíron todos os intentos de
construír unha economía sostible en
Haití, espantando a xente da terra e
das comunidades pequenas cara ás
ateigadas, perigosas e insalubres vilas
rodeadas de miseria, onde intentan
manter a duras penas unha mísera
existencia traballando nas fábricas

de traballo escravista propiedade das
elites occidentais e dos seus cómplices locais. Todos os intentos de cambiar unha sociedade manifestamente
inxusta foron esmagados sen piedade
pola man directa ou colateral desas
elites occidentais.
O pobo haitiano demostrou un alto
grado de solidariedade, coraxe e
compromiso social, axudándose uns
a outros e actuando con conciencia:
baixo condicións moi difíciles, inmediatamente despois do desastre, formáronse espontaneamente equipos
de rescate formados por cidadáns.
A militarización das operacións de
axuda debilitará as capacidades organizativas dos haitianos para reconstruír e restaurar as institucións do
goberno civil que resultaron destruídas. Tamén impedirá os esforzos dos
equipos médicos internacionais e das

O goberno do Presidente René Préval é débil e está agora inmerso no
caos máis absoluto. É moi importante
que o pobo haitiano siga opoñéndose
contundentemente á presenza de tropas estranxeiras no seu país, especialmente nas operacións de seguridade
pública. É fundamental que os cidadáns estadounidenses se opoñan con
todas as súas forzas á decisión da administración Obama de enviar tropas
de combate de EEUU a Haití; pero
pouca esperanza de reacción existe
nunha sociedade tan pouco crítica co
poder.
Moitas das críticas ao presidente
Bush centráronse nas súas guerras en
Afganistán e Iraq, pero nunca as súas
accións igualmente culpables en Haití suscitaron condenas. Pero se Haití é
hoxe un Estado errado gobernado en
parte pola ONU, na medida en que
está gobernado por alguén, as accións
estadounidenses dos últimos anos teñen moito que ver con iso.
Os haitianos están pagando agora o
prezo desta débil e corrupta estrutura
de goberno porque non hai ninguén
para coordinar os esforzos máis elementais de auxilio e rescate.
Como sinala Ban Ki-moon, secretario
xeral da ONU: “Mentres acudimos
en socorro de Haití, non perdamos a
perspectiva global. Ese foi a mensaxe
que recibín, alto e claro, da xente nas
rúas de Porto Príncipe. Pedían traballos, dignidade e un futuro mellor. Esa
é a esperanza de todos os pobres do
mundo, vivan onde vivan. Facendo
o que se debe facer en Haití, neste
momento de necesidade, lanzaremos
unha forte mensaxe de esperanza
para todos eles”.

Unha viñeta ironizaba sobre a perda de control dos estadounidense sobre a illa logo da vitoria de Aristide no 2006
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Para non perder o sur
Xan Caneda Aguín

EMILIANI:
unha ONG para o desenvolvemento
ao servicio dos menores en situación de
desamparo

O centro formativo funcionando

Os relixiosos Somascos levan en Galicia 50 anos, con colexios na Garda
e Caldas de Reis (Pontevedra) e un
fogar para menores en situación de
desamparo, en Santiago. O seu son os
orfos e calquera tipo de menores que
sofren marxinación ou abandono familiar. Seguen os pasos dun laico pioneiro, San Xerome Emiliani, no norte
de Italia, alá pola primeira metade
do século XVI. Seguindo este ronsel,
constitúese en 2007 a Fundación Somasca EMILIANI, ongd. Desde ese
ano, un pequeno grupo de Somascos (un deles galego) dáballe vida
a un proxecto de desenvolvemento
integral en Inhamizua, nas aforas de
Beira (Mozambique), consistente en
recoller e ocuparse dos “meninos da
rúa”, moitos deles infectos de SIDA,
en colaboración coas das autoridades
locais.
Entrevistamos ao P. Joaquín Rodríguez, “ribereño” (de Aranjuez) de nacemento, mais galego de corazón polos moitos anos que viviu e traballou
en Santiago a servizo da pastoral diocesana, no seminario somasco e mais
na casa de menores de Meixonfrío. El
é, neste momento, o Presidente desta
ONG. (www.fundacionemiliani.org)

Os nenos son alegres e receptivos.
Teñen moito devezo por aprender

¿Cal é a finalidade deste proxecto?
A construcción e posta en marcha de
catro fogares para menores e un centro pre-profesional para adolescentes,
con servizos e duchas, comedor, atención sanitaria básica e aulas para o reforzo escolar. Trátase de que os nenos
e nenas (os chamados “meninos da
rúa”) que pasen polo centro, adquiran
as bases formativas e as habilidades
precisas para se defenderen na vida, e
saian da dinámica perigosa da rúa.
¿Qué apoios tiveron en Beira?
As autoridades locais, o alcalde de Beira, cedeunos un terreo de 20.000 metros cadrados nas aforas. Houbo que o
acondicionar, por ser moi inundable.
Esta superficie danos para construír a
aldea infantil e para dispoñer de zonas de lecer, obradoiros e aulas; e máis
logo, aínda hai espazo para unha boa
horta con legumes e froiteiras, que
xunto coas árbores de sombra que se
van plantar sanearán o terreo. A horta,
para o consumo propio e como experiencia de capacitación agrícola para
os nosos rapaces e mulleres do entorno, xa que en África o campo está en
mans da muller. Cando logo as autoridades viron que o proxecto xa estaba a
ser unha
realidade, aumentaron
en 10.000 metros mais a doazón, e isto
permitiranos poñer en marcha unha
piscifactoría e ter animais de granxa.
Contamos co soporte de técnicos veterinarios e agrícolas nativos.
¿Cómo é a resposta da poboación?
Os nenos son moi alegres e receptivos. Teñen moito devezo de aprender
e o reforzo escolar que reciben na al-
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Os meninos da rúa que xa non viven na rúa

dea fai deles alumnos avantaxados da
escola pública veciña á que asisten;
con todo, as lagoas escolares destes
36 nenos e 12 nenas, son moitas... E
por parte da xente da aldea (moi poboada, aínda que non parece, pois as
casa están camufladas no medio das
árbores e a vexetación), a acollida è
grandísima, pois a comunidade relixiosa asiste espiritualmente a este
grupo de cristiáns, que no domingo
participa da misa na sala multiusos
do Lar.
¿En que punto está actualmente a
execución material do proxecto?
A parte material, ou sexa as instalacións, xa está practicamente rematada. Contamos coa colaboración dun
arquitecto italiano afincado na zona,
que deseñou o conxunto con todo detalle e bo gusto, para o goce de quen
ha vivir alí e para mellor servizo ao
proxecto educativo. Mesmo tivo a boa
idea de soterrar uns grandes alxibes
a carón de cada casa para recoller a
auga da choiva e así ter asegurado regar, nesta rexión de precipitacións tan
irregulares.
Cal é a situación sociolaboral de Mozambique e en qué aspectos incide o
proxecto?

O proxecto en plena construcción

En Mozambique a man de obra é barata -hai unha poboación moi xove-,
pero os materiais son caros porque
hai que o importar todo da veciña Sudáfrica. Case que vinte anos de guerra
civil estragaron a meirande parte da
industria do país, e houbo que empezar de cero. Ante a falla de fluído eléctrico -os cortes alí son continuos- tivemos que instalar un grupo electróxeno
propio; e unha benfeitora italiana pagou a traída de auga, a condición de
lle poñer unha fonte pública á xente
da aldea: estamos nas aforas, e os servizos básicos do concello non chegan
polo momento.
E do noso pucho -è un dicir: dos fondos que recadamos dos socios e amigos- estamos a facilitar microcréditos
para iniciativas de pequeno comercio,
compra de ferramentas de traballo,
quita-lo carné de conducir... a mozos
que queren empezar unha nova vida.
¿E cómo se financia isto?
Cáritas Internacional e Manos Unidas financiaron as obras da aldea.
Contamos coa axuda de patrocinadores, como SOS Infancia, Cáritas do
Grove e outras de Galicia, e algúns
Concellos, para proxectos concretos.
Pero a forza grande ven dos socios
que, pouco a pouco, se nos van sumando con achegas máis modestas

se cadra, pero seguras (mensuais, trimestrais, anuais): eles levan o peso
tanto da alimentación como dos estudos e a preparación profesional dos
rapaces e rapazas, que sen esa axuda
seguirían sendo “meninos da rúa”.
Como anécdota, diremos que foi providencial que os misioneiros atoparan alí cun carpinteiro galego casado
cunha mozambicana, que fixo os mobles dos catro fogares; daquela non
é conto que hai galegos no recuncho
mais arredado da terra! E, como non,
naquel país empobrecido, que non
pobre, hai empresas pesqueiras galegas con base e factoría precisamente
no porto de Beira.
Agora, practicamente rematadas as
obras, hai que seguir co día a día, por
iso precisamos de Socios que, euro a
euro, dean continuidade no tempo ao
labor deste equipo de avanzada que
está contribuíndo a que Mozambique -e mañá, se Deus quixer, outros
pobos- sexa un país autosuficiente e
con xente ben formada: xustamente no espírito de Xerome Emiliani,
que intuíu, hai case que cincocentos
anos atrás, que educar cristiá e culturalmente aos rapaces transforma a
sociedade.
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Carta
Benqueridas e benqueridos amigos e amigas da mesa de redacción de Irimia:
Con todos os meus respectos para Xan Guillén e os seus rumores de esperanza
-en concreto o do número 801 sobre a noite de Reis- quixera dicirlle desde a
miña modestísima opinión, que moitas veces a realidade adoita ir un pouquiño
máis alá do que cada un de nós pode ver ou, neste caso concreto, vivir.
Eu non sei se perdín o meu corazón polo camiño ou se aínda o gardo agochado nalgún recuncho de difícil acceso. O que si sei é que eu tamén fun nena.
Unha nena que tamén ía deitar convencida de non durmir ata ver chegar as
súas Maxestades. Eu tamén espertaba cos nervios de correr polo corredor ata
a sala, e aínda hoxe recordo a emoción exultante daquel primeiro triciclo, daquela cociña tamaño natural, ou do boneco “Godín “que feito anacos aínda
conservo. Pero tamén –e aquí discrepo do rumoroso- recordo con nitidez –eu
si o recordo amigo Pedrouzo- a terrible decepción que supuxo para min decatarme da verdadeira identidade daqueles magos todopoderosos, a inmensa
sensación de estafa mesturada coa dor de descubrir que as persoas que representaban para min a medida de toda as cousas, os meus pais, foran quen de
mentirme facéndome crer nun mundo máxico inexistente.
Tal vez a aprendizaxe vital consista niso, en irse dando de conta aos pouquiños
de que as seguridades, os seres todopoderosos e os mundos máxicos non existen, e a pesar diso seguir crendo na utopía. Non sei se ese foi o meu caso, ou
se aquela primeira decepción marcou en min un certo escepticismo vital que
sempre vai comigo. Tal vez por iso nunca fun capaz de falarlle ás miñas fillas
de Reis Magos, nin de contos de princesas, nin de mundos de fantasía. Porque
a ilusión -entendida como aquilo que nos move, que nos empurra cara a unha
meta- nunca se pode cimentar no ilusorio, e porque a única forma de transformar a realidade non consiste en negala, se non en mirala con valentía, aínda
que non nos guste.
Xa sei que cada un conta a película como lle cadrou vivila, e que todos somos froito das nosas circunstancias, e que pode que sexa certo -e tal vez así
debería ser- que a noite de Reis sexa un estupendo xogo de rol de toda a nosa
sociedade, pero -se se me permite- eu sigo coas miñas dúbidas -respectuosas e
nada militantes- de que no fondo tamén poder haber algo de xogo da avestruz,
unha
gran mentira colectiva na que todos, nenos e adultos, quixeramos
refuxiarnos -algúns só esta noite, outros o ano enteiro- para non
termos que mirarlle á cara a este mundo real tan afastado da xustiza equitativa que se lle debería supoñer a uns reis que, en boa
lóxica, deberían traerlle xoguetes a todos os nenos por igual. E se
por pensar así debo entrar eu tamén no libro sobre os grandes idiotas
da humanidade... pois que lle imos facer! Déixovos o meu nome alí
abaixo para que se poda incluír nel.
E por hoxe nada máis. Feliz ano para todos os que fan posible que
quincena a quincena, teimuda, rumorosa e esperanzada, Irimia siga
facéndolle as beiras á utopía -ainda que ás veces, ou tal vez por
iso- poidamos discrepar.
Unha aperta
Inmaculada López
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In memoriam
Antón Gómez

‘A palabra que non se fai carne voa, non
existe’
O día 7 de xaneiro, ás 16 horas,
dixémoslle adeus a Xosé Carlos Peleteiro Rodríguez na igrexa da súa
parroquia natal de Viñoás, Nogueira
de Ramuín, Ourense. Nacera o 12
de febreiro do 1947, no lugar da Ferreirúa. Era o máis pequeno de cinco irmáns, que medraron na fe e na
galeguidade. Catro dos cinco irmáns
seguiron os pasos de San Vicente de
Paúl. Consuelo é Filla da Caridade.
Manolo e Bieito, paúis coma Xosé
Carlos. Deixounos por sorpresa.
A súa vivencia da fe foi radicalmente
matizada pola mensaxe de San Vicente de Paúl e, moi en concreto, polos versículos 34 e seguintes do capítulo 25 do evanxelista: “... porque tiven
fame e déstesme de comer; tiven sede
e déstesme de beber; fun forasteiro e
acolléstesme: ....”.
O Evanxeo proclamado na Eucaristía de despedida foi este texto de San
Mateu e o seu irmán Manolo subliñou precisamente que “a palabra
que non se fai carne voa, non existe”.
Esa foi a gran lección que nos ensina
Xosé Carlos. Quixo vivir en Galicia,
como galego, para os galegos e en galego. Sementou galeguidade. Fixo realidade a letra de Luís Álvarez Pousa
inmortalizada por Fuxan os Ventos:

Sementou, dun xeito moi particular,
nas terras de Cesuras (A Coruña),
onde traballou cos seus irmáns durante 22 anos, e despois en CorullónVilafranca do Bierzo (León) e, por
suposto, na súa parroquia natal á que
sempre se mantivo moi unido. De Cesuras viñeron a despedilo a Viñoás.
En Vilafranca celebraron un funeral
ese mesmo día ás 12 da mañá.
Xosé Carlos sementou proximidade,
acollida, solidariedade, compromiso,
humanidade, luz, fe e galeguidade.
Tiven a sorte de coñecelo ao comezo da década dos 60. Del e dos seus
irmáns aprendín moito, pero, sobre
todo, teño que subliñar que, grazas
a eles, espertei á galeguidade. Coma
moitos galegos tardei en ser consciente do significado das miñas raíces.
Ao seu carón tomei consciencia de
tantos complexos adquiridos e aprendín a valorar o noso.
Gracias, Xosé Carlos, pola túa vida,
pola túa entrega, pola túa sinxeleza.
Soubeches facer praxe a mensaxe
de Xesús. Entendiches á perfección
a espiritualidade de Vicente de Paúl
asentada no servicio e entrega aos
demais, principalmente aos máis necesitados. Lembrámoste.

Sementar sementarei,
loguiño de crarear,
en tanto no pobo medre
un meniño, un vello e un cantar.
.
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O noso taboleiro
FESTA DO LUME
Sábado, 6 de febreiro de 2010
Pazo de Galegos
9:30 Acollida.
10:00 Asemblea xeral ordinaria da Asociación Irimia.
1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta
da asemblea anterior.
2.- Renovación da xunta directiva.
3.- Estado de contas e proposta para o 2009.
4.- Informe das distintas actividades.
5.- Rogos e preguntas.
12:00 Relatorio a cargo de MANOLO REGAL LEDO:
Facede isto en memoria de min. Implicacións e
consecuencias dunha celebración actual da eucaristía.
14:00 Xantar compartido.
16:00 Celebración da Candeloria.
18:00 Remate.
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A terra vai dando froito por si mesma
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volvendo a empezar

EDITA: Asociación A. IRIMIA				

FEITO EN PAPEL RECICLADO

MESA DE REDACCIÓN: Daniel López Munoz, Luís Gómez Aldegunde, Pedro Pedrouzo Devesa, Rubén Rivas Vidal, Lidia
Campos Chan, Manolo G. Turnes, Lines Salgado Iglesias, José Antonio Martínez. Tlf. 986 10 49 45.
COLABORADORES: Xosé Chao Rego, Victorino Pérez Prieto, Xosé Antón Miguélez, Manolo Regal, Alfonso Blanco
Torrado, Xosé Lois Vilar, Marta Sopeña, Gumersindo Campaña, Tareixa Ledo, Moisés Lozano, Clodio González Pérez, Antón Martínez
Aneiros, Sara Paz Quiñones, Manuel Pérez Blanco, Xabier Blanco, Bernardo García Cendán, Valentina Formoso Gosende, Celia Castro
Ojea, Xerardo Castedo Valbuena, Engracia Vidal, Francisco Xabier Martínez Prieto, Fernando Veiga, Antonio Pinto Antón, Bea Cedrón
Vilar, Mariano Guizán Sánchez, Carmen Soto, Rubén Aramburu, Carme Soto, Marisa Vidal e Xan Guillén.
Corrección lingüística: Lidia Campos Chan, Luís Aldegunde.
SUBSCRICIÓNS: Apdo. 980 - 15705 Santiago de Compostela. Telf.: 655 028 253
Subscricións: ordinaria: 24 Euros. de Apoio: 36 Euros. Correo electrónico - irimia@wanadoo.es
CONTA: Caixa Galicia, CC/2091-0349-45-3040005822 - Urbana, nº 8 - Santiago / BBVA 0182-0267-15-0207905484
DEPÓSITO LEGAL: C-1417-81 Tirada: 1.300 exemplares
IMPRIME: Artes Gráficas LITONOR S.A.L.

DESEÑO E MAQUETACIÓN: Ninfa, Riveiro, Martínez

DISTRIBÚE: IMPACTA

EDICIÓN ELECTRÓNICA: http://www.vieiros.com/canais/26/canal-irimia

14

DOMINGO 7 DE FEBREIRO.
5º DOMINGO DO TEMPO ORDINARIO

A PALABRA

Lc 5, 1-11
Naquel tempo, estando Xesús á beira do lago Xenesaret, mentres a xente se amoreaba ao seu arredor,
escoitando a Palabra de Deus, viu dúas lanchiñas
que estaban na beira do lago. (...) Cando acabou
de falar, díxolle a Pedro: “Voga lago a dentro, e larga o aparello para pesca”. Respondeu Simón: “Mestre, pasamos a noite faenando e non demos collido
un rabo de peixe, pero, xa que ti o dis, largarei o
aparello”. Así o fixeron, e colleron tal cantidade de
peixe que o aparello rebentaba. Fixéronlles entón
acenos aos compañeiros da outra lancha para que
lles fosen botar unha man. Foron e encheron as dúas
lanchas tanto que, a pouco máis, van a pique. Vendo
isto, Simón Pedro botóuselle aos pés a Xesús, dicindo: ”Señor, arreda de min, que eu son un pecador”.
(...) E díxolle Xesús a Simón: “Tranquilo, desde agora vas ser pescador de homes”. Varando as barcas
en terra e deixándoo todo, seguírono.

O ECO

Boa Nova

Como marea o mar!-o mesmo mar que logo
dá de comer-, que farta máis aló de toda
esperanza. Ese mar que ti escolles para falarnos, nunha barca que non para queda un
instante; coma ti que semellas non repousar
nunca, ese mar trema e como trema a terra, botando por terra certezas, verdades,
ataduras, vidas, historias a ata catedrais. A
qué nos imos coller cando todo falla baixo
os pés? Cando todo esgaza por dentro e por
fora, cando a brétema do mar ou as nubes de
po non deixan ver, oímoste alá lonxe, competindo con murmurio das ondas e os berros
das gaivotas “voga lago a dentro, e larga o
aparello”. Se todo semella perdido, todo está
ganado. Se todo trema, imos seguros. A túa
voz coma un faro, o único seguro que nos
queda. Só precisamos obedecer, non instalarnos xamais -que vello soa-, crer a pesar
de calquera dúbida razoable que a pesca é
segura e abondosa. Digan o que digan os
patróns, aqueles que cambiaron a túa lanchiña por moles de pedra e que pedras nos
dan de comer e non peixe. Xa os teus -os
teus qué?- non precisan pescar xente -non so
“homes”, pono o texto grego do Evanxeo- senón cruces na folla de facenda e non deixan
oír a voz daquel capitán que mandaba vogar
mar a dentro, sen medo. O único xeito de
pescar que eu saiba. Hoxe sentinme coma un
rodaballo de acuario, sinto ansias do teu mar
libre onde seguro escoitaría algo que dera
sentido a Haití.
Christina Moreira

VARANDO AS BARCAS EN TERRA E DEIXÁNDOO TODO, SEGUÍRONO

A CLAVE

Neste episodio Lucas cóntanos coma Xesús atopa os primeiros compañeiros para a tarefa do Reino. Con ela
evoca a orixe da autoridade que terán estes homes coma lideres do movemento cristiá.
O contacto con eles vaise facer no medio da súa realidade cotiá e a clave da relación nacerá da confianza que
estes pescadores van poñer nas palabras e no xestos do mestre.
Xesús estaba a predicar na beira do lago e Simón e os seus compañeiros atopábanse atarefados dabondo coma
para prestarlle atención. A necesidade de Xesús de atopar un espazo mais axeitado para facerse escoitar fai que
eles se acheguen. A modo de agradecemento o mestre ofrécelles tamén axuda na súa tarefa. Simón dubida das
palabras de Xesús pero arriscase a facer o que lle di. O resultado sorprendente da pesca avergonza Pedro que
botándose os pes de Xesús recoñece a súa autoridade e inicia así o seu camiño de seguidor de Xesús.
Sen dubida que o proceso que viviron estes primeiros compañeiros do Mestre foi mas lento co que aquí se narra,
pero a sínteses que deu lugar o episodio recolle o impacto que a persoa de Xesús provocou neles e visibiliza a
actitude fundamental que posibilita o seguimento: a confianza. Non son os merecementos o que está en xogo,
senón a capacidade de crer que a pesca será abondosa a carón de Xesús.
Esta idea, fortalecía a fe da comunidade lucana cando, en mais de unha ocasión, sentianse coas mans valeiras
no medio dos seus esforzos na predicación do Reino.
Carme Soto
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Falando da lingua

a nosa bandeira, a lingua

Lidia e Valentina

En xaneiro unha hora por enteiro; polo san Brais, unha hora máis.
Évos ben certo o dito. Xa se lles
coñece ós días, e agradéceselles!,
queeste inverniño ten ben pouca
luz e o espírito anda un algo caído...
Gústanos a choiva, a neve, incluso
ás veces o frío e o vento, e, se non
fai mal, ben se aguanta unha treboada con sarabia, lóstregos e tronos
-raios e centellas pensarán outrosaínda que sexa a rezar sen parar
aquilo de Santa Bárbara bendita,
no ceo sexa escrita (si, acordarnos de santa Bárbara cando
trona...), pero tamén é
certo que nos prestaba un raíño de sol...
E entre arraiada e
arraiada queriamos
volver á nosa liña,
a aquelas linguas
nas que todos aprendiamos, e gozabamos a aprender. O caso é que levamos unha tempada que parece que estamos á mal
co mundo. Si, e hoxe non podemos
pasar por alto nesta nosa sección, e
no momento en que escribimos, a
manifestación á que acabamos de
asistir en Compostela en contra do

O Fachineiro

A ver se de aquí a 15 días mudaron algo as cousas. A ver se non é o
caso da ovella vella e a colmea pobre, que saen do inverno e no maio
morren...

da lingua

Eraser

No único no que atinaron os que perpetraron as bases do decreto contra o galego é no nome: efectivamente é un borrador.
Ese e non outro é o obxectivo que preside todo o documento,
o que pretende ir apagando (apagar, é termo que os portugueses posúen para borrar) a presenza do galego na sociedade.
Para erradicar ese mal que aínda nos identifica, para loitar
contra esta endemia que nos caracteriza
cómpre facelo desde a infancia. Infante é o que aínda non fala. Pois ben, é aí
onde hai que incidir, hai que negarlles
a lingua propia aos máis pequenos para
evitar que se convertan en futuros falantes e despois ir acabando a faena aos
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Borrador do Decreto (e xa non lle
poñemos apelido). Gustounos moito
que fose masiva, sendo día de traballo e sendo os convocados só o profesorado e o alumnado da pública.
Pero tamén somos críticas, porque
a lingua galega, na situación na que
está, necesita un manifestación para
ela soa, sen que ninguén queira tirar réditos políticos ou doutro tipo.
Sería un éxito rotundo, para nós, se
se cumprisen dúas premisas claras
que non lles puxesen ao goberno e
aos grupos anti-galego os argumentos na grella: a) non levar ningún
tipo de bandeira, nin política, nin sindical, nin de nada, b) que todas as
pancartas e todos os berros reivindicasen a posición que queremos para
a lingua galega. Iso chegaría, desde
o noso punto de vista, moito máis
á sociedade. Así non nos acusarían
de sermos “os radicais de sempre”,
e o efecto sería moitísimo maior.

poucos. Dúas semanas despois de se celebrar unha
manifestación histórica dos que aínda persisten no
erro de querer conservar o seu idioma, o partido do
goberno segue a meter os cans na bouza lingüística.
Logo de deixaren arrepiados a todos os que se reuniron con eles, con esas trece follas redactadas contra
a lingua de Galicia polo medio, seguen a deitar xoio
a cestos por riba dos que aman o
galego. Si, seguramente ese texto
está feito para unha “maioría silenciosa”, para esa que xa sufriu o
paso do ladrón de palabras, coma
no conto de Sechu Sende.
A.Q.

