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A foto que fala

De bois e de vacas O trasno
Daniel López Muñoz

Franxa de Gaza. 
Unha nena escribe no taboleiro da súa

escola “Xerusalén é noso”.

que forma parte da parte simpática da vida.
Iso é o sentimento basal sobre o tema.
Sabemos tamén que durante moito tempo
houbo un señoritismo –que non deixaba de
ser parte da paisaxe cultural que nos permite
rir de nós mesmos- que castigaba o galego a
manterse fóra dos espazos socialmente
“distinguidos”. Pero iso fómolo cambiando,
e aínda queda, polo civil e polo legal, como é
natural, como debe ser e como manda o
sentido común, ese que aquí chamamos
sentidiño. E non hai moito máis. Por iso para
nós e para a xente, fai moito máis pola causa
unha pinga de bo humor como o da “mesa
contra el libertinaje lingüístico” (ver foto do
seu cartel), que trinta litros de molotov e
mala uva.  

Para os salvadores, non. Eles e ela(s)
colócanse na parte antipática e cortante da
realidade. Na que resta e non suma. No
slogan simple. No comigo ou contra min. Ou
na elemental mentira, mil veces repetida,
que non chega a ser nin media verdade. 

Hoxe vai de gando vacún. “Boi ou vaca
escornador e xente de señorío, canto máis
lonxe, mellor”. 
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Hai quen se inventa un problema para vivir
del e exercer o oficio de solucionador. E
funciona. Especialmente nestes tempos nos
que os nosos sentimentos e ideas nacen,
viven, reprodúcense e morren ao ritmo
marcial deses nada inocentes medios de
comunicación. Neses casos, o prudente é
deixar que a cousa perda gas e que os
solucionadores se volvan a anotar nas listas
do paro político, mentres non inventen outro
problema. A gando bravo, corda longa.  

Vén a conto esta historia das manifestacións
da Galicia Bilingüe –que non tal-, da que foi
aí atrás e das que virán, agora que lles deron
tan aparentes motivos. Porque a cousa
pasaría sen pena nin gloria. Pero non. Aos
salvadores dunha beira se lles enfrontaron
os redentores da outra e todos quedaron
reafirmadísimos na súa misión salvífica. 

E mira, que queres que che diga, pero aquí,
na terra esta granítica da harmonía de
contrarios, a folclorada fundamentalista non
acaba de callar. Galegos e galegas –mesmo
os do autoodio e a diglosia- somos abondo
conscientes de que temos unha graza que se
chama lingua galega, que suma, que non
resta, que nos fai cómplices, que nos dá xeito,
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Editorial Medios

Rumores de esperanza

A sensación de fastío, cando non de náusea, é perigosa. Tampouco é unha casualidade inocente: pode
determinar un resultado electoral. É, de feito, a responsable de moita actitude abstencionista, da
desmobilización dunha parte importante da cidadanía, da que se ten por máis crítica e “independente”.  

En boa parte da campaña electoral que acabamos de pasar  –cando isto escribimos aínda non sabemos os
resultados- houbo esa sensación no ambiente. O votante estivo emparedado por escándalos promovidos
por grupos de poder a través dos seus grandes xornais. 

Montar iso que se chama ruído mediático é doado para eses
grandes grupos; é de feito a súa especialidade. Evidentemente,
ten que haber unha base, pero despois todo se intensifica, se
dosifica, se magnifica, ou se silencia conforme a tácticas de
“condución” da opinión pública. A fenda social faise tan
grande entre “progres” de El País e “carcas” de El
Mundo/Cope, que as persoas simplemente normais e honestas

xa non saben que pensar. Non hai espazo para a procura da verdade serea. Se tes sensibilidade de
esquerda, resulta que non “debes” pensar nin comentar que está mal que un ministro se dedique a
monterías de luxo daquela maneira e con certas compañías; se non es de esquerda, resulta que debes
considerar groseiras mentiras as evidencias sobre redes de espionaxe e corrupción arredor do PP. 

En Galicia vimos como outro grupo ideolóxico, con pose de liberalismo e “urbanidade”, se sumou a
cerimonia das “campañas”. “La Voz” cos seus “yo protestos”, resultou agora, neste momento xusto da
historia de Galicia, o primeiro no que non estaba a dereita no poder durante unha enteira lexislatura, un
órgano hipercrítico (“in crescendo” a medida que se achegaba o 1-M). Especialmente desde que deixou de
ser singularmente beneficiado polo diñeiro público e viu como nacía un xornal competidor. 

Perder a inocencia non debería ser perder a adultez, senón o contrario. Porque se seguimos tragando a
mensaxe máis perigosa (todos e todo é o mesmo), só gañan os medios, coa súa capacidade manipuladora e,
ao remate, os poderes que están detrás. E, efectivamente, todo seguirá igual, que seica é do que se trata. 

Xan Guillén

Non hai espazo para a
procura da verdade serea

Hai un conto que me gusta moito que é o da chicharra e a formiga. A que vén o conto este hoxe?
Pois a que hai uns días fixéronlle unha entrevista nun xornal galego a unha formiga que leva
moitos anos traballando pola educación de santiagueses e santiaguesas. Trátase de María del
Carmen Díaz Sánchez (Macamen para a xente que a quere) unha relixiosa da Ensinanza que
defendeu o que ela cría sobre certos temas de educación e co cal algúns estamos de acordo. A
entrevista foi correcta e centrábase naqueles aspectos máis polémicos xa que para iso se fai a
entrevista. 

O conto non remata aí. Un grupo de chicharras do camiño que se dedican a cantar e a tocar o
violón empezaron a darlle caña en internet (que é a ferramenta que usan as chicharras do século
XXI). A chicharra xefa puxo un titular significativo “Se sintió liberada cuando se quitó el
hábito”. Eu creo que este titular quedábase curto: “Unha monxa fai un despelote co hábito” “o
streptease de Sor María del Carmen” soarían mellor no coro de chicharras. O malo que ese coro
de chicharras colleu e dedicouse en internet a dar argumentos para criticala porque era fea
(dígoo en serio) e porque as monxas con hábito son máis guapas. Todos sabemos que as monxas
e curas con hábito son máis fieis ao Evanxeo. 

A miña obriga nesta sección é centrarse nas formigas. Sei que un cando
le certas cousas intenta sorrir e pasar do tema pero aló no fondo da
alma se sofre. Sei que cando Macamen lía estas perlas dedicadas a ela
tiña o corazón máis sensible. Non coñezo persoalmente a Macamen
pero todo o que oio dela é bo. Este rumoroso só pode mandarche un
bico fraterno e pedirche que sigas toureando aos teus 1200 alumnos e
alumnas e deixes que as chicharras non escarallen a fermosa canción de
Reino de Deus que constrúes na aula.
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A Consellería de Innovación
busca un GRUPO
ENERXÉTICO público. Se
no s. XIX era o carbón, no s.
XX o petróleo, no XXI deben ser
as enerxías limpas. Sempre se
utilizou a biomasa, e agora a
eólica, a solar, etc. Sería a súa
democratización. Non convén
aos monopolios, porque a solar
é gratis, e traban a
investigación para a súa
captación. A  principal fábrica
de paneis solares, T-Solar,
produce 700.000 m. de placas
fotovoltaicas ao ano. A Xunta
subvenciona a súa instalación
en 47 granxas. Na foto, Celso
Bugallo, o Federico,
protagonista de Cinzas do ceo,
de  J. A. Quiros, 1º filme de
ciencia ficción ecoloxista, no
que loita polo remate da
térmica que sofren no seu val.
Gañou o Sol de Ouro do
Festival de Cine de Medio
Ambiente e o Premio do
Certame Ambiental de Tokío.
Coñecido por Mareas Vivas,
Rías Baixas ou Terras de
Miranda, endexamais
decepcionou. 

Os AFGÁNS celebran
eleccións o 20 de agosto. Neste
país xa morreron 17
galegas/os. Coma no 1994, os
talibáns dominan, daquela
armados por EEUU, contra os
invasores rusos. Agora
cambiaron as tornas, loitan
contra outra ocupación, xa hai
7 anos, sen abrente de
liberdade. O goberno é un
fracaso en saúde, educación e
dereitos. Urxe o acordo con
talibáns moderados, coma cos
sunís do Iraq, para que as
eleccións sexan un camiño para
a paz. Os bombardeos de
EEUU só producen morte, o
72% das vítimas en 8 meses
foron mulleres e nenos, e en 3
anos lanzaron máis explosivos
que en Laos e Camboxa, o que
afunde aos e ás pacifistas e o
desenvolvemento. No 2008,
morreron 5000 persoas, das
cales 2118 civís. No 2007,
1.633 civís, máis ca no Iraq.
Os XXIV Encontros de
Educación para a Paz: “A
pedagoxía dos dereitos
humanos“, o 12-14, na Escola
de Administración Pública,
urxen o entendemento. Un dos
intervintes é Calo Iglesias, na
foto.

Agradecemos a Manuel Espiña
a escolma do OUTEIRO
DE SAN XUSTO,
aquela bocanada de aire
fresco, de comezos dos 70.
Agora publicados cun limiar
intenso do seu discípulo e
veciño da Terra de Montes,
Xosé Luís Barreiro. É a crónica
das experiencias vivas,
populares, da Igrexa e a
sociedade. 668 luciñas que
durante décadas axudaron a
facer camiño, a construír o
Pobo de Deus. Un material
importante para os
historiadores e sociólogos. Así,
podemos rastrear o liderádego
do Cardeal Quiroga, o único
na igrexa galega en moitos
anos, xa no remate do seu
labor. Na foto, o autor. A obra
de Luís Seoane serviulle para
alixeirar as cargas e
persecución que Espiña sufriu
pola súa denuncia profética das
inxustizas. Un sinal do seu
compromiso e comuñón cos
creadores da Galiza autentica.
Cando o 7, celebrase en
Madrid, o X aniversario da
NAO, “Noite e Arte en
oración”, coa consigna: “Fágoo
todo novo”.

As eleccións penduraron
demasiado do VOTO da
emigración. Cando non hai
información sobre a realidade
do país, máis alá do Miño, nos
nosos lindeiros, coma si a
cidadanía fose só un dereito do
sangue, á hora do mercado
electoral. Cómpre vencellar a
todas e todos, nunha
conciencia, sen crebas e fases
interesadas, a cotío, sen tanta
publicidade enganosa, pisando
o chao. O 12,6% dos votantes
son residentes ausentes. En
Avión e Bande hai máis
votantes emigrantes cá veciños
do concello. 23.224 votaron
por primeira vez, un tramo de
idade que se reduce,
comparado a hai 4 anos,
mentres que o treito que máis
medra é o de máis de 85 anos.
Esta relación vai agravarse ata
o 2018, data na que Galiza
vai perder 34.000 habitantes,
polo descenso de nacementos.
Na foto, Isaac Díaz Pardo
diante da vidreira que preside
o salón de plenos do
Parlamento, un reflexo dos “bos
e xenerosos”.

A peneira
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O 12 celébrase o foro 70 anos
despois. CONGRESO
DA CULTURA DO
EXILIO, en Mariñán. Un dos
18, ata o de Collioure, onde
soterraron Antonio Machado.
Díaz Pardo vai falar daquela
enerxía na Arxentina,
Montevideo..., para vivecer
Galiza. Coma vemos na
exposición O Laboratorio de
Formas, 40 anos despois, na
Fundación Luís Seoane de A
Coruña, ata o 22. O seu
encontro con Seoane en Bos
Aires (1955), a creación da
cerámica, e a súa xenerosidade
acollendo os exiliados. A
investigación As vítimas, os
nomes, as voces, os lugares,
revela que en 1936-39 foron
asasinadas/os 3588, 1911, sen
xuizo, 224 “descoñecidas”. 240
na cadea. O pai de Isaac, o
pintor Camilo Díaz, na cuneta,
preto de Palas. 305 puntos de
fusilamento, paseos..., , 11 na
costa, onde tiraron cadáveres.
150.000 persoas soterradas en
máis de 26 foxas. A ditadura
roubou 31.000 fillos a presas,
algúns adoptados 4 veces, por
franquistas, ou internados en
hospicios, nunha viaxe sen
retorno. Na ilustración Xentes
que ollan de Díaz Pardo (1960). 

Cando o BARCO DA
PAZ arriba, aos seus 25
anos, despois da travesía polo
mundo, 2 submariños nucleares
chocan a 360 q. de A Coruña.
400 destes sucan arreo os
océanos, ateigados de armas
atómicas. Son máis de 100
superviventes destas bombas no
Xapón, dos 270.000 que
sufriron as consecuencias,
buscando sinaturas para a
Carta de Nagasaki, contra
estas armas. Na foto unha
testemuña. Daquela morreron
120.000, e 400.000 despois.
Sobreviviron co estigma das
enfermidades e a
discriminación derivada da
idea de que as vitimas
contaxiaban os males, polas
radiacións. Obama aposta polo
sol e o vento, en contra da
enerxía nuclear, e mesmo quere
acordar con Rusia, a redución
un 80% deste arsenal,
afastándose de Bush na
colocación de antimisís en
Polonia. Os 2 países con máis
armas nucleares, dende a
década dos 40.

63.744 galegos poden votar en
EUSKADI, onde o galego é
o terceiro idioma máis falado,
pois manteñen a súa cultura e
tradicións. Lembrando o
Galeuzca, asinado en
Compostela por galegos,
vascos e cataláns, hai 75 anos
(25- VII-1933). Con forza, ata
a guerra, e no exilio, un
“océano de dor e morte”, que
dixera Picasso, de Gernika,.
Están a loitar polo euscaro,
converténdoo na lingua
vehicular do ensino ata os 16
anos. O executivo foi
distinguido agora co ‘Microsoft
Local Language Program
Award’ polo lanzamento do
idioma a través das novas
tecnoloxías: ‘Klik egin
euskarari’. Mesmo están a
incrementar o seu uso na beira
francesa de Euskadi en
colaboración con asociacións
privadas e administracións
publicas de Francia, onde se dá
unha colaboración
transfronteriza viva a prol do
idioma: a convalidación do
certificado de aptitude
lingüística, nas dúas caras dos
Pirineos, información de
terminoloxía e toponimia, etc. 

Temos os salarios máis baixos,
e as MULLERES aínda
gañan un 25% menos. Dedican
unhas 5 horas diarias ao
coidado da familia: fillos,
dependentes, labores,
alimentación..., dobre cos
homes. O traballo doméstico,
non remunerado, supón 11.000
millóns € do PIB galego e fano
as mulleres. Non hai políticas
eficaces, para conciliar o
traballo doméstico  e outros
investimentos laborais, nun
clima igualitario. Nos últimos
dous anos, antes da crise,
rexistráronse 42.632 altas de
mulleres na S.S.,  e baixou o
paro entre elas, un 14,9%.
Pero, agora, son as que están a
sufrir máis esta crise. Entre o
2006-08, máis de 1200 mozas
inscribíronse coma titulares de
explotacións gandeiras. O 63%
das persoas inscritas no réxime
especial agrario son mulleres.
Igual co 70% das persoas
coidadoras non remuneradas.
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Alfonso Blanco Torrado
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Xabier P. Docampo
Eminencia Reverendísima: 

Diríxome a vostede como responsábel da diócese na que sucedeu un feito
cuxos detalles e posteriores reflexións lle quero transmitir.
Non vou citar nomes de persoas nin lugares, porque prefiro que se vexa
máis o asunto que o escenario e os protagonistas. 
Verá, o pasado día 11 de xaneiro faleceu o meu sogro (descanse en paz) e
eu soliciteille ao crego da parroquia onde, pola súa manifesta vontade, se
habería de enterrar que fixese o funeral en galego, demanda á que se negou
redondamente. 
Procurei a intercesión dun párroco anterior e tampouco así o conseguín. Tivo
que ser este mesmo crego amigo o que, superando dificultades persoais coa
súa grande xenerosidade de sempre, veu celebrar a liturxia na nosa lingua.
Estes sonlle os feitos, señor Bispo. 
Pense por un intre que o asunto fose ao revés e un crego se negase a facer
un funeral en castelán cando así llo tivese solicitado a familia. 
Non se lle escapa que a cousa non se limitaría a esta carta escrita tres
semanas despois dos feitos, o conto estaría nas primeiras planas de todos os
xornais españois, nas radios e nas televisións. Non lle digo nada do que
esbardaría o señor Jiménez Losantos, a señora Rosa Díaz, os de Galicia
Bífida, dona Corina Porro e, desde logo, teña por seguro que se sabería no
Vaticano.
Pode ser que a vostede este asunto non lle pareza maiormente grave, á fin
foi sempre a actitude que adoptou a xerarquía da igrexa galega con, iso si,
escasas pero honrosas excepcións. 
Para vostedes Deus entende todas as linguas agás o galego. Puxeron, nun
acto blasfemo, a igrexa e Deus ao servizo da lingua castelá. 
Xa sei que unha maioría dos cregos falan cos seus parroquiáns en galego,
mesmo o fai o protagonista deste meu incidente, pero é que iso é peor,
estanlles a dicir coa esa actitude que o idioma co que eles falan non val para
falar con Deus, que ao traspasar a porta da igrexa hai que falar na lingua
divina que é o español. 
Lembre aquel antecesor seu, Monseñor Guerra Campos, que ante a
proposta da liturxia en galego respondeu aquilo de "¿tú te presentarías ante
Dios en alpargatas?" dando a entender que a lingua da igrexa debe ser a
dos poderosos que visten fino e calzan zapato de tafilete, non a dos
humildes homes e mulleres do pobo.
Hai soberbia máis grande, señor Bispo, que a de, nun medio no que a única
lingua de instalación e relación é o galego, no momento de acceder aos
sacramentos dicirlle á xente que fala mal, que a súa lingua non val para
falar con Deus? 
Dígolle isto porque eu hai moitos máis anos ca el que me relaciono coa xente
das parroquias que leva este crego e sei ben que a súa lingua é o galego,
a que falan xusto até traspasar a porta da igrexa. Como sei que a liturxia
en galego era a única co anterior crego (outra excepción).
En fin, non quero entretelo máis que ha ter moitas cousas que facer, estes
foron os feitos e esta é a situación. 
Xa sei que é inútil a miña carta, nada vai cambiar, porque Deus é moi velliño
xa para aprender o galego 
Por certo, onde estaba o día de Pentecostés cando todos acadaron a
entender e falar todas as linguas?
Un saúdo afecuoso.

Carta aberta a Don Julián Barrio, 
Arcebispo de Santiago
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Rubén Aramburu

O Peto do Santo Antón

Veño pensando que en realidade non
hai moita vontade de mudar as cousas
neste mundo. Estamos tan afeitos á
chapuzada cotiá que xa todo nos da
igual, agás cando nos andan no peto.
Non me saen dos miolos eses
rapaciños que afogaron a vinte
metros da costa nas Canarias e que
son metáfora dolorosa do sistema
capitalista e inhumano no que
vivimos. Por riba os cristiáns andamos
en trapalladas de ritos para diante ou
ritos para atrás. Cando morreu a
moziña italiana, ou cando deixou de
morrer, houbo berros, declaracións,
condenas e ata insultos de canallas. E
logo o destes rapaces non é a gran
eutanasia do sistema? Para que non
sufrades coa fame mais vale que
afoguedes. 

Se tiveramos vontade poderíamos
facer algo. Eu poñería a sede da

Conferencia Episcopal en Alxeciras,
ou na Praia dos Cristiáns, e xunto cos
bispos, arremangados, todos os
crentes, acollendo e mimando a eses
filliños de Deus que nos miran cos
ollos tan grandes e co corpo aterecido
de friaxe. 

É coresma, tempo de darlle a volta ao
corazón e andar con Xesús por riba
do mar. Se non vencemos o medo, o
medo acaba con nós. Hai demasiado
medo ao que dirán as conciencias
burguesas que fixeron do relixioso
unha habitación pechada, privada e
ritual. Neste noso mundo sobran ritos
e falta corazón. Xa escoito o barullo
dos tambores e cornetas procesionais
e non sei por que , pero danme gañas
de largar lonxe. E terei medo de
facelo?  
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Ola, amigas, amigos:

Alivioume a noticia, cando o souben:
Eluana morrera. Perdón, deixara de
morrer. Levaba 17 anos sen vivir, sen
luz nos ollos, sen palabras nos beizos,
sen chorar nin rir, sen contar penas e
alegrías, sen dicir nin escoitar
“quérote", sen o pracer de ser
acariciada e acariciar un corpo
amado, sen gozar da música nin gozar
da danza, sen admirar a luz da mañá
nin as cores da tarde.

Levaba 17 anos morrendo, sen
acabar de morrer nin de nacer á vida.
A sonda non a ligaba propiamente a
vida, senón a unha morte
interminable; non a mantiña
propiamente viva, senón que
prolongaba a agonía. É un alivio
saber que rematou por fin un
calvario demasiado longo para
Eluana e os seus pais.
Desconectáronlle a sonda para
acurtar a agonía e adiantar a vida.
Así o vexo eu.

Por iso desgústanme - aínda que non

me estrañan - tantos xuízos severos,
tantas palabras grosas, de condena. O
Vaticano cualificouno como
"abominable asasinato". O cardeal
Saraiva, como "homicidio". A revista
da Conferencia episcopal italiana
chamou "xuíz e verdugo" ao pobre
pai de Eluana. Berlusconi declarou
que a "condenaron a morte". A
xerarquía eclesial que bendiciu
tantas execucións e cala ante tantos
ditadores. Berlusconi que carece de

todo escrúpulo, por exemplo, para
impedir que entren e deixar que
morran tantos inmigrantes (estes si
que poden e queren vivir!).
Déixennos dubidar moito das súas
motivacións éticas e evanxélicas
cando se pronuncian de xeito tan
esgrevio  en defensa da vida.

A vida é sagrada, claro que si. Pero
que a vida é sagrada quere dicir que
ha de ser vivida en dignidade, na
dignidade que lle corresponde a cada
vivente. Que Eluana tiña unha vida
vexetal non me parece unha imaxe
afortunada, coma se a vida dun
vexetal non merecese respecto e
coidado. Mirade como crece o cereal
baixo a neve, a chuvia e o sol, mirade
que marabilla. Eluana non crecía e
gozaba como un vexetal, nin nacera
para iso. Que cada vivente viva de
acordo ao desexo do seu ser, niso
consiste a santidade e a dignidade da
vida. Non abonda estar vivo, senón
que cada vivente viva de acordo á
santidade da súa vida. O ser humano
desexa vivir libre e feliz e non por iso
o considero eu "superior" ao trigo
que xa está a crecer e pronto nos
dará pan: esa é a súa felicidade.
Obrigar a vivir a quen non quere
vivir é negar a santidade da vida.
Manter á forza en vida a quen desexa
ser feliz e é desgraciado é negar a
santidade da vida.

Deus é a fonte e o señor da vida,
claro que si. Pero o que regala non
retén dereitos. A fonte non controla
o curso da auga. Deus deunos a vida
como regalo, fíxonos donos,
creadores e responsables da nosa
vida. Deus non nos obriga nin nos
impón nada dende fóra. Deixou a
vida nas nosas mans. A nós
correspóndenos coidala. A nós

Horizonte Universal
José Arregi 

Descansa en Paz, Eluana

“que a vida é sagrada quere dicir que
ha de ser vivida en dignidade”

O feito de deixase de ser portada non lle quita nin actualidade nin
importancia ao drama (do pai) de Eluana, a rapaza italiana cerebralmente
morta, que foi desconectada da máquina que prolongaba artificialmente as
súas constantes vitais. Cómpre con humildade e serenidade restituír o bo

nome deste pai. Cómpre facernos eco, logo, da reflexión deste frade
franciscano, voz diferente, sensible e profundamente moral. 
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tócanos decidir cando e decidir
cando e como xerar a vida. A nós
tócanos decidir cando e como
habemos de morrer. Que ninguén
diga que non habemos de morrer
"ata que Deus queira", coma se
alguén soubese ata cando quere
Deus que vivamos, ou coma se Deus
ditase que tratamentos e
medicamentos habemos de tomar e
cales non (a vontade de Deus iría
entón cambiando segundo os
avances da ciencia; tempos houbo,
non tan afastados, en que o
maxisterio da Igrexa condenou a
vacina como contraria á vontade de
Deus; é dicir, mesmo aqueles que
apelan á "vontade de Deus" haberán
de recoñecer que todo sucede e que
tamén eles obran coma se fósemos
nós os que decidimos sobre a
"vontade de Deus", e non pode ser
doutra forma). E que ninguén diga
que Deus quere que vivamos o máis
que poidamos, pois a Igrexa declarou
santos ou mártires a moitísimos que
abreviaron as súas vidas matándose
ou facéndose matar polos máis
diversos motivos (moitos dos cales
nos parecen máis que dubidosos), e
quen decide cales son os motivos
bos? (Polo demais, os nosos fillos
vivirán 100 anos, e os seus 120..., e
pronto chegará o momento en que
veremos - estámolo a ver xa - canta
razón ten o pai de Eluana ao dicir
que "a condena a vivir sen límites é
peor que a condena a morrer"). De

modo que o máis sensato é o que di
un santo irmán desta fraternidade de
Arantzazu aos seus 81 anos: "Que
máis dá vivir uns anos máis ou
menos? Para que empeñarnos tanto
en vivir o máis posible? ". Se non,
deberiamos sacar outra conclusión:
que os que tanto se escandalizan de
que se desconecte unha sonda non
cren na "vida eterna" tanto como
din.

Ninguén é dono exclusivo da nosa
vida, claro que non. Non vivimos
para nós sós, e cada un ha decidir
sobre a súa vida xunto con outros.
Pero, en último termo, é cada un. E
cando un non pode por si mesmo,
han de decidir os máis próximos; en
todo caso, Deus nunca decide por
nós. No caso de Eluana, debían
decidilo os seus pais. E así o

decidiron, e a súa decisión é sagrada,
e habemos de respectala. Tamén o
Vaticano e Berlusconi deben
respectala. Deixemos descansar en
paz a Eluana e deixemos en paz os
seus pais, que ben o merecen! En
nome da vida sagrada, en nome da
sagrada liberdade de conciencia, en
nome do Deus santo da vida a
providencia da cal somos, en nome
da santa esperanza da Vida universal.

Descansa en paz, irmá Eluana. En
Arantzazu xa se oe cantar o pimpín
real, adiantándose á primavera,
celebrando a vida. A todos nos
inquieta a morte, pero a vida está a
espertar baixo este diluvio de auga e
de neve. Descansa en paz, querida
Eluana. Xa canta o pimpín, xa
florecen o salgueiro e a mimosa. Xa
esperta a vida. A Vida existe en todas
as súas formas, a través de todas as
mortes. Se a Vida existe, se Deus é
Vida, se a Vida é Deus, non será que
morremos para nacer á Vida?
Descansa en paz e acórdate de nós,
que seguimos temendo a morte
porque aínda non vivimos a Vida.
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Moitos son os conflitos que seguen acontecendo no noso mundo. Os medios

de comunicación e os organismos internacionais sometidos aos países ricos

poñen en evidencia uns conflitos nos que conflúen grandes intereses, sobre

todo económicos, para esquecer outros. Este é o caso deste país asiático, Sri

Lanka, que sofre un longo conflito que no momento actual se agudiza.

Algúns datos sobre Sri Lanka
A República Democrática Socialista
de Sri Lanka (nome procedente da
lingua tamil) é un país insular situado
ao sureste de India, en Asia. Ata 1972
era chamado Ceilán, nome que
predomina durante a colonización
inglesa. Orixinalmente coñecido
como Heladiva, está habitada por
máis de vinte millóns de persoas. A
illa foi coñecida na antigüidade como
Lanka e outros nomes, chegando a
ser denominada popularmente como
a illa dos mil nomes. 
É un país multirrelixioso e
multiétnico, no que case un terzo da
poboación é seguidora de relixións
distintas do budismo, en especial o
hinduísmo, o cristianismo e o islam.

A comunidade cingalesa forma a
maioría da poboación cos tamiles,
que se concentran no norte e o leste
da illa, formando a máis grande
minoría étnica. Outras comunidades
inclúen os musulmáns mouros,
malaios e os burghers.
Famosa pola produción e
exportación de té, café, caucho e
coco, este país conta cunha
progresiva e moderna economía
industrial en mans duns poucos que

teñen sumida na miseria á maioría.
Logo de máis de dous mil anos de
gobernos locais por reinos, partes de
Sri Lanka foron colonizadas por
Portugal e os Países Baixos a partir
do século XVI, antes de que o
control de todo o país fose cedido ao
Imperio Británico en 1815. Sri Lanka
logra a independencia no ano 1948.

O conflito actual
No seu intento de acabar cos “Tigres
de Liberación do Eelam Tamil”
(LTTE en inglés), o exército cingalés
está realizando auténticas masacres
contra a poboación civil, como lanzar
masivamente bombas de acio, desas
que ao estalar dispersan miles de
pequenos artefactos que converten
un área en campo minado durante
décadas. Os bombardeos alcanzan a
hospitais que albergan á poboación
civil.
Como sucedeu en Gaza, a
comunidade internacional mostrou a
súa inoperancia á hora de protexer os
tamiles. Os mediadores no errado
proceso de negociación (EUA,
Xapón, a UE e Noruega) non tiveron
mellor ocorrencia que pedir á
guerrilla tamil que se rendese ante os
soldados cingaleses para evitar unha
matanza de civís.
O exército cingalés está levando a
cabo no norte de Sri Lanka unha
operación militar a gran escala co
declarado obxectivo de acabar coa

O goberno cingalés planifica cinco campos
de reclusión para 200.000 desprazados

Internacional
Moisés Lozano Paz

CONFLITOS ESQUECIDOS: SRI LANKA



guerrilla (LTTE), que está
considerada como unha das máis
poderosas de todo o mundo. 
A agresión militar do goberno de Sri
Lanka contra a poboación tamil
continúa estes días, con ataques
indiscriminados contra a poboación
civil, e cun avance cara aos últimos
bastións do LTTE. Esta campaña
militar está camuflada baixo o
paraugas ideolóxico que lle dotou a
propaganda internacional xurdida ao
redor da mal chamada “guerra
contra o terror”, e como denuncian
algúns defensores dos dereitos
humanos, non fai senón esconder
unha política represora e de
aniquilación contra o pobo tamil, as
súas xentes e os seus representantes
políticos.
O Goberno cingalés manexa xa un
plan de cinco campos de reclusión
para os 200.000 desprazados tamiles
dunha guerra que, tras case tres
décadas, atópase, segundo versións
do goberno, xa na “súa batalla final”.
O Goberno de Rajapaksa xa está
traballando nun escenario de
posguerra e ten sobre a súa mesa un
plan para manter durante dous ou
tres anos os desprazados (100%
poboación tamil) nunha sorte de
campos de detención, valados, e que
contaría con cinco campos dunhas
39.000 persoas cada un (195.000
desprazados en total).
Difíciles momentos para a minoría
tamil e sobre todo para a poboación
civil, que sofre fame e observa como
todos os seus dereitos son
vulnerados. Pouca esperanza cabe
para estas persoas.

Non se pode ser verdadeiramente
universal, sen ser radicalmente concreto

Hai nacionalismos e nacionalismos. Do mesmo xeito que os políticos,
como as persoas, non son todos iguais aínda que todas e todos teñan os
mesmos dereitos e dignidade, tampouco os nacionalismos son todos iguais. 
Hai unha concepción estreita do nacionalismo que leva a unha afirmación
particularista agresiva fronte ós que non son do propio grupo, e dexenera
en chauvinismo ou orgullo nacional, en violencia destructora ou en
imperialismo; un nacionalismo inxusto, intolerante e violento, autoritario
e imperialista, asoballador do diferente. Ese nacionalismo ten levado a
humanidade ás meirandes aberracións e masacres; ese non é o meu
nacionalismo
Pero hai outro nacionalismo tolerante, pacífico e xusto, que afirma o
dereito á propia identidade, que busca só potenciar e defender os valores
e dereitos dun pobo concreto, sentíndose irmán de tódolos pobos, que
teñen o mesmo dereito que o propio a ser diferentes, e con eles facer un
camiño de complementariedade, formando parte da mesma humanidade,
a gran familia de irmáns. Este nacionalismo ten prestado os meirandes
servicios a moitos pobos; este é o meu nacionalismo.
O de Hitler, Mussolini, Stalin e Franco, o do imperialismo yanki e tódolos
imperialismos da historia, son nacionalismos. O de Gandhi e tódolos que
defenderon o dereitos dos seus pobos sen asoballar a ningún... tamén.
Non se pode ser verdadeiramente universal, sen ser radicalmente

concreto. Por iso, mesmo podemos dicir que o verdadeiro universalismo é
nacionalista, porque o universalismo bo respecta a todos, a cada realidade
concreta, e non mata nada. Defender pacifica e que firmemente a lingua,
a cultura e a identidade dun pobo concreto é defender tódalas linguas,
culturas e pobos do mundo.
Teño escrito en varias ocasións que se nacionalismo e relixión son un vello
binomio que -ou xuntos ou por separado- levou á violencia máis aberrante
na historia da humanidade, levou tamén aos compromisos e realidades
máis excelsos e xenerosos; porque hai nacionalismos e nacionalismos,
como hai formas e formas de entender e vivir a relixión. Como hai unha
concepción violenta e intolerante do nacionalismo, hai unha concepción
da relixión que se cre co dereito de depreciar aos que non pensan igual e
séntese aínda coa obriga de impoñerse pola forza, utilizando a violencia
para manter a súa pureza doutrinal; esa non é a miña relixión. Pero hai
unha concepción da relixión baseada na tolerancia e o respecto, na loita
pacífica pola liberación, na acollida dunha salvación regalada
gratuitamente por Deus, sen privilexios de clase ou de caste, de pobo ou
de cultura. Esa é a miña relixión. Por iso son nacionalista e cristián,
aínda que sei que nin o nacionalismo nin o cristianismo son perfectos e
padecen as mesmas contradiccións que tódalas realizacións humanas.

11

Opinión
Vitorino Pérez Prieto

Nacionalismos
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Televisión
Charo Rinlo

Cinco minutos e … ben falado!

A Galega disque está sendo a segunda canle máis vista en
Galicia. Pode que si. Hai programas que queren ensinar e
que o conseguen. Por exemplo: Preescolar na casa,
Ciencia Nosa, Labranza, Doa a doa, Historias de Galicia,
Cociña para todos,…A estes sumouse un programa
dedicado á Lingua Galega que se chama Ben falado.

Que se conta?
A continuación van tres exemplos con información
dada neste espazo.

a) Sabías que…?

� No ano 1066 os normandos invaden Inglaterra e
con eles chega unha nova lingua o francés.

� No século XIII os estatutos da Abadía de
Westminster prohibían que os frades falasen
Inglés. Só podían falar francés e latín.

� No escudo da monarquía británica o lema di:
Dieu et mon droit (Deus é o meu dereito). Non
está escrito en inglés!

� Durante 3 séculos en Inglaterra falouse francés e
latín.

Conclusión: Se algún día a Lingua Galega
desaparece deste país, a culpa será nosa! 

b) Sabías que…?

� Con nós: En Latín dicíase cum nobis, pero como
soaba mal, os lingüistas cambiaron a preposición
de sitio e pasou a nobiscum, pero a xente que fala
é a que manda; e seguiu poñéndolle cum diante.
Así Cumnobiscum converteuse en connosco.
Resulta curioso, aínda que se está perdendo,
porque agora dicimos con nosoutras con nós ou
con nosoutros.

c) Sabías que…?

� O “x” da palabra seixo, vén do latín, da palabra
saxum (rocha, penedo, pedra). Un seixo é unha
pedra redondeada e dura. En castelán dise
guijarro, (*seijo / *seijas non existen). A
evolución foi así:

1º) latín: saxum 
2º) galego: seixo   
3º) topónimo: Seixo   
4º) Apelido: Seixo

Hai 300 anos a política decidiu manipular os apelidos
e os topónimos galegos para que parecesen casteláns,
pero hoxe a lei permite restaurar a grafía correcta
dos apelidos.
Grazas Suso e compañía. Como se pode dicir tanto
en tan pouco tempo?!

Ben falado, moi ben feito; e adiante!!

Toda unha experiencia nun instante
No verán, o programa Ben falado duraba algo máis; e
era ás dez da mañá. Agora dura só cinco minutos e é ás
tres e vintecinco. Vai entre O Tempo e Cifras e Letras. O
programa está dividido en dúas partes cunha pausa no
medio na que unhas minchas contestan unha pregunta
sobre léxico galego. A primeira parte é de información –
divulgación (actividades, libros, discos, investigación,
orixe das palabras, páxinas web…). Na segunda parte, o
irimego Xesús Ferro Ruibal dános información, para
min, descoñecida e privilexiada. Ensínanos ditos,
cantigas, trabalinguas, etc. Despídese sempre dicindo:
Abur!
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A Aquela Vas feita un entroido
Bea Cedrón 

A neniña cumpriu sete anos xa. Polo Nadal pediu, entre
outros agasallos, uns zapatos cun pouquiño de tacón. De
cor rosa, por suposto. Que alegría cando os viu! E qué
celebración colectiva pola “ilusión” que lle fixeron á nena.
Agora, no Entroido, quere ir de princesa. Cun vestido de
tul e gasa rosa, os zapatiños de tacón rosa, unha diadema
de “diamantes” e maquillaxe en tons rosa. A súa amiguiña
da alma vai de fada boa. As malas, sábeo todo o mundo,
son as bruxas. A fada boa levará mesmo unha variña de cor
prata e un capirote que lle combine. As nais e pais buscan
entre as tendas de xogos os disfraces, e escintílanlles os
ollos namentres imaxinan o momento de velas saír a rúa. A
veciña do segundo mesmo comenta cunha das nenas que
de tan guapa que vai ir, seguro que atopará un príncipe que
a salve dun dragón carraxento.

A neniña é tan bonita, que nin sequera así perde beleza.
Como moito, provoca unha triste tenrura. A neniña cre
que pode ser unha princesa perfecta porque, a súa idade,
xa lle teñen lido e sabe de memoria os contos que lle foron
regalando os Reis Magos, Papá Noel, as amigas nos
cumpreanos, algúns familiares, … Alguén do colexio fixera
no seu día unha tímida suxestión… - E que tal se este ano
deixamos que a rapazada vaia “feita un Entroido”,
honrando á expresión? Ollaron para el con cara de
incomodidade. Si - insistiu - como cando collíamos os
traxes aos maiores, os seus zapatos grandes e poñiamos
calcetíns nas tetas e na dianteira dos zapatos para entrar
neles… Non vos lembrades diso? - Por non falar - apuntaba
a de sempre - do que eses supostos contos e a televisión lles
meten na cabeza, que iso xa o tiñamos que ter máis ca
superado. Máis olladas de incomodidade. – Vos sempre co
de antes, o de antes. Se por vos fóra viviriamos nas cavernas.
E logo que ten de malo progresar? … ou é que vivides nun
mundo diferente ao meu?

A neniña está no seu cuarto coa súa amiga da alma. Están
xogando á vez que falan e falan dos traxes de princesa e de
fada boa que levarán no Entroido e de todo canta farán
nas festas. Ao final, a neniña queda un anaquiño parada,
coma abaneada na calor dos seu propios pensamentos.
Dille á amiga: - Oiches, o de princesa mola pero para o ano
cambiamos, eh? E que a min o rosa gústame, pero xa estou
empezando a anoxalo.



1414

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, Agustín Bueno, 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.

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 DESEÑO E MAQUETACIÓN: Ninfa, Riveiro, Martínez    

IMPRIME: Artes Gráficas LITONOR S.A.L. DISTRIBÚE: IMPACTA 

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

SUBSCRICIÓNS 2009
COTAS E CALENDARIO DE COBRO

RR EE VV II SS TT AA   QQ UU II NN CC EE NN AA LL   DD EE   CC RR EE NN TT EE SS   GG AA LL EE GG OO SS

A te r ra  va i  dando  f ro i to  por  s i  mesma  

AANNOO  XXXXIIXX  ••  NNºº  778833  --  DDoo  22  aaoo  1155  ddee  mmaazzoo  ddee  22000099

OO  DDEERREEIITTOO  AA  VVIIVVIIRR  
EE  AA  MMOORRRREERR  CCOONN  DDIIGGNNIIDDAADDEE

O calendario para o cobro das subscricións vai ser o seguinte:
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Moitas grazas pola vosa colaboración. 
Moitas grazas pola vosa colaboración. 

Moitas grazas pola vosa colaboración. 

Moitas grazas pola vosa colaboración. 
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Boa Nova

O episodio da Transfiguración de Xesús aparece
no Evanxeo de Marcos dentro dunha unidade
literaria perfectamente delimitada, que para a
maioría dos investigadores abranguería dende o
8:27 ao 10:52. Esta unidade comprendería 3
predicións da Pasión e da Resurrección, seguidas
de variadas mostras de incomprensión por parte
dos discípulos e das conseguintes ensinanzas de
Xesús. A fórmula “ía polo camiño” que se nos
presenta ao comezo da perícopa da confesión de
Pedro (8:27) e o final da curación do cego en
Xericó (10:52), funcionan como fórmulas que
delimitan unha sección, que para o maioría dos
exexetas trata o tema teolóxico do “seguimento de
Xesús”.
O seguimento de Xesús non é o resultado dunha
construción teórica ou froito de anos de estudo: é
froito dunha experiencia que todos,
individualmente, teremos que vivir. Debemos
deixarnos coller por El e, coma Pedro, Santiago e
Xoán, subir ao monte dende onde teremos unha
nova percepción da realidade. E para vivir este
seguimento teremos que utilizar os sentidos: ver,
cos ollos da oración, que nos permitirá observar a
realidade cotián dun xeito verdadeiramente
transformada; escoitar, que nos permitirá
descubrir o cerne da nosa fe, "este é o meu fillo
benquerido, escoitádeo”; experimentar, pór en
práctica iso que vimos e ouvimos, pór toda a nosa
confianza en Xesús e non seguir unha
espiritualidade, unha relixión, construída á nosa
imaxe e semellanza ou, mellor dito, á imaxe dos
nosos medos, frustracións e desexos.

José A. Martínez

A
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E
Mc 9, 2-10
Domingo 8 de marzo
Domingo 2º de Coresma

Naquel tempo colleu Xesús a Pedro, Santiago
e Xoán, e subiu con eles sós ao coto dun
monte. Alí transfigurouse na súa presenza. Os
seus vestidos viráronse resplandecentes,
brancos coma ningún bataneiro do mundo os
podería branquexar. Nisto apareceron Elías e
mais Moisés, e estaban a falar con Xesús. E
Pedro, tomando a palabra, díxolle a Xesús:
“Mestre, que ben que estamos aquí! Imos facer
tres tendas: unha para ti, outra para Elías e a
outra para Moisés”. Tan asustado estaba, que
non sabía o que dicía. E unha nube cubriunos
coa súa sombra, mentres saía dela unha voz:
“Este é o meu fillo benquerido, escoitádeo”. E
de súpeto, mirando arredor, xa non viron a
ninguén, fóra de Xesús. Cando baixaban do
monte, Xesús encargoulles que non contasen
nada ata que o Fillo do Home resucitase de
entre os mortos. Eles colleron ben o aviso;
pero empezáronse a preguntar uns a outros o
que quería dicir aquilo de “cando resucite de
entre os mortos”.
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Deixar de fumar, rezar un pouco máis, coidar
as relacións cos familiares, quedar máis con
eses amigos que nos necesitan e aos que temos
abandonados, colaborar máis cos
compañeiros/as do traballo, non berrar á
mínima, non gastar tanto neses pequenas
cousas que sabemos que son superfluas,
atender máis a eses pequenos detalles que
tanto se agradecen e que tan pouco nos custan,
non comer carne os venres. Chegada a
Coresma, chegan as pequenas e grandes
penitencias que moitos se impoñen durante
corenta días. A lista non se acaba, cada quen
pode proporse un reto ou unha promesa a
cumprir, algo que lle guste mais que, coma
proba, queira privarse dela. Cinco semanas e
media onde viviremos o de “misericordia
quero, e non sacrificios”. 

O
 E

C
O



16

Falando da lingua
Informástesvos? Saber galego é
unha vantaxe, non un atranco!

Lidia e Valentina

Cumpríronse os prognósticos do fachineiro,
aínda que predicións deste tipo atínaas ata
Paco Rabanne e os galegos non castigamos
co noso voto as manifestacións que por
acción ou omisión se levaron a cabo contra a
lingua galega. Quen máis claro falou sobre o
particular, e que máis escuro pretende o futu-
ro do noso idioma -que son a mesma persoa-
foi tamén quen máis representantes sentou
nos escanos do Parlamento. Téndomos en
conta que outros e outras dos que sentan a
carón dos anteriores este asunto non lles quita
o sono lévanos a concluír varias cousas: 1ª)
O criterio lingüístico non é fundamental nin
decisivo para gañar ou perder unhas elec-
cións. 2ª) Os que antepoñemos este criterio a

Conclusións

calquera outro cando eliximos unha papeleta
electoral somos os que compartimos esta
páxina e uns cantos familiares e amigos
máis. 3ª) Á maioría dos galegos, o futuro do
idioma que os acompañou a eles e aos seus
devanceiros durante un milenio, non lles
move un músculo. Sexa polo peso dos pre-
xuízos, do sentimento de inferioridade ou
calquera outra razón, o retrato é máis ou
menos así.  Como nos ensina Pepe Chao, o
entroido é unha entrada. E agora que o
fachineiro xa está nesta coresma lingüística,
imos agardando que chegue unha cifra espe-
ranzadora.

A.Q.

O Fachineiro da lingua

Deixabámosvos a mensaxe hai 15 días de que cumpría informarse
sobre o significado do bilingüismo que piden algúns para ben da
nosa comunidade, xa que a súa “ideoloxía lingüística” non
pretende ningún bilingüismo, senón todo o contrario. Para
conseguir unha Galicia verdadeiramente bilingüe temos que
pasar por normalizar o uso do galego, tanto oral coma escrito. E
esta xente quere confundir a opinión pública facendo crer que
normalizar é impoñer.

A maior teima téñena co Decreto 124/2007, onde se indica que
todo o alumnado debe recibir –cando menos- o mesmo número
de horas de galego ca de castelán. Parece lóxico, pois na batalla
tan desigual que libran as dúas linguas, só hai maneira de impulsar
a débil se se toman medidas de discriminación positiva sobre ela.
Está por isto o castelán en perigo? Que contesten os pais dos
nenos galegofalantes que ó entraren na escola volven para a casa
falando só castelán. Oxalá foran sequera bilingües! Ademais,
aínda que haxa algún neno que reciba as súas clases –menos
lingua castelá- todas en galego, pode alguén crer que non aprende
castelán con todo o que pode escoitar e ler por todas partes? Pola
contra, o que si hai é moitos miles deles que non son quen de dicir
unha palabra en galego... Nós si queremos o bilingüismo para eles.
Por iso deben aprender galego e en galego na escola! 

Ademais, aprendendo dúas linguas desde pequenos van logo ter
máis facilidade para seguir aprendendo outras. Oístes falar da
“competencia subxacente común”? É esa que fai que os humanos
aprendemos linguas aproveitando o que sabemos dunhas para as
outras. Polo tanto, “quen sabe galego, sabe máis”! O galego
enriquece, non entorpece!

Nós queremos unha Galicia bilingüe, máis ben políglota, pero,
onde o galego teña o seu espazo, porque non é posible escoller
libremente nesa “oferta” desigual das dúas linguas cooficiais. 


