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A foto que fala

Tren vivoO trasno
Daniel López Muñoz

Para entender as imaxes véxase O fachineiro [páx. 16].

Resulta que nos van acabar
convencendo de que o gran
problema galego é se o tren de alta
velocidade para “conectarnos con
Madrid” –que recordos, aquel “plan
de accesos a Galicia”- tarde dez ou
vinte minutos máis ou se no tramo
imposible de Lubián conseguirá ir a
160 ou 250 quilómetros por hora.
Polo que se ve nos medios e nas
liortas entre partidos ese é un  tema
de vida ou morte, un asunto
supersensible e trascendental, no que
se xoga a dignidade do “noroeste”,
isto é, sermos provincia de primeira
ou de segunda división.  

Outra volta a axenda política está
marcada polos medios de
comunicación que representan, á súa
vez, interesantes intereses de grupos
de presión. Pouco falta para que nos
convoquen a unha manifestación
desagraviante, baixo o lema: “polos
trescentos quilómetros por hora/ a
por los trescientos kilómetros por
hora” (en “amable/harmónico” para
que ninguén se sinta “imponido” nin
“imposto”).

Tamén é interesante ver como se van
vestindo as cousas, en que celofán se
envolven. Pepiño Blanco, “o noso
home en Madrid”, está decidido
polos 300, o que lle dá marxe para o

que os prazos –que esa é outra cousa
na que nos xogamos a vida- se dilaten
e se traguen. Ademais todo é feito no
marco dun novo modelo de
desenvolvemento, limpo e verde. 

Limpeza e verdor é o que cómpre,
por suposto. Por iso é inadmisible
que, en nome do AVE e da conexión
rápida coa metrópole financeira e
burocrática que xa se sabe quen vai
usar, se desvertebre o pouco que
quedaba do tren de proximidade en
Galicia, o que usan os estudantes, as
traballadoras, e demais xentes de mal
vivir. 

Facédeo, Pepiño meu, en nome
doutras cousas, pero non diso. O que
resulta antieconómico, perigoso e
deteriorante para as persoas do
común en Galicia é non dispoñer
dunha malla de transporte público,
eficiente, limpo, regular, frecuente,
europeo. Un trenciño enxebre, fluído
e eficiente, cada media hora, para
arrombar o coche, ler e conversar,
sen contaminar, aforrando enerxía,
admirando o país, facendo Galicia
habitable, trenzada, familiar,
humana. Un trenciño noso, moderno
e discreto, que pare en Cambre e en
Portas, que una Monforte con Ferrol
e Redondela co universo. 
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Editorial Cordura inevitable 

Rumores de esperanza

Corenta mil persoas en Santiago, de moi diferentes extraccións e estilos, baixo a chuvia,
como para encher dúas quintanas, din moito sobre cal podería chegar a ser o “Prestige de
Feijoo”: a lingua. Nun asunto que toca tan de cheo a sensibilidade da xente, é ben distinto
o que se ceiba en campaña, para atraer certo voto señorito, do que se fai desde o goberno. 

De feito o nomeamento do filólogo Anxo Lorenzo como novo responsable de Política
Lingüística é unha boa nova para o galego, dados os tempos que corren, por máis que haxa
quen manteña, por riba de todo, unha actitude “fundamentalmente” partidaria e non poida
aceptar nada positivo –ou sequera “non tan negativo”- procedente do novo goberno da
Xunta. Non hai que perder de vista que a reacción máis virulenta contra tal nomeamento
provén da asociación chamada Galicia Bilingüe, que, como é sabido, defende o

monolingüísmo. 

Lorenzo é un lingüista de fóra do ámbito
do PP, independente, universitario, de
prestixio, ao que toca agora un labor
realmente complicado. Alguén que
disque condicionou a aceptación desa

responsabilidade a poder desenvolver con liberdade unha política lingüística sen
interferencia política. Como conciliar unha pretendida liberdade individual dos alumnos
para usar o idioma que queiran en cada momento, coa necesaria disciplina que implica a
aprendizaxe efectiva das linguas, será a cuadratura do círculo á que asistiremos expectantes. 

En principio, a Coordinadora Galega de Equipos de Normalización Lingüística valora
positivamente o nomeamento e lembra que Lorenzo participou decisivamente na redacción
do noutrora consensuado Plan Xeral de Normalización da lingua galega. 

A noticia ten, porén, outra lectura menos positiva. Para a cidadanía de boa fe –que aínda a
hai- resulta bastante indigno o uso electoralista de certos temas. Montar innecesariamente
na besta brava dese discurso odioso contra o galego, dar azos a un sector ultramontano da
españolidade máis uniformista –que agora pasa factura- ...para volver agora á inevitable
cordura e sentidiño non fai senón desacreditar a práctica da actividade política. Ese
descrédito, esa falta de límites, ese manipulalo todo –mesmo ese marabilloso patrimonio
común que é o idioma desta terra- fíxonos e fainos a todos e todas un mal de difícil
reparación. 

Xan Guillén

Corenta mil persoas recordan que a lingua
podería ser o Prestige de Feijoo

Xa me coñecedes de sobra. Xa sabedes que son un sufrido profesor da ESO e que teño que
aturar adolescentes coas súas hormonas alteradas todos os días. De todos os xeitos hai elementos
que vou atopando e que son dignos de moitos rumores de esperanza. Neste caso estou a falar do
traballo de moitos educadores e educadoras que optan por coller parte do seu tempo de lecer e ir
participar cos seus rapaces e rapazas en actividades culturais e de tempo libre. Cando os

momentos de lecer son tan valorados por todos e todas, hai compañeiros e compañeiras
altruístas que se lanzan á aventura de levar uns días a xente de excursión ou de viaxe
de estudos para non durmir, non parar tranquilos nin un instante do día e estar coa

sensación de que en calquera momento algo malo pode pasar. Porén non soe
pasar nada malo (agás o de non durmir) e ao final regresan con eles, que
voltan esgotados e o profe a piques de ter que ingresar na UCI de calquera

hospital. Ó mellor é que estes profesionais da educación cren no
idealismo de que educar é algo máis ca transmitir a raíz cadrada e
apostan pola educación como algo máis. Sen dúbida, educar paga a
pena, a pesar de que non sempre é compensado. Seguro que lembras
algunha vez que estiveches de viaxe cos teus profesores e o ben que o

pasaches. Aínda que sexa coa alma, agradécellelo.
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BENITO SANTOS, da
parroquia xesuíta S. Francisco
Xabier de Vigo, animador da
HOAC, vén de recibir o Premio
“Primeiro de Maio” de CC.OO.
Cura obreiro dende os 70,
liderou no ano 1978, coma
sindicalista da USO, a folga
máis longa da historia, que
durou 8 meses contra o peche
de Ascón de Vigo, que tirou á
rúa 2450 obreiros. Encarnou a
solidariedade de Xesús de
Nazaré no seu compromiso
total cos traballadores, coma
soldador nos asteleiros.
Despedírono 3 veces, sendo
sancionado, e xulgado polo
Tribunal de Orde Público.
Acosado polas súas homilías e
o seu traballo pastoral, mantivo
a loita obreira, mesmo
buscando a recolocación ata
1989. Sempre comunica, que
aquelo foi unha fervenza de
solidariedade con eles, grazas
ao que subsistiron.
Posteriormente, traballou 20
anos na sanidade. 

O Mes da Lingua, organizado
entre outros pola Real (Rede de
Entidades Amigas da Lingua)
de Pontevedra, coróase cun
intercambio lingüístico cos
nenos da Fonsagrada, un
roteiro polos cruceiros do Lérez,
etc. Tivo un anticipo, o pasado
19 de abril, coa homenaxe a
VICENTE
CERDEIRIÑA, aos seus
30 anos coma crego en Poio,
polo seu compromiso total co
idioma na liturxia e en todas as
actividades, coma a folla
parroquial. Hai un ano
publicou “A oración do noso
Pai”, dedicado ás/aos
catequistas, unha lectura
liberadora das palabras de
Xesús de Nazaré. A Real
agradeceulle o esforzo por
espallar a nosa cultura, cando
segue a recoller toda a
testemuña de Moncho Valcarce,
que vai editarse, para seguir
alumando a nosa fe.  

Eleccións nun LÍBANO
multiétnico (árabes e armenios),
a 20 anos da ratificación dos
acordos de 1943 despois do
remate da guerra (1975-80).
Na ollada dos imperialismos,
coma ponte entre oriente e
occidente. Con 18 relixións
recoñecidas (12 cristiás, 5
musulmás e a hebrea), que
conviven respectando dereitos
civís e liberdade de conciencia.
Por ese pacto, na liña da
Constitución de 1926, a
presidencia é dun cristián
maronita, o executivo dun
musulmán suní, e o Parlamento
dun chií, con 120 escanos
repartidos a partes iguais:
musulmáns e cristiáns. E cada
metade en proporción aos
diferentes ritos. Igual acontece
cos ministros e a administración
das 5 rexións. A lei establece a
xestión dos bens relixiosos e
lugares de culto, educación e
beneficencia non
gobernamentais, matrimonio e
adopción, en cada
comunidade. Unha convivencia
que resulta feble, polo censo de
1932. Daquela os cristiáns eran
o 60%, e hoxe son o 40%. 

A pesca do POLBO baixou
un 77%, nun ano. O 2008 fora
o mellor ano dende 1997.
Algúns orixinarios na Antártida
(30 millóns de anos), cando o
polo se cubría de xeo,
emigraron a mares máis
fondos, e derivaron noutras
especies… Igual cás quenllas,
“anxo”, ou raias, “demo”,
están en risco, pola sobrepesca
e cambio climático no Atlántico,
posto que son especies de
crecemento lento. A
“Enciclopedia da vida”, estuda
16.000 peixes, que poden ser
4000 máis.. Hai 250.000
especies  rexistradas, entre elas
máis de 20 cetáceos: baleas,
marsopas e delfíns mulares…,
nas Illas Atlánticas, acosados
polo ruído: barcos, etc., sendo
Vigo a zona peor. Na costeira
do bonito, foron vistos 219
cetáceos de 12 especies: baleas
comúns, golfiños. Na foto, unha
polbada xigante na Xuntanza
de Galegos de Alcobendas.                             

A peneira
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Os piratas de SOMALIA
secuestraron 9 barcos en abril,
fronte aos 40 do ano anterio,
co que acadaron entre
500.000 e dous millóns de de
€. Actúan nunha zona onde
navegan 22.000 barco, o 8%
do comercio mundial e o 12%
do petróleo. Dividida entre os
señores da guerra, apoiados
por EEUU contra os islamistas,
que nas súas revoltas mataron
a máis de 16.000 civís. Moitos
dos piratas pescaban antes dun
xeito artesanal, pero outros
países máis tecnificados,
quitáronnos do medio, e eles
cambiaron de norte. Con 45
anos de esperanza de vida e
con un de cada cinco nenos
morrendo antes dos 5 anos.
Trafican cos nenos/as. Un 90%
das mulleres sofre a ablación
xenital. Un millón fuxiu da
guerra do Corno de África. O
60% pastores nómadas e un
25% granxeiros no sur máis
fértil. 

A auga é unha artista:
escultora, arquitecta… Mentres
lemos, vai traballando co vento
as rochas ata construír
catedrais coma as de Ribadeo,
cos seus arcos góticos; na foto,
en marea baixa. Xogando coa
súa composición, vai
moldeando, en séculos, obras
de arte coma os cantís, onde
moran as plantas e animais
máis rexos e resistentes á forza
do mar. A EROSIÓN vai
furando covas coma as do Rei
Cintolo, en Mondoñedo, as
máis grandes de 8000 m., as
cales podemos visitar despois
de 3 anos, aínda que só 300
m., nos que xa disfrutamos das
formacións xeolóxicas. Outros
dous puntos importantes na
espeleoloxía, son a galería de
Aradelas no Courel, a máis
fonda con 148 m., e as de
Cubelas en Valdeorras, nas que
se entra nun monte que
desemboca no encoro de
Penarrubia, polo que hai que
aprovisionarse de barca. 

O 30 de abril celebramos a
literatura de Neira Vilas, no
museo Verbum de Vigo, co
filme sobre O BALBINO,
unha reivindicación da cultura
labrega. No Festival de Cans
de Curtametraxes recibe o
Premio da Crítica. Un festival
que organizado polas/os
veciños nesta aldea de Porriño,
cadrando en datas co francés
de Cannes, en pendellos,
adegas, convertidos en salas de
estrea, con chimpibuses para
transportar espectadores,
alfombras vermellas polos
camiños. Na foto, o espantallo,
un veciño, coma proba Xan
López Domínguez en “Voces na
Lagoa do Espantallo”, contos
ilustrados por F. Isorna
(Galaxia). A Cañada da Arte
de Covelo dálles pulo,
recuperándoos, ao xeito
tradicional. O “Espantallo
amigo” de Neira Vilas que
saúda dende calquera paisaxe.
Mesmo restauraron a Reitoral
de Sta. Mariña, para convertela
nunha Galería de Arte. 

O 30 de maio son os Premios
da Crítica, en Mondariz,
coordinados por Xosé
González Martínez, que dende
Redondela pivota a
galeguización da vida social:
festas, cemiterios, concellos...
Promocionando o “G”, coma
marca de calidade. O día 9
entregáronse “Os Bacelos de
prata” en Ribadavia, concedido
ás adegas,Quinta de Couselo
da denominación Rías Baixas, e
a do Casal, de Valdeorras, por
utilizar a lingua do país, como
fan o 30% delas. No 2003,
eran 15, agora 150, e o 70%
do viño que se comercializa,
coa teima de non traizoar o
zume da paisaxe que lle dá
vida, e o sabor característico,
ao padal que modula o idioma
propio e gosta da variedade
dos viños. Na véspera, X.C.
Caneiro presentou o seu ‘Blue
Moon’, acompañado do
godello da Quinta do Buble,
proclamando: “VIÑO E
LITERATURA. Dúas
formas de crear dende Verín”.
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Moisés Lozano Paz 

A República Islámica de Paquistán, é un país situado no sur de Asia. Limita coa
India, Irán, Afganistán, China e o mar Arábigo. Paquistán é o sexto país máis
poboado do planeta con máis de 165 millóns de habitantes, a maioría, musul-
má. A terra actualmente coñecida como Paquistán era orixinalmente parte da
India. Foi unha colonia inglesa 

Unha historia de conflitos 

A historia política paquistaní atópase partida en períodos alternantes de dita-
duras militares e gobernos democráticos civil-parlamentarios. O 14 de agosto
de 1947 Reino Unido concedeu a independencia tanto a Paquistán, de maioría
musulmá, como a India, de maioría hindú.A pesar da creación da constitución
e a declaración de Paquistán como unha república islámica en 1956, a milicia
tomou control do goberno en 1958 e mantívoo por pouco máis de dez anos. Un
goberno civil regresou logo da guerra indo-paquistaní de 1971, pero foi inte-
rrompido a fins dos anos 1970 coa execución pública de Zulfikar Ali Bhutto

Durante a década de 1980, Paquistán recibiu axuda de diferentes países occi-
dentais e de Oriente Medio fronte á ameaza que supuña a invasión soviética de
Afganistán. O ingreso de refuxiados afgáns (a maior poboación de refuxiados
do mundo) produciu un forte impacto en Paquistán. Tras a morte do xeneral en
Muhammad Zia-ul-Haq en 1988 Paquistán volveu a un goberno electo, cunha
muller, Benazir Bhutto. A crecente corrupción do goberno de Sharif levaron a un
forte rexeitamento público e terminou cunha intervención militar liderada polo
xeneral Pervez Musharraf en 1999.

No ano 2007 Benazir Bhutto regresou do exilio, proxectando novos cambios
políticos para un Paquistán desequilibrado e ameazado polos conflitos rexio-
nais. Pero o 27 de decembro dese ano, Bhutto foi asasinada. As autoridades
acusaron aos líderes talibán que vían na súa candidata, a porta de acceso á
intervención militar de EE.UU. en Paquistán. Á súa vez, os talibán non recoñe-
ceron a autoría dos feitos. 

Pakistan é un dos países con desenvolvemento atómico propio. Xa en 1999 As
probas atómicas paquistanís foron realizadas pouco tempo despois de que
India probase dispositivos nucleares e incrementase o medo mundial sobre a
carreira armamentista atómica de Asia do sur. 

Unha actualidade tamén conflitiva 

A nova matanza de civís afgáns por bombas estadounidenses ilustra dramati-
camente a natureza do desafío e as limitacións de EE UU e os seus aliados na
súa loita contra Al Qaeda e os talibáns. Washington fíase pouco dos líderes de
Afganistán e Paquistán pero necesítaos como aliados para manexar o seu peor
pesadelo exterior.

En Paquistán, Asif Zardari, o viúvo de Bhutto, é tan impopular como débil á
fronte dun Estado nuclearizado e roído polo fanatismo alentado historicamente
desde o poder. Ahmid Karzai apenas manda en Afganistán e dirixe un
Goberno corrompido; pero en agosto hai eleccións sen outro candidato crible. 

Nesta situación as vítimas civís, con frecuencia utilizadas como escudos huma-
nos, preséntansenos como inevitables, cando se fía tanto ao poder aéreo. E a
morte de non combatentes, como poucos outros argumentos, multiplica o odio
contra EE UU e hipoteca a capacidade de líderes desacreditados para apoiar
os designios do imperio americano.

Paquistán un país xeo-estratéxico internacional
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Rubén Aramburu

O Peto do Santo Antón
Vin na tele unha reportaxe sobre a cría de pitos e galiñas en liberdade. Están
comezando, e son unha metáfora de esperanza . A maior parte dos pitos que
xantamos medran engaiolados e amoreados en grandes naves, alumados por
lámpadas, sen coñecer a luz do sol e, o que é peor, sen peteirar nin un só
becho na súa curta existencia.  Cébanos a base de pensos e soia e en dous
meses están listos para papalos. Lixo de vida e comida de lixo.  O bispo
resistente, Jacques Gaillot, visitou hai días unha granxa na que malcriaban
10.000 pitos en gaiolas. Había moreas de xente para mercar ovos e carne.
Colleu un pitiño na cunca das mans e pensou que lle dicía: -Lévame, quero
correr polo galiñeiro e ciscar co peteiro na horta! Pero a súa sorte ía ligada a
dos outros miles de pitos. Estas vidas miserables traen logo enfermidades,
como as gripes esas. Agora hai medo pola gripe dos porcos, pero ninguén
fala da epidemia de meninxite que xa matou a máis de 3.000 persoas en
África. Será que xa non existían?
Hai nunha bisbarra de Pontevedra un negocio con moita sona. A
especialidade son estes pitos de gaiola asados; din que hai ringleiras de xente
para coller mesa. O outro día foron cear alí uns amigos, preferín quedar a
carón do meu lume e comer tortilla con ovos da casa e pementos de Padrón,
que xa os hai.
É Pentecoste, tempo do Espírito que baixou coma unha pomba sobre
Xesús e os amigos. Menos mal que non viña dunha granxa desas das que
falaba. O caso é que a vida dos pitos parécese moito á vida das
persoas nas sociedades industrializadas. Xa o dixo Marcuse.
Cebarse sen gozar do sol, sen brincar, sen amar… O éxito da
vida mídese polo nivel de produción, de triunfo. E non
andaremos na Igrexa obsesionados coa produción de actos,
encontros, concentracións, ritos…, non estaremos engaiolados nas
tradicións? O Espírito chámanos a peteirar no vento que non se
sabe de onde vén nin a onde vai.
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Como se chegou a esta situación de
colapso?
O Consello de Ministros e Ministras
da Unión Europea, dentro das
decisións que tomou na última
reforma da Política Agraria Europea
(coñecida como revisión médica da
PAC), decidiu poñer fin ao control da
produción de leite no ano 2015.
Decidiu tamén iniciar o proceso co
que lle chaman “aterraxe suave”; isto
é, aumentar a cota global europea
nun 1% cada ano, ata chegar ao 2015.
A cota europea xa era un 15% superior
ao consumo interno e, se agora lle
sumamos ese 1% e tamén o descenso
das vendas no mercado internacional,
atopámonos cos mercados totalmente
inundados de leite. 

Que consecuencias se derivan destas
decisións?
Pois  isto acontece nun contexto no
que a política agraria se ten
desentendido totalmente dos prezos
para deixalos en mans das empresas
e da distribución. Isto leva á situación
actual de baixos prezos que están
percibindo os produtores e as

produtoras de leite en toda Europa e
que, de non poñerlle remedio, levará
ao peche de moitas explotacións. Na
Galiza estímase que poden pechar
tres mil explotacións a moi curto
prazo. En Alemaña falan do 30% das
explotacións.

Que pasa para que entre leite do
resto de Europa a prezos máis
baixos?
Os prezos son baixos para todos os
produtores e produtoras en Europa e
é certo tamén que os custos de
produción en Francia son menores ca
aquí (hai moita máis produción en
base a pastos, as instalacións son
moito máis baratas cás nosas, nunca
tiveron que investir cantidades
millonarias en cotas), pero aínda así
non hai prezos tan baixos como para
poder meter no mercado leite e
lácteos tan baratos (queixo a dous
euros o quilo, cando cada quilo de
queixo son entre oito e dez litros de
leite). Entón o que sucede é que as
empresas e a distribución están
facendo dumping (vendendo leite e
lácteos a prezos inferiores aos custos
reais de produción).

Sobra leite? Hai que volver
subvencionar o abandono de
explotacións como parece pretender
o novo conselleiro? 
Si, en Europa sobra leite, moito leite,

Entrevista
Redacción 

LIDIA SENRA, secretaria de organización
do Sindicato Labrego Galego: “Non
pedimos esmola, só prezos xustos” 

A Ministra ten que presionar para
eliminar desde xa o incremento de
producción do un por cento anual

Na realidade do sector lácteo están, malfadadamente, cumpríndose os peo-

res presaxios. Lidia Senra, do SLG, coméntanos nesta entrevista a situación

que se está a vivir. A cuestión xa non son as dificultades para aturar as nor-

mas de libre mercado e modernización forzada impostas por Europa. A

cuestión agora é que esa libre competencia está, na práctica, sendo trampea-

da e que non todos as granxas de todos os países son “exactamente iguais”.

A realidade é que o intocable mercado, asolagado de leite francés ou

holandés,  está afundindo as explotacións galegas. 
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custos e que remuneren o traballo
labrego.

Falades dun plan de choque, de que
se trata? 
O plan de choque consistiría en
poñer enriba da mesa a partida
orzamentaria necesaria para evitar o
peche de novas explotacións como

consecuencia desta crise. Pero tendo
en conta que non pedimos esmola,
que o que queremos para garantir o
futuro son prezos remuneradores. 

Son adecuadas e suficientes as
medidas ofrecidas polo presidente da
Xunta?
O que ten ofrecido até o de agora o
Presidente da Xunta dentro do Plan
de Choque non é suficiente nin é plan.
Só hai unha medida concretada que
consiste no adianto do cobro dunha

pero faltan explotacións. Compre
lembrar que no Estado Español
temos unha cota inferior ao consumo
interno, pero debido á baixa
continuada dos prezos, levamos dúas
campañas nas que non se cobre. Non
se pode subvencionar o peche de
máis explotacións; xa levan
desaparecido demasiadas e o
despoboamento do medio rural
galego é xa hoxe unha dramática
realidade. O que cómpre facer é
apoiar as explotacións para que non
pechen. Cómpre cambiar a política
leiteira da Unión Europea. 

Daquela, cal debería ser a folla de
ruta?
O primeiro que tería que facer a
Ministra do Medio Rural é presionar
para eliminar desde xa o incremento
do un por cento anual da cota
europea.
A continuación reducir a cota
europea até equiparar a oferta e a
demanda. A partir de aí fai falta abrir
un debate para ver como se aplica
esta redución ás explotacións, tendo
claras dúas cousas: unha que hai
explotacións que precisan máis cota e
que, polo tanto, non poden verse
afectadas pola redución e que hai
outras que o que precisan é menos
traballo; cómpre polo tanto, unha
redistribución do dereito a producir
entre os labregos e labregas da
Unión Europea e que se faga con
criterios sociais. En paralelo e para
garantir a renda de todas elas,
cómpre, desde a política agraria,
establecer prezos que cubran os

subvención, que non está mal, pero
serve para pouco. O resto das medidas
quedaron en estudo e, mesmo,
corremos o risco de que algunha delas,
como as que supoñen pedir préstamos,
acaben sendo máis progandísticas ca
reais, porque os bancos xa poñen
problemas para prestar cartos ás
explotacións agrarias

Que pode facer o consumidor galego?
En tanto consumidoras ou
consumidores o que podemos facer é
mercar leite e lácteos galegos. Somos
conscientes da dificultade disto,
porque, moitas veces, aínda que a
marca sexa galega, é difícil garantir
que o que vai dentro sexa produto
galego. Para que non haxa dúbidas de
que o que mercamos é galego
podemos facer algunha das seguintes
cousas:
-Se vivimos cerca de zonas de
produción, podemos contactar con
algún labrego ou con algunha labrega
e mercarlle directamente o leite.
-Podemos buscar leite e lácteos
comercializados directamente  por
productoras e productores: Hai xa
varios proxectos que se poden atopar
no pequeno comercio.
-Podemos mercar leite e lácteos de
cooperativas galegas ou de pequenas
industrias galegas.
- E podemos buscar todo isto no
pequeno comercio e evitar as
grandes superficies.

Na Galiza poden pechar tres mil
explotacións a moi curto prazo



Actualidade UNHA LINGUA PARA TODOS

1. A lingua galega é unha riqueza, patrimonio común de todos os galegos,
lingua milenaria, posuidora dun rico acervo histórico que nos sitúa en pé de
igualdade entre as culturas todas do mundo. A lingua galega forma parte
consubstancial da identidade e do recoñecemento de Galicia como nación e
como colectividade. Como dicía Ramón Piñeiro, a quen este ano honramos o
Día das Letras Galegas, “para que unha comunidade humana teña categoría
de pobo, para que teña unidade íntima e transcendente, ha de ter unha alma
de seu.
E un pobo ten alma de seu cando posúe idioma, cando fala nunha lingua
propia, que tal é o que significa a palabra idioma. A lingua vén a ser a alma
viva do pobo que a fala, vén a ser a súa comunidade esencial”.

2. Como lingua propia de Galicia, o galego dános identidade no mundo, pero
tamén nos relaciona con outros espazos aos que, cumprindo unha función
comunicativa, non queremos nin debemos renunciar. A lingua galega non é
incompatible co coñecemento e o uso doutras linguas, moi especialmente o
castelán, e vencéllanos coa irmandade galego-luso-brasileira, que nos abre a
varios continentes e que nos universaliza. …

3. Ninguén é propietario da lingua. Como patrimonio común, herdado dos
nosos avós e dos devanceiros, a lingua é de todos os galegos, mesmo
daqueles que non tiveron a fortuna ou a oportunidade de recibila de seu na
infancia. A lingua é un cemento que nos une, no que nos recoñecemos e que
nos proxecta cara ao futuro…,

4. A convivencia, o respecto e a harmonía deben presidir en todo momento
as actuacións que arredor da lingua se desenvolvan, tendo unha cousa
presente: un idioma castigado durante séculos, asoballado na súa historia,
abaixado na consciencia dos seus falantes esixe un tratamento activo, unha
política estratéxica e decidida por parte do goberno e da administración,
accións que o doten de recursos para igualalo con aqueles outros idiomas
que non viviron ese proceso…

5. A situación lingüística da Galicia de hoxe xa non é unha situación
diglósica típica, con dúas linguas que se usan para funcións diferentes
(galego para usos informais e castelán para usos formalizados); pero
tampouco se pode dicir que o uso do galego ou do castelán dependa
simplemente do interlocutor. O galego avanzou, pero a súa
desproblematización e a súa progresiva conversión en lingua de uso natural
e normal (normalización) levou os contrarios a este proceso a manchar a
palabra normalización, como se significase agresión aos que non teñen o
galego como lingua habitual, e a erguer o falso concepto de liberdade, que
parecen entender como dereito a non falar nunca o galego.
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Extracto do comunicado do Plenario da Real Academia Galega

lido na Coruña polo seu Presidente

nas vésperas do 17 de maio,

Día das Letras Galegas 2009



6. Para superar esta situación cómpre, entre outras
medidas, reforzar a presenza da lingua galega no ámbito
escolar, con especial atención ás primeiras idades, para
que o idioma xurda de seu nos ámbitos máis próximos
(na familia e na escola). ….

7. O novo clima lingüístico que trouxo a Constitución de
1978 abriu as portas a unha convivencia de linguas.
Dende que Galicia ten autonomía política, gobernos de
diferente signo tentaron impulsar a recuperación social
do idioma centrando as actuacións moi principalmente
no ámbito educativo. Mais a política lingüística non
pode ficar reducida ás aulas.Aínda que a acción
educativa é fundamental para a conformación das
destrezas do idioma e mais para o seu prestixio e o seu
recoñecemento no imaxinario social, a acción de uso e
os recursos deben orientarse asemade a outros espazos
fundamentais na vida pública: os medios de
comunicación de masas, as industrias do lecer e da
cultura, as novas tecnoloxías, a publicidade, a vida
empresarial, o funcionariado, a administración pública, a
xustiza, a igrexa, a universidade, o mundo do traballo, o
comercio, a economía, ……
A Real Academia Galega observa con preocupación ….
que as primeiras decisións lingüísticas anunciadas pola
Xunta de Galicia sexan todas desprotectoras da lingua
galega.
Convidamos aos responsables do novo goberno a que
escoiten as institucións que, como a presente, veñen
traballando de vello polo idioma, con información,
metodoloxía e estudos certos, na procura dun acordo
social integrador, a prol do uso, a dignidade e a
continuidade do idioma, que debería sustentarse en
catro principios básicos:

1º Compromiso de arredar a lingua galega da
controversia partidaria. A lingua é de todos e
todos teñen cabida para acadar o seu pleno uso
normal.

2º Impulso do multilingüismo. Na anterior
lexislatura potenciouse o trilingüismo en moitos
centros escolares (galego, castelán e inglés), que
agora podería ampliarse a unha cuarta lingua, sen
esquecer o acceso ás linguaxes das novas

tecnoloxías.
3º Reafirmación e desenvolvemento do Plan Xeral
de Normalización da Lingua Galega, que no seu
día, por unanimidade, apoiou o Parlamento de
Galicia (Doc. núm. 17629, BOPG núm. 622 do
07.09.04).

4º Compromiso de impulsar unha cooficialidade
simétrica dentro da Constitución, na que todos os
cidadáns teñan dereitos e deberes co castelán e co
galego, única forma de acadar a igualdade cidadá.

Os poderes públicos están obrigados a meditar
serenamente a qué escenario queren levar a sociedade
galega, tendo sempre presente que a lingua galega non é
un problema, senón unha oportunidade.
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Crónica

Nesta Pascua de Resurrección reunímonos  en asemblea as comunidades,
movementos e grupos de cristiáns galegos/as, no Colexio La Salle, de San
Roque, en Compostela.

Por que nos reunimos? Porque coincidimos nunha mesma definición como
persoas no mundo.

1º-Antropoloxicamente sentímonos como persoas que intentan definirse e
definir a vida en base a unha opción, que é á vez unha profunda vivencia,
acerca do sentido da Realidade (con maiúscula), do ser humano e da
sociedade.

Lemos esa Realidade e as súas múltiples inclusións seguindo o camiño
de Xesús de Nazaré e a súa predicación do Reino de Deus e a liberación
dos pobres. Coincidimos coa súa experiencia  do Misterio da Realidade
como persoal, paterno-materna, compasiva, substrato do todo. Sobre
todo experimentámola –horizontalmente-  como creadora de “Fratría”,
sentimento de religación con todos os humanos, especialmente coas
vítimas da inhumanidade.

2º- Sociopolíticamente, aínda que configuramos grupos moi variados e
diferentes de orixe e estrutura dispar, coincidimos nas lecturas das
circunstancias humanas nas que nos tocou vivir e compartimos valores
e loitas. Lemos o noso mundo desde éticas comúns, compartidas e
consensuadas, sen que nos prive de suxerir as opcións coa esixencia
propia das actitudes maximalistas de Xesús de Nazaré.

3º- Participamos dunha mesma opción prioritaria –ou talante, cando se
require- de apertura e colaboración mutua e de cara a todos os seres
humanos e de boa vontade, cun positivo prexuízo a favor das loitas
populares dos pobres, marxinados e desprezados.

4º- Buscamos unha linguaxe, unha simbólica común, pero tamén  modos de
expresión práxica e societaria concreta. Con ese fin reunímonos nestas
asembleas anuais e noutras máis frecuentes de tipo reducido ou
sectorial.

5º- Este ano, en concreto, o tema de reflexión centrámolo, como non podía
ser doutra maneira, na Crise Económica e Sistémica que arrancou con
toda crueza o anteface da “Relixión Capitalista” excluínte que nos
envolve e oprime.

6º- Non se tratou nesta reunión de facer unha análise exhaustiva da orixe
da crise nin das respostas e posibles solucións a ela. Intentouse presentar
unha serie de novidades moi concretas nas que, a nivel persoal, de
pequeno grupo e de accións concertadas, se poderían expresar na praxe
diaria as nosas posicións criticas.

Por iso o tema central foi a opción e implantación do que se deu en chamar o
“Decrecemento”, presentado e desenvolvido con profundidade e rigor polo
sociólogo Daniel López , e as compañeiras/os expertos/as do Sindicato
Labrego Galego (SLG); do Proxecto Amorodo e de AIS O Peto,  que serviu
para examinar o noso compromiso coa sociedade na que vivimos e á que
queremos cambiar cara a ser máis critica e responsable, igualitaria e xusta.

ALTERNATIVAS Á CRISE

Decrecemento, austeridade compartida,
esperanza global

A reflexión da mañá contou cun relatorio
sobre o decrecemento



13

O decrecemento lévanos á humanización da economía. A
economía debe facerse para servir ás persoas e non para
servirse delas; o ser humano non pode ser unha
mercadoría, ten que ser suxeito do seu proceso social;
quedounos moi claro a todas e a todos que, cubertas as
necesidades básicas, é abusivo crear máis e máis
necesidades, como tamén que o decrecemento é xa unha
proposta irrenunciable tanto a nivel individual como
colectivo.

O SLG está a reclamar a Soberanía Alimentar proposta
por Vía Campesiña. Sentimos a necesidade dun cambio
de mirada en todos os eidos; cambio nas regras que rexen
o comercio mundial; xustiza comercial, que implica
eliminar as subvencións que permiten exportar ós países
ricos os produtos por debaixo do seu custo real, danando
os produtos e arruinando os produtores dos países
empobrecidos, ou menos favorecidos (caso do leite en
Galicia).

En Galicia comezan a agromar, aínda que con certa
cativeza, pero con ilusionada esperanza, proxectos de
agricultura ecolóxica e sostible, entre outros coñecemos:
“O grelo Verde” e “Proxecto Amorodo” que, como xa se
dixo, este último acompañounos na Asemblea,
asesorounos e axudounos a reflexionar. Tamén nos
acompañaron e nos axudaron a reflexionar os
compañeiros/as de AIS O Peto; cavilamos xuntos/as
sobre a “banca solidaria” e ilusionámonos
esperanzadamente con ver axiña traballar neste noso pais
ao Banco Solidario “Fiare”. Estes proxectos axudan a
humanizar o mercado, vendendo os produtos de
temporada, respectando os ciclos da natureza,
baseándose na complementariedade e solidariedade e
non na competitividade.

O decrecemento pon ao descuberto a ideoloxía política
dos países enriquecidos que ocultan unha realidade: “A
pobreza non é unha realidade natural”, existen
empobrecidos porque hai enriquecidos, pola maneira de
usar os bens destinados para todos, porque uns poucos
acumulan os bens de todos. Que se poida ser propietario
de recursos ilimitados, sen graves reparos legais nin
éticos, cando gran parte da poboación mundial carece do
necesario para vivir, é un feito que reflicte a dialéctica
criminal que rexe o noso mundo.

Descobre unha ideoloxía que permite e xustifica o delito
social perpetrado a través de mecanismos como os
“paraísos fiscais” para defraudar as facendas públicas; as
baixadas de impostos aos máis enriquecidos; o recorte
dos gastos sociais, a privatización das institucións que
deberían ser publicas e dos recursos máis necesarios.

Deste xeito vimos que co decrecemento chegamos a unha
sociedade máis xusta, creando unha vida máis digna para
todas e todos sen exclusións, obrigados a compartir para
que todos teñan as necesidades básicas vitais cubertas.

Por todo isto reivindicamos a defensa  do dereito á
esperanza e a defensa do dereito á utopía. Todos somos
necesarios para cambiar a sociedade, temos a obriga de
actuar na defensa ecolóxica da nosa nai Terra: co aforro
da enerxía da auga...; na defensa social dos nosos irmáns
e irmás: comercio xusto e xustiza social, tendo en conta as
relacións de xénero. Por todo isto entendemos que outro
mundo é posible: “ Vivir con menos para vivir mellor”.
Ó remate da Asemblea todos estes proxectos, esperanzas
e utopías compartímolos na Eucaristía.

En Compostela, abril de 2009

Coordinadora de Crentes Galegos/as

Coa Eucaristía rematou a Asemblea



RESEÑA

Victorino Pérez Prieto, que é parte
de Irimia, ten xa unha extensa
produción literaria en galego: A
xeración “Nós”. Galeguismo e
relixión (Galaxia, 1988), Galegos e
cristiáns (SEPT, 1995), Do teu verdor
cinguido. Ecoloxismo e cristianismo
(Espiral Maior, 1997), Contra a
síndrome N.N.A. (Non hai Ningunha
Alternativa) (Xerais, 2005)... Os ríos
pasan cheos de Deus. Poesía relixiosa
en galego (Toxosoutos, 2007). Se
neste caso escolle Victorino o
castelán coma lingua de
comunicación escrita, débese ao
interese que o seu pensamento
espertou entre editoriais e lectores
alleos ao mundo galego, cos que
tamén quere compartir as súas
buscas e descubertas intelectuais e
vitais.
A presente obra é o froito do seu
doutoramento en Teoloxía na
Universidade Pontificia de
Salamanca. Raimon Panikkar,
filósofo, teólogo e místico cristián,
hindú e budista, é unha referencia
cultural, teolóxica, espiritual
mundial. As súas teses, coas que tenta
crear un corpo de comprensión
teolóxica fiel á tradición cristiá, pero
irmandada coa tradición hindú e
budista, sacoden as mentes dos
teólogos occidentais, con frecuencia
enfaixados en formas e contidos
repetitivos. Un pensamento creativo

VICTORINO PEREZ PRIETO. Dios, hombre, mundo. La Trinidad en
Raimon Panikkar. Herder, Barcelona 2008, 533 pp.cremos que tamén do
mesmo Deus no momento presente.

e revolucionario que merecía un
estudio serio.
A este labor dedicouse Victorino cun
éxito recoñecido polo mesmo autor
estudado, que valorou o resultado
final: “Encontro a túa tese moi boa e
agradézocho. Paréceme a máis
completa das que coñezo”. 
“Dios, Hombre, Mundo” cumpre un
dobre obxectivo: aproximarnos ao
poliédrico pensamento teolóxico de
Raimon Panikkar e á reflexión
trinitaria de Victorino Pérez no
diálogo con ese autor. Aínda que o
tema da Trindade ocupa a parte
central do estudo, todo o libro ten
como obxectivo descubrir unha nova
maneira de falar e experimentar a
Deus, e aprender a falar desde o
experimentado. 
O autor, nas súas conclusións, deixa
ver posibles lugares de confrontación
e conflicto entre esta visión de Deus,
e a teoloxía e a ortodoxia católica en
particular e aínda occidental en
xeral. Non é para menos; estamos
ante pensadores –Panikkar e
Victorino—que conmocionan,
cremos que positivamente, o vello
sistema teolóxico caduco, incapaz de
lle facer fronte ás demandas de
ecumenismo interrelixioso mundial
que son o clamor de moita xente e
cremos que tamén do mesmo Deus
no momento presente.

Manuel Regal Ledo
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Boa Nova

...Fóisenos dado o Espírito. A Ruah soprou con forza, e Deus tomou
forma de alento de paz no medio da creación. Estamos xa no tempo
da sanación, da vida que rompe e se impón por riba de todo mal,
mesmo da morte. 
O medo desaparece porque aparece un novo axente sandador e
bendito: a sabedoría, que nos fai coñecer e non temer, que nos fai
medrar por dentro. Como as árbores ou os icebergs, nos que só ves
unha parte, a máis pequena, igual nos vai pasar a nós: medraremos
por dentro, e de nós vai brotar unha fonte que asolaga a nosa vida e
nos reborda, comunicándose a toda a creación. 
A Xesús matárono por pretender ser Deus, porque perdoaba os
pecados, que só podía perdoar Deus. Hoxe, no momento do triunfo
definitivo, no sétimo día da sétima semana, Xesús converte aquela
faceta súa que máis escandalizaba en alicerce da nova humanidade:
habedes ser coma deuses pois tedes a capacidade para perdoar que
ten Deus. 
O perdón do pecado, a capacidade para facer desaparecer o mal
do mundo, que era privilexio de Deus, é dende hoxe privilexio de
homes e mulleres. A nós réstanos traballar arreo para construír unha
nova humanidade, certos de que a vida se impón por riba de todo
mal e toda morte.

Marisa de Corme
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DOMINGO 31 DE MAIO. 
Pentecostés
Xn 20, 19-23

Naquel día, o primeiro da
semana, ao serán, estando
pechadas as portas onde
estaban os discípulos, por
medo dos xudeus, chegou
Xesús e, poñéndose no
medio, díxolles: “Paz
convosco”. Dito isto,
mostroulles as mans e mais
o costado. Os discípulos
alegráronse, vendo o Señor.
El díxolles outra vez: “Paz
convosco: coma o Pai  me
mandou a min, tamén eu
vos mando a vós”. E dito
isto alentou sobre eles, e
díxolles: “Recibide o
Espírito Santo: a quen lles
perdoedes os pecados,
quedaranlles perdoados; a
quen llelos reteñades,
quedaranlles retidos”.”.
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Non hai coma perder unhas eleccións para
comezar a escoitar aos derrotados membros dos
partidos políticos que cómpre abrirse á sociedade
e atender o que esta demanda. Tamén a Igrexa
recorre á metáfora de abrir as portas e as ventás,
cando busca entrar en contacto cun mundo que
non a entende e que parece darlle as costas. O
poder éche así, no seu exercicio acabámonos por
parecer todos. “Abrámonos para que veñan,
para que entren, porque pechados non chega a
nosa mensaxe”. Ou polo menos non a entenden,
polo que debe ser un problema de transmisión:
“vendémonos mal, non soubemos publicitarnos”.
Só é preciso un pouco mellor mercadotecnia, que
vivimos no mundo en que vivimos e hai que
aproveitar  todos os recursos, e que sopre o
espírito, ou o vento para os ateos,  e que nos
devolva o posto que tiñamos que ocupar.
De mozo estudei que o vento era aire en
movemento que non sempre tiña a mesma
dirección nin a mesma intensidade. Tamén me
contaron que o Espírito nunca se sabe por onde
sopra. Mais hai quen o debe saber, e todos
apostan que de fóra para dentro, e nunca ao
contrario. Será así o Pentecoste deste novo
século, que en vez de botarnos polos camiños nos
traerá a todo o mundo á nosa confortable casa.
Será cuestión de agardar sentado.

José A. Martínez
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Falando da lingua Para empezar, raíñas de máis…
Lidia e Valentina

Substitución amable

O Fachineiro da lingua

No número pasado falabamos de liberdade lingüística, e hoxe xa non imos tocar este tema,
ou si... Depende como se entenda... Polo de pronto parece que o noso presidente se decatou
de que calquera actuación á lixeira, aínda que sexa para cumprir promesas electorais, pode
infrinxir a lei, así que aínda que só sexa por “prudencia e seguridade xurídica” pretende que
os alumnos e alumnas posúan un «coñecemento equilibrado dos dous idiomas á fin do ciclo
educativo». Isto tranquilízanos, porque moito máis galego se vai ter que impartir: cantos dos
nosos mozos e mozas, dos nosos funcionarios e funcionarias, políticos e políticas pasarían un
exame oral de galego? E escrito? Para mostra, un botón... que vos mostraremos nunhas liñas.

Habería que empezar a repasar pola fonética, facer unhas prácticas de “listening”, tal cal idio-
ma estranxeiro. Niso non entraremos, que aquí non dispoñemos de medios. Que recomenda-
mos? Escoitar os que teñen o galego de seu, escoitar e, claro, falar, mergullarse no idioma.

Xa respecto da escrita, empezaremos pola acentuación, que ten unhas regras ben fixadas,
pero con isto da liberdade... Sabemos que hai xente que “pasa” dos acentos, ou que non pon
ningún ou que os pon onde non debe... Chegamos incluso a pensar que hai quen pon acen-
tos naquelas palabras que lle parecen moi importantes, aínda que as regras non os abalen.
Recordemos:

Levan acento gráfico (isto é, a raíña enriba):

Todas as palabras agudas rematadas en vogal, -n, -s: avó, pantalón, papás; non o
levan, polo tanto, as rematadas noutra consoante: amor, papel…

Todas as palabras  graves rematadas en consoante diferente de –n, -s: fácil, már-
tir…; non o levan, polo tanto, as graves rematadas en consoante diferente de –n,
-s: lapis, collen… nin as rematadas en vogal: nena, Feijoo… Ai, Feijoo (e aquí
está o botón), que tantas veces vemos escrito, e mal escrito!, incluso os do par-
tido o escriben mal. Así o vimos en toda a propaganda electoral, e o propio
Núñez Feijoo o escribe mal. Case nos atrevemos a asegurar que ata o acentúa
no reviragancho da firma. Non hai regra de acentuación que xustifique tal acen-
to: palabra grave rematada en vogal non leva acento, nin en galego nin en cas-
telán, ollo!, Feijoo é unha palabra trisílaba: Fei-jo-o. O que temos entre a última
e a penúltima sílaba é un hiato (dúas vogais fortes), co cal son dúas sílabas. O
acento non imprime carácter, señoras e señores!

Todas as palabras esdrúxulas: árbore, mércores…

O próximo día quizais sigamos acentuando…

Contaba Ramón Piñeiro nas súas memorias que o
choque máis forte que lle produciu a escola fora o
cambio de lingua e, sobre todo, como o mestre
utilizaba o castelán para menosprezar os que falaban
galego, que eran todos agás o escolante. O texto
constitúe unha perfecta descrición da situación
diglósica que todos os galegos maiores de 40 anos
tiveron que padecer no sistema educativo. Estas
palabras figuraban na cabeceira do portal educativo
da Xunta na Semana das Letras [véxase a Foto que
fala]. A cousa durou 10 minutos, o tempo que unha
man solícita tardou en decatarse de que cumpría
harmonizar a imaxe da web cos novos aires
lingüísticos que percorren aquelas moquetas, e o texto

foi substituído por outro de gran calado ideolóxico e
profunda análise do país: a primeira vez que viu o
tren. A anécdota reflicte ata que punto as mans
negacionistas queren borrar calquera dato que revele
a verdadeira situación do galego. Asemade, dábase
a coñecer o novo Secretario Xeral de Política
Lingüística, un home que nun libro sobre planificación
lingüística no ensino dicía que “todos os decretos,
incluído o actual, son de medidas mínimas”. El é o
chamado a derrogalo. Que o faga ben e teña sorte no
seu esquizofrénico desafío: está demasiado en xogo
para desexarlle desacertos.

A.Q.


