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O maior de vós sexa o máis pequeno

Adeus ríos, adeus fontes?
A polémica lei de 
augas de Galicia
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O trasno Voz libre 
Daniel López 

Sacándolle punta á propaganda institucional.

A foto que fala

beneficiasen da máis avanzada edu-
cación”. Porque como el mesmo pre-
gunta: “Como pode existir hoxe falta 
de fondos para apoiar e estender esas 
conquistas se a produción de riqueza 
aumentou considerablemente desde 
aquel tempo da Liberación, cunha 
Europa en ruínas?”

Por iso Hessel arenga: “Nós os vete-
ranos dos movementos de resistencia 
e das forzas de combate da Francia 
Libre, chamamos á xente nova a vivir,  
a transmitir, o legado da Resistencia 
e os seus ideais. Dicímoslles: tomen o 
noso lugar:  Indígnense!” 

Cerro o panfleto, non sen certa emo-
ción. 

Abro o xornal ó chou. Piso terra, e 
Terra. Leo: A Deputación de Ourense 
construíu con fondos comunitarios un 
vertedoiro de residuos da construción 
innecesario sen autorización medio-
ambiental integrada e sen avaliación 
de impacto que esixe a Lei. 600.000€, 
fondos FEDER (e tanto!). Hai deta-
lles concretos: o vertedoiro non ten 
interese público nin social:  existen na 
comarca outros dous vertedoiros con 
moi escasa actividade, aínda menor 
nestes tempos de crise de actividade 
na construción. 

“Nós os veteranos dos movementos 
de resistencia e das forzas ......... 

No mesmo ano no que se recortan de-
reitos e pensións da clase traballadora, 
cando se produce un axuste terrible 
do gasto de protección social, cando 
os bancos reciben axudas e vantaxes 
legais -mentres se apropian, de saldo, 
das casas que antes sobrevaloraron-,... 
seguimos contemplando, como se tal 
cousa, cartos malgastados, cementón 
e infraestruturas prescindibles, sala-
rios ilimitados de banqueiros, corrup-
telas, despilfarro electoralista. 

Chéganos ao correo o panfleto “In-
dignádevos”, de Stéphane Hessel, un 
rapaz de 94 anos, herdeiro moral e 
protagonista da resistencia francesa 
contra o nazismo. 32  páxinas, 3 euros, 
850.000 exemplares vendidos en dous 
meses.  Hessel reivindica, “porque os 
precisamos máis ca nunca”, os valores 
e principios que fixeron posible aque-
la resistencia, a declaración universal 
dos dereitos humanos e a construción 
dunha democracia social e económi-
ca. Unha utopía elemental e posible, 
unha sociedade da que sentírmonos 
orgullosos cun “plan completo de 
saúde e seguridade social, capaz de 
asegurar medios de subsistencia a to-
dos os cidadáns cando estean incapa-
citados para traballar”; “onde a esfera 
do traballo domine sobre o poder do 
diñeiro”; “cunha prensa independen-
te”; “onde tódolos nenos e nenas se 
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Editorial Morreu Tatic 

Rumores de esperanza 
Xan Guillén

Non sen retraso, pero temos unha débeda con Samuel Ruíz, Tatic. Nas linguas maias Tatic quer dicir pai ou 
avó. Con este nome era coñecido D. Samuel, bispo de S. Cristóbal de las Casas, en México. 

Distinguido coma pai dos pobres e defensor dos dereitos humanos, este bispo chegara a aquela diocese, con 
tan só 35 anos, alá polo 1959. O seu paso por Chiapas xa está sendo considerado agora como histórico. Foi o 
bispo que se identificou coas comunidades indíxenas, Maias, Choles, Tzotziles, Tojolabales, coas súas propias 
linguas, sempre marxinadas desde a colonización de América. Por iso está considerado como un defensor dos 
dereitos humanos, o que lle custou algún atentado e non poucas incomprensións dos irmáns no episcopado e 

da mesma Curia Vaticana.

Pero don Samuel mantivo 
sempre o valor e a fortaleza 
de ánimo. Representante xe-
nuíno da Teoloxía da Libera-

ción desde os inicios, era unha persoa con preparación e afeita á reflexión marcada pola realidade. Por iso non 
se distinguiu polas publicacións senón pola praxe pastoral, nun territorio largo que percorría á pé ou á cabalo 
en moitos lugares aos que non chegaban aínda as estradas. Ía ao encontro das pequenas comunidades illadas. 
Estas persoas eran as que el amaba primeiro, os pobres nos que encontraba ao verdadeiro Deus. Así o sentía.

Foi en 1994 cando se erguera na serra Lacandona o Exército Zapatista. D. Samuel, amante da paz con xustiza, 
non dixo que non á solicitude que o consideraba como a persoa capaz de presidir unha comisión intermedia-
ria entre os Zapatistas e os representantes do goberno mexicano. 

Sempre tivo un trato humano, afectivo e próximo ás persoas. A través de Antón Aneiros compañeiro irimego 
de Ferrolterra e da súa irmá, tivemos unha especial proximidade con el. No 95, logramos que se acercase á 
Santiago, onde ofreceu unha concorrida conferencia. Temos presente agora mesmo unha das preguntas que 
lle fixeron despois de escoitar a súa exposición da realidade que vivía como bispo de S. Cristóbal. Como se 
explica, dixéronlle, que teña una igrexa tan viva e tan activa contando con tan poucos sacerdotes? E a súa 
resposta foi lacónica e contundente: “Precisamente por iso”. E a cousa deu abondo que pensar a todos os 
presentes.

Foi o bispo que se identificou cos indíxenas, 
Maias, Choles, Tzotziles, Tojolabales...

Hai xente á cal os galegos debe-
riamos estarlles moi agradecidos. 
Vouvos falar dos dous casos que me 
veñen á cabeza e que son motivo de 
agradecemento. 

Rosa Díez, xa coñecedes a súa his-
toria. Dixo de Zapatero que era “ga-
llego, en el sentido más peyorativo 
del término”. Poucas veces en Galicia 
houbo tanta unanimidade en criticar 
as declaracións desta política. Face-
book encheuse de grupos e ditos cho-
queiros arredor disto. Incluso unha 
marca galega de auga fixo unha cam-
paña dicindo: Orgullosos de ser gale-
gos, no único sentido da palabra.

Marta López, concursante coruñesa 
de “Gran Hermano”. Puidemos vela 
todos dando a súa particular visión da 
situación lingüística de Galicia. Aos 

“profes” de galego regalounos unha 
fermosa pílula pedagóxica para tra-
ballar o tema dos tópicos. Na internet 
circulan toda unha serie de críticas e 
brincadeiras sobre esta rapaza que 
coñeceu a un rapaz moi guapo pero 
que cando se decatou de que falaba 
en galego deulle baixón. En Facebo-
ok hai un grupo que se chama “gale-
gofalantes orgullos@s de baixarlle a 
libido a Marta de Gran Hermano” 

Eu paseilles o vídeo aos meus rapa-
ces de 3º e 4º de ESO (castelán falan-
tes e moi pouco activos na cuestión 
lingüística) e todos coincidían en 
descualificar á esta rapaza. Como é 
posible que alguén pense así? Grazas 
a Rosa e a Marta por facer que nos 
sintamos orgullosos da nosa condi-
ción de galegos. Orgullosos do noso, 
orgullosos do galego.
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A peneira
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A A.C. VAGALUMES 
convocounos ao Cen-
tenario do pasamento 
de Ramón de Liripio. 
David Otero titulou a 
biografía Un colo no que 
contar. Deu coraxe sentir 
na aldea da Estrada, 
despobada, tanta luz:  
contacontos, nenas e 
nenas lendo ao “señor de 
xestás, andares e moito 
que contar”.Que cunda a 
vida! 

O Sorriso de Daniel cla-
ma ao Parlamento polo 
patrimonio -no pazo de 
Diomondi- esborrallado, 
coma as REITORAIS, 
erguidas con sudor e 
devoción. Cómpre darlles 
vida como fai Caritas: 
fogar para mozos e 
inmigrantes, espazos de 
cultura… Santiago fai 
albergues nalgunha e en 
Láncara convertérona en 
aula da natureza e centro 
social.

A feira do queixo da 
ULLOA mostrou as que 
os manteñen coa cuali-
dade tradicional, a carón 
da industria, que pula 
da exportación, coma 
a queixería Castelo de 
Pambre, que acadou a 
IFM, das distribuidoras 
alemanas e francesas 
para achegar a todo o 
mundo 6000 unidades 
diarias.

O Encontro das Mulleres 
do SLG, o 25, en Xinzo, 
-na foto, a secretaria en 
Vilalba-, reivindica a súa 
igualdade co cónxuxe 
traballando a explotación 
a tempo completo. Só 
un 7% dos pais, dedican 
igual ou máis tempo aos 
fillos. ELAS cobran un 
27% menos. O 75,3% dos 
científicos teñen contrato 
indefinido e elas só a 
metade. 
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Alfonso Blanco Torrado
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“Nacidas o 8 de 
MARZO”, de Ana 
Bermejillo, é a historia 
de 15 mulleres africa-
nas emprendedoras que 
crearon da nada unha 
empresa solidaria e sosti-
ble. A mesma dignidade 
que transmite a novelista 
senegalesa Marie Ndiaye 
en Tres mulleres fortes. 

Na foto, unha campaña 
da FAME do Movemen-
to Cultural Cristán. Urxe 
parar a especulación de 
prezos de alimentos, un 
50% máis. Perdese o 30% 
da comida producida; 
rescatando a metade 
reduciríase o 25% a pro-
dución necesaria para o 
2050. O cambio climá-
tico vai reducir no 2014 
o 14% do trigo o 11% do 
arroz e 9% do millo. 

A revolución do CAIRO 
fixo máis gratificante “O 
Espírito da Mocidade”, 
que ensina dende hai 
anos, porta a porta, a 
reciclar, (alfabetizando 
150 fillos dos “zabalín” 
os basureiros) con ele-
mentos recollidos do 95% 
das 14.000 toneladas 
por día. Aprenden teatro, 
música e a coidar da 
saúde. Van crear 100 
empresas pois cada tone-
lada xera 12 empregos. 

Un xornal aturula con 
que non hai 
ENTROIDO en Bo-
robás. Algo antinatura. 
Queimado o entroido, 
abrolla a primavera, e o 
melro volve a escoitarse, 
coma anuncia Manuel 
María: “No tempo de 
botar o liño/agachado 
na silveira,/ canta o 
melro melriño/ a vida da 
primaveira.”. Ilustración 
de Xoán Balboa
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Pedro Pedrouzo Devesa
Municipais 2011  

1.  O mellor urbanismo é o que fan os promotores. Os po-
líticos sempre se equivocan e nos obrigan a malven-
der fincas estupendas a prezos de risa (menos as dos 
amigos), co gallo de que fan falla zonas verdes. Zonas 
verdes si, pero nas terras do veciño.

2. Para que protexer edificios de máis de cincuenta anos 
que non serven para nada máis que para dar gasto? 
Alguén mira para eles? Se hai que derrubar unha casa 
para facer outra mellor, para que esperar a que se con-
virta en ruínas? É mellor derrubala cando se pode ven-
der a bo prezo. Mira que non se tiraron casas e casas 
vellas!

3. Que teima con que non podo construír na miña leira! 
E logo non teño dereito a ter unha casiña no campo 
para irme coa familia e os amigos nas fins de sema-
na? Acaso non vou poder ser ecoloxista, precisamente 
agora que tan de moda está?

4. Que tontería é esa de facer peonais rúas enteiras e non 
deixar pasar os coches para que aparquen onda o meu 
comercio! Aos clientes hai que darlles todas as facili-
dades posibles! Mira como fan centos de aparcamen-
tos nas áreas comerciais! Pois no resto, tamén. Cantos 
máis coches veñan, mellor! Hai que vender!

5. E de facer esas rúas peonais, chega con facer tres no 
centro! Nos barrios non pintan nada. Para qué facer 
rúas verdes peonais con árbores e con bancos nos ba-
rrios das ciudades, por onde poidan pasear tranquilos 
os vellos e os cativos, cando o que todos queremos 
son prazas de aparcamento? Iso é o que máis falla fai, 
e que sexan de balde, nada de zona ORA. As zonas 
ORA non se fan para racionalizar o uso dos aparca-
mentos, senón con afán recadatorio, como os radares 
de tráfico. Malandríns!

6. A quen se lle conte que agora me queiran obrigar a 
arranxar a vivenda pola maldita inspección técnica de 
edificios… E que pasa se teño dez casas baleiras e sen 
atender? Xa lles darei uso, cando me conveña. Se cae 
unha tella, que se lle vai facer!

7. Antes dicían que se construía de máis, agora que hai 
que axudar aos que constrúen. Por fin se deron con-
ta de que o importante das vivendas non é vivir nelas, 
senón construílas. Unha vez feitas…, pois a facer máis. 
Que demo! Todos temos que traballar.

8. Tanto carril bici e  tanta tontería! Cando se decatarán 
de que á xente non lle gusta ir en bici pola cidade? 
Os ciclistas non fan máis que molestar, non coma os 
coches, que dan servizo! O que tiñan que facer era 
construír centos de prazas de aparcamento de balde 
en todas as ciudades, prazas amplas e con alguén que 
che aparque e che garde o coche. Todo de balde. Creas 
emprego! E que pague o alcalde co que gasta en comer 
por aí!

9. Andan a discutir por aí se construír en horizontal 
(menos alturas e menos zonas verdes) ou en vertical 
(máis alturas con máis zonas verdes). Eu prefiro ho-
rizontal…, e durmir a mona! Tanto pensar! Pois xa se 
construirá como mellor conveña! Ai ho!, como sigades 
así, vánsevos ir os promotores aos países emerxentes 
eses e logo ides chorar pedindo por eles.

10, Para acabar de rematala, agora deulles por facer polí-
gonos industriais por todas partes. Será posible! E todo 
coa excusa esa de que hai que ter solo dispoñible e ur-
banizado para que as empresas que queiran instalarse 
no municipio, o fagan da forma máis cómoda posible! 
Si ho! Era o me faltaba por oír. Pois se unha desas em-
presas quere vir, que merque ela o terreo onde queira, 
e o urbanice cos seus cartos, que espabilen, carafio!, 
como fixo todo o mundo. Se queren vir, van vir igual. 
Dáme dor de corazón ver os polígonos así, baleiros. 
Era mellor como estaban antes, a monte.

11. E para acabar de tocar o carallo, agora temos que pa-
gar máis pola auga, cando case sempre foi regalada! 
E todo pola carallada esa das potabilizadoras e as de-
puradoras que tanto limpan nela. Pois sabes que che 
digo? Que tan limpa non pode ser sa. Tan malo sería 
que fose directa ao río como foi toda a vida? Se ao 
final todo acaba no mesmo sitio, e o mar é moi, moi 
grande!

2ª PARTE. Urbanismo: 
 un decálogo (+1) para seguir abusando da terra



7

O Peto do Santo Antón
Rubén Aramburu

Creo que xa che falei del algunha vez, si home, de D. Dositeo, o cura de Ribadu-
mia. O outro día os veciños todos fixéronlle grande homenaxe pois cumpriu os 90 
anos, e non para. Andou algo amolado o ano pasado pero anda xa coma unha 
rosa. Recórdame aquilo que contan de Diógenes, un filósofo grego a quen alcu-
maban o can. Ía xa velliño e dixéronlle que tiña que minorar, que debía andar 
máis a modo… e sabes que respondeu?: - Érache boa, e logo teñen os atletas que 
minorar cando están preto da meta?

A D. Dositeo entrevistárono nun xornal con motivo da festa, e amosou ben coma 
é e coma foi sempre, unha persoa rebelde que non cala ante as inxustizas. Na 
época do defuntiño quixo desterralo un gobernador que había en Pontevedra, e 
por qué, pois porque non se arrimaba aos poderosos, nin aos caciques, e anda-
ba preocupado de tanta pobreza e ignorancia como había. Ademais D. Dositeo 
dedicouse a axudar a aqueles que non eran moi ben vistos polo réxime e a boa 
sociedade. Defendeu o galego, que introduciu nas misas e na catequese coma cousa normal: 
era a lingua na que falaba a xente.

Aos 90 anos pensa que a nosa igrexa ten moito que evolucionar e non pode quedar pecha-
da nos esquemas do pasado, así parécelle ben que casen os curas e mesmo que as mulleres 
sexan curas, nisto o D. Dositeo dálle voltas a moitos! O que máis me gustou e que fala sen 
medo, pois ultimamente haiche moito medo nesta barca de Pedro, cousa nada boa para 
navegar polos mares do mundo.

D. Dositeo é de Cerdedo, de por aí foi outro cura valente, Manuel Espiña, do que celebramos 
o primeiro cabodano do seu pasamento. O concello de A Coruña dedicoulle estes días unha 
rúa e o 11 de marzo hai gran recoñecemento na Fundación Luis Seoane. No cartaz que 
reparten pon:

“Manuel Espiña, un bo cura, un galego bo e xeneroso”. O mesmo que Dositeo, debe ser 
cousa da terra dos canteiros. Parabéns aos dous. 
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Tareixa Ledo Regal
Actualidade Da privatización da auga en Galiza 

municipal ou de comunidade veciñal, 
e tanto no caso de proceder dun pozo 
propio, de fonte ou de aproveitamen-
to da chuvia. Certo é que os usos agrí-
colas, gandeiros e forestais aparecen 
na lei coma exentos sempre que non 
exista contaminación por fertilizan-
tes, pesticidas ou materia orgánica; 
pero tendo en conta os modos de pro-
dución industriais promovidos desde 
as administracións nas últimas déca-
das, a maior parte da xente do agro 
terá que pagar unha cota que non 
fará máis que incrementar os custos 
de produción e reducir os xa mingua-
dos beneficios da actividade.

Que mellor que rematar un domingo de xantar e conversas indo ao cine! E 
aló entramos de cheo e con crueza no mundo de Colón... da miserable colon-
ización e masacre da xente indíxena... E entramos tamén de cheo na Guerra da 
Auga de Cochabamba, en Bolivia, onde tivo lugar entre xaneiro e abril do ano 
2000 a “primeira rebelión do século XXI”, provocada pola privatización do 
abastecemento da auga municipal. También la lluvia, a película dirixida por 
Icíar Bollaín, producida por Vaca Films e protagonizada polo tamén galego 
Luís Tosar foi quen nos levou da man nesta viaxe á crúa realidade do intento 
de usurpación privatizadora -do roubo- dos recursos básicos e colectivos e da 
loita dos pobos por eles. A historia continúa na nosa terra...

A auga é vida e o dereito á auga 
é un dereito esencial

1. Da privatización dos recursos bási-
cos para a vida: a nova Lei de Augas 
de Galicia 

O pasado mes de xaneiro entrou en 
vigor a nova Lei 9/2010 de Augas, 
aprobada polo Parlamento galego 
(DOG nº 222). Con esta lei créase un 
canon -é dicir unha cota- para todas 
as persoas físicas, xurídicas ou as en-
tidades que usen ou consuman auga. 
Deberán pagalo as vivendas particu-
lares, as comunidades veciñais e as 
diversas actividades. Este canon é un 
novo imposto que se vai aplicar inde-
pendentemente de que a auga sexa 
doce ou salgada, de traída particular, 

Coa nova Lei as competencias pasan  da Xunta a Augas de Galicia.
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Con esta lei, todas as competencias en 
materia de augas pasan da Xunta de 
Galicia á empresa Augas de Galicia; 
unha empresa pública de dereito pri-
vado suxeita ás leis do mercado. A lei 
supón a xestión privada das políticas 
de abastecemento e saneamento, da 
planificación territorial e urbanística 
e da xestión tributaria da auga. Per-
mite facer negocio coa planificación 
hidrolóxica, coa construción de infra-
estruturas -que se fan normalmente 
con axudas públicas-, coa produción 
de enerxía hidráulica e cos seus usos 
industriais. E abre, ademais, a posi-
bilidade de vender un río a unha in-
dustria calquera ou transvasar auga a 
outras comunidades. É dicir, permite 
facer negocio coa auga.

Se ben no resto dos países europeos 
se posibilita un control privado de 
certos servizos relacionados coa 
auga (abastecemento, rede de sumi-
doiros...), coa nova Lei de Augas de 
Galicia, o proceso privatizador chega 
máis lonxe: o goberno galego conver-
te a mesma auga nunha mercancía, 
privatizando o mesmo ben, a auga.

A perspectiva de que 2/3 da po-
boación mundial non van poder ac-
ceder á auga potable no ano 2050 fai 
dela un valor estratéxico; un recurso 
ansiado polas empresas multinacio-
nais e polo sistema neoliberal que 
pretende controlala e incorporala á 
lóxica da mercantilización cara a ob-
ter substanciosas ganancias. Tanto as 
empresas e entidades financeiras in-
ternacionais -Banco Mundial, Fondo 
Monetario Internacional ou BID- 
como os acordos da OMC ou os Tra-
tados de Libre Comercio apostan por 
unha privatización e mercantilización 
deste e doutros recursos básicos para 
a vida. 

2. As loitas pola auga, recurso vital e 
ben colectivo.

Os intentos de apropiación e privati-
zación da auga están a provocar con-
flitos sociais en todos os continentes. 
Os pobos indíxenas dos países do 
sur son quen máis están a sufrir es-
tas políticas. Na “Guerra da Auga” de 
Cochabamba (Bolivia) -a “primeira 
rebelión do século XXI- a “Coordi-
nadora del Agua y de la Vida” con-
seguiu expulsar á multinacional que 
pretendía facerse dona da auga. Nes-
ta Coordinadora, as mulleres des-
envolveron un papel fundamental 
desde a súa visión de racionalidade e 
coidado na xestión da auga, da saúde 
e da vida. 

Estes recentes conflitos históricos en 
defensa do dereito á auga apuntan 
a que as loitas locais son capaces de 
cambiar desde abaixo o embate do 
libre mercado e que é posible cons-
truír alianzas entre organizacións, 
articulando campañas desde novas 
perspectivas: desde os saberes locais, 
desde o coñecemento indíxena e co-
munitario, desde as necesidades dos 
pobos e desde os mecanismos que 
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construíron as culturas para buscar 
unha xestión sostible do recurso auga 
que respecte os dereitos humanos e 
os dereitos da propia natureza.  

Nesta liña de acción, en Galiza o Sin-

dicato Labrego Galego (SLG) iniciou 

no mes de xaneiro pasado unha cam-

paña cara a informar do proceso de 

privatización da Lei de Augas galega, 

para artellar unha resposta con outras 

organizacións sociais. Parte desta 

campaña consiste en pedirlle aos con-

cellos que se neguen a colaborar no 

cobro do canon. O SLG entende que 

calquera normativa debería impedir 

que se privatice, se saque beneficio 

ou se especule coa auga, e que os go-

bernos deberan garantir que a auga 

siga sendo un ben público universal, 

sen prezo. Porque unha cousa é pagar 

os gastos do subministración de auga 

ao concello, e outra moi diferente é 

empezar a pagar un prezo por un ben 

universal, a auga. Sen dúbida estamos 

ante o comezo dunha loita colectiva 

importante en defensa dun dereito 

básico para a vida.

A auga estase a volver un recurso 
estratéxico ansiado polas multinacionais

A privatización da auga provocou un grande conflito en Bolivia

Moitas comunidades e organizacións 
falan dunha Declaración Universal 
dos Dereitos da Auga como un ben 
común que non só pertence ás so-
ciedades humanas senón aos outros 
seres vivos do mundo. E reivindícana 
como un ben común e un dereito da 
natureza. Porque a auga é un recurso 
esencial para o mantemento dos sis-
temas ecolóxicos en todo o planeta. 
A auga é vida e o dereito á auga é un 
dereito esencial para garantir a vida e 
a saúde das colectividades. Polo tan-
to, debe ser coidada como un ben non 
comercial indispensable para o man-
temento da vida. 
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O noso taboleiro Manuel Espiña vive para sempre
Victorino Pérez Prieto

“Pra min tódolos días do ano e 
tódolos anos da miña vida foron 

e han ser datas adicadas a Galiza, 
como home e como crego”. 

(Outeiro de San Xusto, 9/IX/1973)

Hai agora un ano do pasamento de 
Manuel Espiña. O mesmo día 28 á 
tarde, pouco despois da súa morte, 
enviabamos aos amigos e amigas un 
e-mail co encabezamento: “Morreu 
e resucitou o Manuel, vive para sem-
pre”.

“O compañeiro e amigo, o gran loita-
dor pola causa do Reino de Deus en 
Galiza, Manuel Espiña vén de falecer. 
Falei con el antonte e xa case non lle 
podía entender ren do que me dicía, 
a pesar dos seus esforzos por falar e 
falar…

Nós sabemos moi ben que morrer 
non é acabar, senón acadar unha paz 
infinita; máis aínda sabemos que vi-
mos de Deus e imos a Deus, nada se 
perde de nós… Oxalá o saibamos 
dicir de forma non dualista, pero 
sincera. Que a nosa oración e a nosa 
eucaristía neste domingo sexa un en-
contro co mellor do Manuel”.

E concluía coas súas verbas do co-
mezo.

Entre as mensaxes que recibín de 
contado, recollo só unhas verbas do 
común amigo Manolo Rivas:

“Estou no aeroporto, en Heatrow, á 
espera dun voo que me leve a casa. 
Venho de ler a túa mensaxe e que-
dei nunha doída suspensión. Non sa-
bia que Manuel estaba tan enfermo. 
O que si sei e que é magnifico o teu 
xeito de transmitilo. Tan triste nova é 
unha fermosa homenaxe que nos une 
a Manuel como un relampo risonho e 
a bulir contra o conformismo. Grazas, 
irmán”.

Un cristián, un auténtico profeta

Estas verbas dun dos nosos escritores 
máis lido definen ben a Manuel Es-
piña; cabezón e teimudo no que cría 
que debía facer, e mesmo indo ao 
revés daquilo que se dicía do común 
dos mortais: “revolucionario de novo, 
conservador de vello”. O mesmo 
Manolo Rivas escribira hai uns anos: 
“O paso dos anos foi facendo a este 
cura máis radical fronte á inxustiza”.

Hai máis de trinta anos, Luís Seoane 

–que non era, precisamente, dos que 

ían moito ao templo...- xa escribira 

del: “Un cristián en comuñón co seu 

pobo; coma os apóstolos e os primei-

ros cristiáns... abourados, máis cheos 

de esperanza”. O seu fermoso cadro 

do Cristo en camiseta, que lle regalou 

nun intre dramático no que a dita-

dura o puxera nas listas negras dos 

indesexables, acompañouno moitos 

anos na cabeceira da cama. “No Deus 

que vostede predica, tamén creo eu”, 

dixo Seoane. 

No Outeiro de San Xusto escribiu hai 

máis de cinco lustros algo que tentou 

facer realidade cada día: “O crego 

non pode limitarse a ser soamente 

sacerdote, senón que tamén debe ser 

profeta... Ten que comportarse non 

só como ministro do culto, senón ó 

mesmo tempo coma os profetas, que 

denuncian a práctica cultual estab-

lecida, cando se desentende da xusti-

za para o pobo” (17/X/1984). Aínda 

que pertencía a un colectivo que de-

ploraba maiormente o galego, sabia 

moi ben que “o máis grande que te-

mos os galegos, a nosa lingua, é pra 

moitos como as follas secas, que se 

espera que o vento as leve a calquera 

recanto... dificilmente se pode dar en 

Galicia fe verdadeira sen galegui-

dade” (1/6/84), e tentou sempre em-

endar isto.

Por iso traduciu os Evanxeos ao ga-

lego (A Palabra de Deus. Evanx-

elios, 1965), fixo con outros colegas 

o Misal Galego dos Fieis, participou 

nos Coloquios, Cruceiros, Romaxes, 

Encrucillada, Irimia... E deixounos 

ese testemuño como o seu mellor tes-

tamento; sobre todo para a súa ben-

querida “Comunidade de vida cristiá 

Home Novo”. ¡Moitas grazas Manuel!
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O Fervedoiro: 
M. Prada

Vivindo a educación dende o limiar 
da porta

Un día, alá polo mes de setembro, 
chegas traballar ao IES de Melide; 
deseguida hai un “Comité de Recep-
ción” que informa de todos os, cha-
mémoslles así, “Equipos de Traballo” 
nos que te podes integrar. O primeiro 
do que, con toda seguridade, escoita-
rás falar é do Equipo de Normaliza-
ción e Dinamización Lingüística, que 
aglutina moitas das actividades que 

en Radio Melide, aínda que tamén se 
poden escoitar a través de Internet, 
entrando na web do IES.

Falamelide leva funcionando desde o 
curso 94-95, e temos auténticos “pro-
fesionais” das ondas no Centro. E o 
certo é que, cando é unha actividade 
vencellada a unha materia calquera, 
é dicir, cando non é unha actividade 
extraescolar, os alumnos/as, mesmo 
aqueles/as nun principio menos da-
dos, convértense en verdadeiros en-
tusiastas ao descubriren que son quen 
de facer algo diferente daquilo ao que 
están afeitos.

Ler e saber falar

Ao tempo, ou pouco tempo despois, 
escoitarás, verás escrita nun cartel, 
ou proxectada na pantalla da entra-
da, unha palabra, INTRES: é a revista 
do Instituto, e xa vai polo número 55. 
Está aberta a todas as persoas do IES 
que queiran colaborar, aínda que a 
maioría dos/as autores/as do que nela 
aparece son, loxicamente, alumnos/
as. Os artigos, entrevistas, relatos, pa-
satempos, reportaxe, etc., que nela se 
publican son, en ocasións, feitos como 
parte da actividade da aula, mais hai 
moitos casos nos que son iniciativa de 
un ou varios alumnos/as que queren 
amosar a súa creatividade. Como cal-
quera outra revista, a nosa ten Conse-
llo de Redacción e colaboradores/as.

“Cando sae o INTRES?”: A chegada 
dun número da revista é agardada con 
expectación por todo o alumnado.

“Es capaz de defender a túa opinión 
en público?”: esta frase, que verás 
escrita nalgún cartel, tenta incitar o 
alumnado a participar no “Club de 
Debate”. A idea de levar a cabo unha 
actividade na que alumnos e alumnas 
se enfronten dialecticamente xurdiu 
a raíz da participación do IES na I 
e II Liga Galega de Debate. Un dos 
obxectivos que se pretende acadar é 

“Educar e instruír non é o mesmo 
nin se escribe igual”. Yirmara Torres 
Hernández.

se levan a cabo no Centro, e todos os 
seus grupos, nos que a túa colabora-
ción será recibida con gran entusias-
mo. Alguén che contará que hai un, 
o dos Xogos Populares, dedicado á 
difusión e conservación deste tipo de 
xogos. Ademais, verás expostos nun-
ha vitrina unha serie de xoguetes que 
foron construídos no Taller do Ciclo 
Formativo de Madeira. Se che chamar 
a atención esta clase de xogos, e cres 
que é un patrimonio que se debe  con-
servar e transmitir,  vas ter a oportuni-
dade de traballar con eles integrándo-
os no proceso educativo, porque non 
hai celebración lúdica (solsticio de In-
verno, Entroido, etc.) onde estes xo-
gos non estean a disposición do alum-
nado, e con notable éxito, por certo.

A continuación vas oír falar de “Fala-
melide a radio natural, a radio do Ins-
tituto de Melide”. Falamelide é unha 
emisora de radio cuxos programas 
son creados e realizados polo propio 
alumnado. Os programas grávanse ao 
longo de toda a semana, ben como 
parte dunha clase ,ben como activida-
de extraescolar, xa un luns ou un mér-
cores pola tarde; e emítense o venres 

Ies de melide. Toda unha experiencia educativa

Vista xeral do IES de Melide
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a mellora da convivencia a través do 
fomento de valores como o respecto 
polos demais e as súas ideas e a to-
lerancia fronte ao diferente. Así, non 
estou de acordo co que dis pero defen-
derei coa miña vida o teu dereito a ex-
presalo, é a máxima que inspira todas 
as actividades do Club.

“Papalibros”?, “Bookbusters”?: clubs 
de lectura. Os membros, alumnos e 
alumnas, realizan reunións periódicas 
para intercambiar opinións e expe-
riencias sobre libros lidos de forma 
voluntaria. Hai un carné cunha dobre 
función: levar un rexistro dos itine-
rarios lectores dos alumnos/ as, para, 
así, coñecer mellor os seus gustos e 
aconsellalos de forma máis efectiva, e 
servir de elemento identificador á vez 
que estímulo de lecturas, pois é un 
carné-bono co que os alumnos/as po-
den obter un vale para mercar o me-
llor agasallo para un lector: un libro. 
Este carné-bono ten seis cuadrículas 
na parte traseira, correspondentes a 
seis lecturas á marxe das obrigatorias; 
cando as cuadrículas están seladas, 
recíbese o premio. Ah!, as reunións 
realízanse arredor dunha pizza que se 
comparte. 

A lingua galega: correndo cara ao fu-
turo

Máis ou menos no mes de abril, co-
mezarás a ver carteis que pidan a túa 
colaboración para o “Corremelide”, 
unha carreira que discorre polo casco 
histórico da vila e que este ano, 2011, 
celebrará a súa decimoprimeira edi-
ción. O Corremelide é unha carreira 
en defensa da lingua e moito máis. É 
unha xornada de convivencia entre 
alumnado e profesorado do IES, os 
tres CEIP de Melide e os CEIP de 
Arcediago, Visantoña e Toques. E é 
unha xornada na que tamén hai lugar 
para a solidariedade, pois un grupo 
de alumnos e alumnas, de xeito to-

talmente voluntario, fan posible que 
unha compañeira que está en cadeira 
de rodas faga o percorrido da carreira 
guiada por eles.

Ademais do evento deportivo, as 
carreiras organizadas en categorías 
establecidas por idades, teñen lugar 
outras actividades como xogos po-
pulares, entrega de premios dos con-
cursos convocados con motivo do 
Día das Letras e lectura do Manifes-
to en Defensa da Lingua gañador do 
concurso convocado polo Equipo de 
Normalización e Dinamización Lin-
güística do IES.

Corremelide adoita ter lugar o último 
venres do mes de maio, e supón unha 
especie de colofón de todas as activi-
dades realizadas ao longo do curso.

Do local ao global: a celebración das 
Xornadas mundiais

Ao tempo que vas sabendo destas ac-
tividades, avanza o curso e hai unha 
serie de datas que sempre conme-
moramos, aínda que non do mesmo 
xeito. O primeiro día que queremos 
celebrar dun xeito especial é o 25 de 
novembro, Día en contra da Violen-
cia de Xénero. Este curso, 2010-2011, 

realizamos unha actividade especial: 
fomos á Praza do Convento, pintamos 
no chan a frase NIN UNHA +, me-
témonos dentro das letras para for-
malas e lanzamos globos brancos que 
simbolizaban as mulleres mortas en 
2010 por mor da violencia. Ademais, 
alumnos e alumnas explicaron por 
que é o 25 de novembro a data esco-
llida para esta conmemoración e que 
tipos de violencia de xénero existen. 
Por outra banda, no IES había murais 
e unha proxección na pantalla da en-
trada.

A segunda data que conmemoramos 
dun xeito especial é o 1 de decembro, 
Día Internacional de Loita contra 
a Sida. Murais, unha proxección na 
pantalla da entrada, reparto de lazos 
vermellos entre alumnado e profeso-
rado, un obradoiro sobre prevención 
da SIDA e grandes lazos vermellos 
repartidos polo centro foron as acti-
vidades que, este curso de 2010- 2011, 
realizamos.

Chega o mes de xaneiro: o 30 é o Día 
Escolar pola Paz e a Non-Violencia. 
Para conmemorar esta data, o día 28 
tivo lugar unha Carreira Solidaria, ini-
ciativa da ONG “Save the Children”, 
na que se recadan cartos cun fin soli-

O alumnado participa activamente en Falamelide
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O Fervedoiro: 
M. Prada

rais, proxeccións, concursos, trípticos 
informativos… As suxestións son 
sempre ben recibidas!

Desde que chegas até a celebración 
do Corremelide, terán pasado outras 
datas, que se celebran dun xeito fun-
damentalmente lúdico: o Solsticio de 
Inverno ou o venres anterior a En-
troido. E Obradoiros de Educación 
Sexual, Xornadas de Orientación 
Académica e Profesional, certames de 
creación literaria, concursos, viaxes, 
curtas e longas, saídas pola contor-
na próxima, intercambios con outros 
Centros, asistencia a representacións 
teatrais e proxeccións de películas, 
charlas, sesións de contacontos, etc. 
Tamén saíu do prelo o boletín Dálle á 
lingua, publicación en que o alumna-
do recolle informacións relacionadas 
coa lingua, pasatempos ou “toxos e 
flores” para accións a prol ou en con-
tra do galego.

Ben, posiblemente quédame por falar 
de moitas actividades nas que podes 
colaborar. Espero que haxa algunha 
que che resultase atraínte e quixeses 
implicarte nela; pero, sobre todo, es-
pero que algunha, mellor algunhas, 
lle resultasen atraíntes ao alumnado e 
quixese participar nelas, pois para el 
están proxectadas.

E agora que marchas, fíxate, se non o 
fixeches xa, no gran cartel que hai an-
tes de entrar no IES: reparaches que, 
entre outras moitas cousas, che está 
dicindo COLABORA? 

“Educar é moito máis que ensinar: é 
humanizar”. Mariano Martín Gordillo

seguinte semana, un grupo de alumnos 
e alumnas vendeu Tirabicos de papel 
confeccionados por eles/as.

Outra data que sempre se conmemo-
ra é a do 8 de marzo, Día Internacio-
nal da Muller. E, por suposto, o 17 de 
maio, Día das Letras. Non sabemos, 
aínda, que se vai facer este curso, mais 
seguro que, cando menos, haberá mu-

Corremelide é unha mostra da repercusión social das actividades do Instituto

dario e que este ano irán destinados á 
reconstrución de Haití. E lanzamos a 
campaña Bicos para a paz co propósito 
de recadar fondos para enviar, tamén, 
a este estado caribeño, xusto cando se 
cumpre un ano do terremoto que des-
truíu o país; para este fin, ao longo da 
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Boa Nova
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Cando leo esta pasaxe do evanxeo, venme á 
mente Amós, aquel gandeiro de Técoa que aló 
polo 760 a.C., vendo a fame e a miseria en 
que viven moitos desposuídos de Israel a conta 
duns pouco enriquecidos, vai a Samaría e di no 
nome de Deus a aqueles “que esfolan o pobre e 
asoballan ao necesitado”: “Aborrezo e rexeito 
as vosas festas, non soporto o cheiro das vosas 
liturxias (...) Arreda de min a charanga dos 
teus cantos! Non estou para escoitar música 
das túas arpas. O dereito ten que fluír coma 
un río, e a xustiza como manancial perenne”. 
(Am 5,21-24) 

Amós ameaza cunha destrución que acontecerá. 
Xesús non bota man das ameazas, pois non fai 
falla: se a xustiza non corre coma un río, se 
non acaban as aduanadas dos malfeitores, non 
poderá chegar o Reino do Ceos e, polo tanto, 
estamos fóra del. “Endexamais vos coñecín. 
Arredádevos de min os malfeitores!”.

Fálase de crise, e de quen a está a pagar, e 
eu recordo a cita do pastor alemán Martin 
Niemoeller (falsamente atribuída a Bertolt 
Brech) que dicía: “Cando os nazis viñeron 
buscar aos comunistas, calei porque eu non 
son comunista, cando meteron no cárcere aos 
socialdemócratas, calei, porque eu non son 
socialdemócrata (...). Cando viñeron buscarme 
a min, non había ninguén máis que puidera 
protestar.”

A nós pásanos algo parecido. Mentres as que 
vivían a cruz da nosa bonanza económica eran 
as xentes dese terceiro mundo tan afastado, 
non nos importou. Agora que a vemos de cerca 
que? Empezaremos xa a berrar pola xustiza?

Carme Soto A
 P

A
LA

BR
A

 DOMINGO 6 DE MARZO. 
9º DO TEMPO ORDINARIO. Mt 7, 21-27
Naquel tempo, dixo Xesús aos seus discípulos: “Non todo 
aquel que me di: “Señor, Señor”, entrará no Reino dos 
Ceos, senón o que fai a vontade do Pai meu, que está nos 
ceos.

Moitos hanme dicir naquel día: “¡Señor! ¡Señor!, non 
profetizamos no teu nome, non botamos os demos fóra no 
teu nome, e no teu nome non fixemos moitos milagres?”

Eu entón heilles dicir abertamente: “¡Endexamais vos 
coñecín: arredádevos de min os que practicades o mal! 
(...)”

O
 E

C
O

Este eco chega de lonxe, na xeografía e na escala 
social. Traballo nun encontro de xente que aínda 
teima por cambiar o mundo, cos máis pobres dos 
pobres que, por certo, din que non lles gusta que 
se lles chame pobres porque eles non “son” pobres 
senón que viven en situacións de pobreza. Unha 
xornada ben chea  de traballo intenso e de soños 
que moito se asemellan ao Reino dese Xesús que aquí 
ninguén nomea. Será que estes non precisan andarlle 
co “señor, señor”. Cheira a oración fonda, calada, 
da que non precisa palabras. À volta, anímase a 
conversa no bar da hospedaxe. Ti es crente? Si,  pero 
non creo na igrexa. Outro: eu creo no misterio. Outro 
máis: quitáronme a fe tantas inxustizas cometidas 
contra min e os meus semellantes por xente da igrexa, 
e os curas non son o peor, están os beatos e beatas. 
.. Os que rezabamos hai dez minutos ficamos mudos. 
Un respecto.

En serio “Señor” , tantos  que falan  de ti quitan 
(quitamos?) as ganas ata de te nomear. Como para 
botar a  tremer... Hoxe voute nomear polo seu nome, 
os teus amigos e amigas que andan por aquí: hoxe 
chámaste Monique, Pascale, Alfonso, Elisabeth, Jean-
Paul, Joseph, etc., pola lista, para non esquecer ningún 
dos teus nomes, dos teus rostros, para non buscarte 
onde non estás e tentar facer o que mandas. Brétema 
trae sabor a sal, sei que os vagalumes pronto serán 
laparadas incendiarias. Traballaremos para que 
así sexa, para que se vexa, porque as nosas obras 
falarán da nosa fe, aínda que fora estea escuro.  Hai 
tanto por facer para salgar este mundo! Malia que 
parece que tantos só empregan o seu sal para botalo 
nas feridas e prefiren acender candeeiros ostentosos, 
outros, outras, pecadentos como os que máis, pero 
silandeiros e testáns, teremos que aprender a poñer o 
noso facho ben alto. O pobo non pode esperar máis 
por esa cidade nova que tantas veces prometemos 
construír. E sabes que? Como sei que non nos darás 
descanso mentres non demos a cara, non temos 
medo. Que o saiban todos.

Christina Moreira
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Falando da lingua Para lle ir buscando o xeito…
Lidia e Valentina

 O Fachineiro do audiovisual
LAV

Neste momento no que o sector da 
creación audiovisual convive, coma 
todo o mundo, coas vacas fracas paga 
a pena volver os ollos a unha aso-
ciación preocupada pola formación 
popular neste campo das artes. Se-
nunpeso.org, que tal é o seu nome, 
organiza todos os meses de febreiro 
cursos monográficos para a xente 
interesada en inciarse ou perfeccio-
nar as destrezas artísticas: edición, 
produción, son, cámara, interpreta-
ción, stop motion... Ademais, faino 

en galego e nun contorno rural, xa 
que os cursos teñen lugar no concello 
de Vedra. Á fronte deste Laboratorio 
Audiovisual de Vedra está Abelardo 
Rendo, do que queriamos recomendar 
unha curtametraxe que leva por título 
Sulfato (pódese atopar en flocostv ou 
preguntándolle a google). Moitas crea-
cións de mérito nunca chegan a atopar 
unha canle de distribución axeitada e 
só vemos a punta do iceberg, coma as 
18 comidas de Jorge Coira.

A.Q.

“No le doy ningún xeito a hacer el pas-
tel de pan reseso”  vimos de escoitar 
agora mesmo … E reflexionamos…

Aquí temos un exemplo claro das in-
terferencias léxicas do galego no caste-
lán, das que xa vos falamos. Hai moitas, 
e cómpre desmitificar ese pensamento 
de que falamos mellor castelán ca ga-
lego. Non podemos dicir os que mama-
mos galego que non sabemos... Pois o 
castelán tampouco o falamos  ben.

Non imos dar a chapa coa cuestión do 
bilingüismo máis ou menos harmó-
nico, máis ou menos restitutivo, máis 
ou menos substitutivo.  Temos dúas 
linguas na comunidade e xente que 
fala galego, máis galego, as dúas, máis 
castelán ou castelán só. Por desgraza, 
e, se non se pon remedio, cada vez os 
primeiros son menos e os últimos máis, 
e… en aumento.

O caso é que en Galicia hai un idio-
ma propio que é o galego e este ten o 
léxico para describir a realidade desta 
terriña do noroeste peninsular. Por iso 
temos moitas palabras, por exemplo, 
para falar da chuvia (desde orballo a 
trebón, do que xa falamos outro día), 
que por iso xa o castelán tomou pres-
tado o termo“chubasco”, aínda que lles 
escapou o b… 

E tamén temos palabras en galego que 
coa súa tradución ao castelán, no caso 
de que o usuario a saiba, perden...  xei-
to… Que non é o mesmo dicir: “Non 
lle dá xeito ningún a iso” ca “Non fai 
ben iso” aínda que signifiquen o mes-
mo. Os galegos se cadra é que somos 
xente con xeito (con maña) para facer 
miles de cousas diferentes e por i so 
“xeito” é unha desas palabras polisé-
micas que tanto se usan en galego case 
como comodín. É que aquí na nosa te-
rra somos moi xeitosos e xeitosas. Así 
é que vos pode dar xeito ou non pasar 
pola nosa casa e tomar un cafeíño, e 
unha roupa dános xeito e outra non, é 
que hai que comprar roupa ó xeito, que 
nos vaia ben, porque se nos ven des-
aliñados igual nos din que non temos 
xeito ningún, pero ó mellor tampouco 
temos xeito para a pintura ou para a 
música e non lle vemos xeito a calque-
ra texto que lemos e non entendemos, 
ó mellor  é simplemente que el  non 
ten xeito, porque hai xente que fai as 
cousas así, sen xeito. E este problema 
da crise quizais teña a súa raíz en que 
viñamos dun tempo en que se gastou 
sen xeito, agora toca andar de vagar, ó 
xeito, para que as cousas vaian indo e 
tomando xeito, que esta situación xa 
non ten xeito nin dereito!

 torta de queixo sen xeito ningún 


