
 ANO XXXI • Nº 829 - Do 28 de marzo ao 10 de abril de 2011

R E V I S T A  Q U I N C E N A L  D E  C R E N T E S  G A L E G O S

O maior de vós sexa o máis pequeno
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O trasno A loita é alegría
Daniel López 

A enerxía limpa.

A foto que fala

Este ano trataremos de ver a 
Eurovisión. Pero sentímolo pola 
rapaciña esta do Incio, porque, miña 
xoia, non é por ela. Non; guapiña 
e galeguiña como é e presume 
de ser, sería demasiado iso de 
“que me quiten lo bailao”, tanta 
enxebreza xunta, dándonos alegría 
castiza en turboalimentador nestes 
tempos de contracción económica 
e imprescindible solidariedade 
familiar: “me pellizco cada día siento 
que la suerte es mía vivo como en una 
nube tengo lo que nunca tuve ” Un 
prato demasiado forte.  Abraiados, 
mesmamente, quedamos.

Non. O que rompe con toda ese 
aparato edulcorado, floripondiado 
e “lentejuelado”, o que nos chama, 
é o de Portugal. Aló tamén tiñan os 

seus favoritos, favoritos dos medios 
e  demais creadores de gustos para as 
masas. Pero as masas andan revoltas. 

En Portugal votaron abertamente por 
“televoto”. A cousa dilucidábase entre 
un meloso “Sao os barcos de Lisboa”, 
e un melodramático  “Deixa o meu 
lugar”. E niso, do fondo da “malta” , 
xorden  ..os “Homens da luta”. 

Non. Nada que ver co Chiqichiqui -por 
certo, aínda segue por aí ese trobador 
popular?- Non, son algo parrandeiros 
e malandros, pero nada que ver. Os 
“Homes da luta” souberon conectar 
con humor acedo e intelixente, 
con toda a tradición das loitas das 
clases populares portuguesas, e son 
actualmente unha especie de látego 
dunha clase política que lle fai o 
traballo aos banqueiros en nome da 
estabilidade orzamentaria. Non volo 
perdades: http://www.youtube.com/
watch?v=3v3lJ2PZRTY&amp

Como falan o portugués arrastrado 
do sur cústanos algo máis entendelo, 
así que vos imos adiantando esa letra 
-que non precisa ser perfecta para ser 
xenial- para os tempos que corren, 
a da súa cantiga “A luta é alegría” e 
que resoará en Düsseldorf, rompendo 
esquemas, causando perplexidade e 
desconcerto.  Forza, Homens da Luta; 
força Portugal. Velaí vai: 

Por vezes das contigo desanimado

Por vezes das contigo a desconfiar

Por vezes das contigo sobressaltado

Por vezes das contigo a desesperar

De noite ou de dia, a luta é alegria

E o povo avança e na rua a gritar

De pouco vale o cinto sempre apertado

De pouco vale andar a lamuriar

De pouco vale un ar sempre carregado

De pouco vale a raiva para te ajudar

E traz o pao e traz o peixe e traz o vinho

E vem o velho e vem o novo e vem o meninho

Vem celebrar esta situação

 e vamos cantar contra a reação
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Editorial Enerxía nuclear: as palabras que hai que tragar 

Rumores de esperanza 
Xan Guillén

Ás veces a política ten esas cousas. A memoria vaise facendo fraca, a ansiedade consumista e “desarrollista” 
medra, as eleccións aproxímanse, a crise bate con forza, e as imprevisións de antes causan problemas de falta 
de enerxía. E é daquela cando os discursos dos políticos comezan a facerlle as beiras aos intereses dos mono-
polios enerxéticos, eses que, coma os bancos, nunca perden. E abren a boca e a porta a “reconsiderar” a enerxía 
nuclear. E niso veu o tsunami sobre Fukushima.

Non facía falta en absoluto un accidente nuclear máis, como o de Xapón, para que ninguén esquecese tan ale-
gremente Chernobil ou Harrisburg. A enerxía nuclear é para sempre: sabemos cando comezamos a coquetear 

con ela, pero nunca saberemos o final. E o mellor dos finais é 
malo. Sempre. Chámase residuo nuclear. É perigoso por séculos 
e non sabemos como desfacernos del. 

A enerxía nuclear non só é perigosa por terremotos, inunda-
cións ou actos de terrorismo ou de guerra. Ademais é sucia, 
xera pouco emprego -máis beneficio para poucos e menos re-

parto da riqueza- e non é tan barata como se predica: a central de última xeración de Olkiluoto-3, en Finlandia, 
levou máis de tres anos de retraso e o orzamento inicial de 2.500 millóns de euros converteuse en máis de 5.500 
millóns. Tampouco xera “independencia” enerxética, pois hai que importar o uranio. 

Zapatero a principios deste ano entrou a peito descuberto na lideira sobre a enerxía nuclear. Rectificou, para 
variar, as súa promesas electorais e, ao fío da Lei de economía sostible, apostou polo funcionamento indefinido 
das centrais nucleares en España. Algo semellante lle pasou a Ánxela Merkel, que ten que contraargumentar-
se agora para declarar moratorias e revisión de criterios sobre as centrais nucleares alemás. 

Na dereita, Mariano Rajoy, estará a calcular o discurso. O certo é que non son poucas as declaracións ao res-
pecto. Ben recentemente criticou as medidas de aforro enerxético do goberno, porque, segundo a súa visión, 
carecía dunha visión integral do problema, que debía pasar por un respaldo claro da enerxía nuclear. “Ten que 
haber enerxía nuclear”, dicía, “porque hoxe é mais barata e limpa”. Suponse que, despois de Fukushima, seguirá 
sendo limpa e que manterá o tipo, pase o que pase en Xapón. As declaracións de Cospedal así o indican e 
sitúan ao PP no liderado indiscutible dos “nucleares a morte” -e tanto.

A enerxía nuclear é perigosa, 
sucia, xera pouco emprego e 
non é tan barata como se di

- En que pensas? - Nunha de catorce – 
Depravado

- Que le parece la boda de la duquesa de 
Alba con Alfonso Díez?- Con Alfonso 
Dez, sabía que era vella, pero non tanto.

- Gañou 4 oscars o discurso do rei?- Or-
diá, pois este ano haberá que velo.

- Teño un contrato de traballo?- Indefini-
do- Pois si, teño que facer de todo

Supoño que algunhas delas xa as coñe-
cedes de sobra.  Ti coñecerás algunhas  
máis e se cadra ata tes unha ou dúas fa-
voritas. Unha das miñas é vendo ao Ca-
rrabouxo diante dunha pizzería dicindo:

-Pois si que estamos en crise que agora 
as empanadas fanas sen tapa.

Viva a retranca!

“Toda a vida andando ás leiras e ago-
ra chámanlle sendeirismo”. Non te dás 
de conta de quen pode dicir unha frase 
coma esta? Leva anos acompañándonos, 
tanto en Irimia coma na prensa, en libros 
e incluso nalgunha incursión no cine. 
Quen din isto ten merecido un monu-
mento en pleno centro de Ourense.

Hoxe o meu rumores quere levar-
vos un sorriso e lembrar algunhas 
das frases deste personaxe entra-
ñable. Vai por ti, Xosé Lois:

- O Papa quere recuperar o latín - 
E logo, teno suspenso?

- O tren galego cumpre 125 anos 
- Cagüendiola, e parécelles mal que 

pidamos un novo.

- Por que vou ter eu obriga de saber ga-
lego? – Para ter eu dereito a que mo fale.
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Celebramos o 83 aniver-
sario de HANS KUNG 
lendo o seu libro “O que 
eu creo” (Ed. Trotta). Nes-
ta obra reivindica morrer 
dignamente. Faino dende 
unha lucidez transparen-
te, froito do seu sentido 
da vida, da que é res-
ponsable ata o derra-
deiro salouco. Que se 
cumpra o seu testamento 
vital, algo aprobado no 
Parlamento alemán.

Do 6 ao 9 de abril vai 
ter lugar no Pazo de 
Cultura de Pontevedra un 
congreso sobre a vida e 
obra do lexicógrafo Xoán 
Manuel PINTOS, apro-
veitando a celebración 
do bicentenario do seu 
nacemento. Unha cita 
na que se analizarán os 
dereitos lingüísticos que 
existen tanto na actua-
lidade coma no s. XIX, 
coa pretensión de urxir 
ás universidades a que 
posibilitaren o desen-
volvemento do galego, 
do catalán e do éuscaro 
dentro do plurilingüísmo 
estatal. Unha tarefa que 
parece máis doada fóra 
que no noso Estado: 
contamos cun centro de 
estudos en Dublín dende 
o ano 1975, outros catro 
en Brasil, mais a presen-
za do galego é practi-
camente inexistente nas 
outras Comunidades do 
Estado. 

O ATÚN, que é a 
materia prima do 16% 
das conservas exporta-
das dende o Barbanza e 
que xera o 25% dos seus 
ingresos, sofre na actua-
lidade a invasión do pro-
duto asiático. Este atún 
importado, especialmente 
dende Papua, conta 
cunhas enormes vantaxes 
para ser competitivo 
en prezos: carece de 
aranceis na UE; non exis-
te un control sanitario do 
seu estado, calculándose 
que un 67% chegaría 
danado; e a súa pesca 
faise cuns salarios baixos. 
O 50% do seu produto 
chega aos mercados en 
latas europeas, un 35% 
máis baratas, destinando 
unhas 200.000 tm/ano a 
67 conserveiras galegas, 
que destinan a metade 
desta produción ao mer-
cado europeo.

Neste 2011, Ano Interna-
cional dos BOSQUES 
celebramos os loureiros 
da Cortegada, que ocu-
pan unhas 25 ha. e que 
son o máximo expoñente 
de Europa, con exempla-
res que acadan até uns 
50 cm de diámetro e 13 
metros de alto. O Parque 
Nacional das Illas Atlán-
ticas, coas Cíes, Ons ou 
Sálvora, presentan esta 
vexetación que está a ser 
ameazada polo visón 
americano, que rema-
ta tamén con especies 
protexidas: o cormarán o 
moñudo, a salamandra, 
etc.
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No Congreso Interna-
cional de Políticas de    
MOCIDADE, que tivo 
lugar en Santiago entre 
o 8 e o 13 de marzo, 
denunciamos as políticas 
que levaron a que nos 
últimos 20 anos, 39.000 
mozos galegos emigrasen 
(uns 35.000 a outras Au-
tonomía e o outros 4.000 
ao estranxeiro), priván-
donos da súa enerxía e 
formación. Na situación 
actual observamos como 
uns 8.000 mozos, faltos 
dunha saída laboral, 
retornaron ao ensino, 
fundamentalmente nas 
titulacións de FP que se 
ofertan en ciclos. Galicia 
conta cuns 50.000 mozos 
no paro. Xosé Folgueira 
de Mondoñedo, carpin-
teiro gañador en Gali-
ciaskills.

O Imperio e os seus se-
cuaces equivocáronse de 
inimigo en Iraq, Afganis-
tán, etc.,  mesmo gozaron 
coa complicidade de 
Gadafi contra Al Qaida, 
quen parece seguir a 
doutrina de Bush, Aznar 
e Blair, e culpa, deste 
xeito, a Bin Laden da 
revolución que se está a 
producir en Libia e nos 
países árabes. Quizais 
estean caendo xigantes 
de barro, e gañe espazo 
a VERDADE.

Vivir a coresma é con-
cienciar na DOAZÓN 
DE ÓRGANOS, que 
no mundo salva 33 vidas 
cada 3 horas. O CHUAC 
coruñés, co Dr. Buitrón, 
é o cuarto centro hos-
pitalario do Estado por 
número de transplantes. 
Nos últimos 10 anos 
realizáronse no Estado 
uns 2.000 transplantes, 
mesmo dun ril e pulmón 
nunha intervención. Den-
de o ano 1981 en Galicia 
practicáronse 5.468, dos 
cales 281 tiveron lugar 
no 2010, un 3% máis que 
no ano anterior.

Na Festa da Árbore do 
Ano dos MORCEGOS 
imos á Serra da Enciña 
da Lastra, que conta con 
9 especies destes mamí-
feros voadores. Preto do 
Teixedal da Carballeda e 
da Devesa da Nogueira 
do Courel, esta serra, 
considerada Parque Na-
tural, conta coa singula-
ridade de acubillar máis 
de 1.000 especies de flo-
ra superior, é dicir, o 50% 
da flora total de Galicia. 
O noso país ocupa o 
posto 114º do mundo e 
16º de Europa atendendo 
a presenza de árbores. 
Mais Bosques sen Fron-
teiras acusa a Xunta de 
protexer só ao 26% das 
árbores senlleiras.
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Victorino Pérez Prieto

Actualidade  

Os bombardeos sobre Libia, aínda 
que presuntamente consentidos e 
apoiados pola “comunidade inter-
nacional”, multiplican de novo o 
ruído dos tambores bélicos, e anun-
cian un mouro “amencer da odisea”, 
na que só se fregarán as mans sa-
tisfeitos os que viven do lucrativo 
negocio das armas -que necesita 
guerras nas que gastar os seus ca-
rísimos cartuchos- e os que contro-
lan o petróleo, quizais o verdadeiro 
obxectivo estratéxico da nova inter-
vención internacional.

Basta de guerras! Indignémonos! 
como pide o vello Stéphane Hessel; 
non podemos aceptar esa dinámica 
belicista. A violencia, hoxe como 
onte, non é camiño para solucionar 
os conflitos; só dá a vitoria aos máis 
fortes. A intervención militar agra-
vará o conflito, agravará os mortos 
-que serán sobre todo os de sempre, 
a poboación civil- e multiplicará a 
destrución. O máis probable é que 
acabe nunha traxedia maior que a 
que se pretendía evitar, e poida que 
oculte o que moitos consideran o 
verdadeiro transfondo da interven-
ción militar: o control dos recursos 
enerxéticos.

Fai oito anos empezaba unha gue-
rra que chamaban “cirúrxica”, e que 
ía ser “rápida”, para acabar tamén 
cun asasino -certamente cruel co 
seu pobo- que, dicían, escondía “ar-
mas de destrución masiva”. Tratába-
se de levar, ás terras da vella Babi-
lonia do frustrado Paraíso a paz e 
a democracia, protexendo ao pobo 
iraquí. Pero van alá oito anos e os 

novos cruzados non saben como 
saír dun Iraq, que padeceu nese 
tempo máis violencia que nos tem-
pos do ditador.

Aínda que se diga que esta nova 
guerra conta co aval do Consello 
de Seguridade das Nacións Unidas 
e a mesma Liga Árabe ante un di-
tador, Gadafi, tan sanguinario como 
Sadam Hussein, e que a poboación 
civil merece protección (como a do 
Sahara, de Palestina... e mesmo a do 
Tibet), “tras as guerras non quedan 
máis que cardos e espiños”, como di 
a vella sabedoría do Tao che King. 

É a sociedade civil de cada pobo a 
que vai tombar aos seus ditadores 
e establecer un futuro democrático 
en paz; como aconteceu co ditador 
tunisiano ou co último faraón exip-
cio moderno. É a forza da non vio-
lencia, moito máis eficaz, a que debe 
apoiar a comunidade internacional, 
no canto de lexitimar aos ditadores, 
como fixo durante anos con Gada-
fi e Hussein, vendéndolles armas e 
ríndolles as súas excentricidades.

Por iso, cremos que os novos aliados 
deben cesar os bombardeos sobre 
Libia. E dicimos de novo moi alto, 
hoxe como onte: Non á guerra! Non 
no noso nome!  Os novos aliados 
deben unirse para a paz, non para 
a guerra; os pobos democráticos de-
ben colaborar, máis que nunha vito-
ria militar, nun proceso pacífico, de 
negociación entre as partes; un pro-
ceso que garanta unha transición en 
paz cara á democracia e a liberdade.

Hoxe coma onte e para sempre ¡Non á guerra!
Indignémonos!
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A comezo da coresma acordeime de Rubalcaba, ese home que manda tanto. 
Díxonos que non se podía correr a máis de 110 quilómetros polas autoestradas. 
Moita xente alporizouse, preguntándose como se lle ocorría a este home reducir 
a velocidade no mundo da presa. Teño para min que a présa é un invento per-
verso do demo, espera que cho explico, oh! Non teñas présa!

Había que inventar algunha cousa que impedira que pensaramos, que sentara-
mos tranquilo a decidir se preciso isto ou aquilo, se isto é máis importante que 
aqueloutro, etc. Había que inventar algo que fixera que ata pasaramos o tempo 
de lecer, as vacacións, correndo dun lado a outro e, así como contaba Gila, nun 
día visitabas tres países e ías cear noutro. A cousa é doada, canto máis corre-
mos menos pensamos, canto menos pensamos máis cartos gastamos. Velaí o 
moucho! A présa inventouse para incrementar beneficios. Moitos din que o dos 
110 km é para que o goberno saque cartos das multas. Eu non o creo, o demo 
non o  permitiría. 

Acordoume isto de Rubalcaba porque coincidiu co inicio da Coresma e penso 
que sería moi boa idea que nos puxeran carteis polas rúas, ao saírmos da casa, 
na porta do traballo…carteis que dixesen: Vai mais amodo meu! Reduce o rit-
mo! Madruga un pouquiño! E que conseguiriamos? Ocórrenseme mil cousas: 
almorzar con calma e sentir os paxaros que cantan, falar máis coa familia, ollar 
con calma a paisaxe, saudar a un veciño, ler un pouco e camiñar outro pouco, 
mirarlle aos ollos a xente, sorrir, tomar un viño, comer san e non porcalladas, 
gozar co amor e non consumilo, cantar, escribir, defender as mulleres, bailar, 
escoitar a Deus que fala, etc. A que non caes na conta dunha cousa? Todo isto 
que dixen non custa nada, é gratis! Agora xa entenderás o do demo, non lle 
debe interesar nadiña.

Teño un slogan para esta coresma: “Non sempre o urxente é o máis importante”. 
Apúntao.

O Peto do Santo Antón
Rubén Aramburu
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Aldegunde Quiñones

Entrevista “Percibo como a xente sente comigo”

mentos máis emotivos -ás veces 
dramáticos, ás veces non tanto- con 
outros máis simpáticos e divertidos 
que crean un prato combinado máis 
suxestivo para o público e para min 
tamén, que son  quen teño que estar 
enriba do escenario e que gusto moi-
to deste tipo de combinacións.

Como se chega á xente a través dun-
ha historia que reflicte unha socieda-
de rural que practicamente desapare-
ceu ou que cambiou tanto que resulta 
irrecoñecible?

Cambiou na realidade, é evidente, 
pero está na memoria, no imaxinario 
colectivo. Todos sabemos polo nosos 
pais -os que son máis vellos por eles 
mesmos- ou polos nosos avós ou por 
quen tiñamos aldea. Eu non fago máis 
que atopar xente que ten vivencias 
relacionadas ou co que se conta nas 
Memorias dun neno labrego ou coa 
propia lectura do libro; polo que máis 
que apelar á realidade aínda é mais 
importante apelar aos sentimentos. E 
nos sentimentos está a memoria e a 
lembranza dun tempo que xa pasou, 
pero que non está tan afastado.

Explícanos o porqué da presenza de 
terra no escenario?

Porque a terra para min é o símbolo 
do que estamos a contar: o labrego 

Apelo á realidade pero sobre 
todo aos sentimentos

Cal foi o motivo polo que decidiches 
adatar para o teatro as Memorias 
dun neno labrego? Porque se celebra 
o 50º aniversario da publicación, por-
que tiñas un interese especial nesta 
obra…?

Súmanse as duas cousas: tiña un in-
terese porque era unha obra da que 
eu gardaba unas lembranzas profun-
das de cando a lin, porque eu son un 
home de teatro e fago monólogos e 
finalmente o feito de que fose o 50º 
aniversario da primeira publicación.

Contaches co autor para facer a 
adaptación?

Estiven en contacto con el primei-
ramente porque me tiña dar autori-
zación para a adaptación. Despois 
estiven bastantes veces con el, pero 
a versión fíxena pola miña conta; 
deixoume total liberdade. 

O propio Neira Vilas díxonos que ías 
equilibrando os momentos dramáti-
cos con elementos humorísticos . Trá-
tase diso, de  equilibrar?

Ese é un estilo moi meu, o ir com-
pensando dalgunha maneira os mo-

Cándido Pazó ponse ante o público coa Memoria das memorias dun 
neno labrego, unha peza que ofrece o que promete no título: non só 
a adaptación do texto de Neira Vilas senón as vivencias persoais e 
colectivas vencelladas a ese libro clásico. De por parte, Pazó sóbenos, ao 
longo de hora e media de espectáculo, nunha montaña rusa de emocións 
da que saímos conmovidos e satisfeitos e na que en ningún momento 
deixa que a xente se descolgue do fío da historia nesta especie de florido 
pensil galego.

Cándido Pazó ofrece a versión teatral das 
Memorias dun neno labrego
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Entrevista “Percibo como a xente sente comigo”

está absolutamente relacionado coa 
terra, e como se todos nós que somos 
fillos, netos bisnetos e tataranetos de 
nenos labregos levásemos na alma 
esa marca, estivésemos “manchados 
de terra” aínda queiramos evitalo. 
Nas memorias Balbino empeza di-
cinco “Eu son Balbino. Un rapaz de 
aldea. Como que di, un ninguén”. Máis 
tarde engade que os nenos de aldea 
somos tristes, corremos, brincamos; 
pero levamos a pobreza e os trafe-
gos da terra aniñados nos ollos. En-
tón para min era un elemento físico 
que quería ter -non só como símbolo 
senón tamén como algo presente e 
tanxible- no escenario.

Como é a escenografía?

É unha plataforma branca cuns pa-
neis tamén brancos onde destaca 
a terra e mais eu, que vou vestido 
de negro coma Balbino, que está de 
loito. Hai, así mesmo, unha ponla de 
maceira que cruza os paneis de atrás 
en diagonal e sobre eles proxéctanse 
sucesivos xogos de imaxes en move-
mento, unha videocreación que ilus-
tra o que se vai contando.

Cal foi a reacción do público nas fun-
cións que levas feito?

Foi unha reacción de conectar, de en-
tender, de sentir coa peza. Eu notaba 
que segundo ía contando as cousas 
había como entre o público unha 

especie de  “si, si eu lembro que era 
así… ” Hai unha parte na que Balbi-
no menta a Manolito, o neno do se-
ñor. Manolito era moi ruín e cando 
Balbino di que era o neno do señor 
e sabía que  podía mexar por ti e ti 
tiñas que dicir…,  e eu aí fago unha 
pausiña. Pois antes de que eu dixese 
“que chove”  xa dúas o tres persoas 
do público o dixeran completándome 
a min, o cal quería dicir que estaban 
metidos na historia e no ritmo da 
obra. Noto que a xente sente comigo 
e iso axúdame moito.

Que expectativas tes para este espec-
táculo? 

Está asistindo moita xente e creo que 
vai seguir así. De feito, levo moitos 
anos metido neste oficio e fago moi-
tas roldas de prensa nas que normal-
mente hai tres ou catro medios; a que 
fixen antes da estrea en Santiago es-
taba ateigada e iso quere dicir que hai 
expectación. Iso correspóndese cun-
ha boa asistencia do público e cando 
os teatros están cheos os artistas tra-
ballamos mellor porque nos sentimos 
máis arroupados.

 Que supón como actor, mesmo físi-
camente, estar hora e media manten-
do a atención do público?

Un esforzo, unha responsabilidade, 
porque estou trasmitindo un texto 
tan importante que se eu non o logro 

Cambio constantemente 
o texto segundo o tipo 
de público

A terra é un elemento simbólico 
imprescindible no escenario

non é soamente que o erro me casti-
gue a min, senón que castiga o autor 
e a historia. Polo tanto teño que estar 
moi atento para que esa hora e media 
funcione e para iso estou cambiando 
constantemente o texto, cambiando 
partes pequenas, intervencións di-
rectas… Ademais, dependendo do 
tipo de público, fago variacións; non 
é exactamente a mesma peza para un 
público en xeral ou para os rapaces 
de instituto. Tampouco non farei a 
mesma peza para un público urbano 
ou rural, porque entendo que son pú-
blicos distintos. Todo iso é para que 
nesa hora e media a comunicación 
non falle en ningún momento.
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Lembro o ruído enxordecedor 
e as nubes de po.

Aldegunde Quiñones

Entrevista Sobrevivir en Haití

Como recordas o día do terremoto?

Lembro o ruído enxordecedor que se 
escoitou antes do sismo e o das casas 
caendo; as nubes de po a consecuen-
cia do derrubamento das vivendas e 
edificios. Foi unha experiencia ines-
quecible, dolorosa ao termos que 
aceptar que non somos nada ante 
o poder da natureza. Aquel día fun 
testemuña directa do sufrimento 
a desesperanza e amargura da po-
boación haitiana e os que estabamos 
alí damos grazas a Deus por sermos 
superviventes dunha catástrofe de tal 
magnitude.

Cal foi a  reaccionou a xente?

Nunca antes escoitara tantas súplicas 
de axuda e tantos lamentos e peti-
cións a Deus. Os supervivintes vaga-
ban polas rúas chorando e clamando. 
Eu mesma estaba aterrada e imaxi-
naba  ondas xigantes envolvendo a 
illa na escuridade da noite. Ao día 
seguinte, a traxedia amosaba os seus 

resultados, o poder da súa destrución: 
casas derrubadas, cadáveres cubertos 
con mantas brancas á beira das rúas 
e familiares e amigos en busca dos 
seus. Non podo describir a sensación 
de impotencia que se apoderou de 
todos os que quedaramos con vida. 
Logo medraron os adeptos á relixión 
católica e escoitei a algúns que o sis-
mo era un castigo de Deus por practi-
caren o vodú.

En que punto se atopa o labor de re-
construción?

Malia que o Goberno prometeu bus-
car lugares e fondos para a constru-
ción das vivendas, o proxecto segue 
agardando. A comunidade interna-
cional prometeu doar os fondos para 
este fin, pero só unha pequena frac-
ción foi liberada, á espera de que a 
situación política se estabilice. A case 
un ano e medio do terremoto, logo 
de 220.000 vítimas e máis dun millón 
sen teito, a reconstrución apenas co-
mezou. 

Que pensas ao enfrontarte coa crue-
za desta situación?

Cando vexo como sobreviven neste 
país tan carente das máis elementais 
condicións para levar unha vida dig-

Leticia Salinas é unha enxeñeira 
salvadoreña que traballa como 
subinspectora de policía en  Haití 
dende hai case dous ano. Faino 
en calidade de  asesora para a 
policía daquel país formando 
parte da Misión de Estabiliza-
ción das Nacións Unidas  (MIN-
USTAH). Sobreviviu ao terre-
moto porque acaba de saír de 
traballar dun edificio que cinco 
minutos máis tarde se derrubaría. 
Logo de vivir de preto o perigo 
nas rúas do Salvador -con expe-
riencias arrepiantes- o primeiro 
destino nas Nacións Unidas foi 
Sudán. No seu labor de asesora, 
céntrase nos procedementos de 
detención facendo fincapé no 
respecto aos dereitos humanos en 
xeral e das mulleres en particular. 
Cando o interese dos medios xa 
se desprazou a outras xeografías, 
Leticia descríbenos a situación de 
pobreza extrema, de enfermida-
des, de violencia política, de xente 
sen vivenda, sen os servizos máis 
básicos, sen comida nin diñeiro 
para comprala, nenos sen escola 
e mozos sen oportunidades: a 
vida cotía en Haití. 

15 meses despois do sismo a 
reconstrución apenas comezou
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na é inevitable preguntarse por que 
isto é así, por que este país non puido 
desenvolver a súa infraestrutura, a 
súa economía, a súa industria, dimi-
nuír esa desigualdade social que é tan 
evidente. 

Porén esa desigualdade é un factor 
común a outros países da rexión

Si, pero noutros países da área, sen 
seren ricos, existen as condicións para 
ter unha vida digna, sempre que se te-
ñan dólares. Unha grande porcentaxe 
de poboación vive na pobreza, pero 
máis da metade vive en condicións 
aceptables e, sobre todo, existen máis 
oportunidades para estudar, traballar 
e proxectarse a un futuro mellor.

A poboación ten depositada algunha 
esperanza no futuro inmediato?

Existe a esperanza de que coa re-
construción emerxa un país novo, cos 
beneficios e condicións de vida tan 

agardados por todos os haitianos e 
que esperan das doazóns da comu-
nidade internacional. Hoxe resulta 
impresionante ver, especialmente en 
Porto Príncipe, a cantidade de xente 
traballando nas rúas, vendendo cal-
quera cousa para gañar non máis de 
dous dólares diarios, xente camiñan-
do sen rumbo, nenos e anciáns pedin-
do diñeiro nos semáforos...

Que obxectivos ten a misión da ONU 
na que colaboras?

Temos despregados policías interna-
cionais -especialmente mulleres- para 
que se ofreza un servizo de segurida-
de acorde coa situación. Poñemos en 
marcha campañas de concienciación 
para que as mulleres que sexan víti-
mas de delitos denuncien os vitima-
rios. Isto creou certo nivel de con-
fianza por parte delas e un meirande 
control dos delitos.

En que situación está o sistema edu-
cativo?

A metade da poboación estudantil 
quedou sen infraestrutura para iniciar 
o ano escolar; a maioría dos centros 
educativos ficaron destruídos. Estase 
á espera da axuda internacional para 
reiniciar o labor de formación, que é 
parte da solución que o país necesita 
para erguerse dos entullos e encami-

ñarse ao desenvolvemento social e 
económico.

Cal é a situación política do país?

Tralas eleccións de novembro houbo 
xornadas de protestas e violencia 
pola elección dos candidatos que 
disputarían a segunda volta. Logo de 
semanas tensas a institución que rexe 
os asuntos electorais deu a coñecer 
o nome dos dous candidatos que se 
enfrontarían pola presidencia nas 
eleccións de marzo. A tarefa que os 
agarda é xigantesca.

Algúns pensaban que o sismo era un 
castigo de Deus por practicaren o vodú.

Concienciamos 
as mulleres para 
que denuncien as 
agresións 

Entrevista Sobrevivir en Haití
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As festas do ano O “Ciclo de maio”:  pagán e cristián
Clodio González Pérez

súas crenzas por todo o imperio, moi-
tas delas substituídas logo polo cris-
tianismo.

As festas en Roma empezaban o día 
12 de abril cos xogos na honra da 
deusa Ceres, protectora dos cereais; 
seguían o 15 as dedicadas a Tellus 
Mater, que, xunto coa anterior, tamén 
coidada dos grans. En particular a se-
gunda contou con culto en Galicia, 
como amosa unha lápida dedicada a 
ela achada o ano 1835 en Ourense. O 
21 festexábase a Pales, a protectora 
dos pastores, purificaban con auga as 
casas e as cortes do gando, acendían 
fogueiras e poñían ramallos. Dous 
días despois eran as “Vinalia priora” 
dedicadas a Xúpiter Elicius e, a con-
tinuación, o 25, as de Robigo, deus 
que propiciaba o medro das espigas e 
arredaba delas o gurgullo e o carun-
cho.

As últimas do mes eran as de Flora 
(as “floralia”), que duraban ata o 3 
de maio, protectora dos xardíns e da 
vexetación en xeral. Durante estes 
días poñían pólas e ramos nas portas 
das casas, acendíase fogueiras e per-
corrían os campos sementados con 
fachucos de palla. O poeta Ovidio 
(43 a.C.-17), pregúntalle en Fastos a 
esta deusa a razón destas manifesta-
cións e ela  respondeulle, que é para 
que os campos estean máis fermosos 
cubertos de flores, e tamén que “se as 

Os devanceiros prehistóricos 
descubriron que o tempo era cíclico

Escoitei o cuco hai uns días e, sen 
pensalo, metín as mans nos petos a 
ver se había algunha moeda, pois os 
vellos dicían que se se teñen cartos 
cando se oe a primeira vez, é de que 
os haberá todo o ano. Tamén aseve-
raban que se chega abril e non se es-
coita, “ou morreu o cuco ou vai vir a 
fin”. O nosos devanceiros converteron 
este paxaro que vén da África subsa-
hariana no mensaxeiro da primavera, 
anunciando o seu canto o comezo da 
floración, primeiro sinal da futura co-
lleita que será cativa ou abundante.  

Os primeiros en descubrir que o 
tempo é cíclico, que sempre se repite 

de xeito semellante e polas mesmas 
épocas, foron os devanceiros prehis-
tóricos, que axiña deberon procurar 
divindades que interviñesen favo-
rablemente no desenvolvemento da 
Natureza.  

Celebracións romanas 

Aínda que todos os pobos antigos 
festexaban e propiciaban o rexurdir 
dos vexetais, a floración e a fructifi-
cación, para nós os máis importantes 
foron os romanos ao estenderen as 

Maios-nenos de Leiro (Ourense) (2007)
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As festas do ano O “Ciclo de maio”:  pagán e cristián

meses tiveran unha boa floración, a 
eira estará acugulada; se a floración 
da viña fose boa, haberá viño; se boa 
fose a floración das oliveiras, será un 
ano moi rico. Os froitos ofrecen unha 
colleita consonte coa época da súa 
floración...” 

Nestes mesmos días, e sobre todo o 
primeiro, festexábase a Maia, a deusa 
da fecundidade e fertilidade. Tan im-
portante debeu ser o seu culto que re-
matou por lle dar nome a todo o mes. 
O ciclo festivo romano pechábase coa 
celebración da mesma divindade coa 
que comezara, as “ambarvalia” na 
honra de Ceres, sacrificándolle ani-
mais para que preservase as semen-
teiras e houbese abundante froito.

Celebracións cristiás 

É incuestionable que moitas destas 
manifestacións son a orixe das cris-
tiás que, en casos, chegaron ata os 
nosos días, non trocando máis que a 
deidade antiga por unha advocación. 
Con todo, non faltou algunha que 
persistiu a traveso dos séculos sen ser 
cristianizada, como a do “Alumar o 
pan” ou “Danzas do pan”, da que que-
dan restos nos concellos de Outes e 
Rois, pero ata non hai moitas décadas 
era corrente non só nas terras do su-
doeste da provincia da Coruña, senón 
tamén nas lindeiras de Pontevedra. 

Agora non son máis que fogueiras, 
pero antes os veciños percorrían os 
campos bendicindo as sementeiras 
con fachucos ardendo, ao tempo que 
repetían unha e outra vez salmodias 
segundo o froito, por exemplo, se ha-
bía centeo: 

Lume ao pan,

lume ao pan, 

cada espiga, 

seu bo pan. 

O mesmo se pode afirmar dos ramos 
de xesta ou doutras plantas que se 
poñen o primeiro de maio nas portas, 
paredes das casas, barcos, vehículos, 

etc., coa fin de arredar as meigas e, en 
xeral, o perigo por todo o ano. 

Os maios actualmente, agás cando se 
trata de cruces, non teñen nada que 
ver co cristianismo, pero antes non 
era así, xa que nalgunhas poboacións, 
como en Pontevedra, o día primeiro 
saían con coroa floral e o tres cunha 
cruz.

Outras foron cristianizadas e, de non 
selo, terían desaparecido, mantendo, 

en xeral, o espírito primixenio de pro-
piciar as colleitas e o medro dos vexe-
tais. En Galicia, entre outras, están 
testemuñadas ou mesmo aínda se ce-
lebran as seguintes, que antigamente 
contarían con moito máis territorio:  

O 23 de abril os labregos acoden con 
espigas á romaxe de San Xurxo, pero 
sempre levan algunha, porque din 
que nace mellor (Cereixo, A Estrada, 
e Gonte, Negreira). Tamén tocaban 
con aguilladas a imaxe para arredar 
os perigos dos animais (mal de ollo, 
doenzas...) 

O 25, festa de San Marcos, é o día das  
“rogativas maiores”, cando se bendi-

cen os campos dende un lugar alto. 
Vénse dicindo que estas rogativas 
datan dos séculos V-VI e que substi-
tuíron ás festas da deusa romana Ce-
res.  En Cuntis (Pontevedra), botaban 
auga bendita nas sementeiras ao tem-
po que dicían: 

Toupas e sapos

marchade de aquí

que a auga bendita

pasou por aquí. 

Cambados (2008)

Festas coma a de “alumar o pan” non 
chegaron a cristianizarse.

A festa de 
Maia, deusa da 
fecundidade e 
fertilidade, rematou 
por lle dar nome a 
todo o mes.
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O maior de vós sexa o máis pequeno
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as rodas 
de muíño 
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As festas do ano O “Ciclo de maio”:  pagán e cristián

primavera, atendendo a que, segundo 
unha tradición grega, a cruz estaba 
feita da madeira da árbore do Paraíso 
e tamén por se considerar “a árbore 
das árbores” que, como se estivese 
viva, agroma todos os anos coa che-
gada do tempo das flores. 

Ata non hai moitas décadas, había 
rogativas en case todas as parroquias, 
rematando coa bendición das semen-
teiras. Por exemplo, o día 9, os veciños 
de Pazos e Cabreiroá (Verín) e Vilaza 
(Monterrei) celebran a San Grego-
rio e, ademais da bendición, botaban 
no Támega cordas feitas con palla 
de centeo para que por elas fuxisen 
para a outra banda do río os insectos 
e vermes que puidesen prexudicar os 
cultivos. 

Pola festa da Ascensión había o cos-
tume nalgunhas comarcas de recoller 
ramallos de sabugueiro (bieiteiro) 
antes de saír o sol, para con eles cu-
rar ao longo do ano varias doenzas 
de persoas e animais, mentres que 
os  tres días anteriores tiñan lugar as 
“rogativas menores” para bendicir os  
campos. E, en particular na vila ponte-
vedresa de Marín, os nenos saían con 
carrozas e figuras de flores semellan-
tes aos maios, cantando tamén coplas. 

Para rematar, pois pódese contar 
moito máis, a deusa Maia foi subs-
tituída pola Virxe, á que se dedicou 
todo o mes de maio, da que Afonso X 
o Sabío dixo que é a “rosa das rosas” 
e “fror das frores”. 

San Pedro Mártir celébrase o 29. 
Aínda agora se poden ver en Belvís 
(Santiago de Compostela) persoas 
maiores que lle traen espigas ao san-
to, levando algunha para sementar; 
tamén hai pólas de oliveira para po-
ñer na casa, nas cortes, chantar nas 
leiras, etc. En Melide facían coas poli-
ñas unha cruz. Véndense “escritos” 
ou “rescritos” contra o mal de ollo, as 
treboadas, etc. Malia a ser un santo 
relativamente moderno (foi canoni-
zado en 1253), acolleu a maior parte 
das manifestacións relacionadas coa 
vexetación, tanto pagás como  cris-
tiás. Os máis célebres son os de Com-
postela e Ribadavia.

O último domingo do mes festéxa-
se en Ribeira a San Alberte, e antes 
o crego bendicía os campos dende o 
alto onde fica a ermida. 

O primeiro de maio é a festa dos 
apóstolos San Filipe e Santiago o 
Menor, coñecido popularmente por 
“Santiago Verde”. En tal data estrába-
se o chan da catedral compostelá con 
espadanas, xestas, fiúncho, etc. 

A Invención da Santa Cruz, o día 
tres, lembra a descuberta (“inventa-
tio”) dos supostos restos da cruz de 
Cristo no monte Calvario por parte 
de Santa Helena. O milagre cristián 
encadrouse no tempo máis álxido da 

Maio de Ourense (2009)

Ata non hai moitas décadas, había 
rogativas en case todas as parroquias.
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Boa Nova

A
 C

LA
V

E

No libro dos signos, Xoán utiliza os milagres 
de Xesús para mostrarnos os sinais dun novo 
tempo, abríndonos a unha realidade máis 
fonda. A curación do cego vaille servir para 
presentar a Xesús como a luz do mundo, que 
fai ver ao cego e confunde e desacredita os 
“profesionais da fe”. Aqueles que tiñan tan 
claro que Moisés falara con Deus non son 
capaces de ver un signo de Deus que para o 
cego é evidente: “eu antes era cego e agora 
vexo”.

A cegueira física desenmascara a cegueira 
espiritual dos fariseos. Son peores que cegos, 
di Xesús, pois non hai peor cego que o que 
non quere ver. De feito, o cego marabíllase de 
que os fariseos non saiban quen é Xesús cando 
para el é evidente: deulle a vista.

Ás veces estamos tan aupados nas nosas 
conviccións que non somos quen de apreciar 
a novidade que outra persoa nos aporta. 
Perdémonos en localismos mentais, pero a 
verdade agroma en terra de ninguén, fóra de 
institucións, teoloxías e autoridades. Este é o 
xuízo que anuncia Xesús: que os que non ven 
vexan, e os que disque ven se volvan cegos.

Estamos a vivir situacións que chaman por nós 
e nos abren os ollos. É xa hora de cuestionar 
fondamente o noso sistema económico. Se 
miramos para o Sur, é o presidente de Irán 
quen nos avisa: as ditaduras que alegremente 
mantemos en África pola nosa comenencia son 
un continuo atentado aos dereitos humanos 
(...e podémoslle botar a culpa a Gadafi, 
pero xa non cola). Se miramos para o Leste, 
Fukushima quérenos abrir os ollos acerca da 
irresponsabilidade medioambiental do noso 
modelo enerxético. 

Somos capaces de manter estas miradas ou 
desviamos a vista?

Marisa de Corme

A
 P

A
LA

BR
A

 

DOMINGO 6 DE MARZO. 4º DE CORESMA
Xn 9, 1-41
Naquel tempo, ao pasar, Xesús viu a un cego de 
nacemento. Cuspiu na terra e fixo lama co cuspe e 
untouna polos ollos do cego, dicíndolle: “Vaite lavar 
na piscina de Siloé (que quere dicir “enviado”)”. El 
foi, lavouse e  volveu con vista. Entón os veciños e 
os que antes o viran andar a pedir preguntaban: 
“Non é este o que estaba sentado a pedir?”. Uns 
dicían: “éche o mesmo”; outros, “non, é un que se 
lle asemella”; e el dicía: “son eu”. Levaron onda os 
fariseos o que fora cego. (Era sábado o día que 
Xesús fixera lama e lle abrira os ollos). E outra vez lle 
preguntaban tamén os fariseos como chegara a ver. 
El respondeulles: “Untoume lama polos ollos, laveime 
e vexo”. Algúns dos fariseos dicían: “Este home non 
vén de Deus, que non garda o sábado”. Outros, en 
cambio, dicían: “Como ía poder un home pecador 
facer estes sinais?” E había división entre eles. Entón 
preguntáronlle outra vez  ao cego: “A ti que che 
parece ese home que lles deu a vista aos teus ollos?” 
El contestou: “Que é un profeta”. Respondéronlle 
eles: “Ti naciches todo metido en pecados e vasnos 
ensinar a nós?”. E·botárono fóra. Ouviu Xesús que 
o botaran fóra, buscouno e preguntoulle: “Cres ti no 
Fillo do Home?”. El respondeulle: “E quen é, Señor, 
para que crea nel?”. Díxolle Xesús: “Éche o mesmo 
que estás vendo e que está a falar contigo”. El dixo: 
“Creo, Señor”. E prostrouse diante del.
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Falando da lingua O leite enteiro ou non, pero masculino!
Lidia e Valentina

 O Fachineiro da lingua
Invisibilidade

Hai 158 anos escribía o precursor Xoán 
Manuel Pintos en A Gaita gallega “Qué 
terá, Señor, esta fala galega para ser tan 
refugada aínda polos mesmos fillos de 
Galicia? Será tan buxán de termos que 
non se poida por ela desfogar o enten-
dimento con claridade? Estará amaldi-
zoada? ¿Terá algún feitizo? Botaríanlle 
algunha pauliña para que se desbanda-
se e esmigallase de maneira que non 
se pudese axuntar xamais?” Dende 
entón, a forza de espandiñar o espíri-
to lingüístico, fixémonos invisibles. Iso  
explica que na  revista ¡Vamosa explo-

rar Europa! da Oficina de publicacións 
da UE, coa  que quere facer continente 
cos escolinos de primaria -e que leva un 
austero pero visible adhesivo da deputa-
ción coruñesa- non atoparan un oco para 
o galego entre todas as linguas románicas. 
Alí lemos que aprender idiomas é útil e 
divertido pero non hai lugar para o noso, 
nin sequera a carón das peninsulares, que 
si figuran todiñas, nin onda o letón ou o 
galés, nin onda a lingua dos xitanos. Se a 
alguén tampouco lle chista pode dicilo en 
epmadrid@europarl.europa.eu

A.Q.

O leite,  O mel, O nariz,  O cume, O 
sal, O cárcere, O garaxe, O traxe, O 
sorrixo, O xiz, O cuspe, O couce, O 
fel, O labor, O LEITE 

A paisaxe, A ponte, A calor, A suor, 
A color, A análise, A aula, A auga, A 
aguia, A parálise, A diabete, A árbore, 
A fronte, A IGNORANCIA 

A ignorancia é moi atrevida, pero a 
falta de preocupación pola lingua 
propia de Galicia xa non é só cues-
tión de ignorancia  hai máis  Xa non 
falamos de que nos equivoquemos 
en terminoloxía do ámbito científico 
(a omoplata) e que non está moi di-
fundida, ou en termos que non son de 
uso tradicional no noso vocabulario: 
o diadema

Falamos de leite, ese produto noso: O 
LEITE

“E seguen sen 
rectificar!”

Mesmo podemos admitir que se co-
metan erros, pero que non se corrixan  
NON! Se ata en La Voz lles chama-
ron á atención, ho!

Estivemos esperando a ver se a mete-
dura de zoca da Consellería de medio 
rural tiña algún tipo de rectificación. 
Pero non. Despois de pasado un mes 
de que chegase aos supermercados  a 
campaña “leite galega 100%” vemos 
como a cousa segue adiante e enriba 
co pé “Marca a diferencia”. Nin o lei-
te pode ser “galega”, pois non entra 
nas mínimas regras de concordan-
cia de calquera lingua que pide que 
o adxectivo ten que ir no xénero do 
substantivo, nin a “diferencia” exis-
te xa no estándar do galego desde 
o 2003. Pode gustar máis ou menos 
o sufixo -za, pero aquí non se trata 

de gustos, apréciase ignorancia, des-
coido, desleixo e pouco plurilingüis-
mo. O plurilingüismo só o poden 
practicar aquelas persoas que teñen 
aprecio por todas as linguas e primei-
ro de nada respecto pola propia. Aquí 
non hai nada de respecto pola lingua 
propia da comunidade, a que falan os 
gandeiros e as vacas que producen 
o leite ese que queren transvestir  e 
convertelo no que non é!

A maioría do noso vocabulario está 
formado por palabras patrimoniais 
que existen na fala desde que existe o 
galego e chegaron a nós grazas a que 
os devanceiros nolas foron pasando 
co xénero que adquiriron desde a 
orixe dos tempos. Sen perdernos en 
disquisicións sobre a evolución do 
xénero da 3ª declinación latina ata a 
actualidade, queremos que sexades 
conscientes de que hai termos que 
por evolución etimolóxica teñen xé-
nero diferente nas diferentes linguas 
románicas, e hai que sabelas! 

Un galegofalante  non adoitaba di-
cir o xénero das palabras cambiado  
pero agora igual si, igual o cambian 
pensando que falan mal, e grazas a 
unha campaña institucional  Manda 
chover na Habana!


