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a vós chamáronvos á liberdade

O galego 
na internet:

todo o que 
vai á rede  
é peixe
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O trasno Andrómenas engominadas
Daniel López 

Veña! hai que intentalo!

A foto que fala

ben, botando algo de pompa e gomina, 
que lle vai que nin pintada. No currí-
culo que colga o seu partido din que é 
“funcionario por oposición”, pero sen 
especificar que é auxiliar administrati-
vo, como se tivera algo de indigno. Non 
acabou ningún estudo superior, pero 
no seu currículo figura que é diploma-
do en non sei cantas cousas, porque 
ten os correspondentes diplomas  de 
variados cursiños  e, por pura etimo-
loxía:  de “diploma”, “diplomado”. Capi-
to? Rimbombantes graduacións, logo, 
tales como  Diplomado en “Protección 
y Revestimientos del Acero” por Inter-
national Paints, nada menos; Diploma-
do en “Corrosión y su Prevención”  etc. 
E o que máis enfada aos Gardas civís: 
diplomado en “Altos Estudios Milita-
res” porque así se pretende “vender” 
que é un militar experto.  

En Galicia, mentres, un 70% dos li-
cenciados universitarios están en paro. 
Necesitan gomina, un papá e un carné. 

Xa fora moi comentado o tema de Cuí-
ña , que descanse en paz co seu patrón: 
como non tiña título académico que 
presentar puxeran aquilo de “estudos 
en bioloxía”, fórmula suficientemente 
ambigua como para disimular a lagoa 
intelectual do alto cargo. Pepiño Blan-
co, outro que vai descansar, tamén era 
dos de “estudos en…” .

Cando o “cachorrismo” partidista se 
impón, e hai que meter a Perico por-
que, ademais de ser fillo de Pericán, ten 
carné desde os quince....daquela en-
tran an acción os gabinetes de comuni-
cación, os maquilladores de currículos. 

E andan os da Garda civil cun cabreo 
fino, porque acaban de poñerlles de 
director a alguén que  disque dificil-
mente tería os estudos mínimos para 
entrar no corpo, a un “ferrolán de toda 
a vida” cun laborioso currículo de ga-
binete, cheo desas cuchufletas rojigual-
das e de diplomas en andrómenas va-
rias, sen mentir, ollo, só pintándoo todo 

Cando o de Rol-
dán faciamos, 
aquí mesmo,  e xa 
choveu, este tipo 
de razoamento: 
que fraude á so-
ciedade a que co-
mete un partido 
político a quen 
se lle encomenda, 
dalgunha manei-
ra, que peneire, 
forme e ofreza á 

esa sociedade os mellores, os máis ho-
nestos, os máis capaces, para desenvol-
veren as máis altas responsabilidades.

Que se pide? Pois, primeiro  honestida-
de –e demais virtudes- e logo estudos 
– e demais capacidades. O primeiro, 
o das virtudes, é difícil de medir, pero 
cando menos que non nos tomen o 
pelo co dos estudos e outros méritos 
obxectivos. Iso debería ser delito, vesti-
lo de rosa e con volantes.  

E cuchufletas rojigualdas, verbigracias florivariadas, 
gonoverbas e verborreas ( ou, ...como vestir un currículo 
dun alto cargo cando hai moi pouco que dicir?).
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Editorial Outros virán......  

Rumores de esperanza 

Diante dunha figura como Manuel Fraga, non cadran ben nin os xuízos sumarísimos por fascista, nin o enxal-
zamento aos altares dos mártires da democracia e o galeguismo. Todo hai que matizalo bastante.

Abofé que é o seu é un perfil ben ilustrativo, unha boa síntese, do que foi a transición española e a segunda 
etapa de autonomía galega. 

É a mesma persoa, en dous tempos distintos, a que é ministro con Franco, cumpridor e eficiente nun minis-
terio de “información” -que nunha ditadura nunca é un ministerio inocente-, e a que abraza un inesperado 
rexionalismo galeguista , reconduce a dereita española cara a “civilización democrática”  e sabe, na redac-
ción de constitución -así o declara Miquel Roca-, xogar un papel  de mediador, sorprendentemente dialo-
gante e cun apreciable sentido do humor. 

 A título de exemplo daquel Fraga dos tempos máis grises, e ben grises, contaba Manuel Espiña como aque-
les pequenos pero valentes intentos de facer normal o uso do 
galego na liturxia non pasaron desapercibidos para o ardoroso 
ministro Fraga Iribarne e mandou prohibir a emisión radiada da 
misa en galego desde as Capuchinas da Coruña. Manuel Espiña 
foi multado neses tempos con 200.000 pesetas por unha homilía 
crítica.  Luis Seoane regaloulle a pintura “Cristo obreiro” para 

que a vendera e puidera pagar a multa.

Pero o máis sorprendente para case todos, foi o Fraga autonomista, unha vez que a vida o foi levando, por 
“exclusión”, a gobernar Galicia. O ex-ministro Fraga, nese momento fai unha afirmación de sentido institu-
cional e, constitución en man -unha constitución que el sabía ben que é fondamente descentralizadora e 
que reserva a Galicia un papel parello a Euskadi e Catalunya-, resulta que toma en serio o posto que ocupa: 
presidente dunha nacionalidade histórica. 

A lei de normalización lingüística e o seu desenvolvemento, a reivindicación da administración única e o 
intento -cando menos intento- de ordenar Galicia por comarcas, fan a don Manuel, en comparanza co que 
temos agora no goberno de Galicia, un presidente de perfil galeguista. Efectivamente don Alberto debería 
deixarse “contaminar” algo pola responsabilidade simbólica e institucional do finado. Deixar que o gale-
guismo brañista informe algo do que el fai e do estilo da xente da que se rodea. Quizais así deixásemos de 
ver como o PP galego encuma ás máis altas instancias a persoas que levan inoculado o desprezo contra o 
ser diferencial dos galegos e galegas, personaxes que pasarán a historia negra do autoodio, como o señor 
Negreira, o conselleiro de Educación e a de Traballo, por citar os exemplos máis evidentes, pero non únicos. 

Don Alberto debería deixarse 
contaminar polo galeguismo 
brañista de don Manuel 

Este neno pasaba o tempo durmin-
do. Cun soño profundo pasaba horas 
entre soños febrís e de cando en vez 
espertaba. Entón miraba  ao seu lado 
dereito e alí estaba súa nai. Ela esta-
ba sentada nunha pequena butaca. 
Cada vez a mirada do neno cruzaba 
coa da súa nai e esta sorría. O rapaz 
non lembra  se durante ese período 
lle deran de comer, lle deran medica-
ción ou lle visitaran médicos. Só lem-
bra o intercambio de miradas del coa 
súa  nai e o seu sorriso. 

Este señor dicía que el imaxinaba a 
Deus así. Ao noso lado sempre. Que 
nós pasamos tempo cos nosos soños, 

coas nosas cousas e as nosas anguei-
ras, pero de cando en vez espertamos 
e alí está a nosa Nai sorrindo e coa 
confianza de que estamos coidados 
volvemos ao noso e incluso nos es-
quecemos de que Deus está aí. 

Xa sabedes que eu son profesor. 
Agora vou poñerche deberes. Xa sa-
bes que nós somos imaxe de Deus. 
Por que non pensas que persoas tes 
ao teu redor e que están ao teu carón 
e que sabes que están aí dispostas a 
regalarche un sorriso? Aparentemen-
te non fan nada, só estar. Se queres 
mándame un correo contándome a 
súa historia.

De cando en vez vén á miña cabeza 
unha historia que me contou un se-
ñor maior. Cando el era neno colleu 
unhas febres moi fortes. Pasou moito 
tempo na cama. Non lembro exacta-
mente a enfermidade que tiña pero 
era unha enfermidade dura e longa. 
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Pombo, Asteleiros Valiña 
ou Estrella Galicia des-
embarcan naquel PERÚ 
ligado a Malpica pola 
pesca, xa hai décadas. 
Rico en recursos naturais, 
coñece un crecemneto 
dun 8,8% auspiciado por 
un goberno que chama 
polo investimento es-
tranxeiro para potenciar 
todos os sectores.  Mar-
lene Poma residente na 
Pobra de S. Xiao remár-
canos o seu país.

“Non ao lixo no IRIXO”, 
si á compostaxe domésti-
ca, alternativa á acumu-
lación de residuos, pola 
reciclaxe das materias 
orgánicas, alí onde se 
producen. Outra medida 
é a selección “in situ”, 
para a reutilización. So-
gama só trata 550.000 
toneladas das 963.641 
que recibe do 93% dos 
concellos: Van facerse 8 
plantas de compostaxe, 
unha en Sogama.

Hai 5 anos do asasina-
to da xornalista Anna 
Politkovskaya e segue a 
atentarse contra a liber-
dade en RUSIA, que 
ela denunciou dende a 
ocupación da Chechenia 
possoviética. Lideraba 
as protestas das mulleres 
das vítimas das torturas 
dos brazos políticos de 
Putin -agora máis illado- 
mesmo a igrexa orto-
doxa, que apoiou a súa 
ditadura. 

A fame de ETIOPÍA 
non é só unha seca. 
O goberno arrendou 
250.000 has., as mello-
res, a multinacionais para 
cultivar cana de azucre. 
Roubóullelas ás/aos 
labregos, torturándoos e 
converténdoos nos seus 
asalariados, deturpando 
a paisaxe do Río Omo, 
coa maior presa artificial 
de África e centos de 
canais. Na foto, manifes-
tación etíope a prol do 
medio.
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Treboada no MAR, pola 
reforma da UE contra a 
frota de baixura, a prol 
do arrastre, a industrial 
contra a artesanal. E re-
cortes do 25% en pesca-
da e peixe sapo. A frota 
do Gran Sol de Vigo 
perdeu 30 barcos en 3 
anos, e 12 emigraron, 
enganchados noutras 
bandeiras.  Periga o la-
bor da metade dos 7.600 
afiliados no réxime do 
mar en 5198 barcos.

A ría do BURGO, 
cóbrese de nubes no 
inverno que non son de 
auga, son paxariños que 
conviven cos cidadáns 
da zona, sufrindo unha 
contaminación arrepiante 
que estes están a produ-
cir. Agora no inverno am-
para 4000 aves de moi-
tas especies, pero acada 
máis calor o paporrubio, 
acubillándose nas fiestras 
nos días de neve.

“Estrella de Galicia” vai 
explotar un mamancial 
de AUGA mineral de 
Chantada. Importamos 
273.000 litros envasados 
no 2010, de Portugal 
e outras procedencias, 
e exportamos 160.000 
litros dos 8 mananciais 
da Asociacion de Au-
gas Minerais a Panamá, 
o propio  Portugal e  
outros. Gastamos 150 
litros por día, fronte a 
80 aconsellados. Só 1 
de cada 10 reciclamos e 
só o 26% controlamos as 
billas.

A costa de xaneiro redu-
ce o LIXO, pero no 2010 
producimos  1,2 millóns 
de toneladas. Cada un 
xera 404 Kg. dos que 
16,7 son de  papel, 13 
de vidro e  22,7 mestura-
dos. O 53,8% sotérrase 
porque Sogama non 
dá máis: só se recicla o 
12,1%, o 29,7% incinérase 
e 4,4 son volumes pesa-
dos, pilas, etc. Cada día 
achegan alí  en tren, 520 
toneladas de Vigo e 300 
de Ourense.
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POLÍTICA
Pedro Pedrouzo Devesa

Cando este número chegue ás vosas casas, o BNG xa terá elixidas as persoas 
que dirixirán o seu próximo futuro. UPG, +Galiza e irmandiños xunto con cen-
tos de independentes que aínda non encontraron acomodo en ningún dos mo-
vementos do BNG terán competido pola hexemonía ideolóxica e de poder no 
nacionalismo galego. Calquera opción que saia victoriosa terá que buscar solu-
ción á continua perda de respaldo popular que sofre a fronte nacionalista des-
de hai xa demasiados anos. Para buscar unha solución haberá que repensarse, 
esquecer a idea de que as minorías están máis cheas de razón que as maiorías 
(a única diferenza entre elas non é a razón, senón o número), deixar de repetir 
que non se deu chegado á poboación ou que non se souberon explicar as men-
saxes nacionalistas, baixar do mundo simbólico no que nos gusta movernos, 
e aclarar as medidas a tomar nunha sociedade complexa na que a sociedade 
civil (e non os gobernos) son a chave aos problemas que nos asolagan. Aínda 
así, apena ver que as dúas candidaturas son encabezadas (e/ou dirixidas) por 
políticos dunha xeración que foi máis que relevada no resto dos partidos pe-
ninsulares. Non me imaxino a IU dirixida por Carrillo, nin ao PNV dirixido por 
Arzalluz, nin a CIU por Miquel Roca. A segunda e terceiras xeracións BNG 
seguen na adolescencia venerando aos seus maiores, en exceso respectados; 
estes fixeron máis do que dará feito calquera outra, é certo. Precisamente por 
iso merecen descansar.

Quen xa descansa definitivamente é Manuel Fraga Iribarne. Ideoloxicamente 
tan distante, é imposible non recoñecer nel aspectos que se botan de menos na 
actual xeración política, que creceu baixo a sombra dos construtores da Tran-
sición, e creou un sistema que abonou o terreo a centos de aproveitados que 
viron na política unha forma máis de enriquecerse. Boto en falta ao político 
de despacho (aínda que a el non o poidamos definir exclusivamente así) que 
dedicaba o seu tempo a gobernar os seus departamentos, convertidos en acra-
cias nos últimos anos mentres os cargos electos prefiran pasear entre os seus 
votantes, porque hai que estar cerca da xente e dos seus problemas. A política 
de gabinete gañou enteiros nos últimos anos. Cada semana, un titular. Existe 
un difícil equilibrio entre as dúas accións que debe facer un político: coñecer 
de primeira man as cousas visitándoas, ou enfrentarse aos temidos papeis que 
condicionan a xestión das decisións. Nos últimos anos decantámonos polo po-
lítico espectáculo que deixa os asuntos en mans dos seus equipos. Non sei se é 
o acertado.

A imaxe que Fraga transmitía de Galiza é moi distante e distinta á que trans-
mite o partido que actualmente goberna. Se cadra, porque dentro del cabía 
todo… incluso as raíces.



O Peto do Santo Antón
Rubén Aramburu
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En Ribeira despedimos a José Luis, irimego do mar desde os primeiros 
tempos. Levouno unha onda, non de mar senón de mal, de doenza, en 
poucos días. Teño na casa os medallóns das romaxes moi ben dispostos 
nus fermosos cadros de madeira que el facía con moito agarimo para 
os amigos. Levou unha desas vidas duras, como tantos homes das rías, 
pasando oito ou nove meses fóra da casa, sen gozar da muller e dos 
fillos, dos amigos. En mares bravos e afastados foron pasando os anos, 
traballando para o porvir dos seres queridos.

Chegou a xubilación, tan dura para un home do mar. Qué facer agora 
en terra? José Luis non se internou nos bares nis nas partidas de cartas. 
Fixo cursos de carpintería, informática, labranza e non paraba de discorrer 
inventos como aquel forno de sol onde podías asar un polo ou cocer un bolo 
de pan. E xunto a Leo, a súa muller, tocoulle quizais a tarefa mais fermosa 
e tamén a marea máis dura: coidar e acompañar a Paco de Aguiño na cruel-
dade daquel mal que o levou hai xa 8 anos.

José Luis pasou noites a carón de Paco, sen durmir, coidando del coma se fora 
seu pai, en situacións nada doadas. Amosou unha grande tenrura agachada tras 
un carácter brusco ás veces, dun home curtido en mil temporais.

Recordo aquela Festa do Lume en Galegos, en homenaxe a Paco. Non nos deixaba 
falar a ninguén, e tiña os ollos vermellos cando contaba cousas de D. Francisco o 
seu grande amigo. O José Luis non era moito de ritos e devocións, pero gozaba nas 
Romaxes e nas misas de Aguiño, como tanta xente que atopou aló unha fe conectada 
coa vida, co sentir dun pobo.

Despedímolo en galego, como por certo, é habitual en Ribeira, grazas ao tesón do 
párroco Cesáreo dende hai moitos anos, non foi excepcional senón o normal.

José Luis e Paco marcharon case na mesma data, e andarán argallando aparellos e 
profundando inventos, mentres rifan un co outro, e tomarán logo un viño cos mari-
ñeiros de Aguiño que hai no ceo. Boa marea, amigos.
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Manolo G. Turnes

Entrevista Conversa con Socorro García Conde

traballamos para mellorar a 
competencia lingüística das 
persoas, no concello.

Socorro García Conde é a responsable do Departamento de Lingua Galega do 

Concello de Santiago de Compostela, sección á que acaba de volver logo duns 

anos asumindo responsabilidades no goberno da corporación local. Falamos 

con ela sobre o seu traballo diario arredor da lingua.

dámoslles a producir os seus textos en 
galego; lembrámoslles que existen nor-
mas sobre o idioma que deben cumprir 
e organizamos actividades que van di-
rixidas a que se amplíe o uso. Isto últi-
mo é o que máis se ve porque se emite 
cara á comunidade: as campañas que 
envían mensaxes favorables ao galego 
ás empresas, ás asociacións ou a secto-
res da veciñanza, as convocatorias de 
subvencións, os premios, os espazos e 
recursos para os rapaces (xogos, cam-
pamentos, obradoiros, concursos...), etc.

É, e pode ser, un traballo moi variado. 
A súa intensidade e efectividade de-
pende de moitos factores: do orzamen-

En que consiste o traballo de normali-
zación no concello?

Os concellos ocúpanse de moitas nece-
sidades da comunidade: o lixo, os auto-
buses, os servizo sociais, os parques, as 
rúas, a cultura, os servizos educativos 
complementarios, etc., e, para iso, re-
laciónase con empresas e asociacións. 
Son, polo tanto, unha administración 
fundamental nas nosas vidas que, de 
xeito transversal, pode achegarnos a 
lingua. 

Os servizos de normalización intenta-
mos que toda esa rede que acompaña a 
vida da comunidade funcione en lingua 
galega. Para logralo, traballamos para 
mellorar a competencia lingüística das 
persoas que realizan esas tarefas; axu-

to, do acerto no deseño das actuacións, 
do grao de participación dos destinata-
rios que se logre e do impulso político 
que se lles imprima. A respecto disto 
último temos que ter presente que no 
concepto “normalización nun concello” 
hai dous niveis diferentes: o político, 
que corresponde ao goberno e consis-
te en trazar as directrices do proceso 
(aprobar as normas e os plans que se 
deberán aplicar e os recursos para face-
lo) e o técnico, que é o que corresponde 
aos servizos de normalización e consis-
te en executar eses proxectos.

  
Recentemente saíu nos medios a po-
lémica polo peche do servizo de nor-
malización de Ames? Que opinión che 
merece? Pode ocorrer no de Santiago? 
Prevese un goteo polos concellos do 
país? 

Polo momento non se pechou ese servi-
zo e agardo que iso non ocorra porque 
significaría eliminar unha ferramenta 
moi útil para a normalización, nese caso 
especialmente interesante. Lembremos 
que existe lexislación sobre o uso da 
lingua aprobada polas institucións que 
nos representan a todos e todas ou que 
o Plan xeral de normalización foi apro-
bado no Parlamento por unanimida-
de de todos os partidos que o forman. 
Dentro dese marco teñen que moverse 
as administracións, tamén os concellos, 
e está máis que demostrado que naque-
les nos que funciona un servizo de nor-
malización se cumpre mellor con esas 
normas. Eu non sei que vai pasar no 
futuro pero espero que o camiño non 

Socorro García Conde
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Entrevista Conversa con Socorro García Conde

sexa recuar e eliminar o que ata agora 
funcionou en positivo.

A Xunta deu luz verde á famosa rede 
de dinamización dos concellos. Funcio-
na na práctica? Que finalidade ten? O 
concello de Santiago participa?

Polo de agora pouco sabemos. O Con-
cello de Santiago acaba de solicitar a 
inclusión mais aínda non participamos. 
Eu creo que ten de bo que recoñece 
a necesidade urxente de coordinar e 
dirixir conxuntamente o proceso de 
normalización no territorio. Pero ten 
moitas eivas: non pasa de ser unha rede 
voluntaria, sen estrutura nin recursos. 
Ninguén acreditaría no voluntarismo 
para coordinar a política urbanística, 
sen esixir dos membros ningún com-
promiso e sen ferramentas para levar a 
cabo os obxectivos. Neste caso as ferra-
mentas son os servizos de normaliza-
ción que, de non depender dos conce-
llos como ocorre agora, poderían estar 
repartidos por toda a xeografía creados 
por esa rede. O que estamos vendo é 
que concellos que están na rede pre-
tenden pechar os servizos e que, á vez, 
desaparecen as axudas que existían, sen 
que apareza outra alternativa. Daquela 
,que se vai facer e con que instrumen-
tos?

Se tiveses moitos cartos e liberdade 
absoluta de acción, que proxectos des-
envolverías de inmediato desde o teu 
posto no concello?

Non ten sentido que os proxectos sexan 
unicamente técnicos, teñen que contar 
coa vontade política de quen dirixe a 
institución. Os técnicos podemos pro-
poñer pero non debemos decidir. Os 
programas de normalización son efec-
tivos se chegan aos seus destinatarios 
xunto con mensaxes coherentes con 
eles emitidas polos responsables políti-
cos. Que efectividade tería unha cam-
paña contra o consumo de alcol que 
planificase un servizo municipal, por 

moi ben feita que estivese, se os mem-
bros da corporación saísen na prensa 
dando exemplo do contrario? 

Se esas condicións se dan, o primeiro 
sería aplicar medidas claras de galegui-
zación da administración: o persoal e os 
servizos municipais deben dar exemplo 
de uso da lingua e, para iso, cumpriría 
un deseño de perfís lingüísticos aplica-
do aos postos de traballo, con forma-
ción e incentivos para a súa aplicación 
e a esixencia tamén ás empresas que 
o Concello contrata para realizar di-
versas tarefas. Partindo desa posición 
coherente desde a administración xera-
ríase unha valoración positiva da lingua 
que apoiaría as mensaxes normalizado-
ras cara á comunidade.

Verbo do lusismo, -desde un punto de 
vista estratéxico para a supervivencia 
da lingua-, semella haber dúas opi-
nións: a dos que pensan que o reinte-
gracionismo é moito máis ca cambiar 
catro pequenos detalles (como pasar 
de escribir ñ a nh) e que isto provocaría 
a desafección definitiva da xente cara 
á lingua ao non se recoñeceren nela e 
a dos que cren que a desafección xa é 
definitiva, e que virar cara un galego 
reintegracionista e a lusofonía pres-

pero podería ser outro. O que ocorre 
é que para implantar un modelo son 
moitas as institucións que interveñen: 
a escola, os medios de comunicación, a 
administración, as editoras..., e, se todas 
van nun sentido, é moi difícil darlle a 
volta. Sendo prácticos, na miña opinión, 
non sería útil unha virada brusca, pero 
si é absurdo desperdiciar as oportuni-
dades de ter ao ladiño un país que fun-
ciona normalmente na nosa lingua (ou 
no noso sistema lingüístico, como cada 
un queira). Hai literatura, programas 
informáticos, televisión, xornais, teatro, 

a rede de dinamización dos concellos 
ten cousas positivas pero non pasa de 
ser unha rede voluntaria, sen estrutura 
nin recursos

tixiaría de novo a lingua entre nós, sen 
deixar de ser galego. Ti que opinas ao 
respecto?

Eu creo que este debate se perverteu 
moito socialmente. Case sempre se es-
quece que a forma na que escribimos 
non é máis que unha convención que se 
constrúe. Se nos afacemos a un modelo 
acabamos pensando que é o “natural”, 

cinema... en galego (ben, nun modelo 
de galego que chaman portugués). Un 
“galego” que nos pode enriquecer e 
axudar a vivir con normalidade na nosa 
lingua, sempre que deixemos de darlle 
as costas.

As nosas beizóns polas túas claras 
respostas.



O Fervedoiro: 
Román Cerqueiro Landín

10

Unha aclaración necesaria: cuestión 
de método

A esta pregunta respondía Xavier 
Gómez Guinovart en 2003 (“A lin-
gua galega en internet”): a situación 
de minoración (inferioridade e sub-
ordinación) do galego en Galicia re-
prodúcese en Internet en toda a súa 
crueza. Facíao logo de cruzar índices 
como o idioma dos contidos das páxi-
nas e o número de falantes dun idioma 
seguindo os datos servidos polo bus-
cador Alltheweb (hoxe desaparecido). 
Cos problemas metodolóxicos que 
recoñecía para contar con indicadores 
fiábeis, o galego aparecía daquela no 
posto 37º, con 98.998 páxinas, o que 
viña sendo o 0’014% das páxinas da 
internet. Cruzando o número de webs 
nunha lingua e a cantidade de falantes 
desa lingua saía a 0’025 páxinas en ga-
lego por falante. Considerando a rede 
como un espazo propicio para a ho-
moxeneización cultural e lingüística, 
cara ao inglés e o castelán, Guinovart, 
fundador do Seminario de Lingüística 
Informática da UVigo, sinalaba que 
habería cincuenta veces máis páxinas 
en inglés, e dúas veces máis en caste-
lán, ca en galego.

sinalaba en 2008 (Doce anos medindo 
a diversidade lingüística en internet: 
balance e perspectivas) que, tras se 
afinaren os mecanismos de investiga-
ción, a arrolladora presenza do inglés 
de comezos de século (ao redor dun 
80% dos contidos) non era tal e que a 
presenza dunha lingua no ciberespazo 
é moi semellante á que ten no mundo 
real. Ademais, se consideramos que 
en territorios que se incorporaron 
máis tarde á rede os usuarios primeiro 
consomen contidos feitos por outros 
(noutras linguas) e que pouco a pouco 
os van creando (xa nas súas) ese índi-
ce (falantes/contidos) perde valor. En 
definitiva, o que precisa unha lingua 
para posicionarse na rede son políti-
cas de alfabetización dixital e de crea-
ción de contidos, non só de acceso á 
internet.

A clave tamén está, polo tanto, na 
fenda dixital, que nun país coma o 
noso, con indicadores tan negativos 
como o avellentamento da poboación 
e a dispersión xeográfica, non é unha 
cuestión menor. A un período inicial 
precoz para o inglés seguíronlle a 
eclosión asiática (onde alternan lin-
guas locais e o inglés),  impulsos para 
o español e o portugués polo acceso 
de Sudamérica á rede e a aprobación 
de dominios xenéricos (.org ou .net) 
que se suman aos estatais (.us, .es. ou 
.br), o que redundou na falta de rigor 
dos datos e de aí que se considere que 
actualmente hai unha maior diversi-
dade lingüística en internet. 

A calidade e a colaboración en rede, 
requisitos para xogar na división do 
galego

O galego pode considerarse no rán-
king global pero, sobre todo, xunto ao 
catalán, o irlandés ou o frisón, no dos 
idiomas minorizados que se falan en 

O galego na rede, espello da súa situación 
na sociedade? (I)

O esforzo conxunto da sociedade civil 
é a que está paliando a ausencia dunha 
política lingüística institucional

Era moito ou pouco? Cal era e é o 
grao de vitalidade do galego na ara-
ñeira? Que pasou dende entón? Pa-
rece arriscado estabelecer compara-
cións entre linguas francas, estatais, 
locais, de países subdesenvolvidos con 
escaso acceso á rede, etc. mais o cer-
to é que en internet, non no espazo 
físico, si “compiten” todas. A Unesco 
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países desenvolvidos. Precisamos, en-
tón, medir en calidade, non só en can-
tidade. E aquí é onde pensamos que a 
internet cumpre un papel fundamen-
tal no proceso de normalización lin-
güística porque é imprescindíbel crear 
contidos en galego; porque as TIC lle 
confiren prestixio social e utilidade; 
e porque, nun contexto global como 
o actual, as novas tecnoloxías e as 
novas plataformas de comunicación 
ofrécenlles ás linguas minorizadas 
unha oportunidade única para facerse 
visíbeis e afondar na sensibilización 
social contribuíndo á diversidade cul-
tural e lingüística do planeta.

Precisamente, nestes días a cultura e 
a lingua galegas poden conseguir un 
dominio propio grazas á iniciativa 
Puntogal, apoiada por 12.000 per-
soas e unhas 180 entidades. O esforzo 
conxunto da sociedade civil é a que 
está paliando a ausencia dunha polí-
tica lingüística institucional que cree 
as condicións favorábeis para a exten-
sión da lingua na rede. Porque calida-
de, cooperación e compromiso haino 
en quen desenvolveu o software libre 
en galego: as comunidades de usuarios 
como o Proxecto Trasno e as empre-
sas do sector das TIC, principalmen-
te agrupadas en torno a EGANET e 
AGASOL, que fan que hoxe en día 
poidamos traballar con sistemas ope-
rativos como Ubuntu, buscar informa-
ción a través de Firefox ou Chrome e 
dispoñer dun abano, nunca suficiente 
pero xa importante, de numerosos 
programas. 

Imos tendo tamén un bo número de 
ferramentas lingüísticas: dicionarios 
(Digalego ou e-Estraviz), tradutores 
(Opentrad, Apertium ou Traducíndo-
te), correctores (Ortogal, OpenOffice 
ou Golfiño), glosarios (cunha impor-
tante  implicación dos SNL e os gru-
pos de traballo das universidades) e 

mesmo aplicacións para os cada vez 
máis presentes, porque a rede viaxa 
con nós, dispositivos portátiles (como 
os deseñados por Galapps para o sis-
tema operativo Android). É tamén a 
comunidade usuaria a que fai medrar 
cada día a Galipedia; a que posibilitou 
a opción do galego na plataforma de 
blogues Wordpress (sen esquecer a 
dinámica Blogaliza); que Google ofre-
za parte dos seus servizos en galego 
(faltan Gmail e Blogger!); que redes 
sociais tan importantes como Facebo-
ok ou Tuenti estean en galego, como a 
oriúnda Cabozo; ou que hoxe en día 
estea en marcha unha campaña pola 
galeguización do Twitter (@tweet_en_
galego). 

As TIC confírenlle prestixio social 
e utilidade ao idioma

De lado destes avances protagoniza-
dos por usuarios, colectivos e empre-
sas bótase en falta unha planificación 
lingüística concibida para a sociedade 
da información, tanto, que os contri-
butos da administración son pequenos 
ou chegan cando os proxectos están 
maduros e percorreron sós o cami-
ño. Ou aposta polo software privado 
(negocia con Microsoft, a quen se lle 
compran milleiros de copias) mentres 
desmantela iniciativas como Manco-

mún. Ou implántase un caótico pro-
grama Escola 2.0 con miles de custo-
sos equipos sen implicar as empresas 
galegas do sector e sen formar nin in-
centivar o profesorado para elaborar 
e partillar contidos. Ou, en fin, non ex-
plora as posibilidades que a rede brin-
da para a sensibilización social que 
iniciativas colaborativas como Eufalo.
TV ou GalegoLab, e campañas como 
“Orgullos@s do galego” da CGEN-
DL, demostran que son posíbeis.
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Lois Ferradás
(Presidente da Asociación Irimia)

A pregunta 

Ante a pregunta “Como debería ser a comunida-
de cristiá do futuro?” a miña resposta, en primei-
ro termo, é moi clara: Unha comunidade cristiá 
debe ser sempre unha comunidade de persoas 
coherentes que sigan con fidelidade a mensaxe de 
Cristo e que actúen con sentido eclesial, en comu-
ñón efectiva co Romano Pontífice, conservando 
o patrimonio espiritual e litúrxico da historia da 
Igrexa.

Son consciente de que a miña resposta xeral non é 
nada orixinal, e que non é para nada diferente do 
que se espera hoxe ou do que se esperaba fai anos 
dunha comunidade cristiá, pero o fundamental é 
iso, e creo que non debería cambiar, pois é a base 
da Igrexa.

Pero se imos ao concreto podería dicir moitas 
cousas que ao mellor non son tan comúns ou tan 
evidentes: non hai futuro para unha comunida-
de cristiá se non se abren as portas da Casa de 
Deus a todo o mundo, sen importar credos, razas, 
identidades sexuais ou orientacións políticas; se-
ría positivo que as comunidades non se adicaran 
a facer política poñendo a relixión como desculpa 
nas cousas nas que hai que dar ao César o que é 
do César e, fundamentalmente, unha comunidade 
cristiá terá que ser unha familia aberta a tódalas 
realidades sociais presentes na súa contorna, pres-
tando especial atención aos grupos marxinais ou 
en risco de exclusión social, pobres, todo tipo de 
familias (aínda que non sexa a tradicional) para 
que poidan atopar nos que seguen a Cristo un 
apoio incondicional nas súas vidas. Só así conse-
guiremos ser Lux Mundi.

Alejo Diz Franco

(Profesor de relixión de secundaria. Vigo)

As comunidades cristiás teñen futuro. A semente 
de Xesús vai seguir xermolando. De seguro non 
serán coma na actualidade, masificadas, ritualis-
tas, pouco formadas, escasamente testemuñais, 
nas que as decisións xiran todas ao redor do que 
decida o cura e nada proféticas no medio da so-
ciedade. Como o futuro está por construír e outra 
igrexa é posible, gustaríanos imaxinar unhas co-
munidades cristiás do mañá minoritarias, moito 
máis fraternas, vivas, referenciais no medio dun 
mundo que crecerá de costas ao relixioso institu-
cional e afastado de Deus (que non do espiritual), 
con capacidade de escoitar, acoller e acompañar; 
unhas comunidades nas que o papel da muller 
será moito máis relevante, dirixindo e, co tempo, 
presidindo celebracións, tomando decisións e asu-
mindo o reto de ser testemuñas (como o foron as 
mulleres que anunciaron a resurrección).

Unhas comunidades que aposten polo seguimen-
to de Xesús desde o compromiso por facer do 
mundo un fogar no que todas as persoas teñan 
as mesmas oportunidades; unhas comunidades 
abertas ao ecumenismo, non desde a friaxe das 
formulacións dogmáticas e a imposición de com-
portamentos normativos.

Entre tod@s, e sen medo a dar razón das nosas 
esperanzas (1 Pe 3, 15), serán unhas comunidades 
que se esforzarán por tender pontes e crear lazos 
de traballo común a prol da causa da dignidade 
das persoas. Estamos invitad@s a facela presente 
cada día co noso testemuño e coa nosa capacida-
de de dialogar co mundo plural, laico ou relixioso, 
do que formamos parte e que entre tod@s, con 
sensibilidades diferentes, buscamos construír.

O equipo do Remol
Comezamos hoxe a publicar esta sección na que, a raíz dunha pregun-
ta formulada por un colaborador, abrimos un mini-debate con respostas 
diversas e plurais. Evidentemente a revista non asume, necesariamente, 
como propias as opinións aquí vertidas.

?? ?
?

?
?Como debería ser a comunidade   cristiá do futuro?

?
?
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A pregunta 

Unhas comunidades en forma de círculo, non de pirámide, 
nas que todos/as somos importantes, nas que se escoita a 
opinión de todos/as, abertas a outras comunidades e gru-
pos, dispostas a deixarse interpelar, a compartir, a apren-
der dos demais. 

Que non dependan da figura do crego, que hoxe está aquí 
e mañá é substituído por outro que desfai todo o que fixo o 
anterior ou que permanece por anos e fai que todo xire ao 
seu redor e todo se faga á súa imaxe e semellanza. 

Que sexan igualitarias en todas as tarefas, pois tan impor-
tante é a persoa que limpa como a que ensina, a que leva 
as contas como a que canta, cadaquén ten os seu carisma, e 
nesa diversidade enriquecémonos todos/as.

Que saiban da importancia da formación, pois non pode-
mos ser adultos/as cunha relixiosidade infantil, baseada no 
que nos ensinaron na primeira comuñón.

Que sexan especialmente sensibles cos sectores máis dis-
criminados pola Igrexa oficial e cos máis desfavorecidos 
na sociedade.

Unhas comunidades nas que sexamos e nos sintamos co-
rresponsables, pois deberían ser parte importante nas no-
sas vidas.

Mª Olga Álvarez Sánchez

(Comunidade do Cristo da Vitoria. Vigo)

A que hoxe intente selo de verdade, que se propo-
ña ser fiel, seguidora de Xesús; que experimente 
o que viviron os discípulos e descubra a frescura 
do Evanxeo como alimento da fe que se reza, se 
forma e se vive no día a día, sendo coma fermento 
dos valores do Reino.

Cando digo isto quero referirme a unha comuni-
dade parroquial, pois é a que reúne os elemen-
tos indispensables de eclesialidade: a palabra, os 
sacramentos, o ministerio e a caridade; e onde 
outras comunidades poden vivir, tendo nela a súa 
casa como punto de referencia.

Comunidade na que se viva a fe dunha maneira 
persoal, leda, adulta, activa, responsable e com-
prometida; na que o feminino e o masculino cam-
pen libres; onde a liberdade para crear goce de 
moita estima (Deus está creando sempre). Alí o 
reproche, a desesperanza, o consumo do relixioso, 
a discriminación da muller, o “aquí mando eu”... 
deben desaparecer. E a organización, democrática 
e participativa.

Que inicie na fe, e non escatime esforzos en re-
pensar contidos, adaptar as linguaxes, símbolos e 
prácticas que non son comprensibles hoxe. Para 
isto cómpren recursos. As normas só non bastan. 
Onde nace a implicación, medra tamén a dispo-
ñibilidade.

Unha comunidade que xera e suscita vida estan-
do preto das persoas, que constrúa e reconstrúa 
a fraternidade e a unidade ecuménica, sempre en 
favor da humanidade.

Unha comunidade que se sabe recibida e enviada 
da Trindade: Do amor do Deus Pai e Nai, da Gra-
za de Xesús Cristo e da Acción santificadora do 
Espírito Santo. 

Xoanxo García Barreiro

(Administrador parroquial de San Fructuoso. 
Santiago)

?
?Como debería ser a comunidade   cristiá do futuro?
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a vós chamáronvos á liberdade

O galego 
na internet:

todo o que 
vai á rede  
é peixe

14

O noso taboleiro Festa do Lume 2012 

 Data: 4 de febreiro de 2012

 Lugar: Centro Do Bosco, rúa Belvís, número 2. 
  Santiago de Compostela.

 (1º aviso, para quen teña axendas complicadas)

Xulio Lois, 
na vida e na memoria 

Programa

 De 10 a 11,30:  Asemblea anual da Asociación Irimia.   
  Informe de actividades, dazón de contas,  
  renovación de cargos e proxectos para o  
  novo ano. 

 De 11,30 a 14,15:  Asemblea-coloquio: “Volver a Xesús de  
  Nazaret”. Memoria homenaxe a Xulio Lois.            
  Celebraremos este acto contando coa   
  presenza de Evaristo Villar que compartiu  
  con Xulio moita da súa andaina na igrexa  
  de base de Madrid, nas Redes cristiáns e  
  na Asociación de Teólogos Xoán XXIII, así  
  como co grupo da Hoac de Vigo, que tiveron  
  unha relación moi próxima con Xulio e que  
  prepararon una presentación para este acto. 

  14,30 :  Xantar compartido

  16,00 :  Eucaristía.
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Boa Nova

A
 C

LA
V

E

E sandou a moitos…

Xesús curaba, é unha das afirmacións importantes nos 
textos evanxélicos. Pero mais aló da historicidade dos 
feitos narrados, para comprender a importancia e a sig-
nificación das curacións de Xesús no marco das viven-
cias dos seus discípulos e discípulas, temos que achegar-
nos a comprensión do mundo que a xente tiña (é tamén 
Xesús) no século I. 

Para eles o que ocorría na realidade, malo ou bo, tiña 
que ver coa actuación das persoas pero tamén de outros 
seres non humanos que eran os causantes das cousas 
que escapaban o control das persoas. Ese era o caso 
deses seres que os gregos chamaban demos e os xudeus 
espíritos impuros/inmundos que tiñan o poder de con-
trolar a conduta humana e tamén a saúde. Esta crenza 
posibilitaba unha explicación axeitada de moitas enfer-
midades ou condutas consideradas desviadas. 

O relato marcano que hoxe nos ocupa mostra esta cren-
za compartida. Xesús aparece no texto como alguén ca-
paz de dominar eses seres e liberar da súa influencia. O 
valor da actuación do mestre, non está, non obstante, na 
súa capacidade curativa, senón  na razón que o levan a 
facelo. Xesús expresa, con esas accións a vontade libera-
dora de Deus, que lonxe dos círculos de poder relixiosos 
e políticos (está na casa de Pedro) manifestase rotunda-
mente a carón dos excluídos/as, dos febles/as, dos mar-
xinados/as. 

Os homes e mulleres que contemplaban eses feitos ou 
os primeiros oíntes do evanxeo de Marcos captaban 
isto sen moitas explicacións, mais nós hoxe necesitamos 
relativizar “os milagres”, xa que non teñen en nós esa 
capacidade reveladora, ao tempo que centramos máis 
a atención en como Xesús atopou os medios axeitados, 
dentro seu contexto, para proclamar a súa profunda cer-
teza sobre a paternidade e maternidade de Deus.  

Carme Soto

A
 P

A
LA

BR
A

 DOMINGO 5 DE FEBREIRO. 5º 

DO TEMPO ORDINARIO. Mc 1, 29-39 

Despois de saír da sinagoga, foi á casa de Si-
món e mais de Andrés, con Santiago e Xoán. 
A sogra de Simón estaba na cama con febre, e 
axiña lle falaron dela. E, achegándose, colle-
una pola man e ergueuna; desapareceulle a a 
febre e púxose a servilos. Chegada a tardiña, 
xa de sol posto, leváronlle todos os doentes e 
endemoniados; a vila enteira se amoreou na 
porta. E sandou a moitos enfermos de varias 
doenzas e botou moitos demonios. Mais aos 
demonios non os deixaba falar, porque o co-
ñecían ben (...).

O
 E

C
O

Estaba eu tirada na cama, un día destes 
que semella non rematar xamais, tan can-
sa e doída que case me tardaba morrer, 
por aquilo de descansar, de non sentir esta 
dor peor que todo, e a peor, sentir que 
molesto, que dou que facer, que canso a 
familia ... cando chegastes vós, morea de 
voces barullando entre as barbas. Viñan o 
Andrés e o Simón, eses fillos meus que an-
daban con outros máis ocupados por eses 
días en non sei que lerias de escoitar un 
novo profeta aproveitando para desaten-
der a casa. Logo me decatei que con eles 
viñas ti, calado, falando polos ollos, todo 
sorriso, procurando os meus. Había tanto 
que ninguén o facía, que foi como darme 
o sol na cara no medio da noite. Lembro 
que sorriches ó verme, abrícheste paso no 
medio dos outros, collíchesme a man e, 
sen deixar de mirarme aos ollos, dixeches 
o meu nome; ese nome que ninguén agás 
ti recordará, como se mo puxeran por pri-
meira vez e volvera nacer. Por iso, por ter 
pronunciado o meu nome, por esa mirada 
e ese sorriso, esa man que colleu a miña, 
hei vivir sempre... para servirte. O resto 
non vale nada.

Christina Moreira
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Falando da lingua IGUAIS, DIFERENTES
Lidia e Valentina

O Fachineiro do emprego.
Chufóns
Si, hai camiños máis clásicos para 
obter un traballo, que llo digan, se 
non, a Ricardo Costa segundo as 
gravacións que puidemos escoitar 
do caso Gürtel, nas que piaba por 
unha consellería na Generalitat, 
esa mesma que non ten para cale-
facción nas aulas. Porén eu quería 
compartir co lector -mesmo lectora, 
se houber- un caso ben distinto. Su-
poñamos que en lugar de A.Q. me 
chamase X.C. e devecese por ser Secretario Xeral 
de Política Lingüística. Que debería facer para con-
seguir ese emprego? Antes de nada debería contar 
no meu currículo cun labor de gabanza do actual 
Decreto que laña o galego no ensino; despois de-
bería acudir a un xornal no que me desen cancha, 

escribir a doután que iso é o que 
precisa a nosa sociedade, eloxiar 
o meu antecesor no cargo, indicar 
o ben que o fixo, tal como proban 
as manifestacións en contra do seu 
labor organizadas polos resenti-
dos de sempre e, por último, subir 
a aposta, aliñarme sen rubor coas 
teses oficiais e chantar que, por fin, 
don Anxo, profeta de Feijoo na te-
rra, trouxera a non imposición e o 

plurilingüismo a este tan necesitado país. Claro que 
este método de acceso laboral non está ao alcance 
de todo o mundo, nin asegura éxito absoluto, pero 
só hai que ter calma: benaventurados os pacientes 
porque algún día verán a moqueta de San Caetano.

A.Q.

/ ven: de ver); das que se escriben e 
se pronuncian do mesmo xeito. Hoxe 
imos empezar por estas últimas. 

Onde se presenta o problema moitas 
veces é nas contraccións, así que hai 
que ter en conta que se van acentuar 
graficamente a contracción da preposi-
ción “a” e mais o artigo determinado, 
en  singular e plural, masculino e femi-
nino (vou á feira, foi ó muíño), e mais 
a contracción da conxunción compa-
rativa “ca” co artigo determinado, ta-
mén en singular e plural, masculino e 
feminino (gústame máis o xamón có 
queixo, cá manteiga, cós chourizos, cás 
verzas), fronte á preposición a ou o ar-
tigo determinado (vou a Madrid, levo 
a nena, o can, os libros e as revistas) 
(ollo, porque o substantivo sinónimo 
de “alas” tamén é con acento gráfico: a 
á, as ás do paxaro.) e mais fronte á con-
tracción da preposición “con” co artigo 
determinado, tamén en masculino e fe-
minino, singular e plural.

Non leva tampouco acento gráfico:

a contracción da preposición “de” co 
artigo determinado (veño da feira, do 

mercado), fronte ó verbo dar (ti dás, el 
dá, dá ti!) e mais fronte ao substantivo 
dó (compaixón: Non ten dó de min).

a contracción do pronome persoal áto-
no me co artigo determinado (xa ma 
deu, non ma levou) fronte ó substan-
tivo má, en singular e plural, sinónimo 
de ruín: Tiroulla porque é má.

a contracción  do pronome persoal 
átono che co artigo determinado fe-
minino (xa cha deu, non chas levou) 
fronte ó substantivo chá, en singular e 
plural, sinónimo de plana: Esta leira é 
moi chá.

a contracción da preposición en co 
artigo determinado masculino (anda 
no mercado, nos biosbardos), fronte ó 
substantivo nó e nós, o que se fai cos 
amallós. Ollo, que neste caso tamén 
temos a oposición entre o pronome 
persoal átono (non nos avisou) e mais 
o tónico (imos nós).

Isto xa non dá para máis, hoxe que-
damos algo contraídas... Seguimos en 
quince días!

Pois si que deixamos unha interesante 
fronte aberta na nosa última cita, lem-
brádesvos? A dos  tiles diacríticos, do 
grego diakritikós, distintivo. E referí-
monos concretamente a esas palabras 
que segundo as regras de acentuación 
non deberían levar acento gráfico, 

pero pónselle para diferen-
cialas doutras que se escri-
ben igual. Hai moito que 

non tocamos temas de 
gramática, así que alá 

imos. Fagamos me-
moria...

Nesas parellas de 
palabras dis-

tinguimos as 
que se escri-
ben igual e se 
p ro n u n c i a n 
de forma di-
ferente, é di-
cir, unha con 

vogal aberta e 
outra con vo-
gal pechada 
(vén: do vir Non teñades dó del! Xa lle dixemos 

que non comese tanto...


