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 autodesprezo = 

mal asunto 



2

O trasno A rebeldía do pequeno 
Daniel López Muñoz

As normas teñen
 a súa importancia

A foto que fala

cados anónimos e implacables.  A re-
beldía do pequeno.  

O pequeno é fermoso, verde e xei-
toso, coma os chícharos do mercado 
labrego. 

O pequeno é viable, posible, susten-
table. Tócase, ólese, brinca a vida nel. 

O pequeno ten o futuro todo dentro. 
Porque ten moito pasado, toda unha 
historia longa de terra escurecida por 
estrumes milenarios e mulleres  coi-
dadoras.  Lúa a lúa.  

O pequeno é útil, intelixentemente 
útil, sabiamente nutricio, matador 
de mil fames e mantedor de miles de 
miles de vidas, sen cadros macroeco-
nómicos, nin especulación crediticia,  
nin enxeñerías contables.    

O pequeno  é saboroso, patacas bran-
cas con sabor, herbas que namoran e 
limóns que aledan o aire de recendo 
fresco.

O pequeno ten nomes, colores e for-
mas.  Color , forma e nomes reais, non 
eufemísticos nin falaces. 

E, ademais, o pequeno ten unha gran 
vantaxe: que pode medrar. 

E medrará. 
Foto portada: Jim Lavrakas/Anchorage Daily News. 

Estrea de mercado de proximidade, 
das hortas da redonda, dos produ-
tos caseños, ...Foi o sábado nove no 
concello de Teo, lugar dos Tilos, un 
área urbana felizmente invadida por 
verdura e patacas, ovos e queixos. Un 
mercado de alimento labrego que 
quer ter continuidade.

Ese mesmo día volvían marearnos 
con cifras imposibles de rescates fi-
nanceiros, con cen mil millóns para a 
banca, cantidades inimaxinables, de-
claracións disparatadas e interesadas 
de individuos e individuas con tanto 
poder como ignorancia, incapaces de 
explicar que pasa e que consecuen-
cias ten e terá. Así, sen pudor, con-
vencidos de que a verdade é incom-
patible co seu oficio. Triste oficio.

Si, é mellor centrarse no que podemos 
controlar: as nosas vidas e alimentos, 
as soberanías nosas de dada día. 

E, claro que si, ese mercadiño tiña, 
nese día no que se cociñaba o ma-
cro rescate da banca, de efectos seica 
inexplicables, un aquel de rebeldía 
simbólica e real. O mercado con ros-
tro labrego fronte aos famosos Mer-
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Editorial Pasou día 

Rumores de esperanza 
Xan Guillén

E volvemos ao plurilingüismo, falaz, que vén despois da romaría. 

En Galicia somos plurilingües de vello. Pero pensamos que non. No íntimo, as persoas do país de sem-
pre, as que viven e expresan os prexuízos sen complexos, seguen convencidas de que falan español –ou 
castelán- mesmo cando falan galego, xa que este idioma de noso sería unha variedade local da lingua 
importante e internacional. Nin vinte anos de autonomía e “lingua propia”, nin “día das letras”, nin 
normalización. O galego, polo si ou polo non, ten que estar defendendo continuamente o seu status de 
lingua moderna e viable.

Non pode haber impulso do plurilingüismo que non comece por explotar ao máximo as posibilidades 
da propia contorna. Falamos ou coñecemos o galego que nos abre ao portugués de Saramago e Chico 

Buarque e sabemos e falamos castelán que nos abre 
a Machado e Sábato.

O veleno estivo na práctica real, na utilización do 
plurilingüismo como coartada contra o galego. Ago-
ra que as augas baixan máis mansas debe facerse 
unha reflexión crítica sobre a utilización electoral 
dos prexuízos contra o galego polo PP, a chegada 

ao poder, a necesidade de compracer a sectores de votantes –minoritarios, pero decisivos– e o invento 
dun plurilingüismo improvisado, como coartada para rebaixar a presenza do galego nas aulas e na vida. 

O resultado, por exemplo, foi pasar en moitos centros dunha práctica consolidada, de impartir a ma-
teria de Coñecemento do medio en galego, en bo galego, a un impartir esa materia nun suposto inglés 
penoso, pobrísimo, mal pronunciado, infestado de erros, incapaz de matices,... un entroido.

A penetración do inglés, francés ou alemán nas aulas é un avance. Sempre que sexan esas linguas, fala-
das con total mestría e naturalidade. Non fantochadas montadas para que o galego teña menos espazo. 
Ademais, hai outras posibilidades: plástica, seminarios transversais, educación física.

O propio galego debe explotarse polo seu potencial como trampolín a un plurilingüismo internacio-
nal. Xa é hora de deixarse de debates estériles e planificar en serio unha parte da materia de galego 
nas etapas avanzadas con módulos didácticos que axuden a conectar o galego coa lingua portuguesa, 
que traballen as diferenzas fonéticas e sintácticas: ao portugués desde o galego. Un privilexio e unha 
oportunidade. 

O galego debe explotarse 
como trampolín a un 
plurilingüismo internacional

pode que a alguén lle faga falla. En-
tón que facemos? Pois dalo. E pensa-
mos en Cáritas porque se cadra eles 
saben que facer. 

Ben, pois resulta que estes días dende 
Cáritas pedíronme que escribise para 
dar as grazas a todos os doantes anó-
nimos de cousas en especie. É para 
o seu boletín. Como documentación 
para ese traballo déronme unha lista 
de produtos que se deron no pasado 
ano e a lista é interminable. Imaxina 
algo que se poida doar , pois aí está. 
Mobles, material informático, todos 
os tipos de carne, peixe fresco, peixe 
conxelado, café de todos os tipos, lu-
ras, polbo, medicinas, cueiros, calza-
do , ata a prensa diaria. Ti cando vas 

a Cáritas co teu paquetiño pensas e 
dubidas de se é preciso o que vas dar, 
que se cadra non paga a pena, pero 
que sería dos comedores de Cáritas 
sen a axuda dese señor anónimo que 
fixo unha festa na súa casa e lle sobra-
ron uns cantos sacos de mexillóns ou 
desa señora que cando chegou a Pas-
cua pensou que os que o pasaban mal 
tamén tiñan dereito a ter unha madri-
ña e regalou cinco roscas. En Cáritas 
saben moi ben iso de que moita xente 
pequena, en moitos sitios pequenos, 
facendo cousas pequenas, pode cam-
biar o mundo. En Cáritas moita xente 
pequena dá cousas pequenas, pero se 
queredes ver a lista de doazóns ase-
gúrovos que é ben grandiña. 

Todos vivimos algunha vez a seguin-
te escena. Hai algo que temos e non 
sabemos que facer con el. Está dando 
voltas pola nosa casa, pola nosa des-
pensa, polo noso rocho e non quere-
mos tiralo porque está en bo estado e 
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A DESPOBOACIÓN 
arrisca a biodiversidade 
da natureza que nos 
sostén. Un 30% das 
casas e un de 20% de 
lugares (1561)  non teñen 
veciñ@s. Máis do 40% 
vive no 1,2% do territorio, 
o urbano. 660.000 
habitan o 87%, unhas 
3140 parroquias (das 
3790). En 13 anos só o 
15% vai residir en 215 
concellos.

De 700 especies de 
MACROALGAS, só 
se comercializan 20. 
Só catro empresas se 
dedican a recollelas para 
alimentación en fresco, 
salga ou conserva: 
Algamar, de Pazos de 
Borbén; Ceamsa do 
Porriño; Porto Muíños 
de Cerceda; Lou de 
Ribeira… A principal 
provedora para usos 
farmacéuticos é a Costa 
da Morte.

Do pasamento de 
LEIRAS PULPEIRO, 
o “médico dos pobres” 
e valedor da literatura 
popular, cúmprense 
100 anos en novembro. 
Mondoñedo celebra as V 
Xornadas do Peregrino, 
cunha Ruta turístico-
cultural-etnográfica 
dedicada ao poeta. 
Será  do 6 ao 8, para 
crear ambiente, e co 
convencemento de que 
a literatura tamén atrae 
visitantes, e sobre todo o 
gozo da lectura.

A SARDIÑA é a 
estrela de Salgadura, 
que se grava no Museo 
de Salga do Grove, en 
galego e catalán, sobre 
a familia catalá que 
incentiva  a conserva 
no XVIII. Convidada de 
honra no San Xoán, 
sofre as turbulencias de 
Madrid, que paraliza 15 
barcos e 400 enrolados, 
nun momento en que 
Vigo descarga 10,8 máis 
de pesca fresca e A 
Coruña un 9 menos.
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Alfonso Blanco Torrado
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O 26 é a xornada de 
sensibilización contra o 
uso indebido e tráfico de 
DROGAS. A cocaína 
move 60 mil millóns €/
ano, segundo a ONU, 
e machuca máis ao 
adicto, ca o alcohol. Este 
é máis daniño para o 
contorno do consumidor. 
As plantacións caseiras 
de cannabis con guías 
online multiplican os 
trastornos psiquiátricos 
na poboación

Paz Andrade transmite a 
querenza pola lusofonía. 
O 25 é a festa de 
MOZAMBIQUE. Na 
ilustración, a súa Praia 
de Pemba, do vigués 
Augusto Rodríguez. 
Dende a independencia 
(1975), é a porta de 
China en África. Galicia 
despreza a lingua 
común para cooperar no 
desenvolvemento. Sufriu 
a guerra de 1976-92. O 
45% vive na miseria e o 
20% no paro. 

Outro universo é o celta. 
O 28, a Universidade 
da Haute-Bretagne 
(Rennes) honra a Claudio 
RODRÍGUEZ FER, 
tamén mestre na da 
Bretaña Sur (Lorient), 
xorne da escrita de 
Castelao, Manuel 
María… Dirixe Unión 
Libre, a voz das vítimas 
da ditadura. Volve á terra 
de asilo, onde apresaron 
a Companys, presidente 
de Catalunya, que Franco 
mandou fusilar

O 23 colócase a 
placa onde pasearon 
tres ferroviarios 
PORTUGUESES (22-
VIII-36) en Castrelo do 
Val. Un, Antonio Ribeiro, 
soterrado no monte sen 
que ninguén reclamase 
o corpo. O levantamento 
militar asasinou máis de 
65 portugueses e 159 
foron represaliados. 
Entre máis de 4.600 
asasinados e 14.000 
represaliados do 18 de 
xullo ao ano 40.
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Economía Rescatados ou secuestrados?
Pedro Pedrouzo Devesa

vannos pedir algo a cambio? 
Evidentemente

Unha vez confirmados os 
100.000 millóns de euros 
que Europa ofrece a España 
a un xuro do 3%, convén que 
nos preguntemos en que vai 
consistir iso realmente. Será 
un rescate económico que 
nos salve temporalmente da 
penuria financeira á que es-
tabamos destinados pola in-
capacidade como país para 
facer fronte ás débedas? Ou 
será a outra cara da moeda 
dun secuestro político do 
que levamos sendo vítimas 
desde hai moitos meses, nos 
que a base do nosa socieda-
de de benestar se está vendo atacada desde todas as frontes posibles? O em-
préstito viría ser o recoñecemento europeo de que as cousas se están facendo 
correctamente. Non cómpre intervir un país que se autoimpón as medidas que 
se tiveron que esixir aos países rescatados (Irlanda, Portugal ou Grecia).

Podémonos indignar, con toda a razón, ao comprobar que a xeración máis es-
tupidamente incompetente de administradores bancarios arruinou gran parte 
das caixas de aforros. Podémonos tamén indignar ante os salarios elevadísimos 
que cobran directivos (e políticos) con dificultades para recoñecer a súa impe-
ricia profesional nos consellos de administración. Realmente, para facelo así, 

tampouco habería 
que pagarlles tan-
to, non?

Pero a situación 
é tal que necesi-

tamos recapitalizar unhas caixas que eses ben pagados directivos levaron á 
creba. Ese diñeiro europeo é necesario. A entrada de capital debe servir para 
completar a reestruturación dun sistema financeiro que no pasado debía en-
cantar a moita xente, pero que era unha tomadura de pelo. E con esa tomadura 
de pelo si que perdiamos todos. Todos os depositarios de fondos en calquera 
das entidades agora rescatadas. E tampouco é que haxa moita xente que estea 
disposta a botar unha man a un país, Legospaña, especializado na construción 
fea e irracional. Unha construción que tentou a varias xeracións de cativos 
prometéndolles un nirvana económico, que facía sentir imbécil a todo aquel 
que seguía crendo que para progresar na vida cumpría esforzarse nos estudos. 
Os salarios da construción de anos pasados anos foron un panal de rico (pero 
temporal) mel. 

Vannos pedir algo a cambio? Evidentemente. Igual que llelo pediriamos nós se 
a situación fose á contraria. Subirá o IVE? Claro. Acaso non o negaron xa va-
rias veces? Novagalicia será propiedade dun banco? Ten toda a pinta. Deixará 
de ser galega? Igual que está deixando de ser galega a nosa paisaxe, segundo 
a imos acugulando de feísmo, contaminación, cascallos e plásticos que somos 
incapaces de depositar no contedor amarelo.

Igual si que é certo que necesitamos seren rescatados, mais non secuestrados.  



O Peto do Santo Antón
Rubén Aramburu
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A Escola de Espiritualidade volveu como cada ano, na 
primavera, a Sobrado dos Monxes, a beber auga na fonte da 
contemplación. Quen teña sede, que veña onda min, e beba! 
Sempre me impresionou ese berro de Xesús no evanxeo de 
Xoán. Falaba sentado e, de súpeto, ergueuse e berrou á xente. 
No libro da Apocalipse escoitamos de novo a frase, pero 
engade algo importante: esa auga non se cobra, é de balde.

A Escola de Espiritualidade converteuse nun pozo de auga 
fresca para moitas xentes, unha rompente onde só hai que 
achegarse e deixarse levar polo son da auga e do espírito. É 
un agasallo para tanta xente que anda a buscar como calmar 
a sede interior.

Estes días celebramos a xornada dos monxes e das monxas que 
viven en oración e escoita. Polo  mundo adiante están nacendo 
moitas experiencias monásticas, sen a necesidade do claustro. 
Digamos que o claustro vén sendo a vida. Son matrimonios, 
leigos e leigas, que descobren a fonte da contemplación como 
transformadora da vida e das cousas da vida. Son experiencias 
que aparecen a carón de mosteiros, coma os nosos de Armenteira e de Sobrado.

A vida dos monxes é un manancial arredor do que vai medrando flora e fauna, onde os 
paxaros,  os insectos, os cabalos… se achegan a beber, de balde!  Non estará neste novo 
camiño contemplativo o reverdecer da nosa igrexa? As grandes crises da súa historia sempre 
foron superadas de fondos movementos evanxélicos e moi espirituais. Ante a seca de novo a 
fonte.

A Escola de Espiritualidade fai a proposta de estudar, orar e escoitar. É ademais unha realidade 
nosa, da terra. Quizais a que andas buscando, é posíbel que teñas sede; pois amigo, amiga, 
achégate e bebe. Atentos/as ao próximo curso. Se tes présa e andas por internet podes abrir 
esta xaneliña e mirar como respiran:  http://escoladeespiritualidade.blogspot.com.es/
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Conversa con Xoán Bascuas, 
secretario xeral de Máis GalizaEntrevista 

Redacción

Hai “espazo” político? E se o hai, 
hai espazo electoral? Vai servir para 
sumar ou para restar enerxía política 
para unha Galicia necesitada de for-
zas propias?

A evidencia da perda de votos das 
forzas de esquerdas do parlamen-
to galego así o demostra, eu teño o 
convencemento de que o nacionalis-
mo sumará máis votos que até o de 
agora que só había unha única opción 
electoral real. Agora quen non queira 
votar por unha candidatura naciona-
lista poderá optar a apoiar a outra 
con opcións, algo que até hai pouco 
non podía acontecer. De igual modo, 
cómpre tamén considerar o impor-
tante volume de abstencionistas que 
hai no país e que poderían atopar na 
nova oferta nacionalista unha porta 
aberta de saída desa situación.

Cal é o modelo organizativo que as-
piran a crear? Fálase dun partido do 
século XXI, partido 2.0, partido de 
“abaixo-arriba”, de listas abertas para 
escoller candidatos... Como se vai en-
caixar todo iso? E máis en concreto, 
pode convivir o pragmatismo duns 
co asemblearismo doutros? Podería 
convivir a esquerda independentista 
(FPG ou Causa Galiza) co centro ga-
leguista de Táboas ou Cuíña? Pódese 

A nova forza política debe ser de 
adscrición individual, libre, voluntaria 
e co centro de gravidade na esquerda

Para empezar e en poucas palabras, 
que está nacendo? Que estades pre-
parando? Quen ten sitio nese proxec-
to? 

Empregar poucas palabras para ex-
plicar o que se está a construír non é 
doado. De forma resumida, direi que 
se está a configurar un novo espazo 
político, de amplo espectro ideolóxi-
co, con novas formas de facer e dicir, 
que pretende poñer o país por dian-

te. Estamos a crear unha nova forza 
política chamada a asumir a hexemo-
nía social e política de Galicia, con 
vontade de transformación da nosa 
sociedade, desde a formulación de 
solucións e non desde as ensoñacións 
ideoloxicistas.

Afirmar a identidade nacional de 
Galicia; defender os nosos sinais de 
identidade nacional; a posta en valor 
do noso idioma; a defensa do Estado 
do benestar, e a conxugación da ac-
ción política institucional coa social 
son argumentos caracterizadores do 
que debe ser o novo referente polí-
tico.

O pasado 11 de marzo, Máis Galiza tomou unha decisión difícil, pero participa-
da por unha ampla maioría: abandonar a súa militancia no Bloque Nacionalista 
Galego e converterse en partido político cun proxecto propio e autónomo. A partir 
de aí fixo un chamamento o pasado 31 de marzo ao Encontro Irmandiño e a Acción 
Galega para iniciar conversas de cara á configuración dunha proposta política e 
electoral de cara aos vindeiros comicios autonómicos. Con posterioridade sumáron-
se os Ecogaleguistas. E nesa andaina están.

Hoxe conversamos co seu secretario xeral sobre o novo proxecto nacionalista que 
está xermolando no noso país

Fo
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Estanse a desenvolver actos por toda Galicia para a presentación do novo proxecto 
nacionalista (foto Encontro Irmandiño)

Martiño Nogueira (EI), Teresa Táboas (AG), Xosé Mosquera (PNG-PG) e Xosé Manuel 
Beiras (EI) son algúns dos que están participando na posta en marcha do novo proxecto 
(foto Galicia Hoxe)

Entrevista 

Non contemplo outro 
escenario que non 
sexa ter representación 
nas vindeiras eleccións 
autonómicas

crear un espazo habitable para esa 
diversidade? 

Existe un certo grao de consenso á 
hora de entender que a nova forza 
política debe ser de adscrición indivi-
dual, libre e voluntaria. Xa que logo, 
o que se pretende é unha fórmula 
organizativa unitaria. Desde logo, 
non ten sentido ningún un modelo 
de Fronte (nin de frontismo sen fron-
te) conxugado cun asemblearismo 
que se mostra como un instrumento 
básico de participación democrática. 
Agora ben, a nosa é unha época na 
que os acontecementos transitan a 
velocidades de vertixe, polo que as 
respostas políticas deben ser tamén 
veloces, eficientes e eficaces.

De igual modo, nos tempos que nos 
tocou vivir, nos que a informática e 
internet nos ofertan múltiples posibi-
lidades, son variadas as ferramentas 
que nos permitirían a participación 
política de moitas persoas, tanto para 
o debate como para a toma efectiva 
de decisións.

Asistimos a unha demanda crecen-
te da cidadanía por verse realmente 
implicada na toma de decisións. Velaí 
que haxa que abrir as portas parti-
darias á cidadanía, asumindo que un 
partido político non debe, nin pode, 
ser patrimonio só da súa militancia. 

Nesta reflexión encaixa a proposta de 
eleccións primarias abertas á cidada-
nía para a elección do candidato ou 
candidata á Presidencia da Xunta.

Ao respecto da convivencia políti-
ca desde a diversidade ideolóxica é 
máis que posíbel. Diferentes forzas 
políticas noutras latitudes xa o teñen 
demostrado. É perfectamente posíbel 
desde a vontade de acentuar o común 
e minimizar a diferenza. É perfecta-
mente posíbel desde a configuración 
política dun discurso común e polisé-
mico no que todo o mundo se sinta 
recoñecido. Iso si, só unha aceptación 
ou connivencia coa violencia como 
modo de expresión política debe ser 
o linde do non aceptábel.

Hai algunha mensaxe clara, un con-
tido mínimo convocante, formulado 
xa en positivo? Que é o esencial dun 
posible documento de mínimos para 
un acordo?

A día de hoxe xa existe un acordo de 
mínimos entre tres das catro forzas 
políticas até o de agora mencionadas. 
Acción Galega, Máis Galiza e Eco-
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O país non nos 
perdoaría nunca 
a perda dunha 
oportunidade coma 
esta

galeguistas asinaron o pasado 15 de 
maio un guión programático baixo o 
epígrafe “Compromiso por Galicia”. 
Nese documento poden atoparse os 
argumentos mínimos que nos suman 
a estas tres forzas: rexeneración de-
mocrática, compromiso ético e par-
ticipación republicana da cidadanía. 
A partir da segunda semana do mes 
de xuño haberá unha serie de actos 
públicos, abertos e participados. De 
igual modo, tamén se poden localizar 
os nosos documentos na rede, onde 
xa estamos a recibir suxestións e pro-
postas para a mellora dos mesmos.

Neste momento de crise no que a 
xente busca os extremos (en Grecia 
a esquerda esquerda e os neonazis de 
Novo amencer, en Francia o auxe de 
LePen...) hai sitio na política galega 
para un proxecto “centrado”?

O que están a demostrar as diferen-
tes eleccións que se celebraron en 
Europa é que é o momento para a 
irrupción de novas forzas políticas. 
Vostede menciona dous casos de 
forzas políticas de ultradereita que a 
propia socioloxía electoral advirte da 
súa aparición en momentos de crise 
como os actuais. Pero tamén podería-
mos falar da irrupción de Syriza en 
Grecia, do partido Pirata en Alema-
ña, ou do acontecido en Dinamarca 
(principalmente coa irrupción do 
proxecto de Johanne Schmidt-Niel-
sen), forzas políticas dun claro discur-
so de esquerdas, e orientado á maio-
ría social dos seus respectivos países 

partidario galego. Foi unha das gran-
des vitorias de Manuel Fraga. Para 
gañar en pluralidade e en democracia 
é necesaria modificar ese limiar elec-
toral, tal e como propón o documento 
de “Compromiso por Galicia”. E para 
gañar en pluralidade e en democracia 
é importante ampliar o arco parla-
mentario e partidario galego.

 Tres das forzas implicadas asinaron xa un documento programático baixo o nome de 
Compromiso por Galicia

e cunha clara vontade de cambio. A 
nosa é unha proposta tamén dirixido 
á conxunto da cidadanía, co centro de 
gravidade na esquerda.

Non é contraditorio que se fale de 
crear unha forza política nova e que 
ao mesmo tempo haxa algún dos gru-
pos que se están constituíndo como 
partido? (caso de Ecogaleguistas)?

Non son eu quen de falar en nome 
dos ecogaleguistas, pero é pública e 
manifesta a súa vontade de sumar e 
participar nun proxecto máis amplo. 
Son un grupo de persoas que teñen 
por ambición o ben común e a socia-
lización do seu corpo de pensamento. 
A súa constitución partidaria respon-
de máis ben á finalización dun proce-
so iniciado hai case un ano e non a 
outra cousa.

Chegarase a tempo?

Chegarase. E terá que ser en perfecto 
estado de operatividade. A respon-
sabilidade para co país non permite 
outra.

As enquisas que saíron son, en xeral, 
optimistas co novo proxecto... Tedes 
algún dato? Hai posibilidades capa-
ces de superar o 5% que fixa a lei 
electoral? Se non se conseguise esca-
no sería viable o proxecto?

Superar o 5% dos votos válidos emi-
tidos para cada unha das circunscri-
cións tense amosado como unha ba-
rreira real para o debuxo dos mapa 

Non contemplo outro escenario que 
non sexa ter representación nas vin-
deiras eleccións autonómicas, pero 
nunca se debe asociar a viabilidade 
dun proxecto á súa presenza nunha 
cámara.

E se ao remate non se sumase o En-
contro irmandiño, manteríanse a 
mesma folla de ruta e as mesmas ex-
pectativas? 

Non é que o Encontro Irmandiño 
teña que sumarse. Será o que todos 
construamos en común. O país non 
nos perdoaría nunca a perda dunha 
oportunidade coma esta, polo que o 
sentido da responsabilidade debería 
estar presente en todos os que debe-
mos construír esa nova opción para 
darlla ao País.

Conversa con Xoán Bascuas, 
secretario xeral de Máis GalizaEntrevista 

Redacción
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O noso taboleiro   

A figura de Xesús está presente dende os comezos do 
cinema. O achegamento á súa figura foi dun enorme 
atractivo para cineastas e produtores, que viron o 
gancho que tiña para atraer público ás salas. Mais 
foi un achegamento que comportou, ás veces, unha 
forte polémica. A vocación comercial da industria 
cinematográfica, o enfoque do cinema coma espectáculo, 
a propia esencia do cine como industria que busca gañar 
diñeiro contrastaba, ás veces co enfoque máis artístico 
dos profesionais. Mais a esta dialéctica, que non exclusiva 
do cinema relixioso centrado na figura de Xesús, uníase, 
a orientación propagandística, militante, catequizadora, 
tanto dos partidarios coma dos detractores do cristianismo. 
Así, a obra cinematográfica como as circunstancias 
sociais do momento fixeron que en moitas ocasións a 
aparición dun filme sobre Xesús excedese o estritamente 
cinematográfico.

Os próximos 5 e 6 de xullo vai ter lugar en Santiago 
de Compostela, no Colexio La Salle, un seminario que 
analizará a figura de Xesús no cinema, dende as súas orixes 
até o ano 2010.

Dende que en 1897 o cineasta francés Lear proxectase 
“La passion du Christ”, obra que discute coa fita dos 
irmáns Lumière “Vie et passion de Jésus Christ” o feito 
de ser a primeira aparición do personaxe de Xesús 
na grande pantalla, o seminario tratará a historia das 
producións cinematográficas sobre Xesús até actualidade. 
Un percorrido cronolóxico, mais que tamén fará un 
tratamento singularizado das diferentes filmografías 
nacionais que abordaron o tema. Todo dentro dun enfoque 
que non busca unicamente a exposición teórica a través 
de relatorios dos contidos, será que contará co visionado e 
posterior comentario dalgunha das obras máis destacadas.

PROGRAMA:

XoVES 5:

o cinema relixioso. 

2. Xesús na historia do cine. 

3. os comezos: o cine mudo. Das imaxes estáticas á 
dramatización. 

4. os primeiros anos do cinema sonoro, o boum de 
Hollywood e o peplum nos anos 50. 

5. As primeiras películas hispanoamericanas e 
españolas. 

6. Tres superproducións norteamericanas dos anos 60. 

7. Dous filmes italianos de autor. 

8. Tres películas polémicas sobre Xesús e unha clásica 

na década dos 70.

Proxección película e cineforum: El evangelio según S. 
Mateo (Il Vangelo secondo Mateo, P.P. Pasolini, Italia 
1964).

VENrES 6:

10. As películas sobre Xesús nos anos 80-90

11. As últimas películas sobre Xesús: 

a primeira década do século XXI

12. O top ten das películas sobre Xesús… 

Proxección película e cineforum: El hombre que hacía 
milagros (The Miracle Maker. Stanislav Sokolov, Rusia 
1999).

Información e inscrición: Escolas Católicas 
(Esther Balboa) 

Santiago: 981 581 322/ 981 582 527 

galicia@escolascatolicas.es 

http://www.escolascatolicas.es/

Seminario sobre Xesús no cine:    
Do cine mudo (1897) até o ano 2010
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???????
Plurilingüismo, pero que clase de 
plurilingüismo exactamente?

Como profesora e como nai estou a favor da introdu-
ción e consolidación do ensino plurilingüe sempre, e 
cando se faga de forma axeitada.

Os nosos fillos e fillas deben ter capacidade para 
desenvolverse en varias linguas e así conseguir co-
municarse con persoas doutros ámbitos xeográficos 
e culturais.

Na actualidade estase aplicando un modelo que non 
favorece o coñecemento de varias linguas a un mes-
mo nivel, só se potencia unha lingua considerada de 
maior estatus con respecto ás outras e impide que o 
alumnado aprenda a lingua propia.

A lingua estranxeira implántase a unha idade dema-
siado temperá, nun momento no que os nenos e ne-
nas están asentando o proceso de lectoescritura nas 
linguas que o rodean.

O actual modelo de plurilingüismo tamén falla na 
metodoloxía, xa que non favorece a coordinación 
entre o profesorado de diferentes áreas. Os conti-
dos das materias  impartidas en lingua estranxeira 
nos centros plurilingües non son asimilados nas lin-
guas ambientais do alumnado e, polo tanto, non son 
aprendidos. Ademais de non aprender varias linguas, 
descende o nivel académico.

O modelo de plurilingüismo que se necesita debería 
partir das linguas ambientais, para aprender, pouco 
a pouco, outras. Isto permitiría comunicar calquera 
contido en calquera lingua. Ademais fomentaríase o 
respecto por todas as linguas e valoraríase a lingua 
propia.

Ana Castro
Nai cunha filla nun centro plurilingüe

Profesora da ESO 

A finalidade do plurilingüismo non é outra ca a ‘equida-
de’ e a ‘cohesión social’. Non se dá sen elas. Por iso apos-
tamos por un plurilingüismo que evite as asimetrías e a 
fractura social que poida derivarse do peso hexemónico 
da lingua franca única. Que cómpre ter en conta para 
promocionar un plurilingüismo inclusivo e coherente?

a) O plurilingüismo non é algo estraño ao ser huma-
no. A capacidade de alternancia e mestura de linguas é 
o máis normal no mundo desde sempre. É máis recente 
o feito de estudar linguas estranxeiras. E plurilingüismo 
non é ensinar e estudar varias linguas estranxeiras.

b) O plurilingüe tende a ser un individuo con boas 
actitudes e competencias interculturais. A competencia 
comunicativa intercultural complementa a competencia 
plurilingüe dos individuos. O plurilingüe ten mellores 
opcións para ser un cidadán intercultural, tolerante e 
flexible, aberto ao diálogo entre culturas.

c) O bilingue natural, a diferenza do bi/plurilingüe 
global, enfróntase a un problema singular de estima da 
lingua de seu: un andaluz bilingüe é usuario de dúas 
linguas de alto valor global (español, inglés); un alum-
no galego é usuario de dúas linguas de alto valor global 
(español, inglés) e unha (galego) cuxa utilidade global 
se pon ás veces en cuestión, como revelan as investiga-
cións sociolingüísticas. O plurilingüismo, en contextos 
onde se produce asimetría entre a estima de linguas de 
maior e menor alcance global, debe aportar solucións de 
equidade e cohesión social para os usuarios de linguas 
minoritarias.

José Manuel Vez
Catedrático da Univesidade de 

Santiago 
Director do Observatorio Atrium 

Linguarum: ensinanza, aprendi-
zaxe, avaliación das linguas. 
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? o plurilingüismo é unha cues-
tión persoal. Significa isto que 
é cousa de escolla ou de inte-
rese individual? Non. O pluri-
lingüismo é propio das persoas, 
e non doutros seres (animados 
ou non), porque atinxe á capa-
cidade de comunicarse e de respectar e valo-
rar a diversidade da cultura humana. Aplicado 
a outros seres –poñamos por caso os centros 
educativos– constitúe unha prosopopea, un 
recurso retórico moi habitual nos contos, e no 
eido educativo hoxe en día non estamos para 
moitos contos!

No entanto, este concepto –ben entendido– 
podería resultar unha magnífica ferramenta 
para un cambio esencial na didáctica das lin-
guas. Podería levarnos a un tratamento inte-
grado da didáctica das linguas centrado no 
alumnado, no desenvolvemento da súa compe-
tencia comunicativa (común a todas as linguas 
que cadaquén coñece), firmemente apoiada na 
lingua materna, aberta a diversos graos de do-
minio e baseada no respecto e na curiosidade 
cultural.

Exactamente ese é o plurilingüismo que que-
remos! Cando menos eu! E coido que na lexis-
lación lingüística, nas recomendacións interna-
cionais ao respecto (MCERL) e na lexislación 
educativa vixente en Galicia as indicacións 
van no mesmo sentido, e estes xa non vos son 
contos!

Paco Díaz
Profesor de lingua

Asesor de formación do profesorado

Gústame a definición do Marco común europeo 
de referencia para as linguas, que o entende como 
a competencia para comunicarse grazas a todas as 
experiencias e coñecementos lingüísticos do indivi-
duo interactuando e relacionándose entre si. É algo, 
pois, máis complexo e máis aberto ca o dominio de 
varios idiomas e, dende logo, é máis ca saber inglés. 
Implica o seguinte:

- Todos os coñecementos lingüísticos que adqui-
rimos son importantes. A competencia plurilingüe 
constrúese con saberes de diferente profundidade 
e de diferentes idiomas, teñan moitos ou poucos 
falantes. Dende o dominio da nosa lingua mater-
na ata, por exemplo, a capacidade que temos para 
comprender o portugués grazas ao galego.

- O plurilingüismo non é só unha cuestión de 
competencia, senón tamén de actitude. Require o 
interese e apertura a todas as linguas, que é a que 
nos facilita que, ao longo da vida, poidamos ir pro-
fundando naquelas que necesitemos en cada cir-
cunstancia.

- A competencia plurilingüe, para ser tal, vai 
sempre acompañada da competencia pluricultural, 
porque lingua e cultura están fondamente relacio-
nadas.

Por todo isto, en Galicia non se pode entender un 
plurilingüismo que non inclúa o galego. É máis, o 
galego debe ser a base sobre a que nosoutros cons-
truamos a nosa competencia plurilingüe; entendelo 
doutro xeito é desaproveitar unha bagaxe funda-
mental que temos ao alcance da man, renunciar ao 
idioma que nos identifica, no que mellor expresa-
mos a propia cultura e no que, polo tanto, máis efi-
caz é a comunicación no noso contorno inmediato.

Valentín García

Secretario Xeral de Política Lingüística
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Primeira procesión en Montecubeiro 
coa imaxe da Virxe Milagrosa, 
haberá  medio século diso o 
próximo día 24.

Xosé María Gómez Vilabella

XXXV Romaxe A relixiosidade no condado de Flammoso

Ora et labora foi o lema monástico 
dos frades dominicos, pero no noso 
condado é evidente que esta voca-
ción nos vén de atrás, se cadra da 
propia Cova da Valiña. Non sería 
aventurado opinar que comezaron 
os druídas dos nosos castros, tan-
tos que temos, os castros, e druídas 
igual queda algún, aínda que medio 
esquecidos uns e outros.

A nosa particular idiosincrasia ta-
mén ten algo, ou moito!, de prisci-
lianista, pois adoramos a natureza, 
o verde, que así os entregos bautiza-
ron o noso castro, o principal, o cen-
tral, a cabeceira do que logo sería 

Condado de Flammoso. Pero xa fo-
ramos discípulos do apóstolo San-
tiago, ou de onde veñen os padroa-
dos de Santiago de Castroverde, 
da Meda, de Miranda, de Adai…, 
anteriores ao século IX e, por tanto, 
anteriores ao Camiño, anteriores ao 
Afonso II?

Nesta vocación seguimos facendo 
camiño! Seguimos, estamos, prepa-
rándonos para o gran evento anual. 
Cal é? Cal será? A XXXV Romaxe 
de Crentes Galegos! 

Isto non precisa retórica para a súa 
evidencia, para a súa demostración, 
pois chega e basta con deternos 

ante os pórticos das igrexas deste 
condado, comezando, se acaso, por 
Soutomerille. Por riquezas que ate-
sourase a Igrexa, século a século, se-
ría posible levantar os monumentos 
que aínda conservamos, cruceiros, 
petos de ánimas, capelas, igrexas, 
conventos…, a cal máis traballa-
do, sen unha fe arraigada e trans-
cendente nas sucesivas xeracións 
do noso país? É un orgullo e unha 
satisfacción inmensa vir de onde 
vimos, ser de onde somos, e seguir 
exemplarizando coas nosas cele-
bracións. Miúdo patrimonio o da 
nosa herdanza!
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Boa Nova

A
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A primeira idea que nos xorde ao lermos este 
evanxeo é androcéntrica: Marcos conta a historia 
de dúas mulleres que para saír da escuridade, 
do non lugar, necesitan a mediación dun home. 
Superada esta idea, froito da sociedade patriarcal 
que xera o relato máis que da Boa Nova, o 
evanxeo mostra a corporeidade do Reino. Para 
as mulleres (tanto hoxe coma nos tempos de 
Xesús) todas as cousas pasan polo corpo. Somos 
aceptadas, antes que ningunha outra cousa, por 
como é o noso corpo.
Para Xesús a salvación, a Boa Nova, tamén pasa 
polo corpo. Deus non é un deus de leis senón 
un deus de corporeidade, de relacións. A súa 
acción é a tenrura, o coidado, a xustiza, como xa 
anunciara Isaías. O paraíso non está nas plantas 
ou animais aos que Adán pon nome, o paraíso 
está en Eva, na relación, en recoñecérmonos 
carne e sangue en e co outro, coa outra (“agora 
si!”, disque dixo Adán). No caso de Adán, 
como el era un home a outra era unha muller 
e disque estaban espidos, foinos a idea cara a 
sexualidade, pero se sodes capaces de quitar 
o sexo do centro deste razoamento poderedes 
ver a dúas persoas que se ven por fin completas 
nas súas tres dimensións: corporal, espiritual e 
relacional.
Volvendo a Marcos, Xesús móstrase habitado pola 
Sabedoría de Deus, unha sabedoría que, como 
no Edén, restitúe os corpos e fainos relación. A 
muller de corpo impuro polas hemorraxias e a 
nena morta, dende os dous extremos do escala 
social, fálannos dun Deus sabio, reparador de 
corpos, que só nos quere nun mundo de relacións, 
sen discriminacións. Unha sociedade que exclúe 
nos   incapacita para ser imaxe de Deus-relación, 
de Deus-trinidade. 

Marisa de Corme

A
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DOMINGO 24 DE XUÑO. XIII 
DOMINGO DO TEMPO ORDINARIO
Mc 5, 21-43
Naquel tempo, pasando de novo Xesús 
nunha barca para a banda de enfronte, 
xuntouse moita xente arredor del, que 
estaba na beira do mar. Nisto chegou un dos 
xefes da sinagoga, chamado Xairo, que, ao 
velo, botouse aos seus pés suplicándolle: “A 
miña filla está a piques de morrer; ven impor 
sobre ela as túas mans, para que sande, 
e viva”. E foise con el, seguido de moito 
xentío que o estrullaba. Había unha muller 
que padecía hemorraxias desde doce anos 
atrás, e levaba sufrido moito cos médicos, 
que lle acababan cos bens; total para nada, 
porque a cada paso ía a peor. Como oíra 
falar do que facía Xesús, achegouse entre 
a xente por detrás e tocoulle o seu vestido, 
dicindo para si: “Aínda que non sexa máis 
que tocarlle o seu vestido, ficarei sa”. E 
secándolle a fonte da hemorraxia, sentiu no 
seu corpo que estaba curada do mal. Axiña 
Xesús, decatándose da forza que saíra del, 
volveuse e preguntou: “Quen me tocou na 
roupa?”. Os discípulos respondéronlle: 
“Ti ben ves a xente preméndote; e aínda 
preguntas por quen te tocou?”. Mais El 
seguía mirando arredor, para ver quen 
fora. Daquela, a muller, amedoñada e 
tremendo, sabendo o que lle sucedera, veu 
caer ante el contándolle toda a verdade. El 
díxolle: “Filla, a túa fe sandoute, vaite en 
paz, curada para sempre da túa doenza.” 
(...)

O
 E

C
O

Non son dos que podería aturar un período 
ascético no deserto, nin posiblemente vivir 
de comer saltóns ou outros bechos raros, 
mais cada día penso en Xoán o Bautista 
como un referente para os tempos que 
nos toca vivir. Como Moisés, outro a quen 
lle tocou vivir o deserto, amósanos que 
cómpre traballar mesmo que sexamos 
certos de non ver nunca, en vida, os 
resultados. Aínda que non cheguemos a 
gozar da terra prometida ou compartir a 
presenza do Mesías, a nosa vida ten un 
sentido.

J. A. Martínez
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Falando da lingua Un
Lidia e Valentina

O Fachineiro dos libros
Sempre hai alguén que resiste
Nestas dúas semanas nas que xa pui-
demos completar o noso dicionario 
de sinónimos, eufemismos e perífra-
ses para a palabra rescate, os que non 
podemos ir ao fútbol et circensis non 
nos queda outra que poñernos ao 
abeiro dos libros. Non hai ningunha 
sociedade avanzada que non estea 
pegada á cultura, por iso tamén aler-
taba Manolo Rivas nun artigo recente ante 
un perigo de cidades sen bibliotecas nin li-
brarías. As bibliotecas públicas forman tamén 
parte do estado de benestar. A de Composte-
la, un modelo de funcionamento, reivindica o 
seu papel na sociedade e procura o apoio dos 
cidadanía (da que le algo máis ca o Marca e o 
Hola). Tamén modélica era a de Caja Madrid, 

parece que outra vítima máis. Tamén 
é certo que a cultura ten beneficiarios, 
coma o regreso de Manuel Guede “Iri-
barne” a dirección do Centro Dramá-
tico Galego para que gocemos da súa 
dramática obra. Desta feita non quere 
citar o fachineiro a ningún Krugman 
nin ningún Keynes, senón as palabras 
dunha rapaza de 1º de ESO (13 anos) 

do CPI Virxe da Saleta de Cea, que na clau-
sura das V Xornadas de Bibliotecas escolares 
improvisou unhas palabras nas que dixo que a 
lectura é para ela necesidade, ilusión e, sobre 
todo, esperanza.  E iso lembroume a Trova do 
vento que passa: Mesmo na noite mais triste,/
Em tempo de servidão,/Há sempre alguém 
que resiste,/Há sempre alguém que diz não.

A.Q.

esta sección ten que dedicarse á lin-
gua, ímonos centrar e vannos servir 
os versos que continúan este poema 
para repasar algunha cousiña.

Dor da mau encallecida,  
dor da xente aterecida  
de frío polos camiños.  
Dor dos vellos e meniños.  
Dor dos homes desherdados  
e dos que están aldraxados.

  
Ademais de comprobar a actualida-
de que pode ter  este poema escrito 
na posguerra, imos usalo para recor-
dar que a dor (ou dolor), igual ca “a 
calor, a color (ou cor) e a suor” son 
do xénero feminino. Tamén pode-
mos repasar que “mau” (ou “mao”) 
é unha variante dialectal de “man”, 
que se emprega na zona central e 
oriental de Galicia e que é correcta 
na fala, aínda que á hora de escribir 
a norma estándar recollese a outra 
forma que se fala na franxa máis oc-
cidental.  Toda a xente que di “irmao, 
verao, lacazao…” fala correctamente, 

aínda que non poida escribilo. Temos 
todos claro que non se escribe tal cal 
se fala, non é? E que semella que é 
algo que se  asume para o resto das 
linguas, pero non para o galego. Da-
quela aínda oímos: “aquí falamos mal 
o galego”,  “onde falan ben é en” “aquí 
falamos castrapo” E esa é a desculpa 
perfecta para logo, á hora de escribir, 
ou de empregar a norma culta, face-
lo en castelán. Pois non, irmao é co-
rrecto, e “il” tamén, aínda que non se 
escriban.

 Logo hai formas que presentan va-
riantes e que as dúas entran no es-
tándar, é o caso de “meniño”  como  
variante de “neno”.  Claro que me-
niño tamén é o dedo máis pequeno 
da man. Sabedes aquilo de: “Este é 
o dedo meniño, este é o seu sobriño, 
este é o pai de todos, este é o furabo-
los e este, o matapiollos” 

E mentres esperamos polo vindeiro 
número, a ver se albiscamos algunha 
luz nesta que xa empeza a ser, tal e 
como escribiu Celso Emilio, unha 
“longa noite de pedra”…

Coa que está caendo ao noso arre-
dor non sabemos se dicir que chove 
ou non. A verdade é que é moi evi-
dente que mexan por nós e dicimos 
que chove. E a raíz disto, viñéronnos 
á cabeza aqueles versos do poeta que 
naceu en 1911, hai 100 anos, en Cela-
nova, Celso Emilio Ferreiro:

Chove, chove na casa do pobre  
e no meu corazón tamén chove. 

Algo evidente, onde máis chove sem-
pre é na casa do pobre. Mais como 


