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  ter consecuencias 
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O trasno  O conflito vén dos marcos 
Daniel López Muñoz

Nova Jersey [EE.UU]. 
Restos dunha montaña rusa ou 
metáfora dun sistema?

A foto que fala

piedade, ao clericalismo impoluto, o 
que “non cheira a ovella”. Será posi-
ble? Por iso, sabiamente, está predi-
cando González Faus nestes días, que 
a mellor fidelidade con Francisco é 
axudarlle a liberarse do papado. 

Aplicacións concretas: un exemplo 
real de conflito. Se o centro é o ser 
humano, ferido e excluído da mesa 
común, que facer se un goberno 
propón unha reforma do código pe-
nal na que castiga con pena de dous 
anos de cadea a quen axuda de ma-
neira desinteresada a un inmigrante 
sen papeis? Está na reforma de Ga-
llardón. E foi denunciado por unha 
plataforma de máis de 30 entidades 
cristiás de base. Penalizar a xenero-
sidade, a compaixón, a humanidade. 
Pero, ollo, o ministro que propón esa 
liña de actuación é, por outra parte,  o 
“amigo político” do episcopado espa-
ñol, o aliado contra o aborto, contra 
o casamento dos gais e o laicismo da 
esquerda. 

Cal é a clave? Velaí o conflito e a im-
portancia do que poñemos “no cen-
tro”  para un bo discernimento. 

referencia da Igrexa? Levamos dous 
papados nos que o centro da leira, e 
arredor del todas as lindes e os mar-
cos,  estaba no triunfo de institución 
fronte ao ateísmo, fronte á sociedade 
laica emancipada, contra a perda de 
poderío ideolóxico e peso institucio-
nal e demais pestes bubónicas finise-
culares; e, suma e segue, centralidade 
do dogma, na súa exacta, inmutable 
definición, por máis absurdo ou insig-
nificante que fose para a cultura do 
presente. 

Pero se Francisco está decidido a 
cambiar de centro, os marcos van ter 
que correr todos. Por exemplo, cando 
propuxo que os cregos deixen de ser 
xestores do sagrado e se centren “nas 
periferias, onde hai sufrimento, san-
gue derramado” . 

Por fin centralidade do pobre, non da 
Igrexa? Coma no profeta de Galilea? 
Pois será, de ser, unha centralidade 
conflitiva, porque deixa fóra, ou na 
estrema da finca, os aliados “históri-
cos” do papado: o imperio, os “afor-
tunados”, os poderosos deste mundo. 
E tamén ao dogmatismo interno, sen 

Segue sorprendendo Francisco, o  
Papa que veu do sur. Semella que 
está cambiando os marcos da leira. 
Mesmo recompoñendo a súa posi-
ción orixinal. E iso podería darlle 
problemas. Precisamente a proba de 
lume vai estar neses problemas, no 
conflito, na parte de “cruz” que, de 
manter eses marcos, ese deseño, vai 
ter que asumir. 

A clave está na centralidade. Cal ten 
que ser o centro vital, de atención, de 
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Editorial O principio de responsabilidade  

Rumores de esperanza 
Xan Guillén

O Parlamento de Galicia decide que a metade da Cidade da Cultura quede convertida no solar máis caro e frus-
trante de Europa. Unha iniciativa nacionalista, á que, inesperadamente, tamén para os propoñentes, o PP deu o 
seu apoio. Caput. Ruptura unilateral de contrato. Non haberá máis Gaiás có que existe a día de hoxe.

E así, irremediablemente, veñen as preguntas, como as cereixas sacadas dun cesto, unha tirando da seguinte. 

Canto custou realmente o executado: 280? 300 millóns de euros? Máis?

Canto custará a paralización? É certo que vai supoñer que todos os galegos e galegas teremos que lles pagar ás 
construtoras adxudicatarias 18 millóns de euros? Só a metade ou algo menos? Incluirá esa indemnización que 
deixen decentemente disimulada a canteira que está aberta ou necesitaremos outro concurso de ideas e obras 
para repoñer ao seu estado natural a parte correspondente do monte? Non sería unha boa idea deixar todo 
como está, como a gran metáfora sobre Galicia, os seus gobernantes e a idea que tiñan sobre a nosa cultura? 

Pero hai máis. É certo que foi unha ocorrencia de Pérez Varela cando soubo que estaban a piques de cesalo, para 
engaiolar a don Manuel cunha obra proporcional á imaxe que o presidente tiña de si mesmo e do seu papel na 
historia de Galicia? Comprometeu a Xunta en funcións, na que Feijoo era vicepresidente, obras por un valor 
disparatado? 

Había un proxecto estratéxico sustentable ademais do 
construtivo? Como se solucionaba nese proxecto a in-
tegración do distante e monumental complexo na vida 
diaria, cidadá de Compostela e de Galicia? Hai agora 
un proxecto definido para dar contido e sentido ao que 
hai?

Se alguén decide modificar os andeis da biblioteca –que non son tamaño estándar e non permiten unha correcta 
estiba dos libros e aproveitamento do espazo..., é certo que hai que indemnizar ao xenio de Eisenmann, o arqui-
tecto? 

De que partida orzamentaria se detraerán os millóns para indemnizar ás adxudicatarias? Dos comedores esco-
lares? Das urxencias sanitarias? Dos servizos sociais máis básicos? De nada e de todo, total que máis ten a estas 
alturas?

Cando se aplicará o principio de responsabilidade sobre quen decide arbitraria ou electoralistamente sobre as 
nosas vidas e destinos? Cando disporemos de leis que obriguen a resarcir o dano, comezando polo propio patri-
monio persoal dos responsables? 

De que partida orzamentaria 
se detraerán os millóns para 
indemnizar ás adxudicatarias?

Eu lembro cando, non hai moitos anos 
-non son moi maior-, na miña parro-
quia o párroco decidira lavar os pés 
en Xoves Santo a doce mulleres da 
parroquia. Foi algo polémico entre a 
freguesía. 

Dixéronme que era preciso ter un 
Papa que fixese xestos que entendé-
semos todos e non un que escribise 
encíclicas que só len uns cantos. No 
que ultimamente estou aprendendo 
de oratoria din que nas mensaxes é 
tan importante o continente coma 
o contido. Tan importante é a forma 
coma o fondo. De palabras, na Igrexa, 
xa estamos cheos. Se cadra, chegou o 
momento dos xestos.

tentei botar un ollo para ver as imaxes 
en directo de tal acontecemento, que 
se supón que era digno de ver, pero 
non vin nada. Sorprendido, souben 
que non había imaxes en directo e que 
as que ía haber se farían públicas des-
pois do acto. Acáboas de ver e nelas 
aparece un Papa predicando coma un 
párroco a un grupiño de mozos con 
exemplos próximos. Ben polo Papa. 

Ademais o lavatorio de pés fíxollo a 
doce destes mozos (dos que non se ve 
en ningún momento a súa imaxe, boa 
idea), no canto de facerllelo a doce cu-
ras, como era costume. Ben polo Papa. 
Ademais, nestes doce había dous mu-
sulmáns e dúas mozas. Ben polo Papa. 

Estoulle dando á tecla sendo Ven-

res Santo. Ti lerás isto ben entrada a 

Pascua. O de escribir para esta revista 

évos así. 

Onte o Papa Francisco oficiou a misa 

de Xoves Santo nun cárcere para me-

nores. Ben polo Papa. Ademais eu in-
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ABRIL de Lume e Ferro, 
de Manuel María, volve 
a Carral lembrando 
o fusilamento dos 
mártires de 1846. O 26, 
Beramendi fala sobre 
“As lonxanas orixes do 
nacionalismo galego”. 
Entregan o I Premio 
Mártires da Liberdade 
a Saleta Goi, viúva de 
Manuel. A dramatización 
é o 27 en Teo.

A Asociación alternativa 
MALAHERBA, que é o 
que significa Matamá, en 
Vigo, convídanos á Festa 
da Sementeira do millo, 
o 27 e 28: III Olimpíadas 
do campo, labranza, 
concertos, etc. Xa o 6 de 
xullo, temos o VII Festival 
Sons da Lameira, no que 
se celebra a comuñón 
coa Terra en colectivo.

O narcotráfico mata 
en MÉXICO: 50.000 
en 6 anos (25.000 sen 
identificar). Na foto, 
o poeta J. Sicilia, na 
fronteira con EUA, 3500 
Km. tinguidos de sangue. 
Uruguay, ante o fracaso 
policial, legalizou a 
marihuana controlando 
produción e comercio 
dende a saúde.

A Asociación Chairega 
de Persoas Xordas (15 
socios) inicia na lingua 
de signos na que Noelia 
Vijande, na foto, gravou 
a primeira serie. Acopros, 
colectivo coruñés de 
xordos, dende o 76, 
anima os artistas (“Son 
xordos e non importa”) 
co taller “Falar con 
ARTE”
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Nos 50 da 
independencia, KENIA 
elixe o fillo de Kenyata, 
primeiro presidente. 
Chamouno Uhuru, é dicir, 
“Liberdade”, lembrando 
ese fito. Unha elección 
sen a desfeita do 2007 
(1200 mortos e 600.000 
desplazados), pero con 
tensións tribais. Na foto, 
Ana Barga de Lugo na 
tribo Masai.

O 22, Día da Terra, 
celebramos que 
no sureste asiático 
descobren cada 2 
días unha ESPECIE 
(200 no 2010. Na 
depuradora de Guillarei-
Tui experimentan cunha 
microalga que absorbe 
a auga contaminante, 
separando un aceite 
que produce biodiésel, 
20.000 litros por ano 
cada hectárea.

O Día da CIENCIA, 
o 23, dedícase ao seu 
divulgador no XVIII, o 
ourensán Feijoo, cando a 
súa financiación pública 
caeu un 38% dende o 
2009 e os investigadores 
novos están a emigrar. 
Formados aquí, axudan 
agora a progresar 
lonxe de nós. Na foto, 
a investigadora Mª José 
Fernández.

O 1 de MAIO 
denunciamos que en 
seis meses destruíronse 
50.000 empregos, 103 
por día. Hai 123.613 
desempregados sen 
prestación As asociacións 
de Vigo convertérono 
na primeira loita cotiá: 
a Federación Eduardo 
Chao contratou 10 
mulleres para atender 
@s veciños e o Centro de 
Valladares asesora en 
técnicas de emprego en 
grupo.
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Economía Chipre ou A Pastoriza?
Pedro Pedrouzo Devesa

Tiña pensado reflexionar neste artigo sobre Chipre, pero a intención truncouse 
polo camiño. Se utilizo o verbo reflexionar é porque escribir sempre supuxo 
unha loita comigo mesmo. Cando comecei hai xa ben anos, facíao coa ino-
cente (e fermosa) escusa de que realmente tiña algo que explicar ou comentar, 
e que esas pequenas reflexións máis ou menos atinadas sobre calquera asunto 
axudarían a facer mellor o lugar que nos tocaba vivir. Desde hai tempo teño 
a constancia de que escribir é discutir comigo. Grazas a este compromiso con 
Irimia, quincenalmente embárcome nunha travesía mental. Ler ou escribir supón 
un (desagradable) diálogo interno. 

Non teño moi clara a miña opinión sobre demasiadas cousas e Chipre é outra 
dúbida máis nesta singradura. Gustaríame dicir que nese país, a diferenza do 
noso, o parlamento serve de contrapeso ao goberno, polo decisivo papel que 
tivo na paralización das instrucións dadas pola Unión Europea sobre o reparto 
do custo da crise. Ese reparto que inicialmente afectaría a todos os depósitos 
bancarios foise facendo gradualmente máis progresivo (gravando máis a quen 
máis ten), e xusto, porque afectará a grandes sumas atraídas pola condición 
de paraíso fiscal que ten Chipre (paraísos, por certo, que seguen proliferando 
malia a súa demostrada capacidade destrutora.)

No noso país, o reparto da crise foi, e segue sendo, indignantemente regresivo. 
Pagaron os aforradores timados coas preferentes, pagaron os hipotecados es-
tafados pola especulación inmobiliaria, pagaron máis os que menos tiñan coa 
suba do IVE e o aumento do paro. Porén, libraron as grandes rendas que seica 
son intocables, e seguen a ter un papel preferentemente covarde no desenvolve-
mento da depresión económica que padecemos. 

Pois ben, todas estas reflexións que esbozaba a miña cabeza pasaron a un 
enorme segundo plano despois de que Rubén e Lidia nos levasen á Pastoriza 
o venres santo ver as espectaculares cortes que acaban de construír en Lagoa 
os sete membros da cooperativa Crexal. Teñen instalada unha sala de muxido 
rotativa que me fixo sentir que o rural volvía ser (se algún día deixou de selo) a 
vangarda económica e tecnolóxica de Galicia, acrecentando o meu sentimento 
de inferioridade vilega. Vinme coma outro habitante máis dunha confortable e 
improdutiva vila, nun país que, se aínda ten rescaldas de vida, é grazas a que 
seguen existindo formidables túzaros: os que crean riqueza na nosa terra. 

sentín que o rural galego volvía ser a 
vangarda tecnolóxica desta terra



Pedro Pedrouzo Devesa

O peto común Habemus educación de plastilina.
 Josecho de la Torre.
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Peto neste Peto. Loli Lage é mestra marinense, prexubilada na actualidade. Nela, nas 
súas clases, como nas de moitos docentes da súa xeración, atopo o último escaparate de 
realismo que vai de dentro a fóra das aulas, que vai dende mestra de nenos a mestra de 
novos docentes. A súa bagaxe está chea naturalidade, de chamarlle ás cousas polo seu 
nome, de ensinar para a vida. Gozo falando con ela, recibes axuda, aprendes, reflexio-
nas e caes na conta do rumbo entre un tempo educativo, si, sen tanto recurso, pero real, 
e un tempo educativo de plastilina. A artificialidade á que se somete o actual sistema 
escorrega polos centros ata irromper coma un tsunami nas aulas con toda a devastación 
anterior, co lixo que vai engulido tralo paso polo Ministerio, Consellería, mesas de nego-
ciación e as cadeiras dos directivos. Nada novo, velaí os datos e as estatísticas. O que 
debía ser un péndulo nas mans do sentido común  -ferido de morte- está agora 
nas mans de polincompetentes que cada lexislatura están máis preocupados 
por acometer contra “ideas” predecesoras ca da racionalidade. A pesar das 
novas tecnoloxías, e demais “motivacións extra” que se instalaron nas au-
las; a pesar de mastigar todo o día palabras ben soantes, ollar a cara dos 
adolescentes saíndo da maioría das clases retráctanos a resaca que deixa 
o paso do tsunami. Resulta neboento. Esquecer que nos preparamos para 
a vida infrinxe as normas 

que marca a esencia do ensino. Facer por facer deixa pouco espazo para 
preocuparse pola felicidade, os valores, a aprendizaxe a través das artes, o 
contacto directo co medio, a cultura, a lingua e a fe... Pouco, aínda que haxa pequenos 
focos e figuren ao amparo dalgún apartado das programacións. Os rostros dos alumnos 
anhelan unha nova escola e iso leva implícito arar a terra, darlle a volta e recoller man-
datarios máis competentes, verdadeiros líderes da pedagoxía nas direccións, docentes 
dinámicos pero valorados e pais con afán de diálogo. Por iso é urxente resucitar o sote-
rrado sentido común para que dende o realismo preparemos aos novos cidadáns cara 
unha sociedade paralela que os agardará fóra das aulas. 
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Entrevista Conversa con Xosé Manuel Fernández Castro
Aldegunde Quiñones

Bolaño creou a 
primeira compañía 
profesional en Galicia

Que lle parece que, por fin, se dedique 
o Día das Letras a un dramaturgo?

Paréceme necesario, porque o autor 
meréceo. Toda a súa obra  -non só a 
dramática senón tamén o labor como 
dinamizador cultural-  é extraordi-
naria. Cumpría recoñecerlle o seu 
inmenso esforzo a prol da normali-
zación da nosa cultura. É importan-
te que se recoñeza a un dramaturgo 
porque, moitas veces, nas prioridades 
da cultura, o teatro aparece en se-
gundo termo. Tamén hai que ter en 
conta que Bolaño foi a persoa máis 
destacada dentro da súa xeración -a 
primeira do teatro profesional en Ga-
licia: no momento da súa morte non 
hai ninguén que recibise tantos galar-
dóns e recoñecementos.

Como é a obra de Bolaño?

El ten unha obra moi extensa que vai 
dende os anos 70 ata principios do 
s. XXI  e que percorre estilos e épo-
cas moi diferentes. É un autor cunha 
obra moi ampla e variada, que foi 
aumentando o nivel de calidade dos 
seus produtos ao longo deste tempo. 
No seu último período, cando traba-
lla con Teatro do Aquí, consegue uns 
textos extraordinarios.

“Vidal Bolaño é autor duns textos extraordinarios”

O profesor Xosé Manuel Fernández 

Castro, Pepes para os amigos, é a 

persoa que máis profundou na obra 

de Bolaño, e froito do traballo de 

anos de investigación é o exhaustivo 

volume A obra dramática de Roberto 

Vidal Bolaño, editado por Laiovento. 

Con esta conversa, iniciamos a 

serie de entrevistas sobre o autor 

homenaxeado no Día das Letras 

Galegas 2013.

El sufriu o ostracismo froito do veto 
ao que o someteu o daquela Conse-
lleiro de Cultura, Vázquez Portome-
ñe. Por que?

Ese período vai dende o ano 84 ata 
que monta a súa nova compañía a 
principios dos 90 e ten moi pouco 
contacto co mundo da escena. Segue 
como profesional das artes da imaxe 
(traballa na dobraxe e nunha produ-
tora de vídeo facendo publicidade) 
e só moi puntualmente se achega ao 
teatro, coma cando Manuel Louren-
zo o chama como iluminador para 
Espectros, porque Bolaño era tamén 
un magnífico iluminador. El fixera un 
espectáculo, Caprice des Dieux, no 
que denunciaba o que consideraba os 
males do teatro e explicaba puntual-
mente os seus problemas coa Conse-
llería. Ese foi o punto de partida dos 
sete anos de silencio teatral.

Antroido, a primeira compañía pro-
fesional do teatro galego

Como xorde a compañía Antroido?

Fundou -con Xaquín García Marcos- 
a compañía Antroido a principios 
de 1974. Euloxio Ruibal propúxolle 
participar no Equipo Lupa -de cine 
experimental- e de todo este substra-
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Entrevista Conversa con Xosé Manuel Fernández Castro

to nace a idea de crear unha compa-
ñía de teatro. Logo tivo que ir facer 
a mili a África e, cando volve, monta 
Antroido. Para comezar contaron con 
xente da Universidade que empezan 
a incorporarse ao teatro, xente moi 
nova coma Laura Ponte ou Marisa 
Soto que logo terán un nome impor-
tante no teatro galego.

Con que espectáculos comezan a súa 
traxectoria?

Con Antroido fan de todo: teatro de 
rúa (que era algo moi novo aquí), 
espectáculos reivindicativos entron-
cados co teatro independente que 
viña por Santiago e coa mentalidade 
de que había que crear unha infraes-
trutura teatral no país. É aquí cando 
pensan na posibilidade de contar 
cunha compañía institucional para 
cambiar a unha nova dinámica no 
teatro galego. Nese momento é cando 
chegan á conclusión de que o primei-
ro paso é profesionalizar a súa propia 
compañía.

A creación do Centro Dramático Ga-
lego

Como se chega ao Centro Dramático 
Galego?

Foi un período de moitos cambios 
-dende o ano 78 ata o 84- cando se 
monta esa compañía institucional 
que viñan reclamando dende había 
moito tempo. Nese momento de crea-
ción do Centro Dramático Galego, 
Roberto está chamado a ter un pa-
pel importante: baixo a dirección de 
Eduardo Alonso, asígnaselle a tarefa 
de escritor-director da segunda pro-
dución do CDG. El entrégase en cor-
po e alma e un proxecto que tiña para 
facer con Antroido sofre unha serie 
de transformacións para se converter 
en Agasallo de sombras.

Como foi o seu achegamento á obra 
de Vidal Bolaño?

Estudar a obra de Roberto é compli-
cado, porque é un personaxe polié-
drico, ten moitas caras. Non é doado 

nea dunha forma coherente. Logo de 
darlle moitas voltas optei por un úni-
co criterio, que é a da definición de 
texto dramático dende a perspectiva 
dramatolóxica, na que se parte da 
vontade do autor de escribir un texto 
pensado para levar á escena e do seu 
grao de responsabilidade na creación 
dese mundo e tamén dos elementos 
compositivos esenciais: o espazo, o 
tempo e mesmo a visión do público.

En que cre que vai contribuír máis o 
Día das Letras a coñecer a obra de 
Vidal Bolaño?

Para empezar, dispoñemos por fin 
das obras completas de Bolaño, e así 
a xente pode considerar a magnitude 
do seu traballo, que é o principal para 
que se vexa a súa dimensión como es-
critor. Isto  vai cambiar a percepción 
do autor e facer ver que tamén é un 
mestre da lingua, porque aínda non 
está recoñecido o traballo que fixo co 
noso idioma. É certo que estivo cen-
trado na creación de mundos escéni-
cos, de magníficos personaxes e nas 
técnicas de elaboración de escenas 
para que funcionase toda a obra -é 
dicir, na linguaxe netamente dramá-
tica- pero aínda non se reparou o su-
ficiente no uso e no compromiso que 
ten coa nosa lingua

Fixo un inmenso esforzo por 
normalizar a nosa cultura

dar conta da súa obra dende un úni-
co ángulo, por iso busquei enfocar o 
meu traballo dende  diferentes pers-
pectivas  (historiográfica, hermenéu-
tica, dramatolóxica...) para ter unha 
visión completa da súa inmensa con-
tribución á nosa cultura.

No seu estudo, hai unha clasificación 
da obra bolañesa moi orixinal.

Foi moi complexo chegar a clasificar 
a obra de Bolaño, porque escribiu 
para compañías distintas en épocas 
diferentes e obras diversas, de tal 
maneira que non resulta fácil orga-
nizar unha produción tan heteroxé-

Pero houbo un feito que a precipitou.

Si, que a Roberto o despediron do 
banco no que traballaba e, ao non 
ter outra cousa da que botar man, 
decidiu probar esa vía e poñer a an-
dar unha compañía profesional, un 
proxecto no que tamén estaban na 
Coruña Antonio Simón e o grupo 
Troula. Esta circunstancia da perda 
do emprego de Bolaño fixo que An-
troido estrease antes ca os da Coru-
ña e pasase á historia do noso teatro 
coma a primeira compañía profesio-
nal, no ano 1978.



10 A guerra de Iraq deixou 2 millóns de persoas desprazadas e 200 000 civís asasinados

O de Iraq é o conflito máis caro 
desde a II Guerra Mundial

tan evidente, para millóns de persoas 
en todo o mundo, como con ocasión 
da invasión de Iraq. Alejandro Piza-
rroso, entre outros, analizou ben esta 
cuestión en Nuevas guerras, vieja pro-
paganda, de Vietnam a Irak.

Hai agora dez anos, cos idus de Mar-
zo, o complexo militar industrial, tal 
e como o denominara Dwight Eis-
enhower diante de Kennedy na súa 
toma de posesión como presidente, 
aquel poder indeterminado que agru-
paba a poderosísimas compañías nor-
teamericanas e multinacionais e que, 
segundo a súa ben fundada opinión 
de militar laureado, era “o único por 
riba do presidente dos EE.UU”, con-
seguiu impoñer, unha vez máis, o seu 
criterio máis belicista cunha guerra 
impulsada por estes mercaderes da 
morte.

Arthur Ponsonby, barón, político 
británico, pacifista e lord, no seu li-
bro La falsedad en tiempo de guerra: 
Las mentiras de la propaganda de la 
Primera Guerra Mundial, publicado 
en 1928, fixo célebre a idea de que 
“cando se declara a guerra, a verdade 
é a primera víctima”. Quizais nunca foi 

A posta en escea

Moitas persoas non esquecen a mi-
nuciosa preparación propagandística, 
a sistemática mentira, a reiterada e 
amplificada mentira, con aquela pos-
ta en escena, máis propia da Cortiña 
de Fume, de Barry Levinson, opera-
ción liberdade iraquí, Collin Powell 
na ONU, coas súas imaxes trucadas, 
a foto das Azores con Bush, Blair, 
Aznar e o anfitrión Barroso, a impo-
tencia dos inspectores Blix e El Alba-
radei, incapaces de frear aquel delirio 
reiterando a inexistencia de armas de 
destrución masiva en poder de Sa-
ddam Hussein.

E aquelas terribles imaxes nocturnas 
en cor verde sobre fondo negro, dos 
bombardeos, cos Tomahawks saíndo 
dos barcos norteamericanos con des-
tino a Bagdad, as armas “intelixentes” 
deseñadas para facer o maior dano 
posible, especialmente na poboación 
civil, mulleres, nenos, anciáns, co áni-
mo de “levar a Iraq á idade de pedra”.

Foi tal a indignación, a rabia, que 
millóns de persoas de ben, en todo 
o planeta, decidiron saír á rúa nun-
ha mobilización global como nunca 
acontecera. No estado español e en 
Galicia, particularmente, as manifes-
tacións foron só comparables ás do 
Prestige e Nunca Máis. Todas as for-
zas políticas galegas, coa única excep-
ción do PP, sindicatos, ONG, a socie-

Actualidade Malditas guerras
Manuel Dios Diz

Cando se cumple unha década do 

inicio da guerra de Iraq e o mundo 

observa como se eleva a tensión entre 

as dúas coreas Manuel Dios, do Se-

minario Galego de Educación para 

a Paz, reflexiona sobre o sentido das 

guerras dende o convencemento de 

que “a guerra é o fracaso da política”.
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O novo Iraq parécese pouco ao “modelo 
de democracia” que prometera George 
W. Bush

A guerra non é nunca a solución, 
é o problema

dade civil en pé de paz conseguiron 
crear as condicións para un cambio 
necesario no goberno da Xunta.

Iraq dez anos despois

Pasaron moitos anos, nada menos que 
10, e tantas cousas... Iraq está hoxe 
máis lonxe da paz e da democracia, 
os custes daquel delirio belicista nor-
teamericano, iniciado logo do 11 de 
setembro de 2001, en Afganistán, 
leváronnos tamén a onde estamos 
hoxe, porque no tema armamentísti-
co si que vivimos por riba das nosas 
posibilidades, máis de 4.000 millóns 
de dólares, cada día, hoxe tamén, sen 
rubor, coma se nada, e persisten as 
violacións dos dereitos humanos, as 
torturas, Guantánamo e a violencia 
sectaria en toda a rexión, mentres o 
negocio das amapolas en Afganistán 
florece como se nada, e os propieta-
rios dos pozos petrolíferos de toda a 
rexión, incluída Libia, xa sabemos en 
mans de quen están, non máis sangue 
por petróleo.

Iraq foi, e segue sendo, o conflito máis 
caro desde a II Guerra Mundial, en 
palabras de Joseph E. Striglitz, máis 
de 3 billóns de dólares, case que 2 mi-
llóns de persoas desprazadas, 200 000 
civís asasinados, 2 millóns de viúvas, 
e a violencia sectaria, unha guerra ci-
vil encuberta, segue cobrando vidas, 
cada día. Un destrozo humano, eco-

ficios astronómicos ocultos nos paraí-
sos fiscais, eses que ían ser pechados 
coa refundación do capitalismo...

Esta montaxe e encarnizamento mi-
litar armamentístico séguese venden-
do como a panacea da seguridade 
dos pobos. Porén, son cada vez máis 
persoas as que perciben en todo o 
mundo que o sistema armamentísti-
co non asegura nada, agás o beneficio 
privado dunha minoría, esa mesma 
minoría á que serven tan ben os man-
dados, os gobernos dos mandados, 
que diría Martiño Noriega, eses que 
son quen de xustificar calquera cousa, 
aínda a mesma barbarie, se a impo-
ñen os mercados e os mercaderes, ta-
mén os da morte.

nómico e medioambiental sen prece-
dentes. E un negocio, un extraordi-
nario negocio para os mercaderes da 
morte.

A guerra, o fracaso da política

Dixemolo moitas veces, a guerra é o 
fracaso da política. O gasto militar 
mundial resulta un permanente in-
sulto á intelixencia humana, uns días 
de aforro armamentístico darían para 
atender as necesidades universais 
máis imperiosas en saúde e nutrición. 
Dicíao moi ben José Saramago “Tec-
noloxía para a morte 100, pensamento 
0”. A guerra non é nunca a solución. A 
guerra é o problema. Abolila é un im-
perativo moral. Xulgar os culpables 

de crimes contra a Humanidade, un 
dereito que non prescribe.

A guerra é o territorio onde medran 
os odios, as exclusións, a afirmación 
propia e do propio a través da nega-
ción dos outros. E os gastos militares 
son, probablemente, o máis poderoso 
freo ó desenvolvemento humano. O 
comercio de armas, como o de mulle-
res ou de drogas, segue a xerar bene-

Cando reiteramos que co que costa 
un submarino nuclear, por exemplo, 
se podería pagar un programa com-
pleto de vacinacións para todos os 
nenos e nenas do mundo, acúsannos 
de demagogos. Polo contrario, gastar 
3 billóns de dólares na guerra de Iraq 
foi unha proba de sensatez, un inves-
timento de futuro, unha liberación. 
Malditas guerras!!!

Actualidade Malditas guerras
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Ás Furtadelas Entrevista a Jon Sobrino resumida. 

A austeridade de vida ía acompañada 
dun real interese polos pobres. 
Denunciou a trata de persoas, o traballo 
escravo, a prostitución, o narcotráfico, e 
moitos outros. 

Vostede cualificou a elección do Papa 
de "folclore mediático".

A praza de San Pedro estaba atei-
gada [...], con bandeiras variadas. A 
fachada do Templo  adornada con 
esmero calculado. Deixábanse ver ta-
mén persoas con capisaios e acicala-
das como non se ven na vida real. [...]

Iso é malo?

Non, pero non dicía nada importante 
de quen ía ser o novo Papa [...] Si era 
chocante o despregamento de sun-
tuosidade afastada da sinxeleza de 
Jesús. [...]

A elección de Bergoglio resultou 
unha sorpresa.

Si, para os non iniciados. O Papa é 
arxentino, o primeiro; e xesuíta, o 
primeiro. Ambas as cousas poden ser 
trivializadas [...] Por iso hai que en-
tendelo ben. Messi é arxentino, pero 
non todos os arxentinos son estrelas. 
Xesuíta foi Pedro Arrupe, pero [...]
non todos os xesuítas somos como el. 
[...]

Estes días, falou con xente que coñe-
ce a Bergoglio de preto.

Si, para non caer en ningunha irres-
ponsabilidade [...] e pido desculpas 
se cometo algún erro. Bergoglio é 
un xesuíta que ocupou cargos im-
portantes na Provincia de Arxentina. 
Foi profesor de Teoloxía, superior e 
provincial. [...]. Moitos compañeiros 
lembrárono como persoa de fondos 
convencementos e temperamento, 
decidido loitador e sen tregua.  Se o 
fan Papa, limpará a Curia, díxose con 
humor.

Resaltáronlle a súa austeridade?

Tamén o lembran polo seu interese 
desmedido de comunicar a outros 
as súas conviccións sobre a Compa-
ñía de Xesús, interese que se podía 
converter en posesividade, até esixir 
lealdade cara á súa persoa. Moitos 
lembran a súa austeridade de vida. 
Mostra diso é a súa vivenda e o seu 
proverbial viaxar en autobús. Xa bis-
po, moitos dos seus sacerdotes lem-
bran a súa proximidade[...]. A aus-
teridade de vida ía acompañada dun 
real interese polos pobres, indixentes, 
sindicalistas atropelados, o que o le-
vou a defendelos con firmeza ante os 
sucesivos gobernos. Os temas morais 
fóronlle próximos, e certamente o do 
aborto, o que o levou a enfrontarse 
directamente co presidente do país.

“Bergoglio non foi un Romero, afastouse dos 
pobres durante o xenocidio arxentino”

Pero non todo foi folclórico.

Non. Falo da vestimenta sinxela do 

Papa, da cruz sobre o seu peito sen 

ouro, prata nin brillantes, a oración 

que pediu ao pobo antes de bendici-

los el. [...]

Jon Sobrino
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Ás Furtadelas Entrevista a Jon Sobrino resumida. 

Lembrárono pola súa opción polos 
pobres?

Apréciase unha forma súa específi-
ca de opción polos pobres. Non así 
en saír activa e arriscadamente na 
súa defensa nas épocas de represión 
das criminais ditaduras militares. [...]
Bergoglio foi superior dos xesuítas de 
Arxentina desde 1973 até 1979, nos 
anos de maior represión do xenocidio 
cívico militar.

Fala de complicidade?

Non parece xusto, pero si parece co-
rrecto dicir que naquelas circunstan-
cias Bergoglio tivo un afastamento 
da Igrexa Popular, comprometida cos 
pobres. Non foi un Romero -soado 
pola súa defensa dos dereitos huma-
nos e asasinado no exercicio do seu 
ministerio pastoral-. [...] Dígoo con 
temor a equivocarme. Bergoglio non 
ofrecía a imaxe de Monseñor Ange-
lleli, bispo arxentino asasinado polos 
militares en 1976. Moi posiblemente 
si ocorría no seu corazón, pero non 
adoitaba aflorar en público o recordo 
vivo de Leónidas Proaño, Monseñor 
Juan Gerardi, Sergio Méndez...

Con todo, ten tamén outra marcada 
faceta solidaria.

Si, desde 1998, como arcebispo de 
Buenos Aires acompañou a sectores 
maltratados da gran cidade. Unha 
testemuña conta que na misa do pri-
meiro aniversario da traxedia de Cro-
magnon -incendio que custou a vida 
a 200 mozos-, Bergoglio fíxose pre-
sente e con forza esixiu xustiza para 
as vítimas. Ás veces usou linguaxe 
profética. Denunciou [...] a trata de 
persoas, o traballo escravo, a prostitu-
ción, o narcotráfico, e moitos outros. 
[...] Bergoglio é un home aberto ao 
diálogo cos marxinados e desde a 
dor. Acompañou con decisión pro-
cesos eclesiais nas marxes da Igrexa 
católica e os procesos que ocorren ao 
bordo da legalidade.

[...]

Cal sería a [tarefa] máis urxente 
[para o papa]?

A primeira é facer realidade a utopía 
de Xoán XXIII: A igrexa é especial-
mente a Igrexa dos Pobres. [...] Non 
lle faltarán inimigos[...]. Os inimigos 
estaban dentro de curias eclesiásticas, 
e [...] no mundo do diñeiro e o poder. 
Estes asasinaron a miles de cristiáns 
e cristiás.

Imposible esquecer a Monseñor Ro-
mero, mártir latinoamericano.

Oxalá o papa Francisco non se asus-
te dunha Igrexa perseguida e már-
tir, como as de Monseñor Romero e 
Monseñor Gerardi. [...]Oxalá procla-
me que os mártires, [...]é o mellor que 
temos na Igrexa. É o que a fan pare-
cida a Xesús de Nazaret. Para iso non 

E que me di dos problemas que sa-
coden a Igrexa e que aparecen nos 
medios de comunicación?

A segunda das utopías é afrontar os 
problemas na organización da Igre-
xa. Por exemplo, a  reforma da Curia 
romana. Cómpre que os membros 
da Curia sexan preferentemente lai-
cos. É importante que Roma deixe 
ás igrexas locais a elección dos seus 
pastores. Que desaparezan da contor-
na papal todos os símbolos de poder, 
que deixe de ser xefe de Estado, iso 
avergoñaría a Xesús. Cómpre que 
toda a Igrexa sinta como ofensa a 
Deus a actual separación das igrexas 
cristiás. Hai que pedir ao Papa que 
Roma. Que solucione a situación dos 
católicos divorciados que atoparon 

A primeira tarefa é facer realidade 
que a Igrexa sexa dos Pobres. 

é esencial que canonice a Monseñor 

Romero, aínda que sería un bo signo. 

E se o Papa cae nalgunha debilidade 

humana, sexa esta estar orgulloso da 

súa patria latinoamericana[...] e de 

toda unha xeración de bispos: Leóni-

das Proaño, Helder Camara, Aloysius 

Lorscheider, Samuel Ruiz... Non che-

garon a papas, a maioría deles tam-

pouco a cardeais. Pero deles vivimos.

estabilidade nunha segunda unión. 

E que repense o celibato ministerial.

[...]Que dunha vez por todas arranxe-

mos a situación insubstentable da 

muller na Igrexa, que deixemos de 

minusvalorar, ás veces menosprezar, 

o mundo indíxena[...]. E por suposto 

que aprendamos a amar a nai terra.

[...]

Orixinal en: 
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2013/03/16/sociedad/estado/bergoglio-no-
fue-un-romero-se-alejo-de-los-pobres-durante-el-genocidio-argentino



EDITA: Asociación A. IRIMIA    FEITO EN PAPEL RECICLADO 

MESA DE REDACCIÓN: Daniel López Munoz, Luís Gómez Aldegunde, Pedro Pedrouzo Devesa, Rubén Rivas Vidal, Lidia 
Campos Chan, Manolo G. Turnes, Lines Salgado Iglesias, José Antonio Martínez. Tlf. 986 10 49 45.

COLABORADORES: Xosé Chao Rego, Victorino Pérez Prieto, Xosé Antón Miguélez, Manolo Regal, Alfonso Blanco 
Torrado, Xosé Lois Vilar, Marta Sopeña, Gumersindo Campaña, Tareixa Ledo, Moisés Lozano, Clodio González Pérez, Antón Martínez 
Aneiros, Sara Paz Quiñones, Manuel Pérez Blanco, Xabier Blanco, Bernardo García Cendán, Valentina Formoso Gosende, Celia Castro 
Ojea, Xerardo Castedo Valbuena, Engracia Vidal, Francisco Xabier Martínez Prieto, Fernando Veiga, Antonio Pinto Antón, Bea Cedrón 
Vilar, Mariano Guizán Sánchez, Carmen Soto, Rubén Aramburu, Carme Soto, Marisa Vidal e Xan Guillén, Christina Moreira.

CORRECCIÓN LINgüíSTICA: Lidia Campos Chan, Luís Aldegunde.

RECEPCIÓN DE ARTIgOS E COLABORACIÓNS EN: revistairimia@asociacion-irimia.org

SUBSCRICIÓNS:  Apdo. 296  – 15704  Santiago de Compostela. Telf.:  628 416 644 / subscricións@asociacion-irimia.org

 Ordinaria: 24 Euros. de Apoio: 36 Euros.   

PARA ASUNTOS DA ASOCIACIÓN NON RELACIONADOS COA REVISTA: asociacion-irimia@asociacion-irimia .org 

CONTA: NOVACAIXAGALICIA, CC/2080-0349-85-3040005822- Urbana, nº 8 - Santiago

DEPÓSITO LEgAL: C-1417-81   TIRADA: 1.000 exemplares  DESEÑO E MAQUETACIÓN: Ninfa, Riveiro, Martínez    

ISSN: 2172-9182           IMPRIME: Artes Gráficas LITONOR S.A.L. DISTRIBÚE: IMPACTA 

EDICIÓN ELECTRÓNICA: http://asociacion-irimia .org/revista.xhtml

 ANO XXXII • Nº 875 - Do 8 ao 21 de abril de 2013

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

a xustiza e a paz bícanse

Poñer o centro na                                                                        
       periferia debería                                                                                                              
  ter consecuencias 
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O vindeiro 20 de ABRIL imos celebrar o Encontro-Asemblea da Coordinadora de Crentes. Como xa sabedes 
este ano ímonos xuntar en Vilán (Fornelos de Montes) nunha casiña que nos ofrecen os do Cristo da Victoria.

Por "motivos de axenda" imos ter que cambiar o tema da charla da mañá. Finalmente estará connosco Diego 
Lores para falarmos sobre "Transformando o capitalismo: a renda básica das iguais". Seguro que merece moito 
a pena.

O resto segue como o tiñamos previsto e, despois do xantar compartido, adicaremos a tarde a presentar e progra-
mar a IV Asemblea de Redes Crisitás que vai ter lugar a final de ano en Santiago e a celebrar xuntos a nosa fe.

O horario base do sábado será o seguinte:

 11:00 - Acollida

 11:30 – Presentación: "Transformando o capitalismo: a renda básica das iguais". (Diego Lores)

 12:30 – Café, debate e/ou traballo por grupos con posta en común.

 14:00 – Xantar compartido

 16:00 – Presentación da IV Asemblea de Redes Cristiás e programación.

 18:00 – Oración e despedida.

Porén, os anfitrións do Cristo da Victoria, insisten en que é unha mágoa ir ata Vilán e non gozar máis deste 
fermoso lugar. Por iso nos convidan a quedarnos para o domingo e ofrécenos, ademais da convivencia, un taller 
sobre decrecemento. Só tendes que levar o saco para durmir e unha saba baixeira (as gañas de compartir danse 
por suposto).

O noso taboleiro
ASEMBLEA DA COORDINADORA DE CRENTES GALEGOS

Coordinadora de Crentes Galegos

Para chegar a Vilán (aínda que o podedes atopar en calquera GPS ou na rede) dannos as 
seguintes indicacións:

de o Norte: ao chegar a Pontevedra coller a estrada cara Pontecaldelas (PO-532), atrave-
sar esta localidade, seguir pola PO-255 e en Forzáns coller á dereita dirección Fornelos 
de Montes (PO-250). Antes de chegar a Fornelos, xa está indicado Vilán.

- Dende o Sur: en Redondela coller a estrada que vai cara Fornelos de Montes (PO-250). 
Seguindo a mesma estrada e despois de pasar esta localidade, chégase a Vilán.

A referencia, unha vez en Vilán, é un Peto de Ánimas que hai xusto á beira da estrada. Alí 
deberemos deixar os coches e baixar a pé ata a casa (haberá indicacións).

Esperámosvos a tod@s logo en Vilán.
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Atoparse co resucitado 

Os diferentes relatos das aparicións do resucitado nos evanxeos pretenden contar unha experiencia máis que 
describir un feito histórico. O importante nelas no é se ocorreron ou non, senón a capacidade de ser canle para 
expresar a fondura do encontro con Xesús resucitado e a pegada que ese encontro deixou nos seus seguidores e 
seguidoras. 

O texto de hoxe lévanos ao final do evanxeo segundo Xoán. É unha narración que foi incorporada nun segundo 
momento o libro, e ten unha dobre función. Por unha banda, introduce unha nova aparición aos discípulos, agora 
en Galilea, abrindo a misión evanxelizadora da comunidade cristiá, mais aló do pequeno circulo do grupo inicial 
de seguidores. O contexto escollido para a aparición, a pesca no lago, recórdanos a chamada inicial a “ser 
pescadores de homes” e o feito de que sexan sete os discípulos que están na barca, recolle o carácter simbólico 
do número, para expresar a totalidade e a universalidade da misión. 

Por outra banda, a presenza de Pedro guiando o grupo e o papel que se lle reserva o discípulo amado no 
relato, mostran a necesidade da comunidade xoánica de vincularse coas outras comunidades aportando a súa 
peculiaridade. 

Pedro é o líder, pero o discípulo amado é capaz de recoñecer, antes que ninguén, a presenza de Xesús. As dúas 
figuras evidencian a pluralidade de tarefas e carismas na igrexa. A confirmación por parte do Xesús resucitado 
da peculiar autoridades de cada un, sinala o camiño que ha de percorrer a igrexa: a comuñón na diversidade. 

Dende os comezos foi importante vivir a universalidade, sen renunciar o peculiar. Iso é o que os grupos xoánicos, 
xa cuestionados no seu tempo,  están a reclamar con este relato o que senten que o Cristo resucitado lles está 
pedindo nese intre. 

Carme Soto

A
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DOMINGO 14 DE ABRIL. III DOMINGO DE 
PASCUA
Xn 21, 1-19
Naquel tempo, aparecéuselles outra vez Xesús aos seus 
discípulos onda o lago de Tiberíades. Foi deste xeito: estaban 
xuntos Simón Pedro, Tomé o chamado Xemelgo, Natanael 
o de Caná de Galilea, os do Zebedeo, e mais outros dous 
discípulos seus. Simón Pedro díxolles: “Vou pescar”. Eles 
contestaron: “Imos tamén nós contigo”. Saíron, e subiron a 
bordo. Pero aquela noite non colleron nada. Xusto cando 
acababa de romper o día, presentouse Xesús na ribeira do 
lago. Pero non se decataron os discípulos de que era Xesús. 
Xesús preguntoulles: “Rapaces, tedes algo que comer?”. 
Eles responderon: “Non”. Díxolles entón: “Largade o 
aparello por estribor e atoparedes”. Eles largárono, e xa 
non podían halalo a bordo, de tanto peixe. Entón, aquel 
discípulo a quen amaba Xesús díxolle a Pedro: ”É o Señor”. 
Entón Simón Pedro, ao escoitar que era o Señor, cinguiu o 
vestido -pois estaba espido- e botouse ao mar. (...) Cando 
xa comeran, preguntoulle Xesús a Simón Pedro: “Simón de 
Xoán, ámasme máis ca estes?” El contestoulle: “Si, Señor, 
ti sabes que te quero”. Xesús díxolle: “Apacenta os meus 
años”. E de novo preguntoulle por segunda vez: “Simón 
de Xoán, ámasme?“. El respondeulle: “Si, Señor, ti sabes 
que te quero. Xesús díxolle: “Apacenta as miñas ovellas”. E 
preguntoulle por terceira vez: “Simón de Xoán, quéresme?”. 
Entristeceuse Pedro de que lle preguntase por terceira vez 
e respondeulle: “Señor, ti sábelo todo, ti ben sabes que 
te quero. Xesús díxolle: “Apacenta as miñas ovellas. Con 
toda verdade cho aseguro: cando eras novo vestíaste ti e 
ías onde querías; cando te fagas vello, estenderas as túas 
mans, e vestirate outro e levarate onde non queres (...)”.
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Falando da lingua Só é cousa de sentido común
Lidia e Valentina

O Fachineiro da homilía fundamentalista
Pensa globalmente; actúa localmente
Lía o fachineiro estes días de aí atrás que o 
Vaticano se aliara con países fundamentalis-
tas, coma Irán, para rebaixar o texto da ONU 
contra a violencia de xénero cando di que a 
relixión ou a tradición non poden ser escusas 
para exercela. Tamén lía o da profesora de 
Doutrina Social da Igrexa  en Valencia que  
sostén que, se o home che é infiel hai que 
ficar a carón del aínda que sexa con bágoas 
nos ollos porque iso é amor, ou que dunha violación 
se saca algo bo: un fillo. Tamén vía o fachineiro na tele 
o apoio dalgúns curas mallorquíns ao seu compi pede-
rasta xustificándoo porque cando abusou dunha nena 
(tiña 10 anos) non era nada cohibida. Pois iso glo-

balmente, que actuar localmente foi o que 
fixo o señor cura -poñamos ao chou- dunha 
imaxinaria parroquia de Santalla, concello 
do Corgo, provincia de Lugo, que se expre-
sou o domingo de Ramos en termos simila-
res. “Maltrato, maltrato... En que matrimo-
nio non hai roces?” Tamén entrou no terreo 
económico ao recomendar á septuaxenaria 
audiencia non saír a protestar e que os das 

preferentes puxesen a outra meixela. Isto xusto antes de 
pedir cartos, porque tivera que comprar unhas cousiñas. 
Conclusión: hai empresas que non teñen remedio.

A.Q.

ca iso) co obxectivo de que o alum-
nado conseguise dúas cousas: apren-
der e adquirir competencia, ou sexa, 
“capacidade e habilidade” na lingua 
galega, na nosa lingua.

Pois ben, a pesar de que o Tribu-
nal Superior de Xustiza de Galicia 
(TSXG) anulou os dous artigos es-
trela do decreto e de que goberno 
galego parece que non vai recorrer a 
sentenza, teima en non facerlle caso 
e insiste en conxugar de forma inte-
reseira o verbo impoñer ao lado do 
substantivo liberdade. Non acabamos 
de entender por que algúns din que 
a administración educativa “impo-
ñía” a aprendizaxe do galego cando 
marcaba horas e materias para que se 
impartisen na nosa lingua propia e os 
pais deben poder decidir se queren 
ou non que os seus fillos/as aprendan 
galego, mentres que non se lles pre-
gunta que lles parece a aprendizaxe 
do nome de 20 ósos do corpo huma-
no ou da táboa do 7. Empregaron a 
palabra liberdade para xustificar que 
o alumnado non dese unha soa pala-

bra de galego nas aulas cando a súa 
lingua habitual sexa o castelán (ex-
presado nun “que falen o que quei-
ran”), pero non se ofrece a mesma 
“liberdade” para estudar, poñamos 
por caso, as ecuacións… E nunca 
usan o argumento pedagóxico de que 
as linguas se aprenden usándoas, polo 
que vai ser difícil que os estudantes 
de hoxe, e traballadores / nais-pais de 
mañá, decidan  usar a lingua galega 
e a incorporen para as súas rutinas 
se non a aprenden... E mais… o de-
vandito Decreto, tal e como ditou o 
TSXG, atenta contra a Lei de norma-
lización lingüística (1983), que dita 
que os decretos que regulen o ensino 
teñen que ir progresivamente “impo-
ñendo” o galego.

Como o TSXG non lles falou ao xeito, 
dinlle á xente que “faga o que queira, 
independentemente do que din os xu-
ristas… E rematan con aquilo de que, 
fronte á “imposición”,  o galego vaise 
conservar se se sente no corazón... Si, 
si, pero xa o di o refrán, “amiguiños si, 
pero a vaquiña polo que vale”.

Lembrades o Decreto 79/2010 do 
plurilingüismo? Seguro que si, xa que 
a aprobación do último texto que re-
gula o uso das linguas no ensino non 
universitario en Galicia foi moi po-

lémica, introducía cambios 
moi prexudiciais para a 

nosa lingua,–
entre outras 
cousas- re-

ducía drasti-
camente o nú-
mero de horas 

impartidas en 
galego. Moitas horas 
de sono nos leva qui-
tado! Porque, xa o 

dixemos mil 
veces da-
quela, o 
desexa-
ble sería 
aplicar o 
s e n t i d o 
c o m ú n 
( m á i s 

n a d a 


