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O trasno  Maio galego
Daniel López Muñoz

Mensaxe 
“subliminal” de 

El País: será 
verdade que estes 

que veñen son o 
“demo”?

A foto que fala

vivísimo no cerebelo dos galegos e 
galegas e que marca con lei de ferro 
os lindes.  Nos impresos de matrícula 
en galego, pero nas aulas en castelán; 
na taberna en galego, pero no pub 
en castelán; na zona vella en galego, 
pero na zona nova en castelán; cos 
sindicatos,.... pero cos empresarios,...; 
na campaña en Burela,.... pero na 
campaña en Vigo, ......; no Parlamento 
en galego –que remedio!- en galego, 
pero na alcaldía urbana en castelán; 
coa auxiliar de clínica, ben..., pero co 
médico...; as ciencias sociais, con sor-
te, en galego, pero an ciencias puras 
en castelán; na corredoira,....., pero, 
a ver, no ascensor,....; cos paisanos, 
home!... pero coas señoras,.... ; no 
adro da igrexa...aínda, pero na misa ...

Pero non sempre no maio marcea.  
No maio sempre hai esperanza. Hai 
un 22% do profesorado que supera 
todo condicionamento. E ollo, nos 
graos en física, enxeñería química e 
mesmo matemáticas supérase a me-
dia de uso do galego. E iso si que é un 
desafío á lei non escrita e aos prexuí-
zos de ferro da pax feixoá. 

mén por quen trocaría encantado and  
for ever o seu feixón galego por unha 
alubia universal. 

Por suposto que o galego depende so-
bre todo de nós, das familias, dos mo-
zos e mozas, das asociacións e da rede 
civil, dos empresarios e dos traballa-
dores, dos labregos e arquitectas, e da 
tele e do alumnado e do profesorado. 

Pero que ninguén nos confunda. 
Porque falando do profesorado, por 
exemplo, o estudo promovido polo 
servizo de normalización lingüís-
tica da Universidade de Santiago 
de Compostela, que dirixe Manuel 
Núñez Singala, vello colaborador de 
Irimia, revela que non chega a un 
22% a docencia en galego nos estu-
dos de grao da nosa máis emblemáti-
ca institución educativa. 

“Ensinas máis do que cres” é o inteli-
xente slogan que ese servizo vai em-
prender para empurrar o uso normal 
do galego na docencia. Intelixente 
porque revela o auténtico problema: 
o da axenda oculta. 

E esa axenda oculta é a dos “pares 
malditos”, a do prexuízo que actúa 

O mes do xermolo e da floriña azul 
e ventureira é tamén o mes da lingua 
galega.  

Pois iso, primaverais. Pero sen baixar 
a garda. Especialmente desde que 
“decretaron”  -e se cadra alguén o 
cre- que somos iguais e libres para 
isto das linguas en paz harmónica, 
nun territorio tolerantísimo, que esti-
ma o propio como ninguén, ...e o alleo 
con fascinación. Desde que decidiron 
que hai paz lingüística, decretada ta-
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Editorial    Municipais 2015: Por un voto antiséptico

Rumores de esperanza 
Xan Guillén

Hai varias e diferentes razóns para elixir unha opción política ou outra nunhas eleccións 
municipaisen Galicia. 

En condicións normais, por exemplo, a concepción, as ideas, a visión de cada corrente, de 
cada organización, o que se propón como modelo de sociedade local... tería unha decisiva 
importancia. Tamén a proposta de cada opción para construír país, sumando a ese proxecto 
que se chama Galicia. Falamos de asuntos como a mobilidade e o transporte, o urbanismo 
e os servizos, a xestión dos residuos, o programa cultural, a inclusión social, a normalización 
lingüística, a eficiencia enerxética, as prioridades e os acentos de cadaquén. Todo iso sería 
moi relevante para decidir. 

Tamén en condicións normais pode pesar a simpatía, a proximidade, a actitude dos e das 
candidatas. Desgraciadamente non temos listas abertas, pero ese factor persoal é lexítimo 
en todo caso á hora de escoller alcalde ou alcaldesa. 

Pero non estamos en condicións normais. Estamos nun estado de excepción ética. Os su-
bornos, o enchufismo, a arbitrariedade, o enriquecemento ilícito, o casoiro entre alcaldes e 
construtores, entre corruptos e corruptores, o deterioramento da ética na acción de gober-
no, acadaron límites inaceptables. E “inaceptable” significa exactamente o que significa. E 
hai un momento para podermos aceptar ou non aceptar. E ese momento chámase “elec-
cións”. 

Por iso, para estas eleccións queremos reivindicar un voto antiséptico, un resultado que 
desinfecte o panorama, que limpe en profundidade as casas dos concellos e o resto de ofi-
cinas municipais. Necesitamos un voto contra a corrupción. 

Non implica isto desbotar os outros criterios. Pero sen unha proposta decidida e firme con-
tra a corrupción nos gobernos municipais, todo o demais quedará contaminado. E mesmo 
as mellores ideas e os plans máis vangardistas e acertados quedarán tarados e feridos  de 
morte. A corrupción mata todo. E a primeira vítima son os ideais que usan os corrompidos 
para encubrir as súas trapalladas. 

Son moitos os  días nos que pensa-
mos que os rapaces que habitan as 
nosas aulas son parvos  por defecto. 
Desconfiamos deles. Se fago isto, non 
van ser capaces, a maioría non o daría 
feito. 

Este pasado sábado, 9 de maio, un 
grupo de profes que cremos que se 
poden facer cousas novas e creati-
vas quedamos en Santiago para unha 
competición de debate con rapazada 
de 1º e 2º de ESO. O tema do debate 
era se os estados deben limitar a li-
berdade de expresión. Agora pecha-
de os  ollos e pensade. Seriades quen 
de debater dese tema cando tiñades 
12 ou 13 anos? Poderiades saír a un 

atril, e durante tres ou catro minutos, 
argumentar a vosa proposta? 

Pois os rapaces do outro día si que o 
fixeron dunha maneira abraiante. In-
vestigaron para aportar probas, datos, 
citas de  autoridade, razoamentos... 
Unha marabilla. 

Eu penso que o problema da educa-
ción é un problema de desconfianza. 
Desconfiamos dos nosos rapaces e 
rapazas e vémolos incapaces de face-
ren cousas creativas e novas. Descon-

fiamos  do noso profesorado e pen-
samos que non é capaz de innovar e 
ensinar. Cremos que a solución aos 
problemas vén de arriba e a solución 
está embaixo. 

Mensaxe para as autoridades educa-
tivas: Que pasaría se deixásemos os 
nosos docentes traballar, crear e go-
zar coa profesión  e non tentar con-
trolar e limitar o que fan? Se cadra 
corremos  o risco de que a nosa moci-
dade pense por si mesma. E que?
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Medran as cigoñas na Terra 
Chá, unhas 150 parellas, 
mentres diminúe o mazarico 
real: só conviven catro en 
Castro de Rei nesta comarca. 
Das 10425 AVES 
coñecidas o 13% perigan. 
Lembramos a Manuel María: 
“No tempo de botar o liño/
agachado na silveira,/ canta 
o melro melriño/ a vida 
da Primaveira. Se chove 
amodiño/ sobor da frol 
das cerdeiras. / E o melro, 
melro, melriño/ canta de 
moitas maneiras”.

O 18 no CEIDA celébrase 
o  “Congreso Mundial de 
Parques: a Promesa de 
Sidney e os Retos para 
as Áreas Protexidas”. 
Pretende aplicar ás nosas 
áreas protexidas medios 
de saúde (por exemplo nas 
Illas Cíes) para mellorar a 
conservación e reprodución 
do POLBO que manten 
nesa área, dende xeracións, 
cavidades para desovar 
e acubillarse. Emigrantes 
de zonas océanicas, aínda 
larvas, instálanse neste 
hábitat preferencial.

A Cruz Vermella convida ao 
II FORO EMPRESA 
RESPONSABLE (en 
Vigo, o 29) para dar a 
coñecer ás pemes casos 
de referencia, modelos 
e exemplos para a súa 
aplicación práctica no 
emprego. Inzan as iniciativas 
de mellora dos recursos no 
sector primario. Na foto, 
Marta Álvarez Quintero, 
promotora dunha produción 
de galletas de nata 
ecolóxicas

A fusión de 
CONCELLOS (coma o 
de Oza, na foto, e Cesuras) 
sen un plan eficiente de 
actividades e financiamento, 
é un baleiro. Temos 200 
concellos integrados en 42 
mancomunidades -o 79% da 
poboación- e non resulta. 
A solución non é eliminalos, 
porque xestionar o territorio 
é xestionar as diferenzas que 
medran en cada recanto. 
Para fixar poboación 
cómpre achegarlles os 
servizos fundamentais, e non 
dispersar as enerxías.



5

5 6 7 8
Alfonso Blanco Torrado

6 8

5 7

127000 galeg@s sofren 
carencias severas, 55.000 
viven nunha POBREzA 
extrema, o 5% non ten 
ninguna axuda e 22,3% 
dos nosos nen@s están 
en risco de miseria (máis 
nas familias numerosas e 
monoparentais). Mentres, 
máis de 10.000 millóns/
ano foron dilapidados coa 
corrupción (o 1% do PIB 
anual).

Narcotransportistas e 
herdeiros dos capos dos 
80/90 son investigados. 
Trátase  dun negocio que 
pasa de pais a fillos, que 
fixo estragos coa heroína, 
agora menos consumida a 
diferenza de estimulantes 
sintéticos e haxís, que están 
a medrar. Consumos que 
producen 210.000 mortes 
ao ano. Denunciamos 
co equipo de fútbol 
“DÉIXENNOS VIVIR” 
de Vilanova de Arousa, 6 
deles vítimas do narcotráfico.

A Xunta cabreou os veciñ@s 
de MONTERREI por 
facer un hotel no Castelo. 
Fora cedido no 2010 polo 
Estado para promocionar os 
produtos da comarca: moda, 
viño, augas medicinais e 
as tradicións da raia dos 
dous países da fronteira. 
Tamén para actividades 
culturais: arquivo e centro de 
interpretación.

A Asociación de Ribeiraos 
Productores Agrícolas 
está recuperar a cor das 
CERDEIRAS na Ribeira 
Sacra, incrementando a súa 
produción, comezando polas 
picotas, as máis temperás, 
Multiplícanse os eventos: o 
31, a XXIX Festa - Feira da 
Cereixa de Beade(Vigo); o 
5, Romaría da Cereixa de 
Abegondo; o 7, XII Festa da 
Cereixa e do Aceite (Ribas 
de Sil)… A diversificación 
de produción do agro é 
un camiño para asentar 
poboación no rural.
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Economía Paraíso fiscal, inferno social
Pedro Pedrouzo Devesa

As eleccións de 2015 preséntanse como as máis abertas desde a Transición. A 
enorme sacudida que recibimos coa crise financeira puxo en dúbida a capaci-
dade dos dous grandes partidos de xestionala. Estes dous partidos servíronnos 
de forma maioritaria mentres nadamos na abundancia. Hoxe están en crise, e 
a intención de voto repártese de forma moi semellante entre catro. Ábrense 
moitas incertezas sobre quen serán os seguintes gobernantes no Estado.

De todas formas, esta crise financeira, e as futuras, seguirán atacando severa-
mente a nosa economía se non atallamos o problema de fondo: os paraísos 
fiscais.

Os paraísos fiscais producen dous grandes problemas: o primeiro, a evasión 
fiscal. Son miles de millóns de euros os que se defraudan neste país como se 
comprobou coa recente amnistía fiscal. E os paraísos fiscais son os estados que 
posibilitan esa evasión, con Suíza á cabeza. Ese detrimento de ingresos públi-
cos está lastrando a nosa economía e a de moitos máis países, que teñen, con 
demasiada frecuencia, graves problemas de financiamento. A prima de risco 
demostrounos, hai un ano, a penosa situación que pode vivir un país, se depen-
de desesperadamente do financiamento externo. Esa situación socava a nosa 
soberanía, reducindo a nosa democracia e obrigando aos nosos gobernantes a 
facer concesións aos mesmos mercados financeiros que nos arruinaron. Quen 
presta, manda.

O segundo problema dos paraísos é o da voracidade financeira coa que os seus 
xestores dirixen os fondos. Miles de millóns navegan sen control inundando 
artificialmente os países e abandonándoos á súa sorte cando cadra. España, 
entre outros países foi unha das súas vítimas. Os paraísos fiscais convertéron-
nos a todos en tremendos inxenuos facéndonos crer que os nosos salarios de-
pendían unicamente do noso esforzo, cando estaban inchados artificialmente 
pola chuvia de millóns coa que nos inundaron. O problema veu despois, cando 
nos deixaron un lastre de débedas contraídas por culpa das falsas expectativas 
sobre a nosa riqueza.

Gabriel Zucman vén de publicar un interesante libro (A riqueza oculta das 
nacións) que propón tres medidas posibles para enfrontarse a eles: crear un 
catastro financeiro mundial no que se inscribirían os títulos financeiros e os 
seus titulares, crear unha rede de intercambio automático de información e un 
imposto global sobre o capital. Son medidas con distintos graos de dificulta-
des, pero posibles as tres como se demostra no libro sen ser imprescindibles 
grandes acordos mundiais. Con que moi poucos países se puxesen de acordo 
sería posible sandar as finanzas mundiais, combater a evasión fiscal e a especu-
lación financeira. Os paraísos fiscais beneficiados aliméntanse da especulación 
financeira e da evasión fiscal creando, se non infernos, auténticos invernos 
sociais demasiado duros para moitos países. Haberá que pórlles freo.
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“Para educar na realidade, hai que estar ao tanto da realidade” lin hai uns días nun 
libro de Catherine L`Ecuyer titulado precisamente “Educar na realidade”. A frase dá 
para pensar un cacho. Moitas veces, as novas tendencias, quebran as ideas 
iniciais que temos das cousas para engulirnos, coa mesma finalidade de 
sempre, nunha “modernización” que sempre esconde o seu horizonte. 
Vese coas tecnoloxías que nos últimos anos outorgaron e outor-
gan moitas e interesantes utilidades á vez que quitaron e quitan 
moitos e interesantes períodos de tempo do realmente esencial 
nas relacións humanas. Tamén o vemos, por exemplo, na ali-
mentación, entre o que nos gustaría comer e o que acabamos 
comendo con consecuencias para saúde. E recentemente re-
collémolo na nosa lingua ante un novo día das Letras Gale-
gas con datos arrepiantes e coa sensación de que non estamos 
ao tanto da realidade. Ante isto os Departamentos de Galego 
das Universidades de Santiago, Coruña e Vigo, fixeron pública 
unha declaración onde amosan a súa preocupación pola situación 
actual do galego considerando que o seu futuro se presenta seriamente 
ameazado. Esta declaración a prol dun “Patrimonio de todos” por parte das 
Universidades debera facernos caer na importancia de educar en base a un 
momento que reclama maior atención. Dito isto, deberiamos coller a reali-
dade pola man, que é a que é, e actuar en consecuencia sen agardar que 
veña unha nova tendencia a rescatarnos. Que non volvamos a vivir o día das 
Letras Galegas coma un festexo agridoce que soamente deixa unha estela peor 
que ano anterior e que sexamos partícipes da conservación do noso. A administra-
ción ten un papel importante na educación da realidade en base ao coñecemento da 
mesma, pero non esquezamos que o papel máis determinante témolo cada un de nós 
no día a día. Vaia con todo un alento á lingua, aos seus escritores e aos que traballan 
para evitar que se converta nunha “lingua estranxeira dentro da súa Patria”. 
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Entrevista con Filgueira Valverde 
Aldegunde Quiñones

O Museo de Pontevedra foi unha 
institución modélica

Filgueira foi a honra da poligrafía galega 
do século XX

Eu quero lembrar  o que escribiu 
Alexandre Bóveda en A Nosa Terra: 
eu teño a seguranza de que alí onde 
estea Filgueira Valverde, haberá un 
obreiro da causa galega.

Pero iso escribiuno en 1935, un ano 
antes de ser asasinado polo réxime co 
que vostede colaborou.

O asasinato de Bóveda produciuse 
nun contexto de represión dentro 
dunha guerra civil, na que se viviron 
acontecementos terribles coma ese. 
Eu coincido co presidente da Real 
Academia que, ao tratar este tema, 
asegura que non se trata de polemi-
zar e menos de aldraxar. Do que se 
trata é de comprender cal é o ideario 
de cada intelectual e de entender as 
circunstancias, certamente difíciles, 

Mudarían, pero sigo pensando que 
o que se debe considerar nesta ce-
lebración é unha obra literaria, que 
será mellor ou peor, máis ou menos 
importante para Galicia, pero non a 
miña vida persoal ou a traxectoria 
política.

Con todo, esa obra foi escrita en lin-
gua galega e por isto se lle dedica este 
Día das Letras. E esa lingua non foi 
precisamente favorecida baixo o ré-
xime no que vostede foi alcalde de 
Pontevedra.

do 36 para tratar de comprender -sen 
necesidade de compartir- determina-
das páxinas, actitudes accións e omi-
sións. 

Aínda así, comprenderá que, desde 
o punto de vista actual, unha foto 
-moitos anos despois do 36- na que 
vostede aparece, en calidade de alcal-
de saudando e agasallando a Franco, 
sexa difícil de dixerir.

Entendo, e xa sei que o meu Día das 
Letras foi cualificada por algún sec-
tor como un insulto aos que sufriron 
o exilio ou a morte, sen falar da mar-

Recuperamos nesta sección a entrevista-ficción que hai anos xa dedica-
mos a outros homenaxeados no Día das Letras Galegas. Quen queira 
saber máis sobre Filgueira Valverde pode consultar, por exemplo, a 
completa biografía biografía intelectual que o presidente da RAG, Alonso 
Montero, acaba de publicar na editorial Xerais. Aí poderá ler, sen manipu-
lacións, a meirande parte do contido desta entrevista.

Por empezar coa polémica, vaia lea 
se armou co seu Día das Letras! Que 
opinión ten sobre o asunto?

Si, houbo declaracións de todo tipo 
pero eu teño que estar á marxe delas. 
Cadaquén é libre de expresar o que 
queira sobre o particular. 

Pero moléstalle que lle afeasen o seu 
pasado franquista e que se divulgue 
que o seu nome figura entre os que se 
inscribiron na Falange?

O que se conmemora é o Día das 
Letras e o valor que a miña obra li-
teraria poida ter. Por outra parte, non 
lembro que no caso de Vicente Risco 
ou Álvaro Cunqueiro se falase tanto 
dese asunto.

Ao mellor mudaron os tempos ou 
mudaron as vontades.
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Entrevista con Filgueira Valverde 

Foi un dos fundadores do Seminario de 
Estudos Galegos.

xinación da lingua. Si, fun alcalde de 
Pontevedra e Procurador en cortes 
durante o franquismo. Forma parte 
da miña vida, pero algo haberá para 
poñer no outro lado da balanza, su-
poño.

A DEREITA GALEGUISTA

Sen dúbida, moito. Pero antes, cónte-
nos como foi a súa marcha do Partido 
Galeguista.

Eu fun un dos fundadores e dos pri-
meiros secretarios do PG. Cando este 
se alía coa Frente Popular de esquer-
das, vexo que o electorado católico 
e conservador, numericamente im-
portante, queda nas mans da dereita 
española que nada quería saber do 
galego e tampouco tiña moito entu-
siasmo pola república nin pola demo-
cracia. E creo Dereita Galeguista, un 
partido cristián, republicano e demó-
crata. Non todos o entenderon e por 
iso Bóveda pedía respecto.

Esa compoñente católica era moi re-
levante para vostede?

Si, foino desde neno na miña familia. 
Meu pai, que  era un coñecido médi-
co pontevedrés pasara, de novo, tem-
padas nun cenobio; e miña nai, du-

rante anos, foi monxa. A vivencia do 
catolicismo foi lección diaria na miña 
infancia e adolescencia. Esta implica-
ción relixiosa aínda a vin reforzada 
polo catedrático de Filosofía Antón 
Losada Diéguez, que foi o meu mes-
tre e guieiro.

E neste punto non podemos obviar a 
revista Logos.

Logos foi a primeira experiencia en 
que un grupo de católicos galegos 
asumen publicamente o seu compro-
miso con Galicia e coa igrexa. Eu fun 

E tamén pioneiras foron as súas cla-
ses sobre Literatura Galega na Uni-
versidade de Santiago.

Foi en 1933 cando impartín un Curso 
de Literatura Galega. Nunca, antes 
desa data, a Universidade fora tribu-
na dun acontecer cultural destas ca-
racterísticas. Nesas datas non se ofre-
cían materias de Filoloxía Galega, 
nin sequera de Filoloxía Románica.  
O profesor Alonso Montero consi-
dera de tal importancia e significado 
o programa dese curso que cre que 

o impulsor desa experiencia e mesmo 

asinei algún artigo, coma o titulado 

“A Eirexa i-as linguas vernáculas”. 

Ademais, os reponsables da revis-

ta publicamos literatura relixiosa, 

inexistente antes (Viacrucis, Oracións 

da mañán, Estampas de primeira co-

munión...). Por primeira vez dende 

había catro séculos, a lingua galega 

volveu a resoar nas pregarias: organi-

záronse sermóns radiados e actos de 

culto.

debería reeditarse hoxe, cousa que 
lle agradezo. Quizais pola extensión, 
ambición e rigor do programado, 
constitúa un acontecemento para as 
nosas Letras, aínda que non fose (non 
podía selo) un curso oficial.

NA FUNDACIÓN DO SEMINA-
RIO DE ESTUDOS GALEGOS

En 1923 uns estudantes universita-
rios fundaron o Seminario de Estu-
dos Galegos, unha institución clave 

Fotografía do Seminario de Estudos Galegos con Filgueira no centro da segunda fila

Filgueira saudando a Franco
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Entrevista con Filgueira Valverde 
Aldegunde Quiñones

na nosa historia cultural. Entre eses 
fundadores estaba vostede.

Si, estaba entre o grupo de rapaces 
que decidimos dar o paso de fundar 
esta institución e tamén fun dos que 
visitamos a Armando Cotarelo para 
que asumise a presidencia. Ao longo 
dos  trece anos de existencia do Semi-
nario desenvolvín varios cargos.

A vocación 
docente marcou a 
miña vida.

A lírica medieval 
foi para min campo 
de investigación e 
experimentación

pecei polo fi nal e enviei un Inquérito 
aos poetas que estaban vivos naquel 
ano para a elaboración dunha anto-
loxía consultada, que só foi publicada 
nunha pequena parte.

Unha das palabras que máis se están 
repetindo este ano para defi nilo é a 
de polígrafo. Séntese cómodo con esa 
etiqueta?

Paréceme axustada se temos en conta 
que como escritor entrei en campos 
moi diversos, que me acheguei á ar-
queoloxía, á etnografía, á epigrafía... 
Pero se tiver que destacar un, inclina-
ríame polo dos estudos literarios.

E nomeadamente da época medieval, 
un eido no que ten obras maxistrais. 

Eu xa fi xera a miña tese de doutora-
mento sobre a cantiga CIII de Afon-
so X. Para min a lírica medieval non 
foi só un campo de traballo e inves-
tigación, senón tamén de experimen-
tación. No ano 1949 publiquei Lírica 
medieval gallega y portuguesa, que 
daquela era, segundo din, a mellor in-
trodución ao tema.

Tamén moi gabado foi o seu labor 
docente.

Coa miña axenda, non sempre aten-
dín como quixera as miñas clases de 
Lingua e Literatura, aínda que a miña 
vocación docente foi, sen dúbida, o 
que máis marcou a miña vida (xun-
to co amor pola lingua e a cultura de 
Galicia). 

O Museo de Pontevedra é a obra da 
que está máis orgulloso?

Foi a meniña dos meus ollos e a el de-
diquei o meu mellor compromiso, so-
bre todo desde 1946, ano no que fun 
nomeado director efectivo. E hai que 
dicir que non tardaría en ser, entre os 
museos provinciais, unha institución 
modélica en España. 

Vostede foi alcalde de Pontevedra 
entre 1959 e 1968. Esoutra foto in-
augurando a planta de celulosas de 
Lourizán tampouco non é das mello-
res do seu álbum.

A planta inaugurouse en 1962, aínda 
que en realidade fora autorizada polo 
meu antecesor no cargo. Eu, porén, 
prefi ro lembrar o meu traballo para 
potenciar e grandeza e a beleza do 
casco histórico da miña cidade.

Foi vostede quen descubriu (ou espa-
llou) a importancia das páxinas nas 
que o padre Sarmiento defende ao 
neno galego vítima dunha pedagoxía 
que lle furta a lingua galega.

Si, iso xa o fi xen de novo. Logo, ao xu-
bilarme como catedrático e director 
do instituto de Pontevedra publiquei 
varios libros sobre o padre Sarmiento. 

Pero non se xubilou doutras respon-
sabilidades institucionais.

Non. Fun Conselleiro de Cultura na  
Preautonomía (1982-1983) e Presi-
dente do Consello da Cultura Galega  
dende 1990 ata a miña morte no ano 
1996. 

Moitas grazas pola entrevista e agar-
demos que este ano sirva para situar 
a súa obra no lugar que merece.

Grazas a vós e que así sexa.

Filgueira con 
Carballo Calero e 
Fernández del Riego

E iso que vostede aínda estaba come-
zando os estudos universitarios que 
había rematar cunhas brillantes cua-
lifi cacións.

Coma tantos estudantes con inquie-
tudes literarias non só me matriculei 
na Facultade de Filosofía e Letras, 
senón tamén na de Dereito. Daquela, 
moitos pais esixían que os fi llos se fi -
xesen avogados, un título útil para ac-
ceder ao diñeiro e o prestixio social. 
Desde 1923 cursei Dereito en Santia-
go por  ofi cial e Filosofía e Letras, por 
libre en Zaragoza. 

O Seminario encargoulle a vostede, 
en 1935, o seu proxecto máis ambi-
cioso, a antoloxía en varios volumes 
da totalidade da poesía galega

Ese magno proxecto literario conci-
bírase para honrar a fi gura de Rosa-
lía, xa que en 1937 conmemoraríase 
o centenario do seu nacemento. Em-



11

Pingas de orballos  
Baldomero Iglesias Dobarrio (Mero)

A voz é delatora da persoa que a 
emprega e, ao sentila, choven imaxes 
tamén das súas circunstancias. Aínda 
sen saber que di, con sentir rebulir no 
aire o seu timbre, adiviñamos a imaxe 
que a sostén. As verbas identifícan-
nos, conforman un referente sonoro, 
eco que deixamos nos demais e que 
nós, sequera sospeitamos. A voz é a 
metáfora máis precisa, traxe incon-
fundible que viste as razóns que da-
mos, evoca a nosa fi gura, acenos, lem-
branzas. Temos un ton característico, 
un modo, ritmo e volume en eufonías 
que nos especifi can. Sen entrar nos 
caprichosos fonemas que cada quen 
ten de seu, rebeldes e imborrables, 
preciosos! Hai voces que nunca es-
quecemos, están gravadas no noso 
disco duro vital. Eu, saberei inequí-
voca, mentres a memoria me garde, 
a voz da miña mai. Aquela sempre 
suave, de veludo, atenta aos aconte-
ceres, ás brisas ventureiras dos bicos e 
aloumiños tenros. Moi a miúdo vén a 
súa voz sosegando tempos, acariñan-
do espazos, aliviando medos. 

Por iso, hoxe, quérovos contar dun 
amigo moi querido que me sorprende 
sempre coa súa voz, suma de varias 
a un tempo e que, por monolingüe –
pois pensa e soña en galego-, é tamén 
multilingüe e dono do mundo. Xoga 
cos idiomas cal se fosen bolboretas. 
Colle “os outros” e bota parrafadas 

D. Xesús Acuña Garrido, 
Xesús o de Praceres

en catalán, latín, grego, inglés, portu-
gués ou castelán...desde o galego que, 
en propiedade,   honra para cocer o 
seu mundo. Gárdalles acento e des-
taca a fonética pura de orixe. Naofaz 
mal! Falar con el é estar pendente de 
varios rexistros a un tempo, desde o 
seu fervedoiro mental ao noso centro 
comprensivo: “Escolta un miqueta, si 
us plau, ...un pocmés!”, di cando nos 
poñen un viño e quedan curtos. Tutti 
sono sanzioni, porca miseria!É quen 

de vincular un só concepto a corenta 
mil imaxes e, desde aí, seducir unha 
boa explicación. Mondieu de la Fran-
ce! Cando confía, di: “ …e as gaitas 
a tocar”, cando se abate: “é outono, 
está caendo todo!”. Inquedo, simpáti-
co, impredicible, pavero, algo estala-
barda (no noso dicionario, anárquico 
no vestir) pois anda sumido nos súas 
sabias toleiradas! Cos cans razoa en 
latín e bótalles unha retrónica ele-
vada a un ton sagrado e franciscano, 
dilles “Perrúsculus meus, non cognos-

ces a ego? Pois ego da túa casa sum” 
Comoentenden!Hoxe deilles hipe-
ractivos, a estes cus inquedos. Tan in-
crible é, que non hai moito fíxome rir 
ao contarme –pois é cura- o que lle 
pasou dando a comuñón e recibir por 
contestación un “O.K, tío”. Partíame 
coa risa ao imaxinar a escena e –so-
bre todo- a cara del, bafexando no 
entrebico e con ganas de lle contes-
tar “chachipiruli” ao tal espiquinglis. 
O meu amigo Xesús é moi boa per-
soa, xeneroso e multilingüe. Supera 
a merdiña esa do “trilingüismo”, dos 
que decretan miserablemente contra 
nós e contra o noso, desde a Xunta e 
outros eidos de rancor. 

Non hai moito, moi enfermo, tivo que 
ser hospitalizado. No medio de toda a 
aparataxe traslucía o seu sorriso cheo 
de vitoria, sobre  as noites que os ven-
cidos nos propoñen. 

Avec moito love e por moitos anos, 
Xesús! Con xentes coma ti, un agra-
dece a vida! 

Hai voces que 
nunca esquecemos, 
están gravadas no 
noso disco duro 
vital
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Os 
desafiuzamentos 
non existen na 
banca islámica

Opinión Anticapitalismo e economía social no Corán
Carlos Varela

Najia Lotfi é unha moza economis-
ta marroquí. Promotora das finan-
zas islámicas, Lotfi traballou con 
entidades como Fiare ou Coop 57, e 
tamén creou, no seo da Universitat 
de Barcelona, o Centre d’Estudis i 
Investigació en Economía e Finan-
ces Islámiques (CEIEFI). Defende a 
economía islámica como unha alter-
nativa ao desastre capitalista e asegu-
ra que mesmo países como O Xapón 
xa teñen equipos que estudan este 
sistema financeiro.

Esta lectura ‘socialista’ do Corán 
fundamenta un sistema financeiro 
que prohibe a especulación, a riba 
(tipos de xuro) e tamén o gharar, “é 
dicir, calquera ambigüidade, incerte-
za ou engano que sirva para vender 
produtos tóxicos”, explica Lotfi. Unha 
comisión ética avalía as transaccións 
e, en caso de dúbida, recorren en últi-
ma instancia a un órgano central con 
sede en Bahrein. Non se permiten, 
por exemplo, investimentos en activi-
dades que danen os seres humanos e 
a natureza, como pode ser a industria 
armamentística. Por isto, denuncia 
Lofti, países como Catar ou Arabia 
Saudita rexeitan as finanzas islámicas, 
colocando os seus capitais na banca 
estadounidense. As finanzas islámicas 

xuros de demora, como sucede no 
resto das entidades”. E se o cliente 
non pode afrontar a hipoteca? Entón 
“ofréceselle un piso máis pequeno e 
barato”. En todo caso, procúranse al-
ternativas para que a persoa mellore 
a súa situación e poida pagar. E se 
tampouco pode, recórrese ao fondo 
de zakat, que, en última instancia, son 
fondos perdidos. Mais non se desafiú-
za a ninguén”.

Najia Lotfi é musulmana e entende 
as finanzas islámicas como coheren-
tes coa sharia (“o Corán di que Deus 
non permitirá que o diñeiro se insta-
le no corazón da xente”, enfatiza ela), 
mais o acceso a estas finanzas é libre, 
sen discriminacións relixiosas. En In-
glaterra, de feito, o 60% dos clientes 
de bancos islámicos non son musul-
máns, e países como O Xapón estu-
dan as súas posibilidades. Por volta 
de 500 bancos islámicos ao redor do 
mundo moven uns dous billóns de 
dólares. Representan o 4% das finan-
zas do mundo, medran a unhas taxas 
de entre o 20 e o 30% e soportan a 
crise moito mellor ca os bancos capi-
talistas.

aínda fixan outras dúas esixencias: 
as transaccións teñen que materia-
lizarse na economía real para que o 
diñeiro non se torne un instrumento 
especulativo e as participantes en 
proxectos comunitarios deben parti-
llar de maneira equitativa os balan-
zos. O zakat, por último, é o 2,5% do 
capital de cada cliente, que vai a un 
fondo de axuda para as persoas que 
máis o necesitan.

Os desafiuzamentos xa un drama co-
tidián no Estado español, non existen 
na banca islámica. “Se alguén nece-
sita unha murabahah ou hipoteca de 
vivenda, entrega un escrito onde se 
compromete a pagar o piso, e o ban-
co encárgase de buscar un. Unha vez 
que se lle encontra, táxase o inmoble 
e ambas partes pactan unha comisión 
que non cambia baixo ningunha cir-
cunstancia. Así, o cliente non paga 

A banca islámica está soportando 
mellor a crise cos bancos capitalistas
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O noso taboleiro EurorifaIrimega

Como resultado da delicada situa-
ción económica pola que pasa ac-
tualmente a asociación IRIMIA e o 
xustiños que andamos para a organi-
zación da Romaxe de Crentes Gale-
gos (que seica xa non recibirá a única 
subvención que se viña recibindo, a 
da Deputación da Coruña) a directi-
va decidiu implantar outras medidas 
para recadar uns 4000 € para cubrir o 
déficit. Unha desas medidas é a crea-
ción da “Eurorifairimega”.

1 € = 1 RIFA

A “Eurorifairimega” consiste nunha 
campaña para recadar doazóns dos 
amigos e amigas de IRIMIA, en par-
ticipacións de 1 € para a financiar os 
gastos da Romaxe de este ano. A to-
dos os participantes na campaña re-
galaráselles unha rifa por cada euro 
que doen, ata a finalización das 4.000 
rifas emitidas. 

Con cada rifa poderaseparticipar no 
sorteo que se realizará o día da Ro-
maxe de Crentes Galegos (12/Setem-

dende o propio escenario. Ademais 

publicarasena revista IRIMIAe no 

blog https://irimegos.wordpress.com/. 

O premio debe utilizarse entre o 12 

de setembro ao 20 de decembro de 

2015.

A prepararse para colaborar e a ter 

sorte! E aos desafortunados, tranqui-

lidade. Sempre lles quedará a posibi-

lidade de ir pola súa conta ao Outono 

Gastronómico da Casa do Romualdo, 

que é unha experiencia que vale moi-

tísimo máis do que custa. 

bro/2015), despois do xantar. A par-
ticipación no sorteo implica a plena 
aceptación destas bases publicadas 
máis adiante nesta revista.

Nivelón de premio

O premio consistirá nun fin de sema-
na moi especial para dúas persoas na 
Casa Rural Romualdo (http://www.
casaromualdo.com/), que ten a “Q” 
de calidade turística e é unha por-
ta estratéxica para gozar de Ribeira 
Sacra. Concretamente, dúas noites 
amedia pensión durante o Outono 
Gastronómico, no que se inclúen cea 
tradicional na lareira, velada do con-
taconto “Historias e cantigas tradi-
cionais” e noite meiga con queimada; 
ademais dunha rota dos Espíritos das 
Terras Baixas (Pesqueiras, Belesar, 
Cabo do Mundo, Pincelo); unha vi-
sita ao Ecomuseo de Arxeriz e unha 
visita a unha adega con degustación.

Afortunados gañadores

A publicación dos gañadores farase 
inmediatamente despois do sorteo 

Ou como imos confrontando unha Irimia 
“libre de subvencións”
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Crónica Solidariedade desde o Atlántico ao Mediterráneo
Anuncio Moroño

O sábado 9 de maio, as raiolas do astro Sol, cal votiva 
lámpada, iluminaban a bóveda celeste da Ártabra cidade. 
Aquí, onde o Atlántico fai encaixe de Camariñas ao bi-
car e aloumiñar os areais que no mediodía aturaban o eco 
dun desesperante e angustioso berro contra tanta morte 
no Mediterráneo.

Indignación foi o que as humanas 
columnas ían amosando, no seu cal-
moso percorrer acarón das coruñesas 
praias, coas súas consignas, os seus 
berros esixindo a dignidade humana 
para todas as persoas, as súas pancar-
tas con lendas reivindicativas, escritas 
para a ocasión. As súas negras roupas, 
significativas da dor que se expresa 
neste acontecer que nunca debera 
ser; e os retallos de xesta florida e es-
talotes, flores galegas onde as haxa, 
que nacen e medran na liberdade do 
monte e do campo galego, flores que 
non se comercializan nun mundo que 
se empeña en que o primeiro é o mer-
cado.

Estes centos de sensibilizadas per-
soas, que a paso procesional, con er-
guida e clara voz, xenio e desenvol-
tura, rodean os areais de Riazor e o 
Orzán, manifestándolles aos podero-
sos do mundo que din civilizado, aos 
capitalistas, banqueiros e gobernan-
tes da Galicia, do Estado e de Europa, 
que o primeiro non son os mercados 
e a economía, xa está ben!, o primeiro 
son as persoas, todas as persoas.

As mortes do Mare Nóstrum por su-
posto que non son unha catástrofe 
natural e irremediable, é algo que ten 
que ver cos intereses económicos e 
políticos, nos que Europa e América 
teñen moito que ver. Así o definían 
con forza e carraxe as galegas e ga-
legos que despois de bordear as co-
ruñesas praias, se introducen nelas, 
facendo xestos solidarios para que o 
bravo mar do Orzán lles transmita 
a esas poderosas persoas do mundo 
que poñan remedio xa a tanta traxe-
dia humana. Nin un só morto máis! 
Nin no Mediterráneo, nin nas afiadas 
coitelas de Ceuta e Melilla.

E os retallos de xesta florida, e os es-
talotes, como un xesto de amor e de 
paz, enguliunos o noso Atlántico para 
transportarlle ao Mediterráneo co 
seu recendo a solidariedade do pobo 
galego, que fará o necesario para que 
o mar da antiga civilización e o co-
mercio deixe de ser un cemiterio de 
persoas que só aspiran a vivir, xa que 
nos territorios dos que veñen só hai 
fame e morte. 
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Crónica Solidariedade desde o Atlántico ao Mediterráneo Boa Nova
A

 C
LA

V
E

Este relato está a continuación do anuncio da 
resurrección de Xesús que fai Magdalena (Xn 
20, 17-18) e evidencia as dificultades que os 
discípulos teñen para crer que Xesús vive:  están 
pechados na casa, por medo os xudeus e o 
mestre necesita confirmar que é el, mostrándolles 
as mans e mailo costado. As palabras de 
Magdalena non foron dabondo para impulsar 
a fe dos discípulos, como na narración seguinte 
as palabras da comunidade tampouco non son 
cribles para Tomé (Xn 20,26-31).

O mestre busca devolverlles a confianza os 
seus compañeiros e compañeiras para envialos 
de novo a rúa a ser testemuñas do Reino. 
As súas palabras expresan os vínculos que 
seguen unindo a Xesús cos seus seguidores e 
seguidoras e definen o horizonte que ha guiar a 
comunidade. A tarefa a que están chamados é 
a mesma ca de Xesús e, implicitamente, tamén 
o destino. 

O evanxelista a continuación presenta o seu 
xeito, a experiencia de Pentecoste que se narra 
nos Feitos dos Apóstolos. A imaxe de Xesús 
alentando sobre a comunidade recorda o relato 
do Xéneses, coa creación do Adán (Xen 2, 7). 
Este espírito de vida e a expresión da nova 
creación alentada polo resucitado: o Espírito 
que batía as súas ás ao comezo e tamén agora 
quen a de guiar esta nova historia. 

Este novo comezo de vida trae tamén unha 
oferta de perdón expresada cunha formulación 
xudía que indica, non un privilexio, senón un 
modo realista de facer o camiño comunitario. 
Xesús confía a comunidade a capacidade de  
liberar e reter, é dicir, a capacidade de anunciar 
o perdón mais tamén de axudar á conversión 
(reter o perdón no significa negalo, senón retelo 
até que a persoa poda acollelo con liberdade e 
responsabilidade).

Carme Soto

O
 E

C
O

Aquel primeiro día da nova creación empezaches por decidir que 
non había portas

que a luz non hai quen a pare

que as portas son para quen as fai, e para quen cre nelas

que a paz non a para nin o medo

que o pecado caduca así, no voar dun alento 

que a dor perdeu a forza e manda o Pai

que o teu nome todo o cura.

Está ben así, de outro xeito como se ía soster a vida sobre a terra?

non polos nosos folgos... por mais que pensemos, por mais que 
traballemos e amemos

torpemente.

Iso ía eu matinando ante onte mentres escoitaba aquel relato de 
aquela muller que me contaba “unha sobriña miña tivo un primeiro 
matrimonio cun maltratador de libro, unha médica comprometida 
ate o punto de traer á súa casa doentes con poucos medios de 
fóra do país, incansable cooperante que o deixaba todo, muller 
de fe profunda...Acabou deixando o marido e coñeceu a un home 
bo co que volveu casar, xuntando a 5 fillos entre os dous, unha 
fermosa familia que da xenio vela. Ela tamén optou por traspasar 
portas pechadas, pode que decatándose de que non tiñan tanta 
consistencia ao fin; no compromiso como na vida e na procura do 
amor verdadeiro, non o das princesas, o que da a vida. 

E sabes qué, meu querido espantador de medos? un deses teus 
“amigos” negoulles a comuñón o outro día na misa ... inventou 
unha porta onde non a había, unha máis (si, sabes, a misa é un 
lugar con moitas portas) inventou unha dor e unha humillación 
onde non as había, onde ningunha falla facían. 

Cando queiras contrátame a tempo completo na casa do teu Nome, 
á intemperie, agardando ás exiliadas das portas inventadas para 
beber a paz, fartarse de luz e de amor de verdade. E que sigan 
a inventar portas...iso, iso, vós a inventalas que eu xa sei o que 
pasa con elas (cóntovolo en segredo: non existen, chsss, calade, 
que non nos oian)

Christina

A
 P

A
LA

BR
A

 DOMINGO 24 DE MAIO. FESTIVIDADE DE 
PENTECOSTE
A PALABRA. Xn 20, 19-23
Naquel día, o primeiro da semana, ao serán, estando 
pechadas as portas onde estaban os discípulos, por 
medo dos xudeus, chegou Xesús e, poñéndose no 
medio, díxolles: «Paz convosco.» Dito isto, mostroulles 
as mans e mais o costado. Os discípulos alegráronse, 
vendo o Señor. El díxolles outra vez: «Paz convosco: 
coma o Pai me mandou a min, tamén eu vos mando 
a vós. » E dito isto alentou sobre eles, e díxolles: 
«Recibide o Espírito Santo: a quen lles perdoedes 
os pecados, quedaranlles perdoados; a quen llelos 
reteñades, quedaranlles retidos.» 
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Falando da lingua Detrás de maio vén san Xoán...
Lidia e Valentina

O Fachineiro das eleccións
Contradictio in terminis
Hai cousas que non dan encaixado 
no puzzle cerebral deste fachinei-
ro. O outro día vía cos meus pro-
pios ollos -permítase o pleonasmo- 
como facían o camiño portugués a 
Santiago uns militares co macuto 
ás costas e o seu fusil de asalto nas 
mans. E, claro, iso do fusil, se a peregrinaxe  tive-
se unha mínima motivación de tipo pararelixio-
sofilosoficoespiritualintimistaousemellante (tí-
ralle do aire Vicente Risco; gañeiche por varias 
sílabas ) non me cadra. Outro tanto me pasa coa 
expresión capelán castrense ou cos lexionarios 
de queixada tensa levando un paso de semana 
santa. Éme tan difícil de explicar coma a contu-
maz ausencia de autocrítica dos e das votantes 

da dereita, como acabamos de ver. 
Outramente, os resultados dese sec-
tor debían andar arredor da insigni-
ficancia. Pero aí seguen, impasible 
o ademán. Pero non rasquemos as 
vestiduras;teñamos en conta que un 
25% dos españois cre que o sol xira 

arredor da terra ou que un 30% pensa que o ser 
humano conviviu cos dinosauros. Iso sen falar do 
54% que non sabe que os antibióticos nada fan 
contra os virus. Fálalles ti a eses de sector público 
e externalizacións ou de que vaimos esquecendo 
iso de recuperar os 61.000 millóns de euros cos 
que salvamos bancos. Salvar bancos: eis outra 
contradictio in terminis.

A.Q.

Tamén podemos falar do campo se-
mántico do mes de maio, que se ca-
dra non é igual para todo o mundo, o 
mesmo ca o da primavera. En maio, 
coma en toda a primavera, hai aler-
xias e flores, pero tamén moito pole 
(que non *polen), sobre todo se pasa-
mos varios días sen chuvia. O tempo 
atmosférico é moi inestable e tanto 
nos pode chover a cachón (ou a a 
cántaros, a chuzos, a mares, a retortoi-
ro, a xerros), como aproveitamos un 
día solleiro e mesmo imos ata a praia.

E, tal e como recolle o refraneiro, a 
auga de maio é boa para o campo:

Auga en maio detrás do arado. 
Auga en maio, pan todo o ano. 
Auga entre maio e xuño vale máis 
cós bois e o xugo. 
Cando en maio hai lama, aínda 
algo se gana.
Chuvia por abril e maio, aínda 
que non chova en todo o ano.

Así e todo, tamén hai quen pensa o 
contrario: Moitas augas en maio traen 
mal ano.

Total, que non sabemos se é mellor 
que chova ou que non, normalmente 
hai algo de todo (O que en maio se 
molla, en maio se enxuga), pero por 
se acaso chovese moito, tranquilida-
de, pois  tamén se di aquilo de: Maio 
chuvioso, verán caloroso. 

E se unha característica ten este mes 
no que estamos é a medra dos seus 
días, tal e como recolle tamén a sabe-
doría popular:

No serán de maio vaite ó teu man-
dado, que terás tempo sobrado.

O que en maio non merenda, aos 
mortos encomenda. 

Por san Matías andan as noites á por-
fía cos días. E san Matías é polo 14, 
así que despois todo é medrar. De to-
dos os xeitos: Nin en maio son máis as 
horas que o traballo...

Ata a próxima, e non vos despistedes 
con esta caloriña, que … é ben certo 
aquilo de Ata o corenta de maio, aín-
da a vella queima o tallo. Claro que 
agora que xa non hai lareiras abertas, 
a xente nova xa non entenderá este 
dito…

Cando chega maio e toca escribir a 

lingua, sempre acabamos facendo 

referencia nalgún número ó tema da 

primavera, e tanto imos á orixe do 

termo (prima vera, primeiro verán) 

como insistimos en que a forma é 

igual ao castelán e que “*primaveira” 

é moi incorrecto por ser un hiperga-

leguismo.

Bótesme tarde, bótesme cedo, ata maio 
non me ves o pelo


