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A miña opción pola lingua 
de Galicia foi, simplemente, 
unha historia de amor

María Victoria Moreno
Valencia de Alcántara (1939) – Pontevedra (2005)
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O trasno Bolechas, bolechas, andade con tento
Daniel López Muñoz

Donald Trump rodeado dos fillos/
as do persoal da Casa Branca 

e da prensa no “Día de levar os 
fillos/as ao traballo”. Non hai 

nada que che chame a atención? 
(pista: ver foto do presidente cos 
bolseiros/as da Casa Branca). 

Foto: Erik S. Lesser

A foto que fala

tal. Os personaxes falan un castelán 
con sete vogais, salferido de “meu 
pai”, “miña filla”, “ traballo”, “fariña” 
e catro enxebrezas máis. Galicia, o 
reduto con lingua resistente, queda 
asturianizada. Falamos por fin caste-
lán, con acento “chusco”, trufado de 
“dejes” da lingua propia que foi e xa 
non está. E, de paso, evítase o gran 
pecado de “expoñer” as boas xentes 
de Vicálvaro e Villalgordo del Mar-
quesado á lingua dos outros, en plano 
de igualdade, tan sequera nalgunha 
que outra escena, con subtítulos, que 
os villalgordeses saben ler. 

Fariña marca a liña correcta. A que 
está no discurso político emerxente, 
co trasfondo de líderes cataláns elec-
tos en prisión preventiva inacabable. 

Avisados estades, Carlos, Loli, Pili, 
Braulio, Sonia, Tatá e mesmo Chispa, 
o can, que ladra en autóctono. 

Os Bolechas andan a promover a 
lingua galega neste mes de maio con 
audiovisuais e cousas varias, facendo 
memoria  de María Victoria Moreno, 
que foi unha mestra amiga do galego. 
E fano só en galego, mi madriña, que 
se anden con ollo. E anda polo medio 
o amigo Víctor F. Freixanes, presiden-
te da Academia Galega, onde disque 
só se fala galego -que ignominia, que 
imposición. Avisados estades.

Certa prensa madrileña e as forzas 
de sempre, que son ben forzudas, 
denuncian que en Baleares e Valen-
cia se adoutrina e se oprime os ne-
nos e nenas con isto do catalán e as 
súas variantes lingüísticas do sur e 
das Illas. Son acusados de cousas te-
rribles  estes mestres –xentes, salvas 
as distancias, desa caste perigosa de 
ensinantes que aman as linguas po-
pulares, como a tal M. Victoria-. Son 
acusados, dicimos, de cousas que ao 

electorado de Vicálvaro e Villalgordo 
del Marquesado, por exemplo, lles re-
sultan inaceptables. Por exemplo: de 
pedirlle ás familias, na xuntanza de 
inicio de curso, que se comuniquen 
en catalán cando os nenos e nenas es-
tean presentes nas conversas.

Hai unha contramarea gris, de reac-
ción contra o modelo posible, sempre 
pendente, dun Estado multicolor e 
plurilingüístico, dun maio coloris-
ta de pobos irmandados, en flores e 
idiomas diversos, en respecto mutuo 
–que quere dicir bidireccional, nos 
dous sentidos- e en idiosincrasias 
saídas do armario, con alegría e sen 
complexos. Alguén, nalgures, nalgún 
momento, terá que explicar por que 
isto non foi posible. 

Véxase senón o “formato linguístico” 
dunha serie como Fariña, galega, de 
galegos e galegas en Galicia, pero 
emitida nunha emisora privada esta-
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Editorial A manda dos machos e os xuíces axuizados

Rumores de esperanza 
Xan Guillén

como se mide o nivel de 
“ameaza ou anuncio dun mal 
grave, futuro e verosímil?”

No momento en que escribo estas li-
ñas todos os medios de comunicación 
e todos os políticos andan ás voltas 
coa disolución de ETA. Coma nas 
feiras todo o mundo fala segundo lle 
vai nela. Uns din que chega tarde, ou-
tros que é insuficiente, outros que hai 
que pechar moitas cousas e se cadra 
teñen razón. ETA fixo moito mal e 
proporcionou moito sufrimento. Fixo 
chorar a moitas nais e a moitos fillos e 
fillas e iso nunca pode ser bo. 

Pero eu teño que dar unha imaxe es-
peranzada das cousas e sen dúbida 
hai motivos para a esperanza. Pen-

A recente sentencia contra a infame “manada” provocou unha xusta e indignada reacción. 
Como é posible que a xustiza española sexa tan comprensiva cos perpetradores de seme-
llante animalidade -con permiso dos animais-, tanto que non só encheu as rúas de protesta, 
senón que mesmo mereceu un reproche das Nacións Unidas? 

Nos feitos xulgados hai moitos elementos que xa foron obxecto de análise, desde diversos 
puntos de vista. Queremos achegar algún elemento para o debate. 

O primeiro é un desafío. Ese tipo de individuo, ese machismo organizado, tan “natural”, non 
nos cuestiona radicalmente como sociedade? Onde se nutren -e con que alimentos- as men-
tes e os corazóns de homes que son quen de organizar semellante cacería e levar o seu plan a 

efecto, até o final, sen o máis mínimo asomo de respecto, 
ou quizais, vergonza, ou quizais empatía? Onde se educa-
ron? En que melloramos como corpo social neste anos de 
democracia? Hai menos machismo criminal ou non? Hai, 
alén de tópicos, posturas e imposturas, menos machismo 
cultural ou máis ben o contrario? 

Outro aspecto relevante é o da actuación xudicial. Unido, para sermos xustos cos que impar-
ten xustiza,  á ineficacia dos lexisladores, das Cortes xerais. Deixando á parte o xuíz do voto 
particular -descualificado sorprendentemente polo ministro de xustiza-, a medida que se le 
e profundiza na sentenza descóbrese que un dos problema de fondo está nun código penal 
que  que non ten em conta a violencia estructural que sufre a muller, que parece feito para 
escurecer a tipificación do delito de violación, máis que para clarificalo con decisión. Non se 
pode a estas alturas, nun contexto social de pervivencia do machismo criminal, fiar tan fino e 
deixar tanta marxe á interpretación: Cando hai violencia? Só cando hai agresión física, como 
di a xurisprudencia do Supremo? Cando existe intimidación? Que é iso do “constrinximento 
psicolóxico”; como se mide o nivel de “ameaza ou anuncio dun mal grave, futuro e verosí-
mil?”. Que tipo de “ameazómetro” teñen os xuíces? 

Demsiado espazo para a interpretación subxectiva. Hai situacións obxectivamente ameazan-
tes e violentas. Os deputados e, máis aínda, as deputadas, teñen que facer os seus deberes: 
leis penais útiles. Que teñan en conta a desigualdade e a perspectiva de xénero. E deberían. 

sade que os nenos e nenas que están 
agora en primaria non van saber o 
que son os “telediarios” coa imaxe 
dos coches feitos unha masa informe 
de ferros e vidros. E se o saben vai ser 
tendo outros culpables ou como par-
te dunha historia ruín. 

Na política hai moitos motivos nes-
tes anos para botarse a tremer pero 
canto menos xa non hai apelacións ao 
medo e o temor. Chega un aire novo 
de primavera xusto no mes dos maios 
e nos mes das letras. Que queredes? 
Eu estou contento con pensar que hai 
un grupo terrorista menos no mundo.   
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Chegou o tempo das 
CEREIXAS. A Ribeira 
Sacra en xeral e a zona de 
Quiroga en particular son 
dos lugares con meirande 
produción, arredor de 
50 toneladas. No caso 
de Quiroga, debido ao 
seu microclima, dáse 
unha cereixa que xa se 
comercializa este mes, moi 
ao comezo da tempada. Iso 
fai que se venda a prezos 
moi competitivos. Os días 2 
e 3 celébrase en San Clodio 
a Festa da Cereixa, que xa 
vai pola XVI edición.

O deporte femenino galego 
está en alza. Pero a prensa 
mira para o outro lado.  As 
xogadoras da selección 
galega de RUGBY 
FEMININO, que acaban 
de gañar o campionato 
de España, tomárono con 
retranca. E xa que a prensa 
non mirou para elas, son 
elas as que prepararon o 
seu propio número especial 
de La Voz de Galicia.  
Efectivamente “combater os 
valores femininos non é tan 
simple”.

Nace XERACIÓN ÑU, 
unha interesante iniciativa 
para dar a coñecer o mundo 
da cultura libre galega, 
con temas relacionados co 
software libre e os contidos 
creados baixo a licenza 
Creative Commons. Conta 
cunha versión dixital en texto 
e outra en formato audio. 
Podedes acceder a ela a 
través de: https://xeracion-
gnu.gitbook.io/xeracion-
gnu-00/

Boas novas para as 
ABELLAS e para os 
apicultores galegos e 
europeos. Tras sete anos 
de loita e máis de 5 millóns 
de sinaturas, a campaña 
“Salvemos as abellas” 
acaba de conseguir unha 
prohibición total dos 
pesticidas que matan as 
abellas nos 28 países 
que forman a Unión 
Europea. Agora queda 
darlle duro á velutina. 
En Galicia xa pasamos 
das 160.000 colmeas e o 
consello regulador certifica 
anualmente máis de 600 
toneladas. 
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Máis de 20 panaderías 
en Carral lémbrannos 
que estamos nun concello 
“panadeiro” en calidade 
e cantidade, que os días 
12 e 13 de maio, celebra 
a XV  FESTA DO 
PAN de Carral. Os seus 
moletes e bólas elaborados 
principalmente con trigo país 
- e amasados e levedados 
de forma tradicional- 
expórtanse non só a cidades 
galegas senón a Madrid 
e Barcelona. Tamén ben 
coñecidos son os de Cea, 
Ousá ou a Ponte. E na USC 
hai unha cátedra do Pan e 
do Cereal.

Os veciños da Plataforma 
de Galeras organizan unha 
homenaxe a Pepe Chao 
na biblioteca Ánxel Casal 
de Compostela. Participarán 
ademais organizacións 
varias como Irimia, 
Encrucillada, Fundación 
Penzol, Fundación Castelao, 
Fundación Alexandre 
Bóveda, Irmandade Avelino 
Pousa Antelo, Irmandade 
Manuel María da Terra 
Chá, Plataforma de Veciños 
Casco Histórico e Asociación 
Terra de Outes. Moderará a 
mesa Daniel López Muñoz e 
contará coa música de Mero 
e unha selección audiovisual 
de Luís Gómez Aldegunde.

Con cotas moi recortadas 
e estritas abriuse por fin 
a veda da SARDIÑA. 
Esta especie, fundamental 
na cadea alimenticia do 
noso mar (comen fitoplancto 
microscópico que no 
seu corpo se converte 
en proteína de primeira 
calidade), está seriamente 
ameazada. Haberá sardiña 
polo san Xoán, que é cando 
molla o pan, pero hai que 
coidar esa marabilla. Son, 
logo, malos tempos, e tocan 
2.800 Kg. para trescentos 
barcos galegos. Non vai ir 
barata.

A cultura tradicional a carón 
das beiras dos ríos e fontes 
é o que tratan de recuperar 
ANXO MOURE 
e Servando Barreiro no 
volume A música da auga. 
Trátase dun libro-CD editado 
pola 2Teixos e no que se 
recollen contos e cantos 
arredor do ciclo da auga e 
da súa mitoloxía.



6

A política Mal imos co corporativismo
Carlos Vázquez G.

Rafael Catalá  debería ter dimitido cando 
foi reprobado polo Congreso por saltar 
a separación de poderes. Agora, deman-
dan esa dimisión todas as agrupacións de 
xuíces e fiscais, nunha coral corporativa 
de escasos precedentes, porque o Minis-
tro permitiuse insinuar que o atrabiliario 
voto particular na sentenza da manda de-
bería terse evitado pola Administración 
de Xustiza dado que o xuíz discrepante 
tiña “problemas singulares que coñecía 
todo o mundo” e que aconsellarían a súa 
exclusión da causa. Xuíces e fiscais reac-
cionaron con especial dureza porque as 
palabras de Catalá, segundo eles, “alen-
tan a deslexitimación do poder xudicial”, 
e implican “unha intromisión no labor do 

Consello Xeral do Poder Xudicial”. 

Non cabe dúbida da evidente intromisión de Catalá, rein-
cidente ademais, o que sería suficiente para cesalo. Os xuí-
ces e fiscais  actúan  acertadamente ao acusaren o Minis-
tro  de axudar á deslexitimación do poder xudicial, pero 
cómpre recoñecer tamén que a sentenza, voto particular 
incluído, deslixitima tanto ou máis a xustiza que a torpeza 
do ministro. Catalá limítase realmente a reorientar o foco 
sobre o voto particular, afastándoo do contido e do fallo 
da sentenza. Seguramente o fai para congraciarse cunha 
opinión pública alporizada e para tratar de conter a he-
morraxia electoral que o PP está a sufrir. Para iso, non 
dubida en buscar unha cabeza de turco no maxistrado di-
sidente. 

O Ministro deberá cesar, pero a deslexitimación do po-
der xudicial non descansa principalmente na súa erró-
nea actuación, por moito que axude a ela, senón  que se 
produce polas múltiples actuacións nefastas da Xustiza 
deste país, por negárselle   medios técnicos e humanos 
á administración de xustiza, polo asasinato flagrante e 
practicamente diario de Montesquieu, pola metástase da 
corrupción tamén no poder xudicial, polo rancio corpo-
rativismo dos profesionais da xustiza, coma neste caso e, 
sobre todo, porque xustiza debe ser das institucións que 
mellor deixou atadas e ben atadas o franquismo. Baste 
como exemplo a pervivencia da anomalía da Audiencia 
Nacional, herdeira do TOP, que no seu día se xustificou 
coa loita contra o terrorismo de ETA.

A xustiza non se prestixiará nin polo uso e abuso da litur-
xia e adobíos con que se adornan as actuacións xudiciais, 
nin pola sobreactuación propia do corporativismo gre-
mial, senón  polo exercicio correcto da súa función e por 
unha profunda renovación, eternamente pendente. 



Teresa Souto Loira

O peto común Irmá, eu si te creo. Nos crémoste
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Ademais, ti non tes nada que demostrar. A xustiza é 
inxusta e a sociedade é morbosa. Google tivo que borrar 
os datos que nuns foros de internet localizaban a moza 
agredida sexualmente por cinco homes nos San Fermíns 
en 2016, con nomes e apelidos. Que interese ten saber 
o teu nome? O importante é reivindicar que exista unha 
xustiza real, que te defenda coma persoa, e coma muller, 
que te defenda coma vítima das agresións sufridas, libre 
de connotacións machistas e libre de enxuizar a túa rou-
pa, o teu sorriso, as túas amizades. Non é non. Penso 
que é sinxelo, mais hai cabezas nas que un NON non é 
suficiente resposta. 

Saímos a berrar a rúa, para protestar contra unha sen-
tenza que non cremos xusta, que non consideramos que 
nos protexa ou dignifique. E a quen hai que ensinar, aos 
que se cren no poder de agredirte, violarte, humillarte, 
gravarte, rirse, intimidarte, violentarte ou ás mozas que 
tranquilamente saen da súa casa? 

Ata que toda a sociedade se involucre e volque cara 
a unha igualdade real e plena, seguiremos soportanto 
enxuizamentos das vítimas, en lugar de enxuizar aos 
agresores. Ata que non apostemos por unha coeduca-
ción en valores de respeto e mesma valía, seguiremos 
escoitando que a saia dunha rapaza é demasiado curta, 
o escote demasiado pronunciado... Porén, non escoitare-
mos que a barba que leva estilo hipster era demasiado 
atractiva ou a camiseta dese mozo demasiado axustada.
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Entrevista  con Xosé Antón Neira Cruz, escritor
Aldegunde Quiñones

“María Victoria 
foi unha pioneira 
da literatura 
infantil e xuvenil”

Xosé Antón  Neira Cruz, profesor 
na Facultade de Ciencias da 
información da USC, é un 
dos autores máis interesantes 
da literatura galega actual, 
especialmente no campo literatura 
infantil e xuvenil, un eido no que 
foi recoñecido con varios premios. 
O último, con todo, recibiuno 
polo orixinal O sono das sereas, 
premio Repsol de narrativa breve. 
Como bo coñecedor da literatura 
infanto-xuvenil, aproxímanos 
nesta entrevista a unha das 
pioneiras: María Victoria Moreno, 
homenaxeada no Día das Letras 
2018.

Anagnórise 
converteuse axiña 
nun clásico

As súas resultaron propostas innova-
doras, por veces arriscadas, estrutu-
ralmente diferentes, que interesaban 
a públicos máis amplos dos que da-
quela se consideraban para a literatu-
ra infantil e xuvenil, nomeadamente 
nesta última. Había unha grande eiva: 
ata os anos 90 non se consolidou a li-
teratura xuvenil. Ela apostou por ese 
ámbito quizais porque coñecía moi 
ben o público xuvenil debido ao seu 

Cal foi o papel de María Victoria Mo-
reno na literatura infantil e xuvenil 
galega?

Foi unha pioneira. Empezou a escri-
bir nun momento en que os libros 
para  esta etapa eran moi minorita-
rios, practicamente inexistentes, e 
fíxoo ademais coa intención de crear 
un produto literario de grande cali-
dade. Iso levou a que os seus libros 
destacasen desde moi cedo e non só 
no contexto galego senón tamén no 
español. Moitas das obras de María 
Victoria traducíronse axiña a outras 
linguas do Estado. 

Que liña seguiu na súa obra narrati-
va?
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Entrevista  con Xosé Antón Neira Cruz, escritor

cialmente. E ela representábao por 
iso esa dedicatoria que nun primeiro 
momento a sorprendeu e despois en-
tendeu moi ben lendo o libro.

Como era María Victoria?

Era unha muller moi clara, moi direc-
ta, moi xenuína na súa forma de ser. 
Valoraba moitísimo a arte, a literatu-

traballo como docente. En definiti-
va, foi unha muller que tocou moitos 
paus e que  soubo resolvelos moi ben.

Por que Anagnórise se converteu 
nunha novela xeracional?

Porque xurdiu nun momento moi 
especial, no que había moi pouca li-
teratura xuvenil e resultou ser unha 
obra pioneira e de gran calidade, cun-
ha historia moi potente que interesou 
a un público moi amplo de maneira 
case inmediata e que se mantivo ata 
se converter nun clásico. Foi a novela 
de apertura dese xénero na nosa lite-
ratura, aborda unha temática difícil 
dunha maneira valente e fíxoo cunha 
calidade literaria excepcional. Creo 
que todos eses aspectos fixeron que 
ocupase un lugar referencial dentro 
da literatura xuvenil.

Por que a túa novela O armiño dor-
me está dedicada a ela?

No momento en que eu escribín esa 
novela, María Victoria e mais eu 
mantiñamos unha relación de amiza-
de non moi frecuente pero si moi au-
téntica e tamén porque ela respondía 
a unha serie de criterios, de forma de 
ser, de personalidade que a achegan 
ao que representa para min o armiño, 
que simboliza a pureza de espírito, a 
claridade, algo que eu valoro espe-

Foi unha persoa 
comprometida coa 
lingua e a cultura 
galega

ra. Eran fundamentais na súa forma 
de concibir o mundo e unha muller 
que se rexe por eses criterios tende a 
aplicalos na súa vida cotiá, de manei-
ra que dabas un paseo con ela e de 
súpeto chamáballe a atención a luz 
cruzando a copa dunha árbore e ela 
ficaba emocionada. Vivía iso dunha 
maneira moi literaria, moi artística. 
Tamén era unha muller moi tenra, 
creo que tamén moi necesitada de 
tenrura e que valoraba as pequenas 
cousas da vida. E moi valente. Se tiña 
que dicir algo, mesmo que non resul-
tase agradable, se entendía que o de-
bía facer, facíao. E, por suposto, unha 
persoa comprometida coa lingua e a 
cultura galega que foi un aspecto moi 
destacado na súa  traxectoria.
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Entrevista Semente, sete anos dando froitos

O noso obxectivo é que os nenos e 
nenas saian da Semente con autoestima 
lingüística

Como foron os inicios da Semente?

Pois foi complicado. Nós comezamos 
no ano 2011, aquí en Compostela, con 
tan só tres nenos. Tiñamos que facer 
fronte a moitos gastos: aluguer, nó-
minas...Por sorte, somos un proxecto 
comunitario, onde todo o mundo fai 
a súa achega. Mesmo hai xente que, 
sen ter o seu neno ou a súa nena aquí, 
colabora economicamente con nós 
porque lle interesa o proxecto.

A Semente funcionou ben e abríron-
se outros centros en Vigo, Trasancos 

e Lugo. Haberá pronto unha Semen-
te na Coruña ou en Ourense?

Pois hai un par de iniciativas, si, pero 
non callaron polo momento. Hai 
unha coordinadora nacional, que é 
quen xestiona e organiza o traballo 
de todas as Sementes que hai polo 
País, pero o único que pedimos á hora 
de montar unha 

Semente en calquera sitio é que haxa 
un grupo de xente disposta e inte-
resada nese mesmo lugar. Non tería 

Non hai tanto tempo que a 
Gentalha do Pichel comezou a 
esbozar o proxecto do que logo 
serían as Escolas de Ensino 
Galego Semente. Unha iniciativa 
social, sen ánimo de lucro, que 
contou co apoio de moitas persoas 
interesadas, con e sen fillos, que 
colaboran economicamente para 
que o proxecto saíse adiante. Esta 
idea materializouse finalmente no 
ano 2011 coa apertura da primeira 
Escola Semente, en Santiago 
de Compostela, que serviría de 
inspiración e modelo para outras 
posteriores en Vigo, Narón e Lugo.

sentido funcionar dun xeito centrali-
zado, decidindo en Compostela o que 
se fai en Lugo, por exemplo.

Aumentou moito a demanda desde 
2011?

Si. O primeiro ano había só tres 
crianzas, o segundo xa foron nove, o 
terceiro case vinte... Ao final tivemos 
que desdobrar, porque non atopamos 
ningún local que se axustase ás no-
sas necesidades, así que agora temos 
dous locais en Compostela, con dúas 
aulas en cada un. Ademais, temos uns 

mínimos de calidade aos que non 

queremos renunciar. Hai unha profe-

sora por cada trece nenos, o que ga-

rante unha atención moito máis per-

sonalizada e, polo tanto, unha maior 

calidade.

Non sodes unha iniciativa privada 

pero tampouco pública, de maneira 

que enviar os nenos e nenas a Se-

mente ten un custo para as familias. 

Supón un inconveniente?



Entrevista Semente, sete anos dando froitos

En Semente apostamos 
  por unha visión internacional
     da lingua
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Non, en absoluto. Ao non sermos 
un proxecto público non recibimos 
subvencións de ningún tipo, mais ne-
cesitamos cartos, se non, isto non se 
podería facer. Non queremos que isto 
sexa un proxecto elitista, nin que as 
familias deixen de meter os seus ne-
nos e nenas aquí por cuestións econó-
micas. Ademais, parécenos interesan-
te que haxa non só unha mestura de 
idades, senón tamén socioeconómica 
dentro do grupo. A alternativa para 
que todo o mundo poida entrar na 
Semente é que aquelas familias que 
non poden contribuír con diñeiro, o 
fagan con traballo.

Supón un desaxuste na aprendizaxe 
que os nenos e nenas de distintas ida-
des traballen xuntos nunha mesma 
aula?

Iso é algo buscado, en realidade. Pa-
récenos moi interesante que as ida-
des estean mesturadas por viarios 
motivos. É beneficioso para todas 
as partes. As nenas pequenas gañan 
porque ven o que fan as maiores, e 
queren facer o mesmo. Hai unha mo-
tivación intrínseca. Pola súa banda, as 
maiores, ao explicarlle ás pequenas 

Hai familias castelán falantes que 
traian aos seus nenos e nenas á Se-
mente?

Si, hainas. Sobre todo, o que lles inte-
resa é a nosa proposta pedagóxica e 
a idea que nós temos sobre a educa-
ción. Pero claro, na cuestión lingüíst-

algo, reforzan os seus coñecementos, 
pois teñen que pensar e estruturar as 
ideas nas súas cabeciñas antes de o 
facer.

Semente aposta polo ensino uni-
camente en galego. Hai similitudes 
entre este proxecto de inmersión lin-

güística e o que se leva a cabo no País 
Vasco ou en Cataluña?

Sabemos o que fan aí, máis nós fixe-
mos algo propio, pois a situación lin-
güística non é a mesma aquí que alí. 
No País Vasco, por exemplo, a lingua 
é moi diferente con respecto da lin-
gua maioritaria, que é o castelán. Pola 
contra, o galego e o castelán asemé-
llanse moito, polo que hai bastante 
permeabilidade entre as dúas linguas, 
e ao final a que mais sofre é a lingua 
minoritaria. O noso obxectivo é que 
os nenos e nenas saian da Semente 
con autoestima lingüística, mais é im-
prescindible que haxa un acompaña-
mento na casa.

ica hai tres vertentes: a social, a esco-
la e a familia. A social é unha loita, 
por así dicilo, perdida; pero se escola 
queda soa… entón o máis probable e 
que ese neno ou esa nena saia da Se-
mente falando castelán. Sempre lles 
pedimos ás familias que haxa unha 
continuidade, que lles falen galego 
aos nenos e nenas na casa.

Supoño que tamén traballades para 
fomentar esa vertente social.

Si, entre outras cousas, ofrecemos ac-
tividades extraescolares, para que así 
non teñan que ir a outros sitios nos 
que lles falen castelán. Danse situa-
cións tan absurdas por aí fóra como 
que en clases de danza tradicional o 
profe ou a profe falen en castelán. 
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Ofrecemos extraescolares en galego 
par que non teñan que ir a actividades 
en castelán

Entrevista Semente, sete anos dando froitos

ente hostil. A maioría dos seus novos 
compañeiros e compañeiras van ser 
castelanfalantes, de maneira que moi-
tos acaban mudando tamén ao caste-
lán. A nosa estratexia foi aconsellar 
as familias o colexio Apóstolo San-
tiago, basicamente porque tiña unha 
matrícula moi baixa e a dirección era 
lingüisticamente amigable. Así foise 
creando un caldo máis propicio, diga-
mos, porque moitos nenos e nenas da 
Semente foron para aí.

Con todo, o ano que ven Semente es-
trearase no ensino primario, non?

Se todo vai ben, si. Comezaría o ano 
que ven, aquí e tamén en Trasancos. 
O que pasa e que isto é xa algo máis 

gustaba o que tradicionalmente se 
facía e se fai nas escolas de infantil: 
téndese a mirar só pola seguridade 
dos nenos e nenas, e non tanto polo 
descuberta deles mesmos. E segundo, 
apostamos por unha visión interna-
cional da lingua. 

En que consiste esa visión?

É unha maneira de ver o noso idioma 
non só centrándonos no noso País. Un 
intento de loitar co típico argumento 
de que o galego só se fala en Galicia. 
O galego e o portugués parécense 
moito, e xa non che digo se falamos 
do galego-portugués. Se falas galego-
portugués, non vas ter problemas 
para entenderte coa xente de Brasil, 

Entón nós ofrecemos alternativas, 
nun intento de normalizar a cuestión 
do idioma fóra da Semente.

E cando os cativos saen da Semente, 
deixan o galego de lado?

É complicado. Ata agora, os nenos 
e nenas saen de aquí con seis anos e 
atópanse cun ambiente lingüisticam-

complexo, pois coa lexislación vixen-
te sería imposible afrontar isto nós 
sós, de maneira que tería que facerse 
a través dunha escola internacional. 

Que é o que se intenta fomentar den-
de Semente, fundamentalmente?

Pois sobre todo dúas cousas. Primei-
ro, a autonomía das crianzas. Non nos 

Mozambique, Cabo Verde... Ademais, 
é unha arma que empregamos para 
loitar contra a permeabilidade das 
linguas. Estamos rodeados de todo 
tipo de castelanismos, e introducir 
unha variante internacional é unha 
maneira de atallar isto. Pero os nenos 
e nenas teñen unha oportunidade de 
aprenderen o noso idioma sen este 
tipo de contaminación.

Irea López Rodríguez
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Ler para camiñar 
Juan Antonio Pinto Antón

Útil é o que nos fai
    mellores

La utilidad de lo inútil
de Nuccio Ordine

O título do libriño éche un resumo perfecto. Este tempo de 
crise, cheo de luces para poucos e sombras para tantos, non 
pode asistir pasivamente á interesada destrución da cultura 
que o poder despreza e teme. A sociedade apunta no haber e 
considera útil só o que produce beneficio. Ou coas palabras de 
Antonio Machado, confunde valor e prezo, cousa de necios.

Nuccio Ordine, profesor de filosofía, reivindica o valor da 
literatura, dos clásicos que permanecen e aos que volvemos 
sempre. Denuncia os intentos de desintegración de universi-
dades, auditorios, teatros, laboratorios, bibliotecas coa escusa 
da crise. Recortes de políticas miopes afectan ao pensamento, 
á filosofía, á música, ás artes, á investigación.

A cultura, claro, é ‘inútil’ en tempos de desolación neoliberal 
onde o diñeiro e a depredación domina todo. ‘Ademais é moi 
cara’, din. Ocultan que a ignorancia é infinitamente máis cus-
tosa porque arrinca a tiras a dignidade humana e condena a 
maioría ao apartheid dos berros, do carpe diem, do presentis-
mo, da brutalidade, da ignorancia.

Útil é o que nos fai mellores. As humanidades que nos culti-
van e semellan condenadas. A filosofía que obriga a mirar nos 
adentros. O cadro que enche os soños de cores, preguntas e 
formas. O relato dos descubrimentos que axudaron a Humani-
dade describen uns inicios de dúbidas e aparente inutilidade. 
Espidas de intencións prácticas, as investigacións científicas 
teóricas parecían inútiles.

O homo oeconomicus semella entregado a acumular euros e 
poder. Pero, estámolo a ver, o éxito humano non pode estar 
nas grandes estafas, nos empresarios corruptores e políticos 
corrompidos,  nos futbolistas con soldos delincuentes, nas xi-
gantescas corporacións que gañando tanto cotizan pouco, na 
lista Forbes. Son outras, outros os que fan avanzar a 
Humanidade polos camiños da mellor humanidade.

A felicidade tamén é útil. Está nos xestos cotiás, nas 
cousas veciñas. Na beleza sen prezo que vive ao re-
dor: a eclosión dunha flor, a quentura dunha aperta, as foler-
pas de neve, o sorriso dun vello, os millóns de estrelas que 
encenden a noite, a música nos caneiros, o sincopado voo das 
bolboretas, o lenzo sen dono das paisaxes.

‘Se non compendremos a utilidade do inútil, ou a inutilidade 
do útil, non comprenderemos a arte’. Non podemos deixar que 
o gratuíto esmoreza. Nin renunciar á infinita forza do ‘inútil’. 
As columnas que sosteñen a Humanidade non son só as do 
beneficio. Só así entenderemos que o bo sempre é mellor que 
o útil.

La utilidad de lo inútil éche un oxímoron, un manifesto a favor 
da cultura. Un libro de Nuccio Ordine.
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Benia quen constrúe a paz!

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

 ANO XXXVII • Nº 989  - Do 14 ao 27 de maio de 2018

A miña opción pola lingua 
de Galicia foi, simplemente, 
unha historia de amor

María Victoria Moreno
Valencia de Alcántara (1939) – Pontevedra (2005)

INSCRICIÓN
Nome e apelidos:

DNI:

Teléfono:

Enderezo:

Pertences a algunha entidade? Cal?:

(Marcar cun x as opcións escollidas polo/a participante)
 Comida día 26 de maio (custo 12 €).
 Comida día 27 de maio (custo 12 €).
Aloxamento noite en Tronceda (custo 10€, inclúe sabas, 
toallas ,auga quente e almorzo).
Cea día 26  maio, será cos alimentos aportados polos 
participantes. 

ENCONTRO 26 e 27 de MAIO 2018 EN 
TRONCEDA - Castro Caldelas 
OUTRAS REALIDADES

O noso taboleiro VIVIMOS NO RURAL

SÁBADO

11.00 h- Encontro no Castelo de Castro Caldelas

11.15 h- Benvida da alcaldesa. A seguir, 6 presenta-
cións de proxectos vivenciais: apostas polo 
rural, novos poboadores, aposta local, pre-
guntas e debate. Relatoras: Ana, Lydia, Glo-
ria, Fran, Darija, Cándido.

11.45h- Peche da mañá a cargo de Ramiro Martínez, 
do grupo coordinador de “Vivimos no rural”. 

14.30 h- Comida no Couto, menú.

-Durante o café contarannos o proxecto 
Asociación de Desenvolvemento Rural. 
D.R. Montederramo e Castro Caldelas. 

17.00 h- Visita a gandeiros da zona. Proxecto de ca-
bras, gandería ecolóxica e gandería familiar.

Visita ás instalacións que xestiona a ADR.

21.00 h- Cea no Tronceda de picar e con alimentos 
aportados polos/as participantes e mini fes-
ta con Danza de Darija Czibulkoba, danza 
do lume, de Violeta Torres Ruiz, cata de cer-
vexas de produción local e algunha cousiña 
máis. 

MAÑÁ do DOMINGO

10.00 h- Almorzo

11.00 h- No lar das verbas, 3 presentacións viven-
ciais: Violeta, Ricardo e Jose.

Debate aberto sobre as múltiples realidades do 
mundo rural vivo. 

12.30 h- Breve excursión a pé pola zona.

14.00 h- Comida no Couto, menú e cada moucho ao 
seu souto.                                      

Data límite de inscrición: venres 18 de maio de 2018.
Modo de inscrición (enviar a presente folla):
vivimosnorural@gmail.com
cofrelaso@telefonica.net
Teléfono información:
650.41 68 60.
*O custo das comidas e do aloxamento será aboado 
no mesmo día en efectivo.
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Boa Nova

A
 C

LA
V

E
Pentecoste. Sete semanas despois da Pascua, 
o pobo xudeu celebra a festa do Shavuot, ou 
festa das semanas. Nela recordaban cando 
Moisés baixara do Monte Sinaí coa nova 
Lei. Pentecoste é día de creación. O Materno 
Espírito alenta unha nova humanidade. 
Paréceme clave subliñar como fala Xoán da 
verdade, non como algo pechado, inamovible, 
senón aberta á eternidade, que imos 
entendendo na vida, que non se pode explicar, 
porque contándoa non se entende. A verdade 
de Deus fala na vida e só a podemos entender 
se chegamos a ter a sorte de ser quen de abrir 
o noso corazón e deixarnos guiar. 
Velaí o cambio: non temos unha verdade 
gravada en pedra, como a Lei de Moisés. 
A verdade de Deus abrolla nas nosas vidas, 
nos nosos corazóns (“Arrincarei do voso peito 
o corazón de pedra e dareivos un corazón 
de carne” dicía Ezequiel). Deus revélase no 
interior das persoas. Podemos ver a verdade 
se deixamos que transforme a nosa vida e se 
manifeste a través dela. Estamos chamados a 
dar eternidade a cada momento da nosa vida, 
e a única forma de que a eternidade teña 
sentido para nós, é que sexamos capaces de 
poñer valor eterno nas nosas accións, aínda 
sabendo que son fugaces. 

Marisa de Corme

O
 E

C
O

Michel, Teresa, Camilo, Henri, Karen, Marcela, Luis, 
James, Joseph, Ludmila, Antoine... Myriam, e tantos 
nomes que van saíndo dos lombos dos libros, das 
fotos e iconas, devalando dos andeis e enchendo 
todo o cuarto de presenzas cálidas e falangueiras. 
Testemuñas que estiveron contigo “desde o comezo” 
e que veñen confirmar que a túa teimosa Boa Nova 
vive. Seica veñen provocarme e acompañarme, 
petan no corazón e abro.
Sei que cando ti dis “comezo” non toca consultar 
calendarios nin crónicas, sei que sempre estás a 
comezar, botando o Alento Bendito que respiramos 
sen sabelo. Sei de súpeto que esa frase acaba 
de ser pronunciada aquí, neste cuarto ignoto, a 
esta hora, mentres estou na butaca de rezar onde 
sosteño, despregada sobre das miñas pernas, a 
miña vella e querida Biblia, testemuña primeira da 
miña conversión, hai anos. Lembro que emprendín 
esta meditación co gallo de escribir o Eco. Vou 
erguéndome amodiño entre a multitude que poboa 
agora este espazo santo que se fai total e in-menso 
(non mensurable), tan inmensurable como o tempo. 
E vai nacendo este texto, xunto coa renovada 
promesa de ser a túa testemuña entre testemuñas de 
hoxe e sempre, só por sentirme algunha vez máis, 
respirada en ti Bendita Ruah.
Veñen a min as verbas da cantiga escoitada hai 
semanas na sinagoga: “Leja Dodi” (ven Noiva) que 
cantan os xudeus no solpor do venres chamándolle 
Noiva ao Sábado.
Esta borracheira de Presenza e Osíxeno confírmame 
que a túa prometida Enviada chegou a bo porto, 
confírmame que nada hai máis urxente, belo nin 
desexable que someterme a ela e testemuñar, dar o 
callo, partir as costas ou o que queira que traia a 
marea, mentres quede Aire que vén de ti e lembro 
–lémbrasme?-: “velaí que estou convosco todos os 
días, ata o final” (Mateo 28, 16-20). “ Desde o 
comezo” e “ata o final”. Confirmo que a escritura 
non espallou a comunidade que me habita. Grazas.

Christina

A
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DOMINGO 20 de maio. Pentecoste
A PALABRA Xn 15, 26-27; 16,12-15
Naquel tempo, dixo Xesús aos seus discípulos: 
«Cando veña o Paráclito que eu vos hei de 
mandar de onda o Pai, o Espírito da Verdade 
que vén do Pai, dará testemuño acerca de 
min;  e tamén vós daredes testemuño, pois 
levades comigo desde o comezo.

Aínda teño moitas cousas que vos dicir, mais 
non podedes con elas agora.  Cando veña 
El, o Espírito da Verdade, havos encamiñar 
á verdade plena, pois non vos falará 
pola súa conta, senón que vos dirá o que 
escoitou e anunciaravos o que ha de pasar.  
El hame glorificar, pois recibirá do meu e 
interpretarávolo.  Todo o que ten o Pai é meu, 
por iso vos dixen que recibirá do meu e volo 
interpretará a vós.”
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Falando da lingua Levadas do demo…
Lidia e Valentina

O Fachineiro do medio
Mulleres bravas
A editorial Urco ten unha colección in-
fantil co título de Mulleres bravas no 
que pretenden dar a coñecer figuras fe-
mininas importantes da nosa historia e 
contribuír a que as nenas se decaten de 
que poden aspirar ao que queiran. Co-
mezaron con Rosalía, e tamén editaron 
o de María Victoria Moreno. Pero hai 
moitas mulleres que levan a súa bravura 
por Galicia adiante acotío. Chamou a atención 
do fachineiro o caso de Sabela, unha rapaza de 
16 anos, boa atleta, que participou na carreira 
popular do Pino hai un par de semanas. Que-
dou segunda na súa categoría, pero non puido 
recibir o premio porque foi descualificada. A 

razón? Correu cunha camiseta na que 
se podía ler un slogan contrario á mina 
que queren reabrir e explotar entre os 
concellos do Pino e Touro. Afirma un 
activista  que cando empezaron as mo-
bilizacións, os que protestaban viñan de 
fóra, e eran observados desde o vermú 
que tomaban no bar os de alí. Agora xa 
son moitos e moitas máis os  concien-
ciados de que a multinacional suíza que 

está trala mina de cobre vai traer pan para uns 
poucos hoxe e fame para moito tempo mañá. 
O rural está tan desesperado que pode dispa-
rar un tiro no pé que lle queda. Por iso é de 
agradecer o xesto de Sabela. “É o que sinto no 
meu corazón e non vou cambiar, dixo”. Amén.

A.Q.

xa “vamos a profundizar” para buscar 
unha solución. Elas veñan acompasa-
das… E seguiu a falar e a *profundi-
zar…

Imos repasar… O presente de indica-
tivo do verbo ir en galego é “eu vou, 
ti vas, el vai, nós imos, vós ides, eles 
van”. “Vamos!” é o imperativo: “Va-
mos, rapaces, que se fai tarde!”, e non 
ten excepcións.

E en galego afondamos, do verbo 
afondar, regular da primeira conxu-
gación, e tamén profundamos, do 
verbo profundar, tamén regular da 
primeira conxugación, pero *pro-
fundizar é un castelanismo, unha in-
trusión e punto!!! En galego tamén 
podemos afundirnos, no sentido de 
ir para o fondo, penetrar no interior 
dun fluído. E do mesmo xeito imos 
falar dun afondamento, cando algo 
afonda, ou dun afundimento, cando 
algo afunde ou se afunde, porque 
houbo un naufraxio ou porque algo 
se derrubou, é dicir, que houbo un 
derrubamento, pero non *profundi-
zamos NUNCA!!!

Estamos algo enrabiadas, incluso en-
colerizadas, e non enrabechadas nin 
encabuxadas… Que quede ben claro!

- Supermercado X, buenos días, le 
atiende Carlota…
- Bos días, podo falar con alguén do 
peixe, por favor?
- De que?
- Do peixe…
- QUEEEE?
- Do peixe…
- Aaaaaaaaaaaaah! Pescadería al te-
léfono…!!!!
Isto aconteceunos hoxe pola mañá 
cando chamamos ao supermercado 
X, do que non procede dicir o nome, 
para reservar o noso peixe… E non 
era a primeira vez que nos pasaba, 
por iso xa nos presta desafogarnos, 
botalo fóra… Porque Carlota é tan 

Lidia e Valentina ao peixe...

galeguiña coma nós, non lle pregun-
tamos, ho, pero basta escoitar a súa 
fonética… É unha rapaza nova que 
traballa nun supermercado do centro 
dunha cidade galega á que lle custa 
entender a nosa fonética…, porque 
supoñemos que o léxico nesta oca-
sión non era o problema.

E tamén hoxe abraiamos unha vez 
máis, ou simplemente nos enfadamos, 
nos aborrecemos, porque abraiar por 
isto xa non abraiamos, xa estamos 
curadas de espantos…, cando nas 
noticias das 7.00 h AM oímos falar o 
presidente da Xunta de Galicia e di 
que non nos preocupemos, que agora 


