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EDITORIAL CIVILIZACIÓN$ ¿Foi o 
do 11 de setembro un ataque contra a . civilización? 
Resulta chamativa a unanimidade en medios conser
vadores e progresistas, dos confesionais e dos laicos, dos 
modernos e postmodernos sobre esa afirmación. El 
País editorializaba con esas palabras ó día seguinte, 
numerosos líderes ~uropeos . e americanos, de 
Schroeder a Bush, afirmaban causas semellantes. 

As torres xemelgas e o pentágono convértense así 
nas grandes iconas <lesa suposta civilización atacada. 
Pero esa alegría verbal é, cando menos, cuestionable. 

Ignorámo-lo concepto de civilización que teñen 
eses líderes e creadores de opinión, pero o mellar da 
nasa civilización non está representado por Wall Street 
e o alto mando do exército americano. Que o ataque 
realizado sexa, sen ningunha dúbida, abominable desde 
os presupostos do mellar do naso acervo cultural e 
moral, non equivale a deducir que sexa un ataque 
frontal contra a nasa Civilización. 

Sen entrar a cuestionármo-lo concepto de civiliza
ción, entendemos que o mellar das nasas institucións, 
da cultura e valores que soportan- a vida en occidente 
non tá preci am ente nin no feroz liberalismo econó
mi o, coa súa compoñente de dominio económico 
d paíse mpobrecidós, nin o máis descarado dos 
imperialismos militar , representados , respectivamen
l p la gr ndc multin acionais am ericanas residencia
t s nas t rre aídas e polo mando xeral do pentágo-
n . s- s n preci am nt símbolos do máis retardata
rio da nasa volución, do _que supón un atranco á 
encarnación dos valores que as nasas sociedades reco
ñec n como máis nobres ·e desexables. A igualdade de 
todos toda , os dereitos humanos para todos e todas, 
o control público dos excesos que o afán de lucro pro
duce ... Eses si son logros centrais da nasa cultura. 

Dicíao ben un n1.estre de ioga, Suami Sivananda, en 
1959: " Despraz arse nun Rolls Royce non é civiliz ación. 
Dispoñer de abundante riqueza non é civiliz ación'. Ter títu
los e honras non é civiliz ación. Ser honesto, humilde e pia
doso é civiliz ación. Ter compaixón é civiliz ación. Ter espírito 
de servicio e sacrificio é civiliz ación JJ. 

Daniel López Muñoz 

O TRASNO A ENTRAÑABLE HISTO
RIA DE PACOPEPE. Foi realmente enterne
cedor. 

PORQUE SE TRATA DE ,.,, 
LA ORUNA 

P~G-PSOE 

El estaba en apuros, arrodeábano unha manda de cans de 
presa. Perdéra~e o respecto debido e o temor mere~ido 
con dicires irreverentes, como esa babosada de que está feo 
que a un responsable de obras públicas lle nazan coma 
fungos, vizosas e aceleradas, diversificadas e complementa
rÍas, saneadas e subcontratadoras, un feixe de empresas da 
construcción propiedade da familia máis directa. Cuspían 
aquelas víboras non sei qué de ética e polítl.ca -¡veña xa!
' de estilo de goberno -¡chámalle burro ó cabalo!-, de se des
linde entre o público e o privado -¡Bótalle un can ó rabo!- , 
de se a muller do César debe ser honesta e ademais pare
celo -¡Non sei que dís, que co vento non se oe! ... 
Pero el non estaba só. Da Galicia profunda, da diglosia 

· irredenta, do curuto herculino, do Lalalalala-que-te-vi, 
sentiuse o berro de Paco, o das sete vocais británicas, sen
tenciando:" Cuenta conmigo, Peptño, que a mi también me qui
sieron caz ar por algo que te vinía siendo lo mismo .... ¡oh yeah!, 
y quedaron a verlas vinir" 
Y así te fue, ... digo, e así vos foi o canto. Pero houbo máis, 
que os máis conmovedores sentimentos de amizade desin
terasada sobreabundan nas alturas dos centros galegas de 
decisión e contratación de obras públicas. E, así, a volta de 
correo e con bágoas nos ollas, Pepe, o inxµstamente per
seguido pala infamia, facendo un esforzo de adaptación 
_idiomática da súa natural musa enxebre, para que o enten-
deran na capital, declarou: "Oh Paco, Tí es, meu ben, como 
orballo que riega los campos de la democracia gallega'' 
E Paco, en sabendo da traba a el dirixida, embragado palas 
emocións, e acelerando o seu traductor simultáne9 inter
no, para que o entenderan os seus votantes, dixo algo así 
como: "No conocía la vena poética de Pepe, aunque yo prefiero 
que me llame rocío, poque eso que me llamó, en castellano, es cala
bobo'' 
Polo que, visto o visto, así saque Fraga maioría ou quede 
devecendo por ela, de maneira definitiva declárase solu
cionado o enigma sucesorio na política galega. O PP fra
guiano será sucedido polo PP PacoPepiano. Todo a maior 
gloria do p~cunio do clan e polo soño dunha Galicia 
totalmente edificable . 



A PALABRA 
Le 18, 1-8 

Propúxolles tamén unha ¡:>arábola acerca 

da necesidade de orar sempre, sen cansar: 

-Había nunha vila un xuíz que nin temía a 

Deus nin respectaba o home. Na mesma 

vila había tamén unha viúva, que acudía a 

el dicíndolle: "Fíame xustiza fronte ó meu 

contrario". El durante moito tempo non lle 

fixo caso ningún; pero despois cavilou: 

"Anque non temo a Deus nin respecto o 

home, como esta viúva me está amolando, 

voulle facer xustiza, para que non me siga 

toleando toda a vida". 

E o Señor continuou: 

-Escoitade o que di un xuíz inxusto. ¿E lago 

Deus non lles vai facer xustiza ós seus eli

xidos, que claman día e noite, e non vai ter 

paciencia con eles? Asegúrovos que lles 

fará xustiza a tempo. Pero cando chegue o 

Fillo do Home, ¿el atopará fe sobre aterra? 

A CLAVE Xosé A/vi/ares 

BOA NOVA. 

lo ECO . Arximiro López Rivas 

No fermoso e verde campazo de Allariz, a Romaxe do 2001 foi festa grande para 

todos. 

Dicía ali un vello irimego: "a min alegrame moito ver cada ano xente nova, 

moita; pero afervóanme aínda' mais os ~entos e centos de mulleres e homes que 

seguen desde hai tantos anos, sempr~ a fronte, nas romaxes e na loita de lrimia''. 

De verdade precisase forza nos adentros para seguir "no rego", a pesar das 

incomprensións, da apatía do naso redor, se cadra da persecución e, sobre todo, do 

cansazo e desilusión incluso dalgúns dos nasos. 

Por algo se preguntaba Xesús se, ó final, se atopará fe sobre a terra. 

Escribe Manolo Regal: "Non é doado mante-la fe en Deus, na xustiza de Deus, 

na irmandade e_ntre a xente. Hai moitas causas, nas nasas mesmas persoas, nas 

mesmas comunidades cristiás, nos que gobernan os pobos, que nos _invitan a 

abandonar, a deixarnos _levar pola decepción, pala desilusión, pala desesperanza. 

Xesús rétanos a todos á audacia, á valentía, á resistencia, a pesar de todo. Un cris

tián é unha persoa de aguante sen fin, .Porque sen fin espera no poderío da libera

ción de Deus qu·e xa está espallado polos nasos corazóns e palas nasas vidas". 

Gracias, Manolo, por retratar tan ben eses firmes irimegos e outra xente boa e 

alenta:. ca ton dos teus escritos e palabras, os que temas necesidade deses áni

mos, que é o que, segundo San Lucas, tentaba Xesús ó contar historias coma do 

xuíz inxusto e a viúva desatendida que buscaba xustiza. 

Manter esa inquedanza no naso corazón, fa~ar diso, pensalo con esperanza e fe, 

e s~guir firmes no e~peño por un mundo mellar e máis xusto ... , isa é oración, a 

oración que lle recomenda Xesús a todos. 

Neste texto danos Xesús un ha visión de Deus, e da oración, en extre

mo sorprendente: Deus déixase influir pala oración do home, faise 

dependente, nalgún sentido, do home. De aí que a oración, ensína

nos aquí, ha de ser insistente, xa que ningunha oración é inútil, nin

gunha queda sen resposta. O mesmo silencio aparente de Deus. é 

tamén unha resposta. 

· "Ayer soñé que veía a Dios 

y que a Dios· hablaba 

y soñé que Dios me oía ... 

Después _soñé que soñaba", 

di o verso de dan· Antonio Machado. 

Xesús asegura, polo contrario, que ese saña non .é ilusión, que Deus fala e Deus escoita. Deus non dá a resposta antes da pregunta 

do home: eso non seria falar ca home~ Nese caso a oración, desde o lugar do home, sería nun monólogo, non un diálogo. Todo canto 

de novo xorde na realidade - incluidas as peticións que o home diríxe a Deus- son _resultado do poder creador~ non deixan indife

rente ·a qeus. Se as nasas peticións non afectasen dalgun_ha maneira a Deus, algo real escaparía á súa atención, á súa influencia cre

adora. 

As repostas d.e Deus ás nasas peticións nunca resultan para nós evidentes. O que Xesús nos pide no texto é a nasa plena confianza, 

a nasa permanente conv.ersación con Deus, o continuo vivir na súa presencia. "Deus é Aquel que dá grandísima importancia ó des

tino humano. Non é só o Deus do Universo, o Deus ·astronómico. Non é tampouco só o Deus da Historia. É, antes ca nada, O· Delís dos 

corazóns", dinos, a este propósito, Romano Guardini. 9 ....... ... .. 
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O 11-S, o día das barbaridades en EEUU, morrían 35.615 nenas de fame e sede. 

Ninguén se lembra destas martes provocadas pala nasa inxustiza, pois no mundo hai 

recursos abandas para ERRADICA-LA POBREZA, que é a _ 

mensaxe dun día destes, o 17 ... O gasto militár de Asia do Sur neste ano, a rexión 

agora con máis risco bélico, chegaría para alimentar a tódolos que padecen necesi

dade e atención sanitaria ... EEUU gasta moito máis en cosméticos (8.000 millóns de · 

dólares ó ano) có que custaría a escolarización do 250/o dos ner:ios que agora non a 

teñen (6.ÓOO millóns). Na foto de David Loh, un pai afgano co seu filio totalmente 

desnutrido. 

AS ELECCIÓNS NA 
ARXENTINA, coa frialdade 

do inverno e da desesperanza, fannos 

lembra-la súa situación dramática ... 

Despois de se-lo celeiro de moitos paí

ses, agora ó ano marren de fame e de 

falla de atención sanitaria, só nenas, 

máis de 20.000 ... Son moitas as raíces 

desta vergoña, por exemplo, o gume da 

débeda externa. O nobel da Paz, Adolfo 

Pérez Esquive!, do Servicio Paz e Xustiza 

da Arxentina, na foto, está a urxi-la 

unión dos pobos latinoamericanos para 

denuncia-las arbitrariedades de países 

como EEUU, que fan medra-los intereses 11 A CAPACIDADE. 
desta débeda caprichosamente e pagan 2001 " é un congreso neuromuscu-

a cambio a preparación de tropas arxen- lar para estu_dia-las necesidades de 

tinas para o "plano Colombia". dependencia de adultos discapacitados 

A ONU convídanos a celebra-la súa memoria, o día 24, pero só escoitamos laios 

pola súa ineficacia e parcialidade a pral dos· máis poderosos: Marrocos, Israel, EEUU, a 

pesar de que non pagan a súa cota ... No Sáhara leva gastado para nada máis de 80.000 

millóns que, ben repartidos, axudarían a palia-la misería deste pobo, mentres os seus 

funcionarios ali seguen a cobrar. Israel non cumpriu ningunha das resolucións da ONU 

sobre Palestina. A presencia dos cascos azuis en África é aberrante, pois non son ca_pa

ces de frear guerras que se perpetúan en Serra Leona, Con_go, Eritrea-Etiopía, etc. e 

esquecen as raíces de tanta violencia: miseria, contrabando de armas, rivalidades étni-

cas desencadeadas polo colonialismo, etc. 

en orde á xeneración de emprego e· á 

rehabilitación. Terá lugar o 2-4 de 

novembro no Instituto Feiral de Vigo-

Cotogrande. Os temas que van tratar 

son: residencias, pisos tutelados, rehabi

litación, mellara de calidade de vida, 

hábitat, transporte, educación, emprego, 

ocio, deporte, etc. Van destinados á súa 

preparación para unha vida autónoma e 

independente, sen fronteiras socia is, 

labora is ou culturais. Tamén son un 

apoio psicolóxico para afrontar enferm i

dades crónicas, el iminación de .barreiras, 

etc. 



Despois de agardar no salón a hora o, · 
soubemos _que esta vez ~ GUE-

RRA NON IA SER 
TELEVISADA coma no Golfo 

e que ó día seguinte xa buscaban os 

soldados norteamericanos a Bin Laden ... 

Non sabémo..:. 10 que é mella r: uns 

medios ó servicio do monopolio ideoló

xico e propagandístico .de EEUU como 

estamos padecendo, que intoxican de 

mentiras e desinformación a cotío e 

escu recen coa súa prepotencia amplas 

rexións do globo, ou agardar uns meses 

a que nos canten outro filme de terror 

· fiel ó consumismo que nos están a ven

der. Nós preferimos ler El grito silenciado 

(Ed. Grijalbo) da narradora catala na Ana 

Tortajada , na foto, fundadora da 

Asociación para a Asistencia das 

Mulleres e Nenos·de Afganistán e que é 

o seu diario nos campos de refuxi@dos 

en Pakistán. 

Alfonso Blanco Torrado 

Preto de 30.000 INMIGRA~TES conviven con nosoutros (algo 

máis do 1 º/o dos que vivimos en Galicia), máis de 3.000 aínda sen papeis, a maio ría 

dos homes proceden de Marrocos (dous de cada dez) e Senegal, mentres que as 

mulleres son latinoamericanas, tres de cada 10 inmigrantes que pediron permiso de 

. trabal lo e residencia son colombianas. Pero hai outros que tamén piden asilo, como 

o profesor Jorge Ariel Figueroa en Vigo, na foto, que foi amezado de marte po los 

grupos paramilitares de Medellín, onde vivía e onde hai 3.000 asasinatos ó ano. O 

seu delicto é querer conciencia-la mocidade para que deixe as armas e se entregue 

ós estudios. 

Como se fosen CIDADÁNS DE SEG4NDA, así viven estas 

eleccións máis de 10.000 mariñeiros que non poden votar, nin sequera por correo 

porque moitos deles están polo menos 6 meses no mar. Esta reivindicación ata agora 

caeu en saco furado, a pesar das pelexas polos sacos de votos emigrantes e do cam

bio de conselleiro como alarde electoral, qu.en coa súa experiencia en Europa reco

ñece que a política pesqueira da UE é inxusta con Galicia, agora é cando o PP lle vi u 

as orellas ó lobo de mar, algo que xa viñan denunciando os partidos da oposición hai 

anos. 

Cando o ÉXODO DE 6 MILLÓNS DE AFGANOS fai 

estarrecer a todos podemos tomar conciencia dun dra~a que está a fundir moitos 

pobos como irnos poder ver, .con toda a angu~tia da que é capaz, da man dun dos 

reporteiros máis sensibles do mundo, Sebastiao Salgado, na súa mostra "Éxodos" na 

aula de Cultura de Ourense en novembro. Ata o 11-S xa había 3,5 millóns de refuxia

dos, unha media de vida de 46 anos, a mortandade infantil cen veces máis ca nun país 

desenvolto, 16.000 mulleres .marren cada ano nun parto e cada día estaban a morrer 

· 125 afganos nos campos de refuxiados, escapando dun país destruído pala miseria, o 

illamento internacional, 3 anos de seca e máis de 22 anos de guerra. 

e ············ 
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"' 
POLITICA 

Sen asoballar, por favor 

n Galicia t mos sona, merecida, de sermos acolle
r \ : re ibimos cos brazos moi abertos a quen dese-

' visit rn alqu ra persoa, de onde veña, é ben 
a llida, aínda qu s xa estranxeira e resulte difícil 
ntenders con ela. Non digamos xa se ten algo que 

v r connosco. 
S ademais o visitante é persoa coñecida aínda que 
xa de oídas, moito mellar, e se nos trae un agasallo, 

pois agradecémosllo, sen mira-lo seu prezo. 
Todo isto é tamén de aplicación, por suposto, a cal

quera dos dezasete membros do gabinete que encabe
za Jo é María Aznar. Eles ademais teñen responsabili
dades con todos nós, que lles converten esas visitas en 
algo de obrigado cumprimento. 

Agora ben, se a maioría deles pasa anos enteiros sen 
no facer esa visita e, de repente, en menos de dous 
meses veñen todos (vaia, menos Piqué, que desde logo 
non nos consideramos tan estranxeiros como para 
preci ar da súa visita) a cousa cambia un pouco. 

Eu incluso diría que nos resultan pesadas, sobre todo 
e ademais se empeñan en ofrecernos cada vez un 

aga allo, en forma de promesa, que xa nos deran nou
tra oca ión (sol). cromos repes): léase autovías e auto
stradas, trens de velocidade controlada, novos cala

d iro para os noso barcos. Ás veces traen algunha 
c u iña nova, en forma de promesa ou de inaugura
ión, p ro haina tan cativas que un se . demanda se o 

1íntxu 

que custou a viaxe non supón unha alta porcentaxe 
do in:iporte da ni.esma ope~ación. 

Pensen, senón, na ministra de Sanidade, qu_e veu asi
nar un convenio para que as ínvestigacións dos servi

, cios do SERGAS se -insiran nun plano dun Instituto 
de Investigación Carlos 111; ou nas de Educación e 

. Ciencia e Tecnoloxía, que viñeron a cousas parecidas. 
O mesmo vicepresidente e ministro do Interior 

aproveitou unha das súas viaxes semanais para inaugu
rar uns cen metros dun paseo na beira do Lérez e 
outra para abrir un cuartel da Garda Civil. O vicepre
sidente económico veu noutra ocasión para entregar 
uns premios dun concurso. Ah, si, o presidente veu 
poñer unha travesa da vía férrea, coa axuda do minis
tro de Fomento, que foi quen mellores agasallos trou
xo. 

Quen se deu conta de que tiña pouco que ofrecer e 
foi moi discreto é Arias Cañete: os andazos das vacas, 
porcos e barcos hon se prestaban a visitas de cortesía. 
Pío Cabanillas veu ás festas do seu pobo e Federico 
Trillo, Matas, Acebes e Aparicio tamén viñeron, pero 
ninguén recorda a qué. 

Repasando todo isto enténdese que· nesta campaña 
non se falase moito do -goberno amigo : anugos s1, 
pero a vaquiña .... 

Ah, esquecíame, tamén veu un par de veces Ana 
Botella, unha delas a traernos uns c'ontos ... 
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OPINION Victorino Pérez Prieto 

···························-· ····································· ···· ·········· ····················· ··························································'····· ··· ················································································································· 

Como noutras ocasión~ días antes do comezo da campaña electoral ó arcebispado de 
Compost!J/a pub/icou unhas recomendacións para o voto dos fieis da igrexa católica en 

Galicia. Reiterando unha doutrina ben coñecida propugnaba o voto dos católicos para as 
formacións políticas defensoras da vida e dos valores evanxélicos. Victorino Pérez Prieto 
párroco en exercicio na cidade do Ferro/ fai neste 'artido fe opinión un exercicio persoal 

de traduc.ción concreta das recomendacións xenéricas da xerarquía . . 

Votar para derrubar do seu trono os poderosos que 
afo·gan e manipulan a voz dos humildes · · ·. . · 

¿Ten a miña fe algo que suxerirlle ó 
meu voto? proponme silandeiramen
te a redacción de IRIMIA como 
arteira suxestión para o artigo co que 
debo enche-la miña páxina corres
pondente. E eu penso nun compa
ñeiro, veHo amigo e tamén ocasional 
colaborador desta revista, que me 
dicía non hai moito que el deixara 
había tempo de mete-lo voto na 
furna, porque isto non valía para 
nada, e non lle pagaba a pena perde
lo tempo en tan inútil e pouco diver- . 
tido xeit~ de pasa-lo ídem. Mellor "ir 
de canfurnada", que diría un ferro
lán ... Total, os votos non serven máis 
ca para que nos mangoneen comá 
sempre, pero agora "apoiados polas 
fumas" . E lembraba tamén aquel car
tel de Mafalda escachándose de risa 
Qi.ante dun diccionario aberto onde 
viña d~ ler: "Democracia, del griego = 

pueblo y cratos = autoridad, gobierno 
en el que el pueblo ejerce la sob~ra
nía". 

Con todo, nas próximas eleccións 
galegas eu vou ir, de novo, cumprir 
cívica e relixiosamente coa miña · 
obriga de votar, que non deixei de 
facer desde que a lei mo permitiu, 
hai xa ben anos. 

E vouno facer porque eu si creo 
que, a pesar de tódalas limitacións e 
contradiccións das forzas políticas, 
non é o mesmo que gobernen uns ca 
outros. E aínda máis, porque incluso 
non é o mesmo que os que non é 

. doado que poidan colle-lo goberno 

do país estean ou non estean no foro 
onde poidan marca-los que gobernan 
e fiscalizar propostas e decisións dos 
que si gobernen; cousa que eu, pobre 
cidadán raso, non podo facer. 

Vou votar tamén porque non 
quero dicir que chove cando mexan 
por nós, e porque a demoeracia 
representativa é o merios malo dos 
sistemas políticos. 

En fin, atopo que iso de votar res-

¿Ten 
a miña fe 

algo que 
suxerirlle. ó 

meu voto? 

ponsableménte tamén ten que ver co 
feito de ser eu un humilde e cotián 

aprendiz de discípulo dun tal Xesús 
de N azaré, que non veu para ollar 

pasa-los problemas sociais e políticos 

desde a grada ou desde o balcón, 
senón para baixar ó rueiro e mergu

llarse na lama dos conflictos de cada 

·día. Sinxelamente, porque aí se xoga 

o presente e o porvir dos irmáns, e 

particularmente o· dos máis pobres. 
· Mergullouse tanto nesa lama dos 
. pobres e ·explotados, que morreu 

coma calquera desgraciado deles: en 

coiro e despois de que mallaran unha 
noite nel. 

A mma fe cristiá ten que ver co 
meu voto, porque eu, como aquel 
home de N azaré, non teño unha 
visión imparcial da miña sociedade, 
senón, máis ben, moi parcial: a favor 
dos máis desfavorecidos. Por iso, resúl
tame vomitivo o statu quo que segue 
organizando o mundo a favor duns 
poucos epulóns, deixando só as rniga
llas para unha inmensidade de lázaros; 
un sistema que entende a economía só 
como a rendibilidade dos cartas e a 
cultura como pura niercadoría. Por 
iso, non vou votar polas forza políti
cas dos ricos e poderosos, polos caci
ques que ' se burlan do pobo ó que din 
servir, senón por unha alternativa que 
m~ poida aportar unha miguiña de 
. utopía renovadora, aínda que non 
poida de todo desbarata-los plans dos 
soberbios, derrubar do seu trono s 
poderosos e facer subi-los humildes, 
enche-los famentos de bens e despe-

. dir baleiros os ricos, como berraba a 
revolucion.aria María do Magníficat. 

Ben sei · que as cous·as en política 
noo. son branca mi mouro, película 
de bos e malos. Ben sei tamén que 
moitos humildes da miña terra vota
rán o poderoso para que nada cam
bie. Ben sei, en fin, que a dialéctica 
do amo e o escravo seguirá a estar 
presente neste novo milenio. Pero eu 
irei votar pensando en que co meu 
voto podo facer que algo cambie na 
miña terra. 

Evidentemente, irei botar BNG 
?que senón? 

e······ ·· ·· 
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ENTREVISTA 

INTERNET PARA O GALEGO É 
U.N ESPACIO DE OPORTUNIDADE. 

Isabel Vaquero e Daniel Romero son trabal/adores perseverantes a pro/ da lingua. 
Ámbolos dous técnicos de normalización, acaban de publicar un interesante libro sobre 

Internet en Galicia Da periferia á rede, editado por Xerais. Ademais son membros de 
galego21.org, un dos colectivos quemáis está facendó por crear algo que ven como 

necesidade urxente: un espacio propio de comunicación en galega. Daniel Romero fo_i 
tamén ca-fundador de galego.org e mais de Vieiro.s. Ambos manteñen unha.páxina, 

redada, () na que cada quince días se debate un tema de interese. Ne/a tamén se poden 
consultar artigas, contactar con eles ou acceder a· outras páxinas moi recomendables. 
Con eles quixemos saber máis da posición do galega na Rede, das posibilidades, dos 

perigos e do que debemos facer para que a nasa lingua non perda un tren quizais 
decisivo para a súa supervivencia. 

¿Que foi o que vos moveu á 
publicación deste libro sobre lin
gua e contidos na Rede? 

Antes ca nada queriamos abrir un 
debate moi necesario na sociedqde 
galega nos albores dunha crecente 
globalización, sobre a posición de 
Galicia da súa identidade, da súa cul
tura e da úa lingua, na sociedade da 
información. Pero tamén nos decidiu 
o ativo int re obre o tema, para o 
qu non había nin discurso nin con
tradi urso e mailo forte de coñece
m nto da po ibilidade e dos riscos 

das novas tecnoloxías, así como gran
des tecnofobias. Así · mesmo aprecia
mos unha concienciación cativa a 
respecto da magnitude dos cambios 
que o mundo está a vivir por mor da 
globalización e d~ cómo poden afec
tar ó noso país. 

E, obviamente, xa apreciastes 
cousas positivas e negativas. 

Quixemos reflexionar verbo do 
uso do galega en Internet e das 
potencialidades do medio pero 
tamén dos perigos que se lle presen
tan ó noso idioma de non artellarmos 
un espacio propio de comunicación. 

o:s webs da 
igrexa oficial e 
do seu ,contorno 

ofrécense en 
castelán 

E para a creación dese espacio 
xoga un papel relevante gale

go21. org, do que sodes colabora
dores. ¿Como xurdiu e que 
obxectivos quere conseguir? 

Galego21.org é o exemplo máis 
representativo de producto propio da 
Rede. N aceu da confluencia de gru

pos de internautas e ata o 2000 fuu
cionou como comunidade virtual. 
Nese ano constituiuse tamén como 
asociación con personalidade xurídi-

ca propia. Definese coma unha ONG 
que pretende contribuír . á construc

ción dun espacio galega de comuni
cación coa creación de contidos pro
pios e en galega, que abranguen 
dende a galeguización de ferramen- _ 
tas inforrn.áticas -Proxecto Xis- ata a 

creaci~n de espacios dedicados á pro
moción da. nosa lingua ou a nosa lite
ratura -Proxectos Rábade e Tomiño. 

E tamén inclúe Lapis de cores 

Si, Lapis de . cores pretende crear 
unha área de encontro para. o profe

sorado . en galega, onde poi dan atapar 
materiais que lles axuden-no des.en
volvemento da súa actividade e tro
car ideas e experiencias con outros 
profesionais. 

A REDE E O ENSINO 

De.nde agora un certo nivel de 
dominio das tecnoloxías da 
información e a comunicación 
(TIC) vaise facer cada .vez máis 
necesario . 
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Si, eremos que o ·man ex o das TIC 
que impón a dinámica -social require 
.unha nova . alfabetización. Estas novas 
xeracións coñecidas como as xeración 
nintendo ou xeración web teñen que 
atopar un ensino público que xogue 
un papel ·equilibrador para evita-la 
exclusión social e doutro tipo no 
acceso ás TI C. 

Iso supón cartos 
Evidentemente cómpre un impor

tante esforzo económico dos poderes 
públicos; xa non se trata só de garan
ti-lo ensino como servicio público 
universal, senón de dota-los centros 
das infraestructuras (equipos, progra
mas, telecomunicacións) necesarias 
para que o alumnado poida acceder 
en óptimas condicións ás TI C. 

o proceso 
de substitución 
do galego polo 

castelán . 
va1ser 

vertixinoso 

E tamén forma_-lo profesorado 
Si, porque, hoxe en Galicia, esa for

mación do profesorado é nula polo 
que respecta ó uso e aprovei~amento 
das novas tecnoloxías. De por parte, 
esa formación deberá incluí-los prin
cipios e valores en que se debe sus
tenta-lo novo modelo educativo para 
a sociedade da información 

MEDO.Á REDE 

Aínda hai xente que mira cara 
á rede con medo. 

É certo, pero a pouco que un afon
de na historia dos medios de comu
nicación encontrará moreas de 
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Daniel Romero - Isabel Vaquero 
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incomprensión, desconfianzas, pre

vencións e mesmo oposicións visce
rais ás sucesivas innovaciós tecnolóxi-

cas. 

Internet aínda se· segue aso
ciando á globalización 

O que resulta paradoxal é que se 

asocie á globalización no seu sentido 
máis perverso, cando xa amosou as 

súas posibilidades como canle comu

nicativa aberta ás redes sociais con
verténdose na ferramenta que inte

rrelaciona todo tipo de movementos 

contrarios á globalizació~ que se 

manifestaron, con grande efectivida
de, ante os cumios de Seattle ou 

Praga. 

Ó c,malizárde-lo uso de 
Internet polas organizac10ns 
sociais poñéde-la · loita do 
Exército Zapatista como para
digma. 

Porque foi un todo un exemplo de 
utilización da c01;nunicación como 

acción política, un proceso no que 

Internet xogou un papel fundamen

tal na cÍifusión internacional das rei
vidicancións zapatistas. 

e ········ 
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E EVIST: 
A LINGUA DE WEBS SIGNI

FICATIVOS 

Nos web s. que vós analizastes 
incluídes os de organizacións 
relixiosas. ¿Que conclusións 
tirastes polo que respecta á lin-
· gua? 

Pois que reflicten fielmente o que 
acontece na sociedade real: os webs 
da igrexa oficial e do seu contorno 
(confrarías) ofrécense en castelán. A 
diocese de Lugo ofrece a posibilida
de de consulta en galego, pero non 
está oper~tiva . No u tras confesións 
ocorre o m esmo. Pola contra, os 
movem entos cristiáns de base ofréce
nas n galego. N a arquidiocese de 
Santiago a lingua do web é o castelán 
aínda que a páxina propia da vicaría 
d cat quese se proporciona en gale
g , así como o · xornal O adro. A 
páxina d per grinos es,tá ·en castelán, 
ingl' , fr ncé al mán. En porcenta
x r ul t qu un 7% dos webs están 

n g 1 g , un 0% n cas telán e un 
13% en ca t lán-galego. 

Polo que contades tamén 
reficten a sociedade real outros 
webs como o da Deputación e o. 
Concello da Coruña e mallo da 
X unta. 

O da D eputación é un web impe
cablemente diseñado pero monolin
güe en castelán. Evidentemente esta
m os ante un grave incumprimento 
da Lei , que deposita tamén na 
Admini tración pública local o deber 
de impulsa-lo proceso de normaliza
ción do galego. É grave ademais por
que os concellos da provincia, princi
pal egment<? ó que se dirixe, tamén 
teñen como lingua oficial o galego; e 
en egundo lugar, porque, deste xeito, 
o galego qu da afa tado desa identi
fi a ión con factore de prestixio que 
po ú te web, como a m odernida
de a tran paren ia, a axilidade ou a 
apo ta t cnolóxica, factores que fican 
unido ó a t lán. O mesmo ocorre 

codo Concello: a lingua de deseño é 

· o castelán, mesmo para a versión en 

galego. Ademais o departamento de 

educación ten un apartado de 

Lengua gallega, aínda por desenvolver 

e no enderezo da propia, páxina apa

rece o topónimo La Coruña. Pero 

tamén outras administracións públi

cas proscriben a nosa lingua nas par

tes máis dinámicas dos seus webs 

-non hai máis que ve-las páxinas do 

web da Xunta de Galicia relativas á 

indust~ia, á economía ou á empresa. 

,. 
compre 

crearmos 
un espacio de 

oportunidade 
para o noso 

idioma 

O FUTURO INMEDIATO 

Mirando cara ó futuro, ¿de que 
depende . a pervivencia da nosa 
lingua na Rede? 

Non vén tanto ( ou non vén só) do 
uso do inglés como li~gua franca do_ 
medio, como da falta . dun espacio 
propio de comunicación e, xa que 
logo, da expansión do castelán como 
espacio e lingua común. Aínda que b 

inglés vai seguir xogando o papel de 
lingua franca en determinados ámbi
tos, a tendencia á localización para 
achegarse e facilita-la transacción cos 
usuarios leva, mesmo ás empresas 
multinacionais e ~ransnacionais, a 
procurar ofrece-los seus productos e 
servicios na lingua da zona na que 
pretenden operar. Na medida en que 
non vertebremos un espacio propio, 
que non haxa m asa cnt1ca que 
deman~e productos e servicios en 

Aldegunde Quiñones 
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galego, o proceso de substitución do 
galego polo castelán vai ser vertixi
noso. 

¿E que razóns fan ese pro ceso 
. tan inminente? 

Pensamos basicamente en tres . A 
primeira que a práctica totalidade dos 
internautas galegas · ten un dominio · 
lingüístico do castelán e a localiza
ción das empresas multinacionais e 
transnacionais vaise efectuar nesa lin
gua. A segunda, que a . política _do 
Goberno español para a sociedade da 
información apunta, dun xeito cada 
vez máis explícito, á consolidación 
dun espacio lingüístico comunica
cional único, qu~ engloba non só o 
territorio do Estado ou dos países 
americanos hispanofalantes, . serrón 
tan1.én a progresiva penetración na 
área lusófona. Unha política aco_mpa
ñada dunha forte presión mediática 
que responde a razóns ideolóxicas . e 
de mercado. A terceira razón é a ten
dencia que xa se observa nos webs 
orixinarios en Galicia á renuncia 
implícita a un espacio galego ou a 
utiliza-las posibilidades plurilingües 
da Rede, a·prol do castelán como lin
gua e espacio comúns. 

E, segundo dicides, isto ·non se 
está a tomar en serio. 

Pois non, porque fronte á idea sub
xacente, mesmo en s.ectores compro
metidos co proceso de normalización 
lingüística, ·de que no_n se trata dunha 
cuestión prioritaria, pois o número 
de usur.airos da Rede aínda non 
chega ó 10%, queremos facer fincapé 
na necesidade e na urxencia de inci
dir sobre unha realidade mentres 
aínda esteamos a tempo, para non ter 
que ir á ·contra cando a penetración 
do castelán sexa pouco menos que 
irreversible. Xa non abondan as polí
ticas lingüísticas que ata agora se 
levan proposto para :o galego; cómpre 
crearmos un espacio de oportunida
de para o noso idioma . 
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A GALICIA DE MAELOC 
Comezamos esta segunda xeira da nasa colección de retallos no século VI. Atrás quedan 
os tempos das conversións suevas e eses reís galega-bárbaros que nunca nos ensinaron 
a recitar na escala, porque a historia fai patria e ... xa sabemos que isa da patria está moi 
controlado. E agora pasamos a outro tempo moi naso e moi distinto, pasamos á Galicia 

de Maeloc, que por algo se chamou así un disco de Milladoiro. 

A nosa compoñente celto.:..britá
nica (con permiso de Sir 
Vázquez) 

No século IV, cando aínda estamos 
en período suevo, prodúcese a derra
deira achega étnica de importancia 
na Gallaecia. Un gran conxunto . de 
bretóns (qüe ·eran pobos celtas), 
fuxindo da invasión dos .anglosaxóns , 
sae da Gran Bretaña e, mentres parte 
deles fican na península francesa de 
Armórica -que dende aquela se pasa 
a chamar Bretaña-, outros chegan ata . 
as costas do norte de Galicia, inte-

. grándose na vida e na cultura galegas, 
quizais por aquilo de termos algún 
antergo común. 

Á fronte destes bretóns viña o 
bispo Maeloc, establecéndose no 
lugar que se chamou Britonia, xer
mofo da .sé episcopal de Mondoñedo. 
Da súa estadía na nosa terra quedou 
na toponirrúa o nome de Bretoña, no 
concello da Pastoriza, preto de 
Riotorto en Lugo. En Bretoña, sé 
episcopal Britoniensis ata o século 
VIII, aínda hai restos da Igrexq pri
mitiva e do pazo episcopal. 

Está documentada a asist~ncia do 
bispo dos bretóns a Concilios coma o 
de Braga, no ano 571, concretamen
te neste caso o propio Maeloc, e máis 
tarde ós concilios de Toledo. A última 
mención faise no ;,ino 675, no que un 
bispo bretón asiste ó III Concilio de 
Braga. 

A tradición histórica de Maeloc 
ten ·que ver con·outras tradicións len
darias que falan da relación entre a 
Galicia desta época e as culturas cel
tas. · Cómpre lembrar aquí o famoso 
"Libro das Invasi.óns" ou "Leabhar 

Gabhala" onde se fala de Br~ogán, o 

fundador de Brigandsia (a actual 

Coruña e do seu faro ou torre) e do 

seu filio Ith. N este libro, escrito no 

século VII, pero que recolle tradi

cións- máis antigas, clise : 

"Ith, filio de Breogán, de: xene

rosa fama 

foi o xefe que veu a Irlanda; 

era o xef e dunha tribo; 

da valente e poderosa raza de 
Gael" 

. Outras invasións 

Despois hai que rexistrar en Galicia 

outras invasións. Así, por exemplo os 

musulmáns, no ano 716 e os viquin

gos ou normandos no ano 844. 

Sen embargo hai unl~a diferencia 

fundamental: estas invasións foron de 

rapina, non de asentamento. Tamén 

deixaron, sen embargo, unha forte 

pegada na memoria colectiva e en 

numerosos mitos populares que se 

estenden por toda a nosa terra. 

e········· 
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LETRAS GALEGAS 

2002: ANO DE FREI MARTIÑO SARMIENTO · 

VIDA E OBRA 
N n , <loado coñecer a fondo a obra do bieito frei 

M rtifi , p is malia que nas últimas décadas publicaran 
van d s u rito , aínda faltan moitos e, principal
m 'nt , úa "Obra completa", na que se recolla, ademais 
d que xa coñ ce, todo canto permanece inédito, sen 
e quece-la súa intere antísima correspondencia, respec
tando n tódolos casos a ortograña da .época, por moi 
anárquica que sexa. 

Ó longo dos meses vindeiros (e, sobre todo, cando se 
aproxime o 1 7 de maio) sairán, como vén sendo de cos
tume dende hai algúns anos, unha manchea de publica
cións sobre a vida e obra <leste ilustre . bieito que, aínda 
que non naceu en Pontevedra, sempre se tivo por un pon
tevedrés máis. Pola nosa banda tam.én queremos apor~ar 
algo, e por iso, de non xurdir atranco, deica o mes de maio 
ten1os pensado dedicarlle varios artigas, centrados na súa 
biograña e na súa copiosa obra. 

Martiño Sarmiento ben merece esta pequena homena-

DE VILAFRANCA A MADRID, PASANDO 
POR PONTEVEDRA 

Pedro Xo é García Balboa naceu o 9 de marzo de 1695 
n Vilafranca do Bierzo, filio de Alonso García Gosende, 

natural d Cerdedo (Pontevedra), e de Clara de Balboa 
armi nto de Quiroga, de Calvar (Sarria, Lugo). Qez días 

d p i foi bautizado na parroquia de Santiago de 
Vilafranca fi rm.oso templo románico que posúe dende 
ntigo privil xio de contar cunha "Porta do Perdón" 

que se abre os anos xacobeos, pola que pasan os peregri
nos enfermos que non poden continua-lo camiño, gañan
do <leste xeito as mesmas indulxencias que se chegasen a 
Compostela. Catro meses despois, seu pai -que era mes
tre de obras en Vilafranca-, é nomeado correo mayor; 
entón trasladouse toda a familia a Pontevedra, polo que el 
sempre a considerará como a súa verdadeira patria. 

Na "boa vila" está ata os 15 anos, pois o 3 de maio de 
171 O ingresa como novicio no mosteiro bieito de San 
Martín de Madrid, no que profesa ·ó ano seguinte; pasará 
ó de !rache (Navarra) para cursar Artes e Filosoña, e logo 
a Salamanca, onde estudia Teoloxía no colexio de San 
Vicente, á vez que se matricula na universidade no curso 
1716 -17. 

Por esta época ten que deixa-lo seu nome de pía, por· 
haber outro monxe máis antigo con el, e toma o de 
Martiño Sarmiento, polo que será coñecido dende entón: 
o primeiro elixiuno ·por devoción ó patrón do mosteiro 
onde ingresou, e o segundo por ser un dos apelidos da nai. 

En 171 7 trasládase como pasante ó moste~ro ·de Eslonza 
(León); tres anos despois ensinaba Teoloxía no de Celorio 
(As.turias); e outros tres máis tarde pasa ó de San Vicen,te 
de Oviedo, no que residía o P Feixoo, co que manterá 
dende entón unha pr_9funda amizade, encargándose el da 
edición do Teatro crítico. En 1725 deixa o Principado e 
volta a Madrid; antes aproveita para facer un percorrido 
por Galicia e, en particular, unha visita a súa nai que vivía 
en Pontevedra. 
. Ó. regreso establece definitivamente a residencia na 
capital, onde botará 20 anos seguidos, agás uns poucos 
meses que pasa en Toledo. En 1745, aproveitando que o 
capítulo xeral da súa orde se celebraba en Valladolid, fai 
.unha _nova viaxe a Pontevedra, á casa de seu irmán Xavier. 
Volve de novo para Madrid, onde permanece ata 1754, 
·ano no que fai a terceira e derradeira viaxe á súa terra. 

Frei Martiño faleceu no mosteiro madrileño o día 7 de 
. decembro de 1772, recibindo sepultura na Igrexa des te. 
Actualmente non se coñece o paradoiro dos restos, pois o 
templo foi derrubado en 1809 e o edificio monástico en 
1860, aínda que se supón que estean no novo dedicado 
tam.én a San Martiño (que antes era oratorio de San Filipe 
Neri), a onde .se sabe que os trasladaron en 1813. 

.UNHA CUMPRIDA OBRA INÉDITA 
Jamás pienso ni pensaré en escribir cosa alguna para que se 

imprima, .. , dille a un amigo nunha carta datada o 15 de 
maio de 1761. E -como se verá máis adiante- case o 
cum.pnu, conformándose con ser un gran divulgador 
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DISERTACIÓN 
S O'B(j?E LAS EFICACES VJ(j?TUfDES 

~ USO DE LA PLANTA 
LLAMADA 

CARQUESA, 
CONOCIDA El'! GALJCIA POR EL NOMBRE CARJJUE!;A, 

Y EN OTRAS PROVIN:C!AS DEL REYNO 

por una voz análoga á la misma pronunciacio~. 

ESCRIBIOLA 

EL fR.mo P. M Fr. MA'1?TIN SAfR.MIE'NI'O, 
del Orden de San :Benito, en el año de 175 9 • 

SEGUNDA IMPRESION AUMENTADA. 

CON LICENCIA DEL CONSEJO. 

~ 
~,.. 

MAoll.10: MDcctxxxvr1, 

En la ~rnpre rira d.: Hii.·.~[\10 s.~ NTOS 1 calle el~! Baño. 

~· M lei Li'b-;;;;;;;-;:;::-; dt lJarc~ ~--;;;;;:;;de San~-

dende a soidade da súa cela, á que - por certo-acudían 
de cote políticos, aristócratas e eclesiásticos. Este xeito de 
pensar deu lugar· a que a súa polifacética · e erudita obra 
non pasase nos máis dos casos de apuntamentos, sen pre
ocuparse de darlle aquella -lima y peifeccion correspondiente 
alas grandes luces, y vasta erudícion de su Autor en todo género 
de materjas, como consta no folletiño Meco-Moro-Agudo. 
Epúetos del impostor Mahoma .... , datado ó 1 de outubro de 
1756, pero impreso logo do seu pasamento (a primeira 
edición é de 1789) . 

En vida non públicou máis cá "aprobación" da 
flustración Apologética al Primero y Segundo Tomo del Theatro 
Crítico de Fray Benito Gerónimo Feijoo (Mádrid, 1729); un 
"soneto" al impugnador del Theatro Crítico (Madrid, 1749); 
e a" dedicatoria" da Flora Española de José Quer (Madrid, 
1762-64). 

Ó falecer tratouse de edita-la súa obra se non toda si 
' ' 

aqueles traballos máis valiosos, pero non se chegou a pasar 
do primeiro t01no: Obras póstumas del Rmo. P.M. Fr. Martín 
Sarmiento, que leva por título "Memorias para la Historia 
de la Poesía y Poetas Españoles", Madrid, 1775. 

Nos anos seguintes saíron algúns artigas, como -por 
exemplo- un dedicado á carqueixa (Disertacíon ;obre las 
eficaces virtudes y uso de la planta llamada Carquesa1 conocida 
en Galicia por el nombre Carqueixa .. . , Madrid, 1787); e 
outro ó Meco, misterioso personaxe que se di que viviu 
e morreu no Grove (Meco-Moro-Agudo. Epítetos del impos
tor Mahoma. Por qué los gallegos no pueden ni deben perdonar 
a Meco, Mad~id, 1789 e 1795) . 

Malia que sobre todo nas últimas décadas -e · en parti
cular gracias ó labor de Xosé Filgueira Valverde e de J. L. 
Pensado-, se publicasen varios dos seus manuscritos, así 
como tamén boa parte da correspondencia, o conxunto 
maior, a Obra de seiscientos sesenta pliegos, na que se recolle 
o máis da súa producción como investig~dor, erudito e 
curioso, permanece en gran parte inédita, no arquivo do 
duque de Medina Sicionia en Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz), na Biblioteca Nacional de Madrid e na bibliote
ca do Museo de Pontevedra. ' 

¡Que mellor data có vindeiro ano 2002 para facer unha 
edición facsimilar! 

......... ... .............. ..... ...... ................ .. ..... ... .......... ..... .................................. : ...................... .. ....... ............. : ........... :··································· ··· ······································:····· ······ 
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DEBATE ABER 1 O 
Benqueridos amigos de Irimia: 

No número 611 da revista, Daniel 

López asina un artigo de opinión 

que, na miña modesta opinión (que 

temo non vai sela la única), é indig

no de Irimia e mesmo da traxectoria 

persoal do autor que, canto menos, 

cando tiñamos máis trato persoal hai 

anos,adoitaba declararse crente e 

pacifista. 

O autor obséquianos coa cifra dos 

millóns de dólares que gastan os USA 

en seguridade e aproveita a ocasión 

para cachondearse dos paupérrimos 

resultados obtidos diante do atentado 

terrorista do 11 de setembro, esa 

"cantada n1onuni.ental" nas suas ver

ba . S d cifras falamos, ó mellar 

cumpría que se citaran os 6.000 mor

t s nes at ntado, mais que riada para 

darlJ e m áis gracia ó argumento. Ó 
, b , venn di ir D ani 1, ran nor

l ', m 'r i an arr gant e prepoten-

'S: indis u tibl m nt - como non 

o ulta autor- " us a quen real

mente bendí é ó pobres e ás vícti

ma " e esas victimas as albisca . exclu-

ivam nte na faciana desas mulleres 

afganas que ilustran o texto. Seica, 

polo vi to, que os anglosaxóns, hispa

nos, cingaleses, etc. que n1orreran en 

N ova York non son tamén victimas e 

fillos de Deu coma os afganos, coma 

o c n troamericanos que .estan a 

morrer hoxe m esmo de fame e sede 
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en Honduras, Guatemala, etc. Ben, 

¿non votaron por Bush, non se bene

fician da súa posición hexemónica no 

mundo? Non quero nin pensar na 

que nos agarda a nós, ex-emigrantes 

maltratadores de emigrantes, sicarios 

de Aznar e de . Fraga (¿acaso non o 

votamos os galegas en proporción 

m.aior que os estadounidenses a 

Bush?),cando vaiamos . polo mundo 

adiante. E 

xa falando de. todo un pouco, ¡qué 

bonita esa foto da portada do ~olda
do americano preguntándose "¿por 

qué nos odiarán?"! · ¿A que non 

queda tan ben coa· faciana chorosa 

<lesa afroamericana que perdeu ós 

seus corenta compañeiros de traballo, 

entre deles o home e o cuñado? ¿ Ou 

cunha imaxe dos paisanos de Porrillo 

e Valdeorras que se encargan das 

reparacións das fachadas dos rañaceos 

de Manhattan?. ¿A que non hai nari

ces de irllo dicir ós haitianos, mexica

nos, nix:enanos ... que morreron nese 

atentado pagandopolo delicto de ir 

buscar traballo onda o Grande Satán 

Americano?. 

Seica o Trasno, tan ocupado en . ale

grarse de semellant~ atrocidade, non 

leu nas páxinas 8 e 9 a Moisés 

Lozano nin ó bispo Bowman (ese 

"gringo de m erda" ) das páxinas 10 e 

11. Seica afganos e estadounidenses 

non son ir.máns ós olios dese Deus no 

que dicimos crer, seica hai bombas_ 

boas e malas segundo unha "revista 

quincenal de crentes galegas", seica 

algún anda aínda no lavé do "olio 

por olio" do Antigo Testamento (¡que 

paguen eses . cabróns polo . de 

Vietnam, todos os cabróns norteame

ricanos, vellos e novos, ricos e 

pobres, brancas, hispanos e negros, 

que salten todos polos aires!) e non 

chegou ó Xesús das venturas~ Eu, que 

non escribo para uns lectores senón 

só para vós, non consigo quitar dos 

olios as bágoas de neoiorquinos e 

afganos, dos fillos de peus, de lavé e 

de Alá, bágoas de dor, de medo, de 

sofrimento inflixido por outros seres 

humanos. E como non son Trasno, e 
aínda que non sei' se son eren te, só 

consigo lembrar.me das pa~abras 

bíblicas "Os froitos da paz seitúranse 

en paz para aqueles que sementan a 
paz". 

Por suposto, nqn teño interese nin

gún en que esta reflexión en voz alta 

sexa publicada, s.enón sometela a 

consideración dos membros da Mesa 

de Redacción e, especialmente,_ de 

Daniel por se pode ser obxecto de 

. reflexión sobre o do que ás veces 

escribimos e dos prexuízos con que o 
facemos. 

Unha aperta. 

CARLOS BALIÑAS PEREZ 
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DEBATE ABER 1 O 
UN MINUTO DE Sl.LENCIO ... 

Se aínda estás horrorizado polas escenas de ese _ 11 de setembro 
aproveita para facer-UN MINUTO de silencio 

en hoinenaxe ás máis de 7. 000 persoas, a maioría civís, 
mortas 

covardemente p.or terroristas que aínda non se sabe ben 
quen son. 

Xa que estás en silencio, 
garda outros TRECE MINUTOS 

. en homenaxe ós 130.000 civís iraquís .i:nortos en 1991 por orden 
de Bush pai. 

Aproveita para recordar que naquela ocasión 
os americanos fixeron festa coma eses palestinos que seica a televi

. sión gravou quel día. 

·~·agora VINTE MINUTOS máis polos 200.000 iranianos mortos 
polos iraquís con armas e cartas entregados a Sadam Hussein ( 

aínda mozo nesa época), polos mesmos americanos que máis tarde 
xiraron 

toda a súa artillería contra eles ... 

... outros QUINCE MIN(_JTOS polos .rusos e 150.000 afgáns 
mortos 

a mans dos Talibán, con armas e ordes de U.S.A .. , que tamén os 
axudou a crear a súa organización e que foron adestrados pola 

C.I.A .... I 

... DEZ MINUTOS máis polos 100.000 xapon~ses mortos 
directa e indirectamente en Hiroshima e . N agasaki, 

tamén por acción directa da gran Aguia ... 

... Se o fixeches, estiveches xa en silencio UNHA HORA 
(UN MINUTO por tódolos americanos 

e CINCUENTA E NOVE por TÓDALAS súas víctimas ... ) 

Se aínda estás perplexa, fai unha hora máis polos mortos 
na guerra do Vietnam, a cal, por razóns obvias, non é 

agradable de recordar para os americanos ... 

. . . en fin, oxalá os americanos ~omecen a entender 
que eles tamén son vulnerables e que as traxedias que eles 

provocan 
son tan bárbaras e covardes coma as dos outros. 

Os mortos doutros pobos doen tanto como os deles 

(Recibido anónimamente no correo. electrónico da redacción de 
Irirnia) _ ......... 
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FALANDO 
DALINGUA Lidia e Valentina O CANTAR DO IRIMEGO 

11 EI finaal/ del verano/ llegó/ y tú pártiraás ... " 

¡Ai, ¡que case nos poñemos morriñentas! ¡Agora si que rematou o verán! 
A choiva, para que nos vaiamos afacendo á idea de que estará con nós día 
tras día ·ó longo de m eses e m áis meses, non nos permitiu nin desfrutar do 
verán de san Miguel, " San Migue liño das uvas maduras, moito me tardas, pouco 

Meu sant iño sa n M iguel, 
non vos veño pedir pan; 
véñovos pedir un-mozo 
que faga trema- lo chan . 

me duras"; cando ó mellor xa anda
bamos a mirar por un pucho e un 
tapabocas ben abrigosiños, chegaba 
el (o verán, enténdese .. . ) para nos 
quenta-las orellas dun xeito máis 
natural ... , pero desta volta pasoulle 
o compás polo aire, ¡veña . auga! · 

Si, a chuvia xa escorrentou a 
tódolos vi~itantes, fóronse os fami
liares, os turistas ... .Aínda así queda 
por aí · algún dos máis demorados, 
dos que colleron as vac'acións no 
mes de outubro por iso da "teni.
porada .baixa", ou simplemente 
para nos botaren unha man a nós 
nis to da lingua ... Si, porque unha 
noite destas fomos testemuñas do 
ben que nos entenden os estran
xeiros: aquí vai queda-lo noso tes
temuño, ímosvos conta-lo que 
nos pasou cun grupo de italianos ó 
tentarmos levar unha pequena 
conversa ... Un amigo noso, galego 
el, preguntoulles por "la dirección 

del hotel" no que se hospedaban. Eles nada entenderon ata que alguén do 
grupo espetou: " ¡o enderezo! ",, ó . que rapidamente respostaron "¡Ah!, 
¡l'indirizzo ! ". Continuo u a conversa e o tal preguntoulles "si querían azú
car para el café" ; tampouco capiscaron, pero si cando outro rapaz do grupo, 
con seseo el , insinuou " ¡asucre!", que vén sendo máis parecido ó seu 
"zuchero" e q~e pronuncian " súquero"; o mesni.o ocorreu co leite que lles 
ofrecemos despois, que lles tiña m áis parecido co seu "latte" ca coa "leche" 
do noso colega. Ben é certo que nos valeu para botar unhas risadas, pero di 
o conto que ... a bo entendedor poucas palabras. 

Vaia, pero xa que nos saíron aí un par de palabriñas interesantes non irnos 
perde-la volta e ¿sabéde-lo que é " o testemuño"?, pois si, a declaración que 
fai alguén ac'erca dun feíto; pode haber un falso testemuño, é dicir, unha 
falsa atribución dunha culpa. ¿E "a testemuña'.' ?: é a persoa -home ou 
mull r- que coñece un determinado feíto porque ocorreu na súa presen
cia· ó lado disto témo-la falsa testemuña, que é o que dá un testemuño 
fal o. E fa persoa que vai a algures da-lo seu testemuño clise que v~ teste
m uñar. Xa abed s, en galego non hai testigos nin te timonios. ¡Dámo-la lec
ción por concluída!, confiamos en que seredes boas testemuñas dos nosos 
di curo ! 

1. ¿Cliente ou siareiro? 
Das elección hoxe falo. 
Máis ennobecida a cousa 
se digo: señor-vasalo. 

2. Hai xente que imaxina 
que un vasalo escravo é. 
sendo a diferencia grande; 
incomprensible, abofé. 

3. Un escravo é un obxecto 
máis que ser unha persoa 
e a dependencia . do amo, 
total, non é cousa boa. 

4. Os vasalos fanse rn.embros 
da familia señorial; 
fiel ha ser co seu señor 
consonte o ritual. 

5. o vasalo non é un servo 
mais non é un personaxe 
e ó señor, que é xerarquía 
hai que renderlle homenaxe. 

6. M~diado o século XII 
nace a cabalería 
que é algo máis relixiosa 
implicando á clerecía. 

7. De cab.aleiros non falo · 
serrón do voto da xente 
que ó claro ou dende as "fornas" 
pró patrón trabaµa o cliente. 

8. O clientelismo. évos 
asunto máis comercial: 
do patrón son siareiro 
e a .relaión non é igual. 

9. O cliente ó cacique 
ten coma o devoto ó santo: 
faille ofrendas todo ano 
pra recibir outro tanto. 

10. ¿Pra que se queren programas 
se xa está éstablecido 
na política ·o cliente 
sempre queda atendido 

11. "A vostede, don Samuel, 
endexamais eu lle fallo 
meu voto e os da parroquia 
aquí esttán: ¡custou traballo!". 

12. Que o teu voto sexa limpo 
'pois existe un abismo 
entre votar convencidos 
e non por clientelismo . 




