un e quen sementa e
outro quen recolle.
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Daniel López Muñoz

EDITORIAL LECCIÓNS DA MORTE
E RESURRECCION DE DON
HUGO CHAVEZ Cando tri~nfou. o golpe de
estado en Venezuela -ó que curiosamente moi poucos
medios chaman polo seu nome- a mensaxe que o departamento . de Estado norteamericano difunde pala aldea
global é ben simple: finiqul.tado . o avent'.urismo bolivariano, Venezuela volve á normalidade, todos debemos
felicitarnos .
A tal normalidade é o resultado dunha curiosa· sociedade entre a gran patronal -petroleira neste caso-, o
exército, a cúpula eclesiástica, as Clases acomodadas, o
sindicato da aristocracia obreira
e a embaixada
dos
Estados
Unidos.
Pero o fenómeno Chávez é
tan atípico que
non só nos des-:
pista
a
nós,
senón á propia
CIA. Venezuela
é un retrato en
pequeno do pla1 t,
nt ir . Un 80% da poboación é miserenta e un
20% t n r ndas per cápita superiores á media occidental.
tamén é parte da súa normalidade. E esa apacible
normalidade feita de iniquidade, expolio e corrupción
qu presidiu a época de Carlos Andrés Péiez, foi r9ta por
un militar populista, con aspecto de excéntrico, ó que
votan os pobres, disposto a facer unha profunda refor_m a
agraria, capaz de mobilizar ós países productores para
elevar a un nivel digno os precios do crú e que ten .o
descaro de vender a Cuba petróleo a precio de oferta.
Intolerable.
Evidentemente que Chávez é un caso extraño con
grandes erras e impredicible final. Coméntase que os
proxectos de reconstrucción foron deixados en man do ·
exército -colegas en definitiva- e que aí houbo de todo.
Coméntase que usa métodos de populista mentireiro,
incluída a invocación ó relixioso. Pero o fenómeno
Chávez hai que analizalo no seu contexto, isto é, en
comparanza coa anterior Venezuela e co resto de países
do eu contorno. E postas aí, visto o abismo de inxustiza e desigualdade, de corrupción e abuso nestes países,
re ulta cando menos digno de consideración e interese
calquera intento de cambiar esa normalidade.
.
En calquera caso e o fai mal, que sexan os pobres de
Vi nezu la, i to é, a inmensa maioría electoral, os que o
poñan na oposión e non a oligarquía petroleira co apoio
d de mpre. Porque o pobres son pobres, pero teñen
dignidad . E a ábano de demostrar. .

· · · ········e

Foto portada : Xurxo Lobato

O TRASNO MÁIS SOBRE A NOSA
CULTURA E O SEU CONSELLO A
propósito dQ cambio na súa presidencia, recollo de
Vieiras esta definición -dun intelectual ó que non se
cita- sobre o Consello da Cultura Galega: non é unha
galería, pero organiza exposicións; non é unha sala de
. concertos, pero daos; non é unha editorial, pero publica
libros; non é unha fundación cultural, pero organiza
congresos; e non é un medio de comunicación, pero ten
un xornal electrónico. E está ben dita, aínda que sexa
inxusto por unha omisión: o xornal ·electrónico é · do
milloriño, o traballo ~ditorial, meritorio, o arquivo, precioso tesauro.
Pero a cuestión non é esa. Galicia necesita que o
Consello da Cultura sexa outra causa. De feito é un
órgano que nace do Estatuto de Autonomía, nin máis
.nin menos que para a defensa e promoción dos valores
culturais do pobo galego. E defender e promover son verbos activos, comprometidos.
O gran reto da cultura e do idioma galegas é saír dos
guetos, capelas, . "n1esas camillas", círculos. Ese é un
modelo de resistencia e foi imprescindible noutros tempos. Deus me aparte de critica-la acción dos que crearon
eses ámbitos galego-normais, osíxeno en tempos de
afogo, ámbitos que hai que seguir a cultivar, porque son ·
os nasos oasis.
Pero o desafio é o deserto. E o deserto é a empresa privada, e os medios de comunicación, a propia
· Administración autonómica --deserto inhóspito para os
galega falantes, manda moito truco ... E deserto é a opinión pública española e as súas institucións, excluíntes
das culturas .periféricas, ás que tratan como non españo~
las, elas saberán.
. Defensa e promoción é lixeiramente. distinto que producir
cultura para consumos desgraciadamente minoritarios.
O Consello ten que se-lo gran paridor oficial de i~eas
mobilizadoras, a conciencia crítica dos poderes públicos
e privados, das tendencias culturais, dos medios de masificación, digo de comunicación. Falta esa voz. Falta esa
voz institucional. E os que traballamos na Administración,
:'!).
ou no Corte Inglés, ou na
cooperativa, ou na televisión, ou na familia, ou na
escala, ou no barrio, ou na
Fundación Sanitaria, como
francotiradores que defenden e_promoven a cultura e
a lingua de Galicia, necesitamos senti-lo apoio forte,
claio, coherente e moi visible do Consello da Cultura
Galega, do naso Consello.

BOANO\IA
Bernardo G. Cendán

A PALABRA .

OECO

Xn14,15-21

O Paracleto
O Pai havos dar un Paracleto, un Espirito de verdade, dixo Xesús. O

Se me amadades, gardaréde-los meus man-

romano Pilatos, moi pragmático, xa lle tiña preguntado qué era isa da

damentos, e Eu rogareille ó Pai, e daravos

verdade. Os pi/atas de hoxe xa nin sequera preguntamos. Parece que o

outro paráclito, para que decote estea con-

ternos claro: verdade é aquilo que din os que teñen a maioría absoluta,

vosco: o Espirito da verdade. O mundo non

por máis que tampouco acreditemos moito neles. Sabemos que vivimos

o pode acoller, pois non o ve nin o coñece;

sobre dun tecido de mentiras ou verdades a medias, e o que cómpre é

mais vós coñecedélo, pois permance onda

sacar proveito do poder dos que o teceron. Pragmáticos. Ás veces destá-

vós e está con vós. Non vos deixarei orfos;

pase o lixo e pasamos unha tempada de cheirumes no:xentos. Estes días

logo veño onda vós. Un pouquiño máis, e o

estamos fartos de tapa-lo nariz, pero algúns nin se decatan e outros con-

mundo xa non me verá; pero vós habédes-

.fórmanse con pensar que xa mo parecía a min, pero de seguida todo volve

me ver, pois Eu vivo, e tamén vós habedes

ó seu. Hai, sen embargo, xente honesta e sensible que actúa amorosa -

vivir. Naquel día coñeceredes que Eu estou

mente naqueles lugares e situacións dos que tódolos demais foxen.

en meu Pai, e vós en min, e Eu en vós. Quen

Gracias a eles vaise .conservando algo de humanidade. Pero non deixan de

ten os meus mandamentos e os garda, ese

se preguntar se non estarán facendo o primo. Saben que con honestida-

ámame; o que me ama será amado por meu

des non é doado facerse rico, e isto non deixa de ser unha tentación neste

Pai, e Eu amareino e manifestareime a el.

mundo de triunfadores. Se actúan caladiñamente, o tribunal da opinión
· pública condénaos compasivamente como perdedores ou xente rara. Se
ousan denuncia-las falsidades e os enganadores, cae sobre eles a despectiva sentencia que os descualifica como demagogos ou, cando menos,
como politiéamente incorrectos. Teño entendido que cando un tribunal

Xabier Blanco

A CLAVE

O Espirito Defensor

xudeu pronunciaba unha sentencia condenatoria podía acontecer que
un ha persoa de recoñecido prestixio' se erg uera e se puxera ó carón do
condenado confundindo os seus desconcertados xuíces. Chamábanlle o

Coma tódolos domingos despois da Pascua segui-

Paracleto. Quen recibe o Espirito como paracleto terá unha ledicia fonda

mos a le-lo evanxeo de Xoán. Desta volta os textos

no seu vivir. Pero isto, como xa deixou dita o mesmo Xesús, o mundo,

prepárannos para celebrarmos axiña a festa da

sempre tan pragmático, nunca o ha comprender.

Pentecoste.
Na · pasaxe de hoxe fálasenos qa . chegada do
Espirito, aquel que debe continua-la tarefa. Será o
"Espirito defensor". Defensor significa "estar xunto a";
se-lo avogado (o que intercede por). Isa é Xesús,
alguén que está preto das amigas e amigos, que os
representa e defende. O Espirito prolonga a tarefa do
Filio: acompañar, defender, representar...
A este tema da proximidade e o ácompañamento
engádeselle outro: trátase do "Espirito da verdade" "(V.

17).
Acoller ese Espirito de verdade debe facer que nos
convertamos en "defensores", en acompañantes e
avogados, en persoas que están onda aqueles que nos
necesitan. Estamos chamadas e chamados a non
impoñe-las nasas ideas, senón a servi-los demais. Se
Xesús non nos deixa orfos, tampouco nós non podemos abandóna-los que precisan e requiren de nós.

e . . .....

APENEIRA·
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Na ilustración a portada do nº O de

Que Quede Quen o
Cante aberta ós e ás que teñan
algo que dicir sobre o mundo rural.
Oueren loitar contra a banalidade de
hoxe. Ramón Muñiz apunta: "Oeste
xeito, en cada rincón de Galiza onde
haxa un grupiño de bos e xenerosos
débese contrarresta-la desinformación·
dos ·grandes xornais con informaciónformación de modestas publicadóns
a.lternativas que devolvan ao pobo a
dignidade aldraxada por denigrantes
programas e contidos dos poderosos
medios públicos e privados". .
Enp.urrándoa están amigos como os
irmáns Peleteiro, Biéito, Xosé Carlos e
Manolo, Mini, Mero, Gumer Campaña,
Alicia López, Xoan M. Andrade, Miguel .

,,
O 9 de maio é o DIA DE EUROPA porque nesa data (1950).o francés
Schuman convidou ó vello continente a unirse para soluciona-los problemas comúns
e loitar a pral da paz. Hoxe pouco máis se fixo. Europa segue sen liberarse do xugo
de EEUU e non é capaz de camiñar con liberdade e independencia. Así, o seu labor
en Palestina é boicoteado polo imperialismo e o pensamento único europeo.

Na

representación de "Europa" de David Greig, dirixida por Pablo Rodríguez, quen no seu
convite, na foto, resume o estado da cuestión: "algo excepc.ional está a fraguarse en
Eu-ropa, no que aínda chama_mos Europa, aínda que non saibamos moi beri que é o
que leva

As eleccións en

~se

nome".

SERRA

LEONA, o 14, non

nos son al leas.

O sangue da súa guerra nas nasas rías,
no espirito ma€hl.icado dos polisóns,
sete deste país no 2001, pero moitos
outros antes, como James Harrison, na
foto, quen gracias á solidariedade dos
veciños de Vilagarcía conseguiu impedir
a súa expulsión por Interior, alegando
que era un refuxiado de guerra e concedéndolle asilo ... Escapou dun xeito milagroso de ter que loitar nun dos bandos
que sement~n de sangue este país e no
que pelexan brutalmente máis de
10.000 nen os á forza. Só 3 polisóns
anteriores acadaron o asilo en
Vilagarcía. Desde 1990 desembarcaron
deste xeito 440 pero case nengún foi
acollido como refuxiado pol,itico.

A 111 FESTAD O CIRCO vai encher de vida ~ humor a Sala Nasa dé
Santiago os días 10 e 11 de m.aio, pero tamén de expectativas, porque o circo é un
xé.nero que quere gañar ó público como un espaqcio escénico fronte a outros xe
máis clásicos coma o teatro. Pasalo ben creando arte é unha

reivindica~ión

de varios

pal lasos galegas como San e San, na foto, que xa entusiasmaron no Festiclown de
Pontevedra cun espectáculo sobre o mundo da música e que son representantes do
circo máis novo que está a nacer en Galicia. Os que queiran divertirse con estes
acto.res xa o poden facer o día 8 na mesma sala, ás 22:00 horas.

Alfonso Blanco Torrado
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Estamos folleando a ESCOLMA

DE POESÍA BERCIANA

(1860-1960) que ven de publica-la Universidade de Vigo. É unha investigación e

unha denuncia: que se esquecese un poeta berciano, antonio Fernández _Morales, que
publicou en 1861 os seus Ensayos poéticos en dialecto berciano, dous anos antes do
17 de maio de 1863, a data da impresión

d~s Cantares Gallegos que lembramos na

Festa das Nasas Letras. O feito de escribir no naso idioma desde o Bierzo afastouno
.da historia da nasa literatura. Militar progresista participa no levantamento contra
Isabel 11 (1868), nos seus libros reivindica o bierzo, a súa paisaxe e etnografía. Está
soterrado en Cacabelos onde a Academia Galega vai facer unha ofrenda floral. Na
imaxe, o solar da Rúa da Auga de Vilafranca do Bierzo onde foi derrubada a casa na
que naceu Frei Martín Sarmiento (1695).

11

A FESTA DO
MONTE" no Santa Tegra, convi dounos a subir en varias ·xeiras a este
espacio enchoupado de historia no
curuto do castro e de relixiosidade,
cumprindo un voto .que nesta Confraría
(s. XIII) é sempre de penitencia, e agora
máis porque ternos que loitar contra a
profanación dos montes cargados con
muíños eólicos, antenas, lixo, et c. Nesta
subida celebrámo-la axuda de Santa
Tegra, a xeito de auga feéundante, con -

Aínda que refugámo-las xornadas adica-

tra a seca que asolaba ·a comarca e

das ás referencias máis entrañables da

tamén esta paisaxe. Así, o luns da

nasa vida que son manipuladas polo

Ascensión, pero tamén en agosto

consumismo e o mercado máis inhuma-

seguindo os pasos dos que xa no 1913

no, obrígannos. a achegar .algo de creativldade. Así,

crearon a asociación "Promonte" para

~o día da NAICIÑA,

preservar aquel recanto dos asaltadores

acudimos ó taller de Xosé Molares en

do patrimonio arquitectónico e natural.

Vigo para senti-la súa "Maternidade".
Traballa coa pedra, o bronce pero, sobre
todo, a terracota, e as súas obras zumegan vida e emoción.:. Rexeita a arte
como ben de consumo,. de adorno ou

PRIMEIRO DE MAIO queremos contemplar "A fouce e o mar-

suntuosidade, e ofrece esculturas que

Neste

fari compañía no fogar, capaces de crear

telo" de Andy Warhol tal como a disfrutamos na exposicion "antagonismos" de arte

unha comunicación cordial e envolvente

soci~I en Barcelona. Este creador americano, pintor e cineasta (1928-1987) , é coñe -

cos que conviven. Os seus rostros son os

cido como o "democratizador" da arte denunciando na súa obra a superficialidade da

mesmos cos que nos atopamos na rúa e

sociadede de consumo. O seu "pop-art" desacraliza a arte popularizándoa a nivel da

no porto, non son al leos, son alguén

base que segue a sufrir entre nós un forte desemprego, tres puntos máis cá media

achegado a nós.

deste esta.do. Somos un dos países· que crea menos trabal lo e case sempre a base de
contratos precarios. Hai 20 anos Andalucía tiña o dobre de paro que Galicia, ago ra
xa a superamos.

e .. . . . . .
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PRESUPOSTOS 2002
O Parlamento Galega acaba de aproba-la Leí de presupostos deste ano, que fixa en
7.200.000.000 euros (ou sexa, pala ve/la, un billón douscentos mil millóns de pesetas) os
ingresos e gastos previstos. Levamos máis de tres .m eses fa/ando destas cifras, dado o
longo proceso de aprobación destes ·ar:zamentos,
pero quizais conveña resumir algo a situación.

Digamos que un tercio dese diñeiro está destinado ó
pago do persoal, no que se cantan os milleiros de
empregados no sector do ensino, da sanidade e dos servicios sociais, ó carón_ dos moito menos numerosos
dedicados directamente a atende-la burocracia. Un euro
de cada dez dedícase ós gastos de funcionamento dos
servicios (luz, teléfono, at;tga, -limpeza e similares). O
vinte por cento dedícanse a transferencias correntes ou
de capital, para investir en obras feitas directamente pala
Admi~stración ou por empresas por encargo dela. E
preto dun trinta por cento transfirese a institucións
públicas, coma o SERGAS, concellos e universidades,
para face-las súas activid ades p ropias .
Nos debates que se su ced eron ó longo destes meses
a maioría e maila op osióón discreparon, sobre todo, en
aper e con este gasto Galicia m ellorab a os seus índices
económico para ach egarse á media española e europea
e e se dedicab an bastantes fondo s a axudas sociais. Para
a opo i ión, a medidas de axuda ás familias e á natalidade on d ma iado cativas, e dedícase demasiado diñeiro p ara ga to du cativo , sociais ou sanitarios a través de

entidades privadas, en detrimento das públicas. Segundo
a oposición, son demasiado optimistas as previsións de
. crecemento económico e de creación de emprego
anunciadas pala Xunta.
Mirando as mesmas cifras desde outro punto de vista,
son as consellerías de Sanidade e Educación as que .dispoñen de máis medios (destinados ós servicios xa citados), mentres que Política Territorial e Política
Agroalimentaria son as que teñen máis .tartas para inves-

,,

as entidade·s privadas
xestionan moito·
do gasto socia_
I
tir en obras. Trátase de facer casas e infi;áestructuras
(estradas e portas, sobre todo, pero tamén traídas de auga
e redes de sumidoiros) ou de mellaras no cámpo; e todo
isto vaina _xestioria-1a nova Axencia Galega de
Desenvolvemento Rural.

Gira i1 mondo, "girotondi"
Empezaron espontaneamente, e cun número reducido de participantes, en Milán, e fóronse convertendo en
manifestacións multitudinarias por tódalas grandes cidades italianas.
Un grupo de mulleres, fartas das decisións do goberno de Berlusconi recortando liberdades (ós tribunais de
xustiza, á televisión pública; ó ensino e moitas outras
conquistas sociais) e fartas tamén da pasividade da oposición ante estas medidas gubernamentais, decidiron,
con1.a quen non quere a causa, xuntarse e protestar
facendo unha roda ("girotondi"). A primeira vez foi en
xaneiro, <liante do Tribunal de Xustíza de Milán, e deseguida esta iniciativa, levada a cabo case integran1ente
por mulleres, atopou eco noutras catorce cidades italianas. Os "girotondi" son un fenómeno de protesta cívica na que se integran persoas totalmente heteroxéneas, cun
propósito _común: a defensa das liberdades democráticas. Un fenómeno tan exportable nestes tempos como a
pasta (italiana, claro).·
Lines Salgado

Kanzo- sensei
Agora que pechou a sala na que se proxectaba o ·
mellar cine do País ·-o cine Yago de Compostela,
por suposto- hai que agradar por ciclos de cine
especiais para podermos disfrutar de filmes en versión orixinal e de orixe -e calidade- non estadounidense. A quen se lle crucen no camiño non pode
deixar de ver <lúas xenialidades do mestre (sensei)
xaponés Shohei Imamura. Kanzo sensei ou Doutor
Akagi, como se titula por este occidente, estivo
agardando en van a que alguén a estrease facéndolle oco entre as mediocridades impostas pola industria americana. É a 'historia dun médico chamado
doutor figado (kanzo sensei) porque sempre diagnos~caba hepatite e que, no medio do horror que supuxo a II Guerra Mundial, é quen de crear arredor súa un
microcosmos de solidariedade, arnizade, dedicación e mesmo o amor mentres se ergue a hepatite nuclear de
Hiroshima.A última creación de Imamura,Auga morna baixo unha ponte vermella, achéganos á procura dun tesauro agachado de riba da ponte por un vagabundo hai moitos a.nos, pero resulta se-la procura da identidade e o
regreso a Ítaca do protagonista que, cumpridos os corenta, experimenta un xiro radical na súa vida. Toda ela
narrada dende un filtro. de (sur)realismo máxico encarnado no curioso don que posúe a moza da historia.
A.Q.

e ······ · · ·

FAI A.DOIRO NO ADRO

COMARCA, ¡XA! ¿POR QUE?
O territorio galega veu senda maltratado dende os anos 60 e a súa recuperación terá que
pasar pala democratización das instancias locais. /so traerá coma consecuencia a
creación de novas entidades administrativas, entre as que merece análise máis detida a
estructuración .da comarca. Na Festa do Lume os irimegos chegamos á conclusión de
que, á marxe do que suceda na política, cómpre unha concienciación sobre a
comarca/ización e as posibles implicacións pastarais.
Galicia, alteración de termos
municipais). (artigo 27, 2).
Recoñece-la
comarca
coma entidade . local con
personalidade xurídica e
demarcación de seu. A
comarca non suporá, necesariamente, a supresión dos
municipios que a integren
(artigo 40, 1).

Compre
. unha
. .,
con·c1enc1ac1on
sobre a
comarca

Dous son os fenómenos que
condicionan o espacio rural galego e a organización territorial: a)
o municipios, creación artificial
do século XIX (1835). Os máis
d le viven unha precariedade
funcional; foron espacios que seviron ó centralismo estatal, pasando
pola provincia: -catro se estableceron en Galicia en 1833; b) o
gundo el mento é a parroquia;
indi p n abl na anterior econonú d
ub i tencia, vén sendo

·············e

agora relativizada: diminuída a súa
significación por perda de habitantes e mesmo de representativid~de sqcial, ausentes dela a escola
e carentes moitas de cadanseu
párroco.
O Estatuto de Autonomía de
Galicia outorga estes poderes:

Organización e réxime
xurídico das comarcas e
parroquias rurais coma entidades
locais propias de

Por máis que algúns somos
defensores da parroquia, sen
embargo, como afirma Xosé Luís
Barreiro Rivas, "o recoñecemento
xurídico da parroqui.a rural crearía
enormes dificultades políticoadministrativas a cambio de moi
escasas vantaxes, cando non abertas desvantaxes de orde práctica".
Con todo, deberá ser potenciada
coma lugar de encontro da poboación dispersa. Este ·agudo político
pensa que a comarcalización

1

Xosé Chao Rego
supuría a reducción do número
de municipios, consonte criterios
de viabilidade económica, extensión, poboación, contorna xeográfica e condicións históricas.
O problema é que a comarca,
sendo concibida coma instrumento descentralizador, o proxecto da
Xunta produce o efecto contrario. O autor acusa ·peculiarmente
os conflictos internos do Partido
Popular "e moi especialmente os
que proviñ~n da sempre díscola
provincia de Lugo". N este asunto
só se libra o autor da pla.n ificación
comarcal, o profesor Andrés
Precedo Ledo, que traballou con
honradez e competencia.
Na Galicia actual existe un
desequilibrio territorial significado polo defec"to de poboación na
Galicia interior . e o exceso no
litoral e nas · cidades. Pero a función da comarca consiste en dinamizar este territorio galego tan
disperso usando o espacio comarcal, que goza de certa · unidade
.non ficticia. Se xa a parroquia viña
supoñendo un principio de des- ·
centralización -non recoñecido
xuridicamente-, agora hai que dar
ese paso decisivo que algún político dende a .súa Deputación trata,
interesado-, de impedir.
A cuesti6n está así: nas vilas que
son cabeceira de comarca é onde
se poden instalar industrias que
teñan que ver coas materias primas galegas. Serán núcleos activos
·que poderán ofrecer traballo sen
necesidade de que o · traballador
teña que renunciar á residencia na
.
.
propia parroqma.

RESUMO
Mentres existan os mumop10s,
o recoñecemento xurídico da
parroquia é urxente. Certo q'ue el4
perdeu entidade e algunhas están
deshabitadas, pero tamén o concello muqicipal padece inconve-

A súa función
consiste en ·
dinamiza-lo
·territorio
gal ego
nientes semellantes,. coa agravante
de ser base onde asenta o centralismo provincial, en definitva,
estatal. Poida que algunhas parroquias constitúan unidades ínfimas
pero cabe uriha solución parecida
á dos arciprestados eclesiásticos da
diocese, que axuntan varias parroqmas.

Alguén pensará que estamos
perante un capricho caro. O economista Enrique Sáez Ponte atina
no seu diagnóstico. "Dende a
lóxica da eficacia administrativa, a
superposióón de dous modelos
non , está xustificada; só os restos
da vontade centralista manteñen a
provincia viva. Sempre me sorprendo cando se comenta que o
gasto público en España se disparou pola aparición de dezasete
autonmS.as, cos seus gobernos e
parlamentos".
E o economista apunta: "En rea- ·
lidade esquécese que podían ser
eliminadas cincuenta deputacións,
cos seus executivos e cámaras provinciais,- gobernadores civís, delegacións de ministerios ... Dezasete
deberían ser máis baratos ca cincu~nta. Pero o que non se quería
era darlles máis forza ás autonomías concentrando nelas os recursos das provincias, por un re:flexo
de supervivencia do vello sistema.
E xa ternos comarcas con edificio
oficial, como ternos polígonos
industriais sen industria.

e · · ••oo••
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EDUCACION

Despois de varias semanas lanzando globos-sonda, o Ministerio de Educación presentou
o borrador da Leí de calidade da educación, que realmente é da reforma do sistem_a
educativo actual. Como non é ·a pretensión deste artigo facer unha aná.lise exahus.tiva do
dita documento vou sinalar algúns puntos qu.e me chamaron a atención

A opinión pública non dispón dun
documento no que se analicen os
problemas da educación, as alternativas posibles e a opción do minis.terio.
Dá a impresión de que se lle bota
toda a culpa a un sistema educativo
que non promove o esforzo, onde hai
moito fracaso escolar nos malos
alumnos e converte en vagos os bos
alumno . ¿Póde e crer que se queira
atall -lo fra a o colar cunha análise
tan up rficial? 11 ndo en canta que
ano a do nasos in titutos a
prim ira promoción educada desde

1º da ESO baixo a LOXSE, ¿desenvolvérónse · tódalas ·posibilidades que
ten esta lei para atalla-lo fracaso escolar? Se aínda non se desenvolveu, non
se esgotou un sistema educativo ¿por
que se qu.ere cambiar? ¿Que é o que
se pretende en realidade?
No borrador da Lei de calidade
clise que na ESO a avaliación dos
alumnos "farase tendo en canta os
obxectivos e os coñecementos adquiridos". Noutro parágrafo indica que
antes de finaliza-lo curso haberá

unha proba extraordinaria para os
alumnos que non superen algunha
materia.
Consecuencia disto é que na ESO só importan os coñecementos.
No sistema educativo actual deben
avaharse os conceptos, os procedementos e os valores e norma~ - ¿o
esforzo non é un valor?- e deberase
ter en canta o progreso do alumno.
Con esta lei non se trata de educar, só
de instruír. ¿É esta a . formación
humanística que proclamaban?

Outro punto chamativo é a reapa- . se o que se · pretende realmente é
ricióff da reválida, enterrada coa Lei
recuperar eses alumnos ou segregalos
do resto ·para que "non estorben" no
xeral de educación de 1970 e que
agora pasa a chamarse _"Prueba gene- primeiro ciclo da ESO e que d~sapa
ral de bachillerato". Sorprende esta · · rezan · do segundo ciclo · (14 - 16
reaparición cando se anunciou que se
anos).
suprimiría a selectividad~. Agora van
Quizais . con todo isto teñámo-la
impoñer ·esta proba para acada-lo
verdadeira intención desta reforma.
título de bacharel (ata agora con
Selecciona-los
"bos"
alumnos
aproba-los cursos xa se obtiña).
(entendendo por iso os que sacan
Ademais cada facultade pode poñer
boas notas), que non teñan nas clases
unha proba de acceso propia (quitan
outros alumnos que os poidan estorunha selectividade e poñen dúas).
bar no estudio, aínda a forza de que
Este é o purito do que máis falan os
estes estean escolarizados deficientemedios · de comunicación, ás. veces
creo que o puxeron a propósito ·para
que non se falara doutros que poden
ser de tanta ou máis importancia. Déronse moitos argumentos a favor e
algún que outro en contra, pero non
deixa~ de
ser curioso que a
·Administración non · saiba ~e un
alumno merece o título ou non des:- .
pois de responsabilizarse da súa formación académica durante os dous
mente, entre outras razóns, por non
cursos que dura o bacharelato. Para lle dedicaren máis presuposto á edusabela exanúna6 das materias deses
cación. Porque o fracaso escolar
cursos en dous ou tres días. ¿É isto
tamén é cuestión de investimentos
máis xusto e obxectivo ca valora-lo - (sobre is~o tamén hai un artigo no nº
traballo desenvolvido ó longo dese
621 de IRIMIA). Moitas das medidas
tempo? ¿D.espois de aprobar cerca de
para previr e palia-lo fracaso escolar
¡20! materias aínda non se s·abe se é na LOXSE non se puxeron en prácapto ou non?
t{ca en parte por falta de persoal e en

con esta lei
non se trata
de educar,
só de instruír

Un dos puntos máis conflictivos é
o do fracaso escolar na ESO. Para
palialo, no borrador da lei clise que
no primeiro ciclo da ESO (12- 14
anos) para os alumnos con dificultades de aprendizax:e poderanse constituír grupos de nforzo educativo.
Máis adiante tamén di que os alumnos repetidores que volvan suspender
pasarán a estes grupos de reforzo. As
dificultades de aprendizaxe poden ser
de moi diferente ~ipo: temporais ou
permanentes, limitación de capacidades . intelectivas, desmotivación ... O
• éxito que ·poden ter estes grupos de
reforzo, relativamente numerosos e
heteróxeneos, é cando menos dubidoso, polo que moitos non sabemps

parte porque a Administración non
fixo o esforzo de cambiar a mentalidade dos profesores cara á filosofia da
LOXSE (a escala ten que organizarse de tal xeito que saque o mellar de
cada alumno). Todo iso supoñería
dedicarlle máis cartas a este sector,
disque non productivo. Quizais todo
o que está a acorrer no sistema educativo non sexa serrón reflexo das
novas tendencias político-sociais,
onde os que teñen unha posición
dominante téñena que manter, aínda
que sexa sobre a marxinación, a
exclusión ou a conculcacióµ dos
dereitos dos outros. E todo co pretexto da modernidade, da eficacia e
do deficit cero.

Outra novidade que non ten desperdicio é o carácter españolista que
ten esta lei. Así, revitaliza e a Alta
Inspección do Estado co obxectivo
de controlar que as Comunidades
Autónomas non se desvíen da senda
constitucional en materia educativa.
E como consecuencia vánselle
outorgar competencias que antes
eran das Autonomías, como por
exemplo comprobar que os libros de
texto se adecúen ás ensinanzas núnimas. Por se fose pou.co a Alta
Inspección ·do Estado velará polo
cumprimento· dos dereitos lingüísticos dos alumnos "y, en .particular, el
de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado". Por se non estivese
claro confirmase que para o Estado
español a única lingua que merece os
seus coidados é o castelán. ¿Non é o
galega unha µngua oficial? Tendo en
canta como está a situación lingüística no ensino en Galicia e te punto da
lei é puro sarcasmo.
Quizais aquí está outra resposta ó

qu~ ;e pretende con esta lei. O
goberno segue coa súa teima antinacionalista, agora proxectada na educación. Búscase que os alumnos se
formen na idea de España, entendida
como o engrandecemento do Estado
empequenecemento
das
e
o
Autonorriías. Parece que hai medo a
que os nacionalismos rachen co
Estado español e que hai que recorrer a tódolos medios, entre eles á
educación, para que isto non acorra.
Como pai, como educador, como
galega e como cristián, ·este borrador
da Lei de calidade non fai máis próxima a utopía que desexo.

*Chegounos, por correo electrónico, esta interesante colaboración, da que por problemas de
espacio só podemos ofr~cervos
un estracto. Ademais tivemos a
mala sorte de extravia-lo nome
do autor.
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RETALLOS .
DE HISIORIA

Celia Castro Ojea

FREIRES, FREIRAS E 'MOSTEIROS 11
O século X é un momento privilexiado da historia moná~tica de Galicia, afirma o
profesor Andrade, pois nb seu decurso tiveron lugar un bo número de fundacións,
chegando estas ata o século XIII, que marca a crise da Baixa ldade Media.

_

.............

O escándalo de Loio e outros
retiros sonados
O mosteiros podían ser masculinos
ou femeninos, ou mesmo dúplices,
chamados así por teren no mesmo
edificio comunidades de monxes e
monxas, iso si, retirados para a orac~ón
e a penitencia. No decurso do tempo,
sen embargo, houbo problemas de
convivencia, mesmo escándalos sonados, que recollen as crónicas, como o
do Mosteiro de Loio, (curiosamente
en Loio houbo un milenio despois un
retiro de verán dos da asociación
Irimia, pero as crónicas neste caso non
falan de maior escandaleira, quitada a
sopa de ortigas). O caso é que ese tipo.
de mo teiros foi morrendo, e aplicóuselle-lo refrán que apuntabamos na
anterior entrega: entre santa e santo,
pared de cal e canto.
P ro con independencia desas miudeza , o papel do mosteiros na nosa
hi toria é fundamental e non se pode
tudiar en termos en canta a súa
importancia social, económica e cultural.

Foros e frades
Os mosteiros eran grandes propietarios de terras, desde a época fundacional, na alta Idade Media, ata a
desamortización xa· no ·s éculo XIX. A
institución do foro que perdurou en ·
Galicia ata hai ben pouco é consecuencia do acaparamento da terra
por parte dos mosteiros e da nobreza.
Te-lo control e a pr_opiedade da terra
era tanto como te-lo poder social,
político e xurisdiccional.
Todo ese patrimonio acadábase por
varios métodos, entre os que pode- .
mos considerar as· doazóns das terras
de realengo por parte dos reis, mercas
e outros xeitos de apropiación, pois
os mosteiros eran prestamistas e facíanse coas terras confiscadas xudicialmente.
Por outra parte os mosteiros e~an
un seguro de vellez naqueles tempos
para os doantes das terras. Tamén un
seguro de asistencia e ·mesmo de
santo enterramento nas súas lindes
con sufraxios asegurados -per sécula
seculorum- palas súas almas. Por iso

había grupos familiares que lle entregaban ó mosteiro a totalidade dos
seus bens, pois confiaban acada-la salvación a través da submisión á Sancta
Eclesiae.
Así que os mosteiros ademais dun
fin espiritual tiñan· unha finalidade
política: consolida-lo poder real en
moitos territorios pola concesión de
terras, inmunidades e compras feitas á
no breza.
O grande protector e promotor da
Orde do Císter en Galicia foi Alfonso
VII o Imperator, coroado rei na catedral de Santiago, fillo de dona Urraca
e.don Raimundo de Borgoñ~.
Non quera rematar sen animarvos
a que vaiades unha e moitas veces
polas ribeiras sanas do Miño e do Sil,
para coñecer e admira-las igrexas
marabillosas de San Esteva de Atán,
San Fiz de Cangas, San Miguel de
Eiré, Diomondi ou San Esteva de
Ribas de Sil, Verdadeiras xoias do
románico na máis fermosa das paisaxes .

HORIZONTE
UNIVERSAL

Victorino Pérez Prieto

OS CURAS E A SÍNDROME DO "BURNT-OUT"
Hai algún tempo chegábame unha noticia sobre curas nas antípodas do planeta, en
Australia. Fa/aba da Hsíndrome do burnt-out;' ou sexa, a síndrome do Hqueimado;' que
non tiña nada que ver con bombeiros.
_ Esta enquisa dicía que oito de cada
dez curas e- pastores sofren esta do enza segundo e. só un 21 % afirmaba
non sufrir nin ter sufrido esta síndrome de cansazo, esgotamento, frustra-'
ción e desánimo profundo que se
produce en persoas que fixeron unha ·
aposta ambiciosa e xenerosa nas súas
vidas, e que viven continuamente
expostas ós problemas persoais doutros
ós
que
deben
axudar.
Seguramente aquí teremos unha porcentaxe semellante. Por estes lares isto
de '~queimarse" no traballo pastoral
semellou sentirse con máis forza nos
últimos dez anos.
Esta síndrome do cura queimado
creo que ten diversas causas. Unha
delas téñena solucionado xa -teoricamente- os pastores protestantes: a
obrigatoriedade do celibato nos
curas. É evidente, logo, que o feito de
que os curas non poidan casar non é
a única causa de que se "queimen"
no seu traballo; pero a falla dunha
parella estable coa que comparti-la
vida, que. axude ó seu equilibrio afectivo e emocional, no canto de ser
unha dificultade para ese traballo,
· seguramente non ten pouco que ver
no .seu fondo desánimo.
Outra causa viña apuntada no inquérito citado : moitos pensan que o seu
labor non é adecuadamente recoñecido e valorado . .Isto ten que ver en
moitos casos coa falta de aprecio e
apoio interno (dentro da propia
organización), sobre todo cos que
son algo Óu moi críticos con liñas e
~ccións superiores, e noutros coa falta
· de valoración social. Xa dicía
U namuno que na Iberia a xente anda

detrás dos curas ou cunha vela ou
cun pao.
Ademais <leste desvalemento afectivo
e social están as causas internas . A
necesidade de ilusionarse cada día co
traballo que un fai, a pesar da rutina,
como acorre con calqu_e ra outra actividade cotiá, particularmente .aqueles
que implican especiahnente a persoa.
Tamén. a necesidade de face-lo traballo compartindo · as responsabilidades
comunitariamente, conxuntamente
cun grupo ou unha comunidade, non
como a obra individual dun heroe ...
A rniña amiga Paz Prieto escribía: "É
verdade que hai cansazo e vellez·, é
verdade que hai moito funcionariado

e burocracia ·nas · igrexas e na administración dos sacramentos. É verdade que a linguaxe eclesial queda desfasada e non é intelixible para a meirande parte da xente ... Tamén é verdade que houbo un Venres de Paixón
e de fracaso. Pero o Espírito segue
acendendo co'razóns e alumando
mentes ...".
Teño clara conciencia de non ser un
santo, pero convencido de que todos
precisamos palabras de ánimo; oxalá
que as atopemos de cando en vez e
que saib3:mos deixarnos querer.
¿"Curas queimados"? Este aínda
non, pero dígoo humilde e agradecidamente.

e · ··· · ··

O NOSOTABOLEIRO
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ASUNTOS ECONÓMICOS
Tal e com o explicamos. no
número
anterior
estamos
actualizando os pagamentos do
2001. Así, a tódolos que non
pagastes aín da a subscrición
dese ano, vaivos chegar á vosa
casa o correspondente contrarreembolso. É posible que a
algunha xente lle chegue o
contrarreembolso m alia ter
pagado. Iso débese a .que cando
fixo o pagamento non se

indentificou no banco ou que a
conta que está domiciliada non
corresponde co nome do subscritor. Se alguén se atopa nesa
situación que nolo faga saber.
Este sistema de pago é o máis
caro para nós (pagamos a
Correos algo máis de 3 euros
por reembolso) , polo que vos
pregamos que a subscrición do
2002 a fagades vós directamen-

te no banco ou vos acollades á
domiliación bancaria cubrindo
o impreso que vai nesta revista
(tamén vale unha fotocopia).
Para calquera dúbida ou problema podedes chamar ó 98225-41-25, mandar unha carta ó
apartado 980 d~ Santiago de
Compostela ou un correo ó
enderezó electrónico
irimia@wanadoo.es.
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E HISIORIA

Anxo Maure

O CARBALLO CON BOTAS (UN CONTO RECICLADO)
No país das fragas, no mundo dos
bosques, unha árbore ficaba triste,
estaba soíña, soíña de todo.
Fora un tempo no que os homes
converteran aquelas terras vizosas en
ermos montes . Primeiro emporcallaran con verquidos de lixo, despois
déralles por penderlle lume ás árbores . Foi o caso que co paso do tempo
unhas morreron envelenadas pola
contaminación e outras arderon.entre
as lapas dos incendios.
Don Quercus que así se chamaba
aquela árbore fora sabedora dos cantos do gato con botas aquel que cruzaba o seu bosque na procura do
marqué.s de Carabás e do rei e a princesa. Mais tamén para o gato corrían
malos tempos, a xente esquecera os
cantos e el tivérase que retirar a unha
palleira aban~onada preto daquel
mundo.
Un día o gato, velliño el, perdeu
unha bota, unha das súas vellas e desfeitas botas, nun do seus paseos polo
bosque.
Aquela bota ficou preto de Don
Quercus e o vento do outono
encheuna de terra. Cando caeron as
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follas e as landras unha delas foi ficar
dentro da bota vella do gato do
conto.
No inverno, o gato, atopou no
medio da fraga aquela bota vella e
con cariño recolleuna e levouna para
o seu palleiro, pousouna no chan e
cando se decatou puido ollar como
asomaba a cabeciña dentro da bota
un _rabiño da landra agramada.
Deixouna medrar, botou follas,e
converteuse nun carballo dentro da
bota; era o "carballo con botas".
Con tino e precaución no outono
seguinte trasplantou aquela árbore
moi preto de onde vivía Don
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Quercus ·e pousou de novo a bota
vella o carón daquela árbore.
Co tempo o que fora gato con
botas converteuse no m ellar amigo
de Don Quercus agasallándoo con
moitas árbores froito daquelas súa
botas m.áxicas.
Dende aqueles tempos os pai r ciclaron o cont~ do gato con botas e
cóntanlles ós seus fillos cando se fai
noite, para durmilos, os cantos do
"carballo con botas" porque saben
que algún ·día as fragas galegas han
volver ó seu esplendor cando os
nenos e nenas planten cada día centos de árbores.
1
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Lidia e Valentina

O MAPA SOCIOLINGÜÍSTICO DE GALICIA
¿Cales foron as vosas reflexións sobre o gráfico do outro día?
¿Sorprendeuvos? Pois hoxe aínda traemos ma1s datos do Mapa
Sociolingüístico de Galicia 1 para que cando lle oiades a alguén comentar que
"el gallego no se habla" vos poidades apoiar en cifras,. recollidas de xeito rigo.roso mediante enquisas serias, que
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avalan que somos máis de catro dos
,____
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que falabamos ... Si, xa sabemos que
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as zonas urbanas, e principalmente
a xente nova que vive nelas, están
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moi castelanizadas, pero aínda non
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son m.a ioría nin moito menos. De
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·
calquera xeito, a lingua materna é a
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que vaiades vivir á urbe.
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36,6
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ILJ escribir
Ímosvos presentar üns gráficos
que falan por si mesmos:
Competencia en galego nas catros destrezas lingüístiFixádevos na diferencia existente
cas, en Galicia e tres cidades galegas.
entre todos aqueles que poden
entender e fala-lo galega fronte ós
70
que o ·poden ler, e aínda máis os
60
50
que son· capac;es de escribilo.
40
. Agora queremos que vexades
30
uns datos que tamén son relevan20
tes sobre a relación entre a lingua
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na
que se aprende a falar e a que
o
Só
Máis
Máis
Só
se
adopta:
logo como lingua habicastelán castelán
ga/ego
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tual de uso.
0,2
5
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62,1
• Galego
¿Decatástesvos de que só un
37,4
46, 1
14,3
2,2
Ll Castélán
62,
1 por cento dos que mamaron
1,
1
43
51,5
4,3
• Asdúas
o galega son monolingües na súa
Lingua habitual dos entrevistados segundo a súa linpropia lingua? Outro dato alar:gua inicial en Galicia.
mante. Así e todo vemos unha
Raiola cara ó futuro recordando a escala infantil do C astiñeiriño á que se
facía mención hai dous números nesta mesma revista. Ánimo a tódolos pais
para que esixan e colas coma esta; e ánimo tamén ós docentes para que
leven adiante máis iniciativas <leste tipo. ¡Xa é triste que os nenos que teñen
como lingua mat~rna o galega aínda hoxe non aprendan a escribir nela!
E en canto ás actitudes, fi.xádevos no seguinte:
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Crenza na igual utilidade do castelán e o galego nos diferentes grupos de idade.

mái novo , a pesar de que falan menos galega -como xa vimos t fien mellar actitudes cara a el. Pode ser un motivo de esperanza, pero
¡mo iño !, mái capen ar que· o galega está moi ben e que ten os mesmos
d r ito ó ca telán: ¡Tend que falalo! ·

··············e

1 - O MSG é o resultado dun estudio feito a partir dunhas enqaisas que se fixeron nunha mostra de
xente que representaba a toda a comunidade. Preguntábaselles pala súa lingua habitual, pala súa lingua materna, sobre os contextos nos que usaban o galega, sobre as opinións que tiñan respecto da
nasa fala, etc ...

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Quero chamarlle Muhammad
e non falar de Mahoma
porque os occidentais
tomámolo un pouco a broma.

2. Pensa a xente que este home
é un cierno que polo visto
pensou e fixo o contrario
do que o noso Xesús Cristo.
3. Pero o Corán, libro sacro,
que é o que nos serve de guía,
fala moi ben de Xesús
e da nai,Virxe María.
4. Certo que o monoteísmo
do Islam é tan estricto
que non acepta a Trindade
para eles un delicto.
S. Nosotitros, os españois
ternos metido na chencha
o desprezÓ por Muhammad
e cos árabes, perrencha.
6. Témolos por luxuriosos,
ben cubertos os cadrís
soñando na outra vida
co paraíso das hurís.
7. Hai lugares en España
nas que tódolos veráns
escenas se fan de guerra
entre mauros e cristiáns.
. 8. Sempre gañan os cristiáns
aínda que diga a historia
o contrario; aquí manda
a paixón, non a memoria.
9. Ó bautizaren un neno
nalgures este refrán
funcionaba: "Tráesmo mauro
e devólvocho cristián".

1O. Contra a opinión de moitos
hai que dicir que en España
portáronse con respecto
e bastante boa maña.
11. En Compostela, a imaxe
de Santiago, dacabalo,
1natando mauros é asunto
ben pouco serio, moi malo.

12. Que cadaquén examine
se é víctima de Occidente
que, cando fala do Islam,
despreza, insulta e mente.

