Ouen é da terra, á terra
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EDITORIAL EDITORIAL

Cada
día o horror aumenta, nunha conta sen fin.
As imaxes, os informes, as testemuñas que
chegan diariamente de Iraq e de Israel asolagan a nosa razón de desesperania e incerteza. Como é posible chegar a limites semellantes? No nome de que ou de quen se
xustifican tanta dor e sufrimento? Ata onde
están dispostos a chegar certos gobernantes
nesta carreira entolecida polo control do
mundo o enriquecemento?
Desde a chegada de Bush á \:asa Branca,
asistimos ·asombrados .á violación impune
das convencións internacionais básicas, á
ridiculización da ONU -que somos todos
nós- e, en definitiva, a un fornecemento da
liña· dura coa que os EEUU se autoproclaman "salvagardas da orde mundial e defens r dos valores democráticos". Esa é a
x.cusa coa que entran en Afganistán,
• 111 ntan o caos en Iraq e apoian a Israel na
. Cia políti a d
xterminio. Os intereses
e n 'mi
x d control d zonas
cstratéxi < ,
erto toqu mesiánico mobiliz n a na ión mái pod rosa do mundo, e
s n ' me 1110 t mpo as razóns que. deslixitiman as súas intervencións. Alguén ere a
e tas altura que é posíbel establecer un sist ma democrático nun país (Afganistán,
Iraq) no que os recursos ec_onómicos quedarán nas mans dos invasores? Como crear
unha orde mundial nova, na que os dereitos
e liberdades non sexan patrimonio duns
poucos cando os medios para conseguilos
on as torturas, a imposición, o asasinato e o
expolio? O mundo árabe. ten motivos máis .
ca sobrados para a desconfianza e a confrontación. "O eixo do ben", no seu afán
"liberador", provoco u a creación dun novo
foco d~ tensión e inseguridade, de dimen:_
sións aínda non totalmente coñecidas.
É máis que evidente o fracaso de políticas
como as de Israel ou EEUU, e a necesida- ·
de, polo tanto, dunha nova maneira de concibir a relación internacionais. A demoracia
a lib rdade nc:m son patrimonio
x lu ivo de ninguén. Os único interlocutor válido ó poden er a iegalidade e o
r p cto ó d reito representados por institución orno a ONU ou o tribunais inter- ·
na 1 nai .
horror non é o medio nin o
fin .
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A AQUELA ENTRE MESTALLA E A MECA
- Collemos un voo "charter" inzado de xente. Iamos todos arelantes, ó axexo das emocións que nos agardaban. Aterramos con
retraso porque as viaxes se multiplicaran e canda nós estaban a
chegar outros avións. Coma faltaban unhas horas paseamos pola
cidade e logo demos voltas ó redor do lugar onde se ía celebrar
o encontro.
O vello profesor tomou folgos e continuou con aquel relato lonxano no tempo, pero fresco na memoria.
- Foi magnífico, as emocións pasábannos por riba en grandes
vagas; por veces eran contidas, por veces deitábanse fóra de nós a
xeito de cánticos. Voltamos para a casa enormemente satisfeitos.
Cheos de felicidade. Os corpos arrodeados das cores identificativas, eón esa mestura de cansazo vibrante dos vencedores e dos

iluminados. Conscientes de estar gozando un deses momentos
inesquecibles que che toca vivir na vida. Aquelados de vez.
Traguiamos tamén recordos para os da casa, unha medalla, unha
figura, unha prenda. A1í mesmo, nos corredores do aeroporto
seguimos cantando e celebrando xunto con outros que µos esperaban e que tamén celebraban o intre histórico.
F~o outra pausa; quitou o pano para enxugar a fronte e prosegum.
- Cando chegamos á igrexa fixemos a ofrenda. Depositamos o
froito máis valioso dos nosos esforzos ós pés da Virxe. Todos celebramos o acontecemento. A emoción era intensa e a xente vibraba cos símbolos propios, coas palabras encendidas dos lideres, coa
calor do grupo humano que se sentía único e invencible, victorioso, cohesionado, cáse que en ·éxtase relixiosa.
- Profesor, - dixo Ún dos alumnos de pelo curto e ~rrizado-, iso
que nos cantas paréceseme moito ás peregrinacións á Meca das
que me fala meu avó.
-Non, home, na Meca non hai Virxe. Fáloche de cando gañamos
a copa da· U efa no ano 2004.
- Pero, ti vas á misa?, - interrogou o cativo-.
- A que vén esa pregunta?, -respondeulle o profesor- Non falabas da Meca ... , que diga da Virxe?
- Non, home, non, fáloche de fútbol , do Valenc1· a , d a U e1a
r .. .
¡Santo "Dios", que pelota tes na cabeza!.

Tereixa Regal Ledo

A PALABRA

\O ECO
Non pódemos aínda con todo.

Xn 16, 12-15

Irnos sabendo da verdade pouco a pouco.
Aínda teño moitas causas que vos dicir, pero non podedes

Pouco a pouco a irnos avaiñando.

con elas agora. Cando veña El, o Espirito da Verdade, havos

Para non asustar-me,.,te-lo-la-nos-vos-las-los.

encamiñar á verdade plena, pois non vos falará pola súa

Para non mancar-me-te-la-lo-nos-vos-los-las..

canta, senón que vos dirá o que escoitou e anunciarávo-lo

Para non violentar-me-te-lo-la-nos-vos-las-los.

que ha de pasar. El hame glorificar, pois recibirá do

mw e

interpretarávolo. Todo o que ten o Pai é meu, por iso díxen-

En todo hai algo de verdade.

vos que recibirá do meu e volo interpretará a vós.

En todos e todas hai algo de verdade.
En Bush tamén hai verdade, coidadiño con aniquilalo!

E no pobo, na rúa, en contra da guerra de Iraq,· hai verdade luminosa
Pobre de quen non a escoita ! Maldito el!
E en Fraga · hai verdad e,

A CLAVE
MISTERIO DE COMUÑÓN, NON ARITMÉTICO
Grabriel Marcel desenvolveu unha filosofía do misterio non
como o descoñecido que nos supera totalmente senón como
o coñecido inesgotable que sempre 'ofrecerá novidade pero ·
non contradicción co que se principiou a gustar e coñecer
realmente. E misterio ten tamén, segundo el, outra característica: que só se inicia .no coñeceme.nto por implicación,
non pala análise intelectual externa, senón pala inmersión,
polo baño que nos envolva vitalmente, sen . restriccións,
como suxire o bautismo ...
Deus .misterio trinitario, Deus Santísima Trindade, non foi un
resultado de matemáticas teolóxicas senón o froito maduro
dunha longa ·convivencia co misterio de Deus que xa se
apuntaba no Primeiro Testamento (lect. de Proverbios). iluminouse con Xesucristo e foise asimilando por parte da
lgrexa durante catro séculas ata que no 451, e en
· Calcedonia, conseguiu atapar palabras que naquela cultura
expresasen a divindade de Xesucristo sen di.minuír en nada
a súa humanidade.
Se á lgrexa lle levou máis de catrocentos anos atapar unha
expres·ión do misterio que vivía, . non hai que amilagrarse
que tamén a nós nos pida busca e escoita ... A Trindade de
Deus pode ser un artigo de fe baleiro, ou pode ser o máis
práctico para a vida cristiá: potenciar o encontro concreto
con Xesucristo, pola escoita diaria do Espírito, para encontrarnos desde a cornuñón coa experiencia de renacermos
fillos do Pai, é dicir coma Xesús, con el e por el na unidade
que dá o Espírito.

e nos caciques e· nos bispos reaccionarios, tamén hai verdade.
A verdade ten cheira a herba
e tamén é terra (aínda que non o parecera).
A verdade é vermella sangue-dor e vermella sangue-vida e amor.
A verdade é branca. Transparente.
A verdade é todas as cores -arco da vella-,

•

e todas as músicas en sinfonía aberta, universal:
é o canto do mundo. Canto da vida. Canto do ser.
A verdadé fecundándose a cada instante,
en xestación ininterrompida,
alumándose a si mesma.
A verdade en comunicación continua.
Enerxía creadora.
Alento íntimo.
Ela estanos a encamiñar.

APENEIRA
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IMOS DE ROMAXE á Virxe da Peneda ó Monte do Viso, polo 7 de xuño
preto de Redondela, na cima dun castro, coma moitas outras ermidas. Mergullámonos
na paisaxe nela proxectamos as nasas emocións e sentimentos, gozamos das rías de
Vigo e Pontevedra. Irnos compartindo as cantigas de sempre: "Miña Virxe da
Peneda/que fondiña se foi pór/en.tre toxos e carqueixas/penediñas de arredor./Miña
Virxe da Peneda/ten unha mantilla de ouro/para darlla a unha mociña/que vén de Riba
de Lauro':

A CASA DA TERRA é un

prodixioso destino. de fin de semana en

Anta s da Ulla, unha casa rural moi ampla con colmeas, harta, talleres e seminarios
sobre meditación, masaxes, danza, música, etc., ou campamentos de verán en tendas·
instaladas arredor con xogos cooperativos, educacion medioambiental, elaboración de
alimentos, etc. Para máis información: 986781782 ou acasadaterra@yahoo.es
No "Día do Medio Ambiente" lembramos
o
Neste mes tan europeo non poderrios
11

DIA
EUROPEO DAS
AVES". Viaxamos ó Estuario do
esquecer o 24, o

Miño, onde ata a primavera se achegaron centos de persoas para ollar a invernía de aves de paso: avefrías, patos
reais, garzas, garcetas ... nos

ob~ervato-

rios ali instalados, na foto. Onde non
atopamos aves mariñas nin das rexións
hum idas é no Courel, xunto coa Limia e
Enciña da Lastra, as máis ricas en aves.
Vén de saír a Guía de las aves de O

Coure/, que recolle máis de 100 especies,
algunhas ·como a aguia real, a charrela e
o buho real, que corren o risco de desaparecer. É un libro fe.r~oso feito por un
equipo que coordina Xosé Guitián, presidente da Sociedade Galega de
Ornitoloxía.
···············o
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PASKÓ, capitán

GREGORI
de fragata e xor-

na.lista. Este ·home sufriu todo tipo de
tortura e ata cárcere, de onde foi liberado pala declaración de "preso de conciencia" por Amnfstía

Internacional.

Levárono á cadea porque denunciou o
risco da flota de submari'nos nucleares de
Rusia no mar do Norte e no Báltico, os
verquidos. radiactivos no Pacífico. As
autoridades cualifican de información
secreta, o que para Gregori é un atentado contra a vida e a terra. Así, 12 submarinos atómicos afundíronse no norde de
Europa cunha carga contaminante das
augas.

¡

Alfonso Blanco Torrado

NAS ELECCIÓNS máis de 18.000 europeos que residen entre nós poden
votar. Europa é un rnntinente que está a superar a división do "Muro de Ber_
lín", pero
O 31 de maio é o segundo cabodano do

~on

moitas crebas, onde os países que acaban de chegar non rozan o 400/o da renda

asasinato de 26 indíxenas

dos anteriores. Na foto, a Praza do Obradoiro de Santiago o 1 de maio, celebrando a

ZAPOTECOS no Estado

ampliación na que se integraron grandes estados pero tamén vellas nacións que a his- .

mexicano de 0-axaca. A nova constitu-

toria converteu en pequenos estados, sen máis transcendencia política nin económica

ción recoñece que esta "nación ten

ca Galicia, Catalunya e Euskadi, que se presentan nunha candidatura como Galeusca.

unha composición pluricultural susten-

Lembramos aquelas palabras de Ramón Piñeiro: "Galegas por nación, españois por his-

tada orixinalmente nos seus pobo.s indí-

toria e europeos por vocación".

xenas", pero o respecto ós seus dereitos
está moi lonxe de ser real, xa que o
400/o viven na miseria máis extrema;
de?pois da revolta zapatista de 1993 en
Chiapas, agora están a organiza-las

H XORNADA DE
ECONOMÍA
ALTERNATIVA

Xuntas do Bo Goberno, coordinada polo
Comandante Marcos (na foto).
A

11

VIRA VOLTA"

quere

virar as conductas rutinarias e pasivas
da mocidade. É un convenio entre o
Concello de Cambre e a Asociación
Panda parp actividades como vídeofórum, xogos, ritmos modernos, danza,

A 11 XORNADA DE ECONOMÍA ALTERNATIVA

teatro, busca de emprego, psicorriotrici-

organizada pdla Cova da Terra ten lugar q 29, na Residencia Universitaria Bale Gay de

dade no Centro Sociocultural. É un pro-

. Lugo, na liña da transformación social. Así van fa lar Carlos Ballesteros

grama que quere chegar ós 2.500 veci-

("Responsabilidade social nas empresas. Auditorías sociais"), e Javier Ortega
("Democratizando a economía: unha experiencia concreta da economía social").

ños do Barrio da Barcala, no que o 31 º/o
non cumpriron os 16 anos, para promo-

Ademais haberá táboas redondas sobre: "Selos de garantía" e "Viaxar ó Sur: outras for-

ver a creación e o compromiso das

mas de turismo".

mozas e mozos dentro daquela comunidade.

O DÍA DE PORTUGAL ábrenos tódolos camiños que endexamais
deberon estar pechados. No 2001 atravesaron as dúas pontes sobre o Miño 12.597
coches de media cada día; a porta de Valen~a-Tui foi a máis utilizada entre os dous
estados. Hoxe representan o 230/o dos estranxeiros aquí. Máis de 2.000 sanitarios
galegas traballan ali. O Centro de Língua Portuguesa de Vigo é outra vía lingüística e
cultural de comuñón. Celebramos esta fraternidade entre as dúas bandas da raia
cunha flor que nos é comun: a anemone trifolia, que medra agora á sombra das carballeiras ou ás beiras do Miño e os seus afluentes, unha herbácea galaicoportuguesa
que viste dun xeito rechamante os nosos montes.

e ... . . . .

POLÍTICA
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DO TALANTE NON SÉ COME

f~GAL~RIA~

~ARGAD~LO~

~ 27891 CERVO (Lugo)

Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax :
982 - 55 78 04
~ O CASTRO DE SAMOEDO

15168 Sada (A Coruña)
Teléfs.: 981 - 62 09 37 I 62 02 00
Fax:
981 - 62 38 04
~ Rúa Nova, 16

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 - 5819 05
Fax:
981 - 58 18 88
~ Provenza, 27 4 - 276

08008 BARCELONA
Teléfs. : 93 - 215 03 68 I 215 01 79
Fax:
93 - 215 01 79

~" Zurbano, 46

Fa/ando da entrevista de Rodríguez Zapatero con Berlusconi e
da boa relación aparente entre. os dous, preguntaba con sorna
Mariano Rajoy se lle dera unha dobre ración de talaf!te. Desde
logo o presidente do gobern9 mantén esa faciana de _
mansedume que el mesmo definiu no .seu discurso de
investidura como novo talante.
Pero nesa mesma comparecencia no Congreso, resultaba evidente que ese
bo talante por si só non resolve os problemas. Cando Francisco Rodríguez e
Fernández de Mesa-pedían garantías de futuro para os estaleiros, Zapatero deu
palabras moi boas, pero moi inconcretas e insatisfactorias para a xente preocupada polo futuro da antiga ASTAN O. E cando S6lbes concretaba algo máis
non abría precisamente perspectivas favorables neste punto.
Pero é que noutros ámbitos da política estatal tampouco se· aclara o futuro. A ministra de Fomento ten moi claras as necesidades e compromisos para
completar a rede interior do AVE en Andalucía, onde tivo antes responsabilidades de goberno. Pero non ten as cousas tan claras sobre a primeira liña do

2801 O MADRID
Teléf.: 91 - 3104830
Fax:
91 - 3104830

~" Habana, 12
32003 OURENSE
Teléf. : 988 - 37 09 26
Fax:
988 - 37 09 28

O r~forzo do Estatuto,
asunto preferente

~~ Dolores, 55

15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax:
981 - 35 3716
~~ Pza. Sto. Domingo, 4

27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 49 13
~~ Urzáiz, 17
36201 VIGO
Teléf.: 986 - 22 00 50
Fax:
986 - 22 04 74
(~ Albareda, 17

41001 SEVILLA
Teléf.: 95 - 421 67 08
Fax:
95 - 429 37 43
~ Via A. Volta, 20
MILANO, 20121
Teléf.: 02.657 58 99
02.657 58 99
Fax:
«~ Oliva, 24
36001 PONTEVEDRA
Teléf. : 986 - 85 25 84
Fax :
986 - 85 79 18

«Ei

· · · ··· · ·e

Praza de Esp?-ña, 2
27400 MONFORTE DE LEMOS (Lugo)
Teléf.: 982 - 40 26 57
Fax: 982 - 41 60 33

AVE para Galicia. E todos lembramos a levísima alusión feita por Rodríguez
Zapater9 no debate de investidura a todo o Plan Galicia.
. O reforzo do Estatuto .está na primeira liña das relacións

entr~

os principais

partidos. Unha posibilidade que Manuel Fraga daba por· pechada mentres
mandaba Aznar en Madrid e

q~e

agora lle resulta perfectamente .. asumible,

igual có proxecto de policía autonóma. Por iso o presidente .aceptou compracido a demanda de entrevista de Pérez Touriño, que lle vai permitir seguir
controlando a axenda política en Galicia e manter a súa autonomía fronte a
Mariano Rajoy que, de todas formas, mostra tamén QUtro talante menos fosco
có de Aznar.
Pero a Manuel Fraga tamén se lle está acabando o tempo. No Partido
Popular andan moi revoltos. Todos coinciden en qu~ o presidente non debe
ser outra vez candidato, pero tampouco conñan nas posibilidades electorais de
ningún outro, como o demostran as enquisas. E mentres ningún dos posibles
sucesores renuncia ás súas aspiracións, o presidente tampouco quere manifestar polo de agora as súas preferencias. Anunciou que ía nomear un vicepresidente despois das eleccións de marzo; logo, aprazou a decisión para despois das
europeas, e...agora deixa a cousa para setembro.
Ou sexa, que as cousas están verdes.

J

O PETO DO ~
SANTOANTON
......................... ... . .......................Riibeii".Ariimbúril"·
Viña asubiando o Himno de Rego. Vaia,
non é que sexa moi bonito, pero estou da
voda ata a comandancia. San Antoniño, casou
o príncipe de España, seica. E non sabes· a que "
montaron, por non falar dos cartos ... ¿e non
podían casar na parroquia . coma· todo o
mundo? Digo isto porque Víctor de Ar'.?úa quería casar na capela dun
Pazo,. non por distinguirse, que é un obreiro, pero así facía o convite
na carballeira, que quere que haxa polbo (.. .á feira) e carne ó caldeiro e nada de etiquetas ... Pois dixéronlle que non no arcebispado, que
tiña que casar na parroquia. O Víctor anda cabreado, di que hai cristiáns de primeira de segunda e de terceira, e que é moi fácil facerse
o duro cos pobres. Hoxe escoitei na radio a xente que chamaba
cabreada., pois hai cregos que teñen exclusivas con fotógrafos para as .

vodas e non deixan que ·os noivos escollan, mesmo en Cataluña mandaron un crego ao xulgado. Houbo un barullo por unhas pinturas
que fuco un tal Kiko n~ catedral de Madrid ... Eu mireinas m:in periódico. De arte non entendo mÓito, pero estiven unha vez nesa catedral, nunha excursión, éche feísima, mesmo no verán parece que vai .
frío. O peor foron as vidreiras, que parecen dun peubé (PUB), coma
di Fernando de Palas. A min gústanme as igrexiñas da aldea, coma a
do S. Alberte en Parga, que sei que lle cae o teito e ~nguén a arranxa. Pois aquí déronlle unha chea de millóns a unha igrexa da cidade,
que .non estaba tan mal. Digo eu que podían repartir. Foron as l~tras
galegas, co Xocas, que boa xente er;i. Merquei a prensa e viña en galega, houbo un acto no concello e foi en galega, os da cultural da
. parroquia fuceron todo en galega, escoitei á radio en galega, e mesmo
un garda ,civil fuco unhas dedaracións n~ tele, en galega, e falábao
ben, coño. Á tardiña fu~ a un cabodano á vila, en galega?, pois non,
foiche todo, todo en castelán. Fun saudar o sancristán, que é un vello
amigo, e os cregos estaban na sancristía falando galega. Voume, que
hai causas que non entendo, e ti hoxe tampouco falas moito, non che
dará agora polo castelán? Veña, que vivan os noivos ...

ENTREVISTA
,
CONVERSA CON CARLOS MANUEL CALLON,
PRESIDENTE DJ,\ MESA PPLA
NORMALIZACION LINGUISTICA ·
A Mesa leva case 18 anos loitando por dignificar a nasa lingua en todos os eidos e esa era unha
u al presidente, Carlos Manuel Callón. De por parte, foi
boa razón para fa/armas co seu act_
sorprendente a denuncia por neglixencia que presentaron contra os inspectores educativos pola
súa pasividade ante o incumprimento do decreto que establece as materias que deben ser
impartidas en galega nos centros de ensino. E é que no ensino é onde nos xogaá10s bda parte
do noso futuro. Para valorar estas e outras iniciativas, pasados xa os actos do Día das Letras,
ofrecémosvo.s esta entrevista.

A MESA ~~t~i

de texto están en galego. E o resultado
foi peor do que agardabamos: 1 de cada
3 centros incumpre o Decreto nos
libros de texto. E polo que respecta á
lingua de docencia a situación é aínda
peor. Por exemplo, hai moitísimos centros nos que se imparte a Historia de
Galicfa en castelán.

Esa denuncia, non obstante,
alguén a estendeu, nalgún caso, a
profesores e profesoras concretos.
Houbo certas accións por parte dalgún grupúsculo independentista coas
que non estamos en absoluto de acor...:.
Carlos Callón no local da Mesa en
do nin cos procedementos nin co disSantiago
curso. Nos eremos que é negativo e ata
Por que decidistes denunciar a
contraproducente culpabilizar ao pro20 inspectores de ensino?
fesorado . Quen ten, en primeira instan.Porque o Decreto 245/95 que estacia, a responsabilidade é o Goberno
blece as materias que se deben impargalego e a inspección educativa.
tir en galego ten .xa 9 anos de existen- ·Rexeitamos rotundamente calquera
cia que equivale a dicir 9 anos de
tipo de lista negra e; por outra par~e,
incumprimento. Moitas foron as asonós non ternos constancia de que . o
ciacións, organizacións sindicais, asoque din deses profesores ou profesoras
ciacións de pais e nais, movementos de
sexa verdade. N ós o único que fixemos
renovación p edagóxica e moitos outros
público foi o nome dos inspectores.
colectivos que reclamaron os seu cum.Nin demos nomes de profesores e nin
primento. O goberno galego sempre
tan sequera de centros onde se incumre pondeu con m aquillaxe, desinterese · prise o Decreto.
·
ou , implemente, con m entiras. ·
E por que os inspectores?
Com o foi o proceso que seguisPorque eremos que a cuestión no
tes?
profesorado é distinta. Pode que haxa
Emp zamo por recoller informa:_
casos de r~xeitamento cara á lingua,
i ' n . mái doado é aber se os libros
p ero noutros non. E tamén pode que

non teñan o libro de texto en galego
por outras razóns. Que hoxe, dalgunha
·materia de obrigada impartición en
galego haxa só dous libros de texto en
galego no mercado é unha barbaridade.
E a Xunta non fixo nada ao respecto?
Pois · nada, cando debía paliar esa
situación, na que un profesor ou profesora pode non ter unhas opcións moi

Tres de ·cada
catro centros
de ensino
incumpren a lei
reducidas na escolla do libro. O que
tería que facer o Goberno é garantir os
materiais pedagóx:icos en galegó en vez
de gastar os cartos en fogos de artificio ·
coma a campaña Entre nós, en galega.
E observastes algún · resultado
coa denuncia?
Pois por primeira vez en 9 anos os
inspectores visitaron os centros, ás
veces de xeito monográfico, para interesárense · polo cumprimento · do
Decreto. E a raíz das mobilizacións
estudantís do 28 de abril xa soubemos
que centros onde se incumpría .o
Decreto recibiran unha carta (.\.sinada

'n,
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polos inspectores nas que .se lles esixía,
por escrito, o cumpr:i:mento do
Decreto e que debía ser asumido po_lo
profesorado, os departamentos e. mais a
dirección dos centros. Con todo non se
trata de tirar a pelota só ao tellado do
profesorado cando o Go berno ten que
garantir cuestións fundamentais.

E que datos manexa o Goberno
sobre este asunto?
Depende do ·día, porque o día das
mobilizacións estudantís, Celso Currás,
· Con~elleiro de Educación, dixo que o
Decreto xa se cumpría en todos os
~entros e que non había por que manifestarse. Ao día seguinte_ o Director
Xeral de Política Lingüística dixo que
se incumpría en 144 centros e no resto
había "pequenas irregularidades". Que
unh~ materia que debía darse en galego se faba en castelán é unha pequena
ou grande irregularidade?

O Decreto afecta tanto ao ensino público coma ao privado. Con
todo, no privado a situadón ·é
peor.
Si, hai algún caso no que a umca
materia que se imparte na nosa lingua
é a de Lingua e Literatura Galega. Por
iso nos alegramos dunha iniciativa moi
importante da Federación de Centros
Relixiosos de Galicia (Ferega) de iniciar un plan de normalización lingüística que ten como un dos obxectivos o
cumprimento do Decreto, aínda que a
lexislación había que cumprila hai xa 9
anos . De todos os xeitos saudámolo
moi favorabelmente e, ademais, teñen

outros obxectivos, coma a galeguización da vida interna dos centros: circulares, actas, rotulación, etc . .

Esperamos que o plan sirva para cambiar actitudes, pero se queda nun documento e despois non vai haber vontade de desenvolvelo non vale de nada,
Porque xa ternos ordes de decretos
incumpridos. A toponimia, por exemplo. Máis de 20 anos de Lei de norm alización que din que a forma debe ser
a galega e aí está o alcalde da C?ruña
sen facer caso. Moitas son as voces que
lle . din que ten que cumprir a lexislación, pero ningunha é a do Goberno
galego. E así podemos repasar os artigos
da Lei de Normalización e poñernos a
rir por non chorar.

O PLAN XERAL DE .NORMALIZACIÓN
É dicir, que resulta imprescindí· Que opinión che merece o Plan
bel o apoio do Goberno.
Xeral de Normalización?
Claro, porque hoxe, cando hai un
N ós empezamos demandando que se
éxito,
non é porque estea detrás o
abrise a toda_a sociedade e que fose
·
Goberno
galego. É o caso da dobraxe
plural e participativo. Despois acudí-:
de varias películas infantís, que están en
gal ego
grazas
á
·M esa.
Lamentabelmente, haberla que engadir, porque a nós gustaríanos non ter
que facer ese traballo, que houbese un
Goberno que exercese as súas func10ns, e que o movem ento cidadán
puidese dedicarse a ou'tras tarefas
tamén necesarias.

O goberno galego
-non promove
unha política
lingüística activa

mos á chamada da Dirección Xeral de
En ocasión, dende sectores próPolítica Lingüística, expoñendo as
ximo ao Goberno, dise que a.
nosas discrepancias e participando dun · Mesa fai o que lle diga o Bloque.
xe.i to construtivo, como debe ser.
lso é certo?
Para que unha política lingüística
A Mesa é unha organización apartisexa boa é necesario planificar, pero
daría aínda que é verdade que moitas
para dar pasos cara a diante non fai falta
veces encontrámonos só co apoio das
ter un documento. Ternos un Goberno
organizacións nacionalistas -o caso do .
que nin sequera enviou aos centros de
Bloque ou Galiza Nova-. Aínda que
ensino unha comunicación dicindo
hai . reunións ·e con o u tras organizaque hou~o unha modificación das
cións para que secunden as nosas pronormas do galego, que non fai nada
postas, ás veces. non conceden nin a
ante a odisea coa que se atopa ~nha
entt_evista. A n osa preocupación fundaparella que quixo casar en galego no
m ental, e a de todos os que amamos o
Rexistro Civil de Santiago, un enfergalego, é que aqueles que non están co
mo que pide que o consentirnento por
galego e qu e non se definen como
escrito para atendelo no Hospital
nacionalistas estean tamén co galego. A
Clínico sexa en galego e rinse del sen
cuestión é ach egar máis xente, non
que o SERGAS · mova un dedo.
prescindir da que xa está.

ENTREVISTA
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marcadas polo Goberno galego. E
tamén é triste que moitos académicos,
mesmo con responsabilidade dentro da
Academia_respondan ás preguntas en
español cando llas formulan en español.

Mobilizacións do 17 de maio

AS ESTATÍSTICAS
Como nos van as estatísticas con
respecto aos falantés · máis· novos,
que son os que van garantir o
futuro da lingua?
e tudo máis recente é o do censo
de poboación e vivencias e e.stán na liña
de investigacións anteriores: a caída de
falantes entre xeracións como dato
mái negativo. Tanién se indica que nos
último 15 é cando se produciu a
maior perda de falantes, máis ca nos
anos 80, 70 ou ca no franquismo. Ten
algo que ver a chegada de Fraga ao
poder? No lado positivo está o aumen...:.
to das destrezas relacionadas coa alfabetización -a capacidade de ler e escribir
en galego- e tamén está o bilingüismo
pasivo, é dicir, a .xente é quen de entender o galego e, se houbese unhas política activas, hai posibilidades de recuperar a lingua, que non estamos falando dun condenado a morte.
Houbo algunha conclusión dese
estudo que destacase sobre as
demais?
Poi hai un dato absolutamente

E no cerne dese discurso estaría
a "pax lingüística"?
Si, é dicir, que aquí non pasa nada.
Sería o bilingüismo harmónico de
Fraga, permanecer na diglosia, nos prexuízos, en que "el gallego es para quererlo y el español para usarlo". Ou o
propio Barreiro, xustificando no seu
día ao alcalde da Coruña. E agora que
diga que os responsábeis son os usuarios máis ca das institucións parece
unha tomadura de pelo cando, por
exemplo, uns pais que queiran educar
ao seu filio en galego no ensino públi. co non teñen opción. Hai moita máis
demanda ca oferta.

ensino obrigatorio ou que xa o acabou
e que non se senten coas destrezas suficientes como para ler ou escribir galego: son analfabetos funcionais e polo
Malia todo debemos ver o fututanto falta un dos · obxectivos fundaro con ~speranza?
mentais marcados pola lexish.ción
Por suposto. Parece que hai medios
vixente: que saiban .l er e escribir nas de comunicación en Galiza que queren
dúas linguas cooficiais. E quen ten as
vender ~ morte do galego e sempre
competencias en ensino?
falan del como algo inviábel. Con
todo, a nos·a é unha . situaCión mesmo
Pensas que a reivindicación da
envexábel se a comparamos con outras
lingua foi esmorecendo nos últilinguas
mino rizadas, .e cunha política
mos anos?
lingüística·
activa isto poderla mudar
Creo que si e se non hai demanda de
de xeito substancial.
lingua · e moi dificil avanzar.. Cando
falamos · con distintas empresas par_a
que utilicen o galego a resposta sempre
Das . actuacións do eqµipo que
é a mesma: non hai demanda. Aí os
dirixes na Mesa, que é o que desusuarios tamén ternos unha responsatacarías dende que vos fiXestes
bilidade de esixirmos que nos atendan
cargo da organización?
na nosa lingua, sempre cun sorriso nos
Prirneiro que haxa debate, porque
labios, que non é cuestión de manter
pensamos que é moi importante que se
un litixio permanente contra a vida. O
discuta sobre a situación da lingua.
que si me parece moi preocupante é o
Despois salientaría os éxitos' conseguidiscurso de Xosé Ramón Barreiro,
dos no ámbito do ensino. Para o ano
presidente da Real Academia o Día
que
vén pode darse unha situación
das Letras Galegas .
nova: que os libros de texto que tiñan
que estar en galego desde hai nove
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CRONICADO
SAN .CIDRE

Movemento Rural Cristián de Galicia

O QUE SE AGRADECE M.EDRA E SOLECE
Conforme foi anunciado hai pouco en IRIMIA, o día 15 de maio os grupos do
Movemento Rural Cristián de Galicia celebraron, un ano máis, a festa da xente do
campo, o San Cidre; esta vez foi en Pardiñas (Guitiriz-Lugo). Ve/aquí a crónica sinxela
dunha xornada que resultou moi feliz e animadora para todos cantos quixeron celebra/a.
Un lema para unha vida
tempo. Marabilloso o día, como
O lema que escollemos este ano
marabilloso o espacio de festa onde
para encadrar a festa do S. Cidre, xa é
estivemos. Marabillosa a. acollida que
coñecido: "O que se agr4dece medra e tivemos, con aquel cafeíño con lel.te e
solece; o_que non se agradece axiña podre- rosca de Guitiriz que axudaba a
ce". Os veciños de ali preocupáronse entoarnos, a xuntarnos, a saudarnos, a
de facelo lucir nunha boa pancarta na bicarnos, a falarnos, a abrir así as por· entrada do campo de Pardiñas, onde tas grandes do día.
cada ano se fai o "Festival de
Fermosa tamen a capela do
Pardiñas'_', e que este ano se celebrará Balneario, onde se nos deixou facer a
os días 7 e 8 de agosto ..
celebración. Marabillosa a celebraQueremos esa frase como lema _ción, non tanto porque nela se diJce- .
desta xornada de festa, pero tamén sen palabras do outro mundo, ou
como lema diario co que no
porque saísen bordadas as participaMovemento Rural queremos facer
cións v'.ll'iadas ·que os diversos grupos
presencia e traballo no mundo · da
tiveron nela, senón porque ali se traía
aldea. Cando o ben que nos -chega á
moita vida_ diar:ia, moito esforzo,
mans, -sexa da clase que sexa, non o
moita. fidelidade, moito convenceagradecemos, é qicir, non o sentimos mento, moito apego á aldea, e moito
e vivimos como algo que por obra e apego tamén ó. Espírito a aldea que
quera recanto, onde menos o pensas,
gracia de moitos se nos ofrece en boa sobrev9aba Pardiñas ~un aquel extraofréceche unha oportunidade de
medida gratuitamente, daquela o que . ordinario de dozura e de enerxía.
Agradecemento pola comida, coma vida e de gozo, ó tempo que recolle
facemos é convertelo en posesión
unha realidade de loita e de esforzo
sempre corp.partid
e festexada.
propia, sobre a que exercemos dereito de procedencia e propiedade; e Agradecemento polas pícaras de previo. Algúns foron a feira de
Silleda, outros colleron a visitar os
nese caso, aínda que nos pareza que Vilalba, as do grupo "Buxos verdes",
non, o melloi;ciño das causas, que a. qu.e animaron a sobremesa, e no_s muíños de Guitiriz, outros achegáfixeron ·sacudir as polainas a. novos e ronse á carballeira de Santa S_abela, en
carga comuriitaria que levan dentro,
Outeiro de Reí ...
vellos. Agradecemento polas ilusións
váisenos das ma.ns, da vida.
Os grupos do Movemento Rural
duns e doutros, que, malia os tempos
considerámonos
tamén pequenas
mal.os
que
corren
para
o
campo,
se
Un lema para unha festa
adiviñaba nas mans e nos rostros de xoias, algo ignoradas, pero que están
Somos moitos s ql}e na aldea nos
aí facendo que o noso mundo rural
cantos por ali andabamos.
sentimos na abriga e na necesidade
sexa
ben acollido, valorado, coidado,
. de agradecer o moitísimo que a aldea
teña futuro, coas formas novas que
Estades invitados
n<Ds ofreceu e nos ofreae aínda hoxe.
entre todos, con todas as ferramentas
espois ' do ·remate da festaO San Cidre dest_e ano foi un exercique ternos ó naso alcance, seremos
cio .diario de agradecerriento, e un
encontro, palas seis da tarde, uns e
capaces de crear.
outros fómonos indo para visitar algo
enchernos de máis razóns para esta~
Invitámoste a coñecernos e, sobre
máis de mérito, porque, unha vez que
agradecidos.
todo se es da aldea ou estás en relase sae da casa; cómpre aproveitar o
Agradecemento polo día espléndi,_
ción con da -¡e quen non o está!día. Resulta impresionante comprodo que tivemos, despois de moitas
xornadas de auga e vento que· nqn bar como Galicia está chea de causas
' a participar na nosa loita e tamén
dignas de visita e de admiración: cal- nas nasas festas.
· presaxiaban nada bo a nivel de

e · ····· · · ·

AFNLG
Alá foi o día das Letras. Quen lle ía dicir a Paco del Riego que inventara un nicho de mercado para as axencias de viaxes!. Menos mal que aínda
hai xentes boas e xenerosas. Por exemplo as que traballan destrás <leste
título de fasquía ferriniana, que se corres·ponde coas siglas da Asociación
de Funcionarios para a Normalizaci<;m Lingüística de Galiza, un colectivo que veu traballando porque o galego estivese presente en ámbitos
xurídicos, administrativos e empresariais principalmente. Agora mesmo
estano intentando coa policía e a garda civil. Mi madriña! O caso é que
ben merecido teñen este premio que, por certo, o ano pasado recibiu
Irimia, polo traballo noutro campo aínda ben afastado da normalización
lingüística como é a Igrexa. Este que vedes na foto é Xoaquín Monteagudo, o presidente da organización, que recolleu o fermoso grial e mailo diploma que lle retoñece os anos de esforzos e loita polas nosas palabras. Noraboa.
A.Q.

A memoria do país
Hai poucos meses saíu ao prelo un fermoso libro. Un libro merecente das máis outas
gabanzas, un libro memoria do que fornas e do que aínda somos, un libro_guía daquilo
que non podemos perder. As constmccións da Arquitectura Popular. Patrirnoñio etnogréifico de
Galicia, da autoría de Manuel Caamaño Suárez, profesor na Escala Universitaria coruñesa de Arquitectura Técnica, home loitador incansábel, sementador de ideais, cun só devezo, a dignidade de Galicia como nación. Ese libro, digo, tiña que estar en tódalas casas,
escalas e bibliotecas donoso país.Velaquí a nosa _memoria. O libro de Manuel Caamaño
lémbranos nas súas páxinas a beleza da que debemos estar fachendosos, o que non pode
morrer e aínda estamos a tempo de salvar. Este libro, merecente de moitos premios, xa
foi recoñecido cun ben prestixioso: o Premio Losada Diéguez á investigación, neste caso etnográfica a prol do noso país. Benia ao autor polo
libro polo premio e polos moitos premios que, no ano de Xaquín Lorenzo Xocas, esgrevio investigador etnográfico a quen se lle dedicou o
Día das Letras Galegas <leste ano, ternos a seguranza que vai ser recoñecido como cómpre.
Vémonos logo, se Deus quixer, no Pazo de Moldes, en Borborás, na entrega do premio o día 12 de xuño, na compaña dos bos e xenerosos
como Manolo Caamaño..
Celia Castro Ojea

O NOSO TABOLEIRO
•
MOi iMPORTANTE ...
IMOS PASAR OS REEMBOLSOS DO 2004
A todos os subscritores que aínda non aboastes a cota deste ano 2004 vaivos chegar nos primeiros días
de xuño un reembolso de correos co importe que tedes que pagarlle ó carteiro.
. É doado que teñamos algún erro (agora mesmo hai tres ingresos sen identificar, dous en Santiago e un
en Madrid). Se non estades de acordo co reembolso rexeitádeo e poñédevos en contacto con nós no teléfono 619-42-10-02 (mellor pola noite), no correo electrónico irimia@wanadoo.es ou escribindo unha carta ó
apartado 980 de Santiago de Compostela.
Gracias a todos por facer"posibel que lrimia siga existindo.
··············· e

DEBATE ABER ·i O

Rubén Rivas

IRIMIA, QUE OU COMO?
Teño que come~ar por confesar que escribo este artigo con moito. ánimo_de participar,
pero con demasiada présa. Escríboo porque -hai varios números abríase na revista un
debate baixo o título de lrimia, que lrimla? O debate paréceme fundamental~ primeiro
porque lriinia ten 26 anos e o mundo leva cambiado moito neste tempo; e segundo
porque hai que ter clarp cara onde se quere camiñ_ar e saber
que se necesita para chegar.
Creo que a análise hai que iniciala
. por preguntármonos se hoxe ten sentido Irimia. Penso que a resposta nos
leva inevitablemente a outra cuestión: están cumpridos os fins cos que .
naceu ou segue sendo necesario promover unha lingua, unha cultura e
unha espiritualidade galegas? · Non
hai lugar a dúbidas de que os obxectivos non están · acadados polo que a
resposta. está clara: Irimia ten sentido
e merece a pena que e_xista.
Cousa á parte serían os medios, ou
polo menos o que · dan de si eses
medios. Entendo que,. en xeral, os
"medios de Irimia" son plenamente
· válidos: unha revis.ta quincenal, un
festa anual (a Romaxe), unha colección de libros (as Angueiras), espazos festa· cada ano nuq sitio ou hai que
(oracións, catequese, cantos ... )?
para o encontro (o do verán, a festa facer o esforzo de que ali onde se Porque ese "servizo" non o está
do lume, as irimianzas, os sábados
cekbre unha Romaxe quede un gru- facendo ninguén. E, sinceramente,
bíblicos .. _.). .. O que non teño tan piño que sexa testemuña de que
cando publicas, poñamos por caso, un
claro é que haxa un consenso sobre o .outra Igrexa é posible? Se é así, como
libro de oración estás, por un lado
que deben ser eses medios.
se .vai organizar iso? Canta xente é · facéndoo en galega, e por outro
Pregúntoo doutro xeito. Ternos claro
necesaria? (Abro paréntese: Irimia
facéndolle chegar á xente uns mateque ten que ofrecer a revista? Que non ten tanto un problema de xente
riais para oración cunha determinada
ten que ser ·a Romaxe? que se debe
como de ~ dicirlle a esa xente o que
concepción de Deus (neste sentido, ó
publicar
nas
A.ngueiras?
ten que facer).
meu modo _d e ver, fai máis por unha
Particularmente penso que non.
Por completar o triángulo que
liturxia. en galega un envío do
Pensemos na revista. Ten que ser o
abrín
antes...
pensemos ·nas
Remol que 10 números da revista).
que é ou debe ser, por exemplo, unha Angueiras. Que se ·debe publicar nas
Remato, aínda que me gustaría dispublicación que se marque como Angueiras? É que, sinceramente,·
prioridade a igrexa galega? E cando
custa o mesmo traballo e os mesmos poñer .de máis tempo e espazo para
digo igrexa galeg~ digo meter o dedo
cartas publicar sobre un tema que poder . facer unha análise máis prono olio e ofrecer alternativas.
sobre outro. Está ben que sexan un funda, crendo que calquera debate
Pensemos agora na Romaxe.
·espazo para a reflexión teórica, para a sobre Irimia ten que pas<l;r por dar
Como debe ser? Serve este modelo
vivencia persoal, pero non pensades resposta a estas preguntas se quereque deberían ser, sobre todo, un espa- mos garantirlle a Irimia outros tantos
que vai para 27 anos ou hai qu_e busanos.
car outro? Que se lle pide? Ser unha zo para a publicación de materiais

e·············
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O ENCONTRO DE VERAN DO 2004
Tereixa Ledo, Ma~u López e o. que
escribe estamos a preparar o encontro de verán deste ano, que, como
sabedes, e moitos experimentastes, é
un retiro atípico no que tentamos
afondar na Palabra, agradecer a vida,
compartir reflexións e oración, reencontrarnos coa tranquilidade e coas
compañeiras e compañeiros, facernos
preguntas, escoitar no silencio, festexar, pasalo ben ...
Este ano ímolo celebrar en datas
distintas a como o viñamos facendo
desd os comezos, xa que hai xente
qu nos últimos encontros quixo
participar e non puido ao cadraren as
data coas festa da Nosa Señora,
padroa de num rosísimas aldeas e
vilas de aliza. A í qu o encontro
p, ra 2004 será os días 28, 29, 30,

Pois iso si que aínda non o ternos
fixo, estaiT1os a mirar algunha casa en
condicións para que poidan estar
unhas ·vinte e cinco persoas, mais
aínda non ternos nada. Por certo, se

alguén sabe dalgunha casa que estea
no rural ou na m;iriña, que non teña
barreiras arquitectónicas ou as menos
posíbeis, cun prezo asequíbel. .. agra31 de xullo e 1 de agosto. Onde?
deceríamos moito esa información.
o encontro facémolo entre todas
as participantes, mais hai alguén ou
algúns que o tentan animar e dinamizar. Este ano . será Manolo Regal
Ledo a persoa encargada desta tarefa.
Ademais contaremos, como o ano
pasado, con Marisa Rodríguez para
o obradoiro de expresión corporal e
con rn.oitas causas máis que agardamas que vivenciedes. No vindeiro
número de Irimia tentaremos xa
concretar o lugar de celebración
deste retiro de verán.
·····················································································································································································································································································
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FALANDO
DALINGUA

Lidia e Valentina

OA ONA OA ANA Á .... BUF! (e vai a sexta ... )
A ver, a ver, quedouvos clariño ás muradáns e ós muradáns, igual ca ás fisterráns, ós carnotáns e ós e ás de Galicia enteira e partes do estranxejro ás que
<leamos chegado o que .vos contabamÓs o outro día? Confiamos en que si!
Pois pos tos xa a falar de terminacións, vennos á cabeza outra que . vai sufrir
algunha modificación, sobre todo vanse ver simplificadas as soludóns á hora
de formar o feminino, o que nos facilitará as causas. Évos o caso das palabras
que rematan en -ón: ladrón, león, patrón, campión, anfitrión .. . , ela será_
ladroa (os que lle chamedes ladra tamén dicides ben), leoa, patroa, campíoa, anfitríoa, é dicir, sempre formarán o feminino en -OA.
·
Outra causa son as que rematan en -ón porque son aumentativos, por
exemplo mullerón; homón, rapazón, cabezón ... , ou porque se fixeron a par-

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Nas miñas mans cae un 4bro
"Historia das relixións";
o autor, Calo Iglesias,
domina ben a cuestión.
2. Van senda horas do cultivo
do que é feito relixioso
e tal nova eu recibo ·
con ánimo caloroso.
3. Calquera galega está
chamado día a día
pra ler na N atureza
o que é hierofanía.

4. ~bore·s, auga, montañas
e tamén as mesmas pedras
son puntos de referencia
e a nasa conciencia medra.
5. O relato relixioso
achegámolo con mitos,
narración imaxinaria
que apontoamos con ritos.
6. Quen quixer distinguir
entre sagrado e profano
a ter que ir .aprendendo
a se facer máis humano.
7. Pra saber dar ese paso
e a el mantei;-se fiel
ha ter que ir descubrindo
a ruptura de nivel.

··············e

tir dun verbo, por exemplo lambón (de lamber), preguntón (de preguntar),
abusón (de abusar) ... Pois, des tes, a ela chamarémoslle mullerona, homona, rapaz ona, cabezona, lambona, preguntona, abusona . .. , ·é dicir, sempre formarán o
feminino. en -ONA.
. Hoxe estamos algo larambanas, folgazanas, langranas, lerchanas, baleiganas,
galbanas, nugallás, lacoeiras, preguiceiras,. zoupeiras, lacaceiras, foupeiras ... ! Si,
si, non pensedes que nos engañamos, estam0s certas na descrici6n do naso
sentir na vida hoxe e tamén no de "nugallás". Desta volta non tragou ningunha letriña o ordenador nin o maquetador leva a culpa. Non, eses nomes pexo. rativos que no masculino rematan en -án (el é un larambánJolgazán .. .), excepto nugallán e poucos máis (marrá, pagá, nifiá, malsá, lauzá, truán), todos van facer
o feminino en-ana. Ei!, non desesperedes, entre idas e voltas queda todo contado de te rematados en ... Non foi sen tempo!
E nó bebedoras non somos., pero mentres ·estamos aquí a traballar oímos
baduar á nasas costa ... Falan das viñas, da purga, que seica hai que arrincar
a cepa d catalán, que e te ano á hora da poda estaba moi seco, e para máis
agora ai m~i atra ado, todos son a cavilar; o Estanqueiro sentenciou:
Se nace en 111.arzo non vai ó cabazo.
e nace en abril, enche o barril.
e Hace en maio, pouco e malo.

8. Así cando un novo deus
dende a· silveira ardente
di a Moisés que se descalce
ante o misterio presente.
9. O lector pode gozar
vendo na Biblia escrito
os deuses mesopotamios
a par dos deuses de Exipto.
1O. Paseo -internacional
que nos trae á memoria
a forza do relixioso
no ámbito da historia.
11. Galicia está presente
dende a páxina primeita;
Calo Iglesia tres máis libros
ha seguir coa súa angueira.
12. Primorosamente escrito
impreso que trae ledicia
Deus cho pague, Irmán Calo
e irmandiños de Galicia.

