
O que hai de débil no mundo, 
iso foi escoller Deus. 
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EDITORIAL SEMANA SANTA, 
UNHA GRAN PONTE? D e non signi-

ficar algo para alguén, as ca usas non existen ou é 

coma se non existisen. Isto tamén conta para as deli

mitacións do tempo que nos serven para organizar 

dalgún xeito as nosas ·vidas . E nis to, como noutras 

moitas causas, hoxe os tempos van mudando de tal 

xeito que, cando nos decatamos,.xa estamos noutra 

xeira e comezamos a non nos entender. Cal é o día 

grande da semana? . O venres, diría un musulmán; o 

sábado, diría un xudeu; o domingo, diría un cristián. 

O sábado, diría currante sometido ao estr~s do hora

rio, sexa cal sexa a súa cultura matriz. As horas que 

se estenden desde o xoves-noite ao domingo-tarde, 

diría un de tantos estudantes dos do carpe diem, que 

son moitos e de culturas abando mesturadas. En 

pouco tempo, tal como se van distribuíndo os hora

rios continuos das grandes empresas, a semana será un 

termo sen significación , pero con moitas consecuen-

ia para a vida cotiá: atoparán coincidencia de horas 

li r s os membros dunha m esma fa~a para se 

axuntar n mm ambi n te de fes ta familiar? Cal é a 

tv p ra subliñar a importancia relativa dos días 

1 ng do n ? Sabémolo ben: as datas 

n qu la que p mutan facer pontes e 

. E a í guido. Pois ben, neste contexto 

h ga un ano máis a Semana Santa.Viaducto lúdico

turísti o?; longas tardes de espectáculos procesionais 

inacabables?; cumio das celebracións cristiás? Que 

ada quen responda segundo a súa experiencia. E 

sen esaxerar as causas. Malia tódalas preguntas ante

riores, aínda segue a ser certo que cada etapa garda 

un pouco de sabores diferenciados: Nada! e 

Entroido teñen connotacións ben diferentes no 

com ún ánimo festivo ansiosamente agardado. Tamén 

a Semana Santa? Poida que nalgunhas poboacións 

sexan festas ben definidas. Polo. menos en Ferro! e 

Viveiro si o son. N a maioría, non obstante, xa nin se 

abe. En moitos lugares de Francia, xa non hai vaca

cións escolares ligadas a estas datas: teñen, sinxela

mente, unhas vacacións de inverno nuns días fixos que 

non coinciden cos relixioso-católicos. Será mellar 

a í, mesmo para os que manteñen as prácticas reli

xio a tradicionais? O clero máis perspicaz xa se 

decatou hai tempo de que, para a mocidade, a misa· 

dominical ~a non pode ser domini~al . Acontecerá 

algo así para o Pobo de Deus en xeral no concer

n nt á emana Santa? Polo m omento, deixémolo 

n pr gunta retóri a. 

Xosé Lois Vilar 

Ü AQUEL AGADER Agader non é unha cida
de árabe, nin. tan sequera un oasis aínda que clame 
desde o deserto. Porque o campo ·galega vai camiño 
cliso; foi primeiro un derrubo e agora unha soidade 
extensa e Agadet quere berrar por el. 
A Axencia Galega para o Desenvolvemento R1:1ral 
(AGADER) quitou. hai causa de l ano un enorme 
valo publicitario. "No rural galega hai campo para 
todos". Abofé que había campo para todos, e cada vez 
máis. Tanto campo que pouco máis queda ca iso, espa
cioso e asilveir~do campo. Aquel cartel non ·era unha 
profecía nin unha oferta · vantaxosa: ~quilo era pura e 

dura esquela, a despedida do finádo. Nos anos 80 pro
ducíronse un cambios que algúns propiciaron coa cer
teza do carp.iño, a verdade e a vida, cualificando inclu
so de ruralistas e comedores de caldo aos que sospeita
ban que aquel camiño era truculento e remataba en 
defunción. Hai quen aínda defende a política seguida. 
Dende La Voz de Galicia, columnistas e economistas 
expertos (Pedro Arias) chámanlle ao suceso "reconver-

. sión silenciosa". E tanto que o foi. Xa case que non 
queda ninguén para contalo. Meu amigo Ramón, da 
parroquia de Oirán, sen tanto título nin tribuna, ñxo
me unha análise concluínte: "éche unha tristeza, vas co 
tractor p.ola herba e non atopas a ninguén" . Eu con- . 
testáballe con amarga retranca: "non te .'preocupes; 
algún día han subvencionar á xente para que vol~a a · 
vivir na aldea, o malo é que a ti xa non te pilla". 
Lin nestes últimós días un chamamento de Agader a 
todos os galegas que queiramos achegar algunha idea 
para facer posible a repoboación e revitalización do 
campo. Mesmo _poñen prazo, ata o 11 de marzo. 
Anímannos incluso a facelo por internet. Conéctome 
agora a forza de constancia e · tenacidade, _repetindo 
chamadas, quedando descolgado en metade da faena e 
xa me advertiron no folleto instrutor que a tecnoloxía 
que podo usar (a única) non permite ADSL. Aínda así 
tratarei de responder ao chamado de Agader. Non 
quero ser vingativo nin experimen~ar a frustrante sen
sación de saírme coa miña. E moito. me aledaría non 
ter que dicirlle a Agader "tarde piaches". 
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1 . . 0 ECO 
Damián Nogueiras 

Traizón 

. Traizón. Un a un foran caendo todos os discípulos, na traizón: Xudas ca bico, 

Pedro a frase do cantar do ga'lo. E lago en Xetsemaní foxen todos os discípulos. 

Entón cúmprese o que estaba claro, a causa non podía seguir, ninguén podía 

manter aquela situación, e q máis CÓMODO e DOADO é abandonar. 

Traizón soa fortísimo e o que levou a fama foi Xudas, e quen levou todas as 

culpas foi Xudas. O úrico que se vende é Xudas, o único que bica o acusado é 

Xudas, o único que deixa os seus amigos é Xudas, o único que bota abaixo o 

proxecto é Xudas, o que non quere seguir porque ten medo é Xudas. Quen é 

Xudas? Estou canso· de tanto 'xudas': na política (cantos bicos a traizón?), no 

meu concello (cantos proxectos para o lixo?), no meu traballo (das a volta e zas 

unha traizón), cos veciños (mellar non comentar nada, non vaia ser que fula

no ... .}, cos amigos, na familia ... e ata estau· canso de traizoarme a min mesmo e 

acabar coa miña felicidade. Necesito traizoar o meu traidor interno xá ! Será a 

Paixón un bo momento? 

IA CLAVE 
Xosé A/vi/ares 

Doazón de si mesmo 

Xesús foi acusado polos seus adversar.ios de compartir mesa co_n xente de mala 

reputación: recadadores de impostas e pecadores. "O Reino de Xesús é compar

tir mesa", di Rafael Aguirre. "Comensalía aberta" é a que Xesús practica. Tal 

comensalía rexeita a discriminación xerárquica de homes e mulleres, pobres e 

ricos, xentís e xudeus, xustos e pecadores. 

Aquí trátase dunha comid.a ca grupo dos seus íntimos: a cea antes da Paixón. O 

que, máis tarde, recordarán eles como a "Última Cea". 

O relato produce, de entrada, a impresión da ·extrema soidade de Xesús. Traizoado 

por Xudas e descoñecido polos outros seus discípulos. Nesa situación, e.ao final 

da cea, Xesús transmite unha mensaxe mediante unha acción: entrégase a si 

· mesmo a modo de pan e de viña da cea de todos. Non se trata dunha transfor

mación física. O pan e o viña son agora "sacramento", é dicir: si.nal ou expresión 

da doazón de si mesmo. a favor dos demais. Ou celebración dunha nova alianza 

con De1,1s. 

Xesús realiza a expropiación de si mesmo a favor dos homes. "Este é o meu carpo 

e o meu sangue que se vai entrgar por vós". o·············· 
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No CONGRESO SOBRE VOLUNTARIADO E 
NOVAS TECNOLOXÍAS (Santiago, 6-9 a.bril) participan a Unesco 

e varias das 105 ONG de Galiza, con 500.000 socios e tamén algunha das 566 aso

ciacións de voluntariado. Así, MÉDICOS SEN FRONTEIRAS, que trabal la c~n máis de 

5000 socios e unha sede en Vigo con máis de 20 voiuntaros e voluntarias. Na foto, 

unha exposición no Hospital Cíes sobre o seu labor en África na que denuncian o 

si lencio sobre dramas coma Congo, Sudán ... A revista Brincadeira que levan adiante· 

· Xabi Blanco e outros mozos e mozas vén de publicar (nº 23) a "Radiografía do naso 

voluntariado" analizando o seu presente. Celebran a"Pascua Xove" na Granxa Escala 

25 anos despois do "martirio por causa 

da xustiza" de SAN ROME
RO de AMÉRICA, os asa-

Serantellos de Cambados (981570263). 

os COMITÉS ÓSCAR 
ROMERO de Vigo e A Coruña 

(981-222162) encarnan a memoria libe

radora do Arcebispo de S. Salvador. 

Unha ONG qüe dende 1991 está sensibi

lizando a sociedade das inxustizas que 

sofren pobos coma os latinoamericanos, 

acusando os estados, multinacionais, 

oligarcas, etc., a través de cartas, 

denuncias, o boletín COR, solidarizando

s~ coa marcha zapatista e a causa dos 

indíxenas é inmigrantes. Os de Vigo 

celebran o "Día da Paz" na parroquia do 

Cristo da Victoria, en Coia, con especial 

adicación ós nenas e nenas. Na foto, o 

coordinador Xaquín Sandoval. 

sinos andan sa ltos; o militar, autor 

material, era colaborador do mentor 

deste crime, o fundador dos escuadróns 

da marte e do partido Arena no pod~r 

dende 1989, e "escapou" de EEUU onde 

vivía. Todos financiados polo exército e 

empresarios salvadoreños residentes en 

Miami. Este santo viña de denunciar a 

indiferenza do poder eclesiástico ante a . 

miseria do seu país, convertido ante o 

cadáver dun crego asasinado salvaxe

mente en 1977 por denunciar a pobreza, 

a desaparición dos "profetas", o mono

polio das riquezas polos oligarcas. 

Aconsellamos unha viaxe na Semana Santa ó Parque de Peneda-Geres á outra beira 

do Miño, p·ero moi preto (a 87 e 79 Km. de Ourense e Vigo respectivamente). Hai 

cámping e pode facerse sendeirismo e escalada. Estamos no · 
11 SACROMONTE" do Santuario de Nosa Señora da Peneda, reprodu

ción escultórica e arquitectónica en capelas das estacións da Paixón, para·· vivir 9 vía 

crucis ata o Gólgota. Os "sacromontes" multiplicáronse no XVIII. Así, o das Ermidas 

no Bolo .ou o dos Milagres no Monte Medo en Baños de Molgas para ilustrar os fieis 

sobre o drama da condena a marte de Xesús de Nazaré e cumprir cun xesto peniten

Cial neste tempo ~arte da liturxia. 

6 Na Semana Santa inspirámonos nesta obra de FRANCISCO' LEIRO: 
"O paso" que recrea un paso procesional en memoria do Prestige, utilizando as botas 

de plástico dos voluntarios e voluntarias aínda cheas de chapapote. Nel represéntase 

tamén un corpo humano, un "novo centauro", unha das motivacións da súa arte, sem

pre tratado con orixinalidade, ironía e humor. O escultor de Cambados segue na liña 

de falar cos materiais: ferro, poliéster, granito ... , e cando traballa en Manhattan, a 

madeira. 
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No DÍA DA ÁRBORE agradecemos á estas criaturas o que fan a cotío 

pala saúde. Cada un de nós canta cunha media de 600 que engolen o exceso de 

C02, o dobre ca no resto de España. Sen industria emitimos 12, 1 Kg. por habitante 

fronte ós 7,4 da media. estatal. Cómpre aumentar a superficie arborada, pois dos 2 

millóns de hectáreas de monte con vocación forestal só 1,2 están plantadas. A 

Unesco debe protexer as masas arbóreas autóctonas, unhas 6000 Has. en .Lugo e 

Ourense. No plar:ieta 350 millóns dependen dos montes que xa se reduciron nun 

460/o. Coma homenaxe a estes irmáns irnos lera traducción de A flor da cerdeira. 

Lendas xaponesas, nº1 da colleita "Árbore" de Galaxia, na ilustración, ou e.amo diría 

o poeta Avilés de Taramancos: "Irnos plantar unha cerdeira. Ternos que darlle esa 

alegría ao vento". 

Volvemos a ser agradecidos' coa AUGA pala xenerosidade da natureza que 

chove sobre todos, sen nada a cambio. Segundo o canon fixado pala Xunta de 0, 19 

€/m3, todo o que chave en Galiza ó ano custa moito máis có seu orzamento. Cada 

un gasta ata 200 l. ao d(a e 180 convértense en residuais. Unha billa que perda 10 

gotas por minuto destruiu 2000 litros ao ano. Mentres, 1.100 millóns de perso'as non 

poden bebela e 2400 chegan a ela sen medidas potables (1400 persoas marren cada 

minuto por consümila en mal estado, moitas delas nenas). O 400/o vive a carón de 

ríos que son causa de conflitos.Espina de Santiago está a vender potabilizadoras 

para Sudán, Iraq e Marrocos. Na ilustración, a obra de Picasso, A fonte (1921). 

'NAS PONTES principiou unha exposición itinerante sobre Mancho 

Valcarce e o grupo que el fundou, "Niño do Azor", convoca as XORNADAS DA TERRA 

(15-16 d~ abril) na que van intervir Barreiro Rivas e Fernández Oca, preocupados 

pala factoría máis contaminante de España, que sempre preocupou os labregos de 

comarcas de Lugo e Coruña que a sofren. A UE non atura tantos gases e queren 

reducir o dióxido, cinzas, e outros refugallos empregando hulla ou gas no ·canto do 

lignito ou carbón, tan ·destrutivo. A reforma é urxente. Están a construir un ha termi

nal no porto exterior de Ferrol para importar a hulla. Cómpre unha nova tecnoloxía 

para as caldeiras. A mina de lignito ten vida ata o 2007 o que abrigará a rexenerar 

un furado de 200 m. de fondo e 15 Km. de perímetro, cun lago de 811 hectáreas, 

máis ca Coruña (780 has.) e o dobre ca Ferrol (450 has.). 

Na Festa da Árbore celebramos os pou

cos TEIXOS que aínda enraízan 

no teixedal de Casaio na Carbal leda de 

Valdeorras, na foto, aínda que o máis 

vello é o de Cereixido, en Quiroga, con 

máis de mil anos, n.a.da comparados cos 

5000 anos dun exemplar escocés.Á som

bra de teixos creáronse lendas e· historia 

coma o suicidio d.os galegas no monte 

Medulio ao chegaren as tropas romanas. 

Hai paraxes declaradas monumento 

natural que gardan fermosos exemplares 

coma os carballos e castiñeiros da 

Carballeira de Quiroga ou Fraga de 

Catasós en Lalín, o eucaliptal de Chavín 

en Viveiro e o souto de Rozabales en 

Manzaneda cun castiñeiro de 12 m. de 

diámetro. 

e············· 
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POLmCA Ttntxu 

AQUÍ NON HAI CORRUPCIÓN 

1 sto é unh~ campaña popular . . 
l:>•s•xa asinar n•s+• liltN paN 4u• se 

aclaNn os ca 101 d• col'l'Upción? 

[ Non, 9Nciña1 

E Pº" 5 •uN s a sinal'Ía? 

t 

Unha lu ión do pre.sidente da Generalitat ao proble
m do tr s por cento suscitou unha forte polémica. Esa 
alusión foi interpretada de contado como que acusaba o 
anterior goberno da Generalitat de percib.ir das empresas 
adxudica-tarias das obras un tres por cento do importe do 
contrato. Esa alusión suscitou unha forte polémica e pro
vocou mesmo a apertura dunha investigación 9-o fiscal 
sobre esa suposta práctica corrupta. 

Mentres, en Galicia seguía a polémica pola suposta 
corrupción detectada en exames para acceder a postes de 
.funcionarios da Xunta. Un sector dos opositores, algún 
sindicato e máis os grupos da oposición demandaron da 
Xunta a creación dunha comisión de investigación para 
esclarecer os feítos, algo rexeitado polo PP e polo gober
no. E o asunto foi mesmo obxecto dunha querela peran
te a xustiza. 

E todos lembramos as insinuacións do c;onselleiro 
López Veiga, nas que sinalaba que algúns obtiveran sospei
tosas mellarías na súa economía en paralelo co seu paso 
por postos de responsabilidade política, algo que todos 
interpretaron como unha alusión a Xosé Cuíña, dado o 
contexto no que se produciron esas declaracións. 

Pero é que nos últimos anos houbo reiteradas protestas 
e denuncias da oposición, no Parlamento Galego, nas 
deputacións e nalgúns ·concellos sobre casos máis ou 
meno graves de corrupción, tanto na contratación de 
obra como na maneira de acceder aos postes de traballo. 

A actuación da xustiza considerou case sempre infim

dadas as acusacións, por máis que algún destacado ex xuíz, 

no seu papel de Valedor do Pobo, parecía ratificar o fun

damento de tales denun.cias. E todos asistimos, con asom

bro, á singular actuación do fiscal xeral de Galicia, lim

pando de toda serte de dúbidas o proceder do citado 

Xosé Cuíña, nunha non menos orixinal. autodenuncia en 

relación con algunha das súas polémicas actuacións. 

Segundo Fraga 
en Galicia 

· non hai corrupción 

Pois ben, o presidente da Xunta e do PP considera que 

non hai razóns para alarmarse nin investigar: a corrupción 
non· existe. E para o candidato socialista á presidencia esas 

acusacións son imprecisas. Seguramente Pérez Touriño 

non estaba o outro día no Parlamento cando o seu com

pañeiro López Vidal cantaba as notas das recentes oposi

cións para funcionarios da Xunta. 

Por certo, o combativo fiscal xeral de Galicia non ato

pou tampouco, polo de agora, ningún motivo de alarma 

pola situación. 



-O PETO DO ,, 
SANTO. ANTON 

Rubén Aramburu · 

Antón, xa .ninguén se persigna. Recordo 
cando neno·, persignabámonos sempre, ao 
durmir, ao saír da casa, na· escola. Eu miraba os 
adultos que pechaban a porta da casa e facían 
o sinal da cruz, ás veces con présa, outras con 
devoción. A avoa Luísa, que non era de misas, 
persignábase cada amencer cando ía traballar ao peirao, e a min aqui
lo parecíame todo· un sacramento. Non seise a xente o facía por cos
tume, por medo ou por devoción. Tamén nos persignabamos ao pasar 
por unha igrexa ou se atopabamos cun enterro. E os nenos tiñamos 
un rÍtual cando nos· sobraba a merenda, xa que tirar o pan paredanos 
un pecado gravísimo, un sacrilexio infantil! Entón buscabamos un can 

Nos si que .nos 
persignamos, Antonciño~ 

famento, · ou un 
mico, faciamos · o 
sinal da cruz, 
dabámoslle un 
bico ao pan e 
botabámosllo ao 
animal. Agora hai 
poucos cans 
famentos , algúns 
van á · perruque
ría; os nenos 

· merendan lam
bonadas e o que 
tiran son os plás
ticos e deixan 
todo ciscado. Ao 
mellor é unha 
parvada·, pero 

penso que os 
pobres se persig
naban máis a 
modo cós ricos, 
que sempre . ían 

con présa e facían garabatos coas mans. Aquilo tiña algo fermoso, 
coma unha oración breve e fonda, expresada coas mans para caer na 
conta que o Señor ía ·con nós ao saíres á rúa, para presentarlle a aquel 
defunto que pasaba, confiando que o acollía n6) seu seo'. .. Como dis?, 
non oh, non teño nostalxia do pasado. E que como é Semana Santa, 
viña pensando ·no da Cruz de Xesús e como está polos carniños, nos 
camposantos, en tantos sitios. Pero que pouco caso lle facemos! 

Oín que algúns ricos polas noites rouban cruceiros e os levan para 
os chalés. Digo eu, e será para rezar? Ao mellor queren rezar a soas .. 

· Coñecerás ao P. Humberto, franciscano coma ti, e boa xente. Pois fixo 
uri Viacruéis bonitiño para rezar polo Calvario que hai no .Convento 
de Louro, en Muros. E outro fíxoo Xesús Acuña, o cura de Lourizán, 
que lle tocou a Fraga os campartóns, polo do tren que largou polo 
medio da parroquia. Agora os que se santiguan son os futbolistas e os 
toureiros, e gañan millóns. 

e ············· 
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ENTREVISTA ·coN 
PILAR. SAMPEDRO 

A LECTURA OFRECE LIBERDADE 
Pilar Sampedro é a presidenta de Gálix, a Asociación Galega do libro infantil e Xuvenil, 
unha asociación na que están representados todos os sectores que teñen algo que dicir 

sobre os libros: autores, ilustradores, editaríais, bibliotecarios, profesorado ... Nun 
momento en que a lectura non .goza do nivel desexable e senda como é unha 

capacidade esencial para o desenvolvemento intelectual quixemos saber que momento 
vive o libro galega e cales son os obxectivos da asociación que preside. 

Pilar Sanpedro, presidenta de GALIX 

Gálix é a sección galega dou
tras organizacións estatais e 
internacionais, non si? 

Si, Gálix é a Asociación Galega do 

Libro Infantil e Xuvenil que perten
ce á OEPLI (Organización Española 

para o Libro Infantil e Xuvenil) e que 
á úa vez é unha sección da organiza-

ión internacional IBBY. lsto quere 

di ir que alguén necesita tratar 

algún a unto ne te campo dentro do 

ámbito lingüístico galega sabe que a 
onde hai que dirixirse é a Gálix. lsto 
é importante porque, por exemplo, se 
se pensa nun autor ou autora para o 
premio Andersen, que é coma o 
nobel da literatura infantil, a propos
ta da candidatura galega correspon
deríalle a Gálix. 

E a quen propuxestes? 
Pois a N eira Vilas c:omo autor 

e X~quín Marín como ilustra-

dor. Son dúas persoas moi represen
tativas deste ·país. De feito N eira Vilas 
é o autor do .libro máis vendido 
nunha época determinada: Memorias 
dun nena labrego. Unha obra moi lida 
.e traducida. Os dous posúen unha 
traxectoria vital suficiente como para 
seren recoñecidos. O que acorre é 
que, ás veces, un debe retirar a súa 
proposta para apoiar outra que, nese 
momento, pode ter máis éxito e coa 
que nos sintamos dalgún modo 
representados. 

Entre os obxectivos de Gálix 
figuran a defensa da lingua ou a 
promoción da literatura infantil 
e xuvenil. Que actividades pro
poñen para conseguir estes 
obxectivos? 

Efectivamente eses son os obxecti
vos fundamentais pero á parte de 
defender a lingua e a literatura galega 
.intentamos que as nos as obras e os 
nosos autores sexan recoñecidos a 
nivel internacional. 

Son coñecidos fóra de Galicia? 
Pois a verdade é que son moi reco

ñecidos e moi traducidos. Ademais é · 
unha literatura que gusta moito fóra. 
Quizais sexamos máis coñecidos pola 
literatura infantil ca pola de adultos. 
De por parte, estamos moi contentos 
de que se recoñeza a estes escritores, 
que ; fan sempre en galega e iso 
tamén debe valorarse. Enténdese que 

' ' 
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os escriben sempre en galega e des
pois son traducidos. 

O LIBRO COMO BEN CUL
TURAL 

Por que ler é tan necesario? 
Por todo. Non só é un obxectivo 

para a escala senón que é un obxec
tivo social. No ensino, quen ten un 
bo nivel de lectura ten tamén éxito 
nos estudos. A nivel académico 
dominar esa capacidade é imprescin
dible para facerlle fronte a todas as 
disciplinas, pero a nivel social res.ulta 
tamén fundamental. É un campo da 
cultura, o libro é un ben cultural e 
elemento necesario no tempo de 
ocio. Non irnos quedarnos diante da 
tele ou do ordenador. 

Que vantaxes ten o libro sobre 
eles? 

A diferenza deles a lectura ofrece 
liberdade. Diante do televisor un 
quédase coma en branca, asumindo 

O hábito 
de lectura 

ten que ser 
labor da familia 

todo o que botan. Co libro pódese 
poñer unha distancia, reflexionar 
sobre o que lemos, parar, continuar, 
darlle a volta, ler 50 veces ese anaco 
que nos gustou . . . O lector marca o 
seu ritmo. 

E ademais recrea a historia, 
non si? -

Sobre todo iso: crear m~ndos, cre
alos un· mesmo. Ver unha película· 

tamén é mm mteresante pero ese 
mundo ·xa está creado. No libro real
mente é a imaxinación a que vai tra:... 
bailando. 

E o libro como ben cultural? 
Quera dicir que debemos pensar 

no libro coma nun ben cultural que 
podemos ter todos: a xente que ten 
cartas e a que non os ten. Non todo 
o mundo pode mercar un ordenador, 
pero calquera pode ter un carné e 
sacar libros da biblioteca. Non se 
pode deixar tirada a unha parte moi 
grande da poboación que teri o 
mesmo dereito de acceso á cultura. 

Dise que un non nace lector, 
daquela, como se chega a selo? 

Hai que. coñecer as causas antes de 
querelas. O 

Cti ~ 

primeiro é adquirir a capacidade. Sen 

competencia lectora é dificil que se 
colla gusto por ler. Iso faise lendo, e 
canto maior sexa a capacidade máis 

doado resulta seguir lendo e avanzan
do. 

No momento actual hai moi
tas formas de ocupar o tempo 
libre. Son impedimentos para 
que non haxa tanta afección 
pola lectura? 

Penso que cando un le con facili
dade non hai maior problema. A un 

pódelle gustar ir ao cine, andar en 

bíci ou os videoxogos, pero sempre 

hai un lugar para o libro. Sempre se 
volve a el. 

e····· ······· 
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ENTREVISTA CO 
Pll A.R SAMPEDRO 

AS BIBLIOTECAS 
Que condicións debe posuír 

·unha biblioteca escolar? 
O lugar, a distribución ou os fon

dos son elementos esenciais pero hai 
algo fundamental que se debe ter 
moi en conta: que haxa un horario, é 
dicir, que a biblioteca estea abert.a e 
que poida ter acceso todo o que o 
desexe. Penso que iso é o máis 
importante de todo. Por moitos 
libros que haxa, se non se moven é 
coma un cemiterio. 

Como se debe organizar a 
biblioteca? 

s e pazos son importantes, teñen 
qu s r agradables e cos fondos ben 
distribuído . Para dinamizala, nun 

s, r 
a n i , l cturas para o 
v r ' n ... 

De todos os ámbitos que teñen 
que ver coa formación de lecto
res ( ensino, familia, administra-

Pilar Sanpedro con dúas alumnas 

ción, editoriais) que debemos 

esperar e que lles debemos esi

xir. 
Penso que o maior problema é que 

todo se centra na escala. É certo que 

ten a responsabilidade da competen

cia lectora que, ademais, non se lle 

pode esixir só aos primeiros niveis 

serrón que sempre hai que irlle dedi-

Sempre hai 
·un lugar 

para o libro 

cando tempo á lectura. Pero o hábito 
de lectura ten que ser labor da fami
lia. A escala, especialme.nte a pública, 
ten que estar aí para subsanar di:fü::ul
tades, para as familias ·con menos 
recursos culturais · ou sociais, com
pensar esas desigualdades. Pero o 
hábito · lector faise na casa e, sobre 
todo, co exemplo. Hai que poñer en 
valor o libro, que é. o que nos fai máis 

Aldegunde Quiñones 

grandes a nivel intelectual. A admi
nistración ten a responsabilidade das 
bibliotecas públicas, de crealas onde 
non as hai, de que teñan un horario 
aieitado, de dalas a coñecer. En 
Galicia a Administración ten unha 
gran débeda cos cidadáns neste 
campo. E por fin, os medios de 
comunicación·, · que tamén teñen 
unha responsabilidade moi grande 
porque moitas veces a mensaxe que 
transmiten non é que favoreza a lec-:
tura. 

O BOOM DA LITERATURA 
INFANTIL E XUVENIL 

Cales foron os factores que 
conduciron a ese despegue 
espectacular que. a literatura 
infantile xuvenil experimetitou 
nos últimos anos? 

En primeiro lugar a escala, mesmo 
antes da ·Leí de normalización lin
güística. Xa nos últimos ános 70 se lía 
Memorias dun neno labrego ou os 
libros de Manuel María. Había un 
momento no que a xente tivo unha 
sensibilidade galeguista ou naciona
lista cara a unhas clases sociais e cara . 
a unha cultura e un idioma minusva
lorados e · defendeunos. Os primei
ros foron ou xente moi comprometí-

. da, coma Manuel María, ou profeso
res coma Paco Martín, Agustín 
Fernández Paz e outros, que queren 
introducir o galega na .escala e non 
teñen con que. Así que tiveron que 
crear -eles eses libros. Despois influiu 
moi positivamente o ensino de gale
ga, as subvencións de Política 
Lingüística, as coleccións das edito
riais para a .xente nova .. . 

Xustamente agora creouse 
unha Mesa do Libro. 

Si, a ver que pasa. Polo menos é 
unha iniciativa que fai que se fale 
disto e haberá que aproveitar a opor
tunidade e a ver ata onde podemos 
chegar. 



INTERNACIONAL 

EUA E BUSH· 
Tiven ocasión de viaxar a Arizona 

(EUA) durante catro meses. Esta 

estancia coincidill; coas últimas 

Eleccións Presidenciais e puiden 

observar o proceso desde unha pers

pectiva privilexiada ao ter a oportu

nidade de falar con votantes de todas 

as condicións sociais. Tamén puiden 

visitar lugares importantes dos esta

dos de California, Nevada e Texas. 

Toda esta -vi~encia permíteme com

partir cos lectores as seguintes refle-· 

xións: 

Primeira: Unha causa é Bush e os 

seus colaboradores e .outra moi dis-

tinta a xente que vive rios estados que 

coñecín. Unha poboación que con

vive con moitas culturas e linguas 

diferentes. Abonda dicir que en San 

José (California) :falanse unhas 72 lin
guas diferentes. A xente, en xeral, é 

sumamente amable e aberta. 

Seglinda: Os dous candidatos (Bush · 

e Kerry) representaban opcións polí

ticas bastante ~onservadoras, sen 

embargo en cuestións sociais as 

garantías de Kerry eran moito maio

res, Bush colocou a sanidade pública 

Cuarta: EUA é un país 'no que 

existen enormes ·COntradicións: · 

-_Prima unha "moral puritana" que 

concede máis gravidade, por exeni

plo, a un feíto da vida privada dun 
no precipicio e nestes momentos 

personaxe público ca que por culpa 
esfao privatizando na súa totalidade; . 

,da política dos seus gobernantes estea 
o mesmo está a face na educación e 

morrendo moita xente no mundo ... 
noutros servizos básicos. Como di a 

Kerry é .católico e sen embargo os 
xente, os republicanos só se preocu-

bispos católicos pedían o voto para 
pan dos ricos, e as distancias~ cos 

pobres increméntanse cada vez máis. 

Terceira: a poboación, en xeral, 

exerce moi pouco ou nada as súas 

capacidades críticas. Así, a maioría 

parecía non querer a Bush e sen 

emba:go saíu como Presidente, 

houbo irregularidades graves, que 

beneficiaron a Bush, en dous estados 

decisivo~ e sen embargo lexitimaron 

o proceso. Votaron a Bush e sen 

embargo pídenlle perdón ao mundo 

por facelo .... 

Bush, que non profesa o catolicismo, 

e as súas gúerras ... 

Existen grandes colectivos de 
homosexuais, organizados e levando 

unha vida d'e parella de ipso, e sen 

embargo rexeitan as súas unións .. . 

Defenden a pena de morte na 

maioría dos estados e considéranse o 

país de democracia " ,. " ma1s do 

mundo. 

Defenden o seu tnodelo económi

.co e sen embargo cada vez hai máis 

Moisés Lozano Paz 

parados e máis xente pobre (uns 22 

millóns de persoas). 

En fin, eríxense no país xendarme 

das ~ democracias mundiais e sen 

embargo o seu sistema electoral pre

senta moitas dúbidas ... 

Teñen bos productos alimenticios e 

sen embargo moita xente non coida 

a súa dieta. Hai moitos gordos ... É 

_ máis, os republicanos tampouco se 

preocupan (nas escalas ... ) por esta 

problemática da saúde ... 

Así pois, neste momento EUA é o 

país do Imperio pero, como a histo

ria nos ensina, outros sucederán. 

Quedo co mellar: a súa xente e a súa 

paisaxe e a distancia fixeron que me 

decatara da gran riqueza que ternos 

nós: . o noso patrimonio cultural, a 

nosa xente, a nosa paisaxe, a nosa lin

gua ... Viva a vella Europa! · 

e············· 
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ANTES MULLER QUE DISCAPACITADA 

Debido ás culturas patriarcais e ás 
e tructuras sociais, aínda imperantes 
no éculo XXI, os dereitos humanos 
das mulleres con discapacidade 
seguen oprimidos. Na última década 
empezouse a falar da necesidade de · 
valorar a súa condición ·ae mulleres 
independentemente da súa discapaci
dade. Non podemos esquecer que ao 
longo da historia tanto os modelos 
médicos como os sociais centraron os 
seus esforzos no concepto de disca
pacidade e as súas consecuencias, 
quedando os temas de sexo e xénero 
relegados. De aí que na sociedade 
actual o papel da muller con discapa-
idade sexa pouco visible. 
Do tre millóns e medio de perso

as con di capacidade que hai en 
E paña, o 58% son mulleres. Un 

olectivo importante que ten que 

enfrontarse a unha discriminación 
dobre desde a dimensión de mullere 
da propia: limitación. Con menos 
oportunidades, unha baixa autoesti
ma e un maior illamento social sofren 
risco, tanto· no seo do fogar como 
fóra del, de seren vítimas de violencia 
e de padecer todo tipo de ·abusos. 

Ahondan datos que demostran dis
criminacións no ámbito familiar, 
educativo, sanitario, laboral e social. 
Segundo o Instituto Nacional de 
Estatística, só un 13% traballa e o 
resto está nunha situación de depen
dencia económica e, polo tanto, de 
vulnerabilidade. 

Considerar as persoas con discapa
cidade como un grupo homoxéneo 
c'antribuíu a ignorar a individualida
de e, como consecuencia, o seu 
xénero. Así, as mulleres con discapa-

cidade son máis marxinadas e desco
ñecidas cós homes; tamén polas pro
pias mulleres sen discapacidade. A 
perspectiva de xénero está ausente en 
case todos os documentos, favore-· 
cendo a súa permanencia no anoni
mato. Pode que os corpos non sexan 
atléticos nin perfectos, pero liberados 
os sentidos de prexuízos, de medos e 
de · intolerancias a percepción da 
beleza será libre e non <litada por 
marcas comerciais. Existe unha visión 
distorsionada da realidade que, dal
gunha maneira, inflúe no pensamen
to e nas formas de actuar. Cada vez se 
fala máis da riqueza da · diversidade, 
porque politi~amente é correcto, 
pero aínda non se entende a discapa
cidade como un constituínte máis da 
persoa no sentido amplo da varieda
de humana. 

Ter -unha discapacidade ou non 
tela, marca a vida; pero non quita a 
categoría de persoa nin tampouco a 

·responsabilidade de selo. Non inca
pacita o déficit da persoa, serrón a 
ausencia de respostas ante as súas 
necesidades. A sociedade e o propio 
colectivo necesitan outra imaxe da 
muller con discapacidade. Hai que 
promover a concienciación sobre a 
súa existencia e a potencial influenza 
sen esquecer que todas e todos pode
mos chegar a unha situación de dete
rioro . fisico. N este 8 de marzo do 
2005 reivindicamos a necesidade de 
incluír a perspectiva de xénero nas 
distintas políticas comunitarias . 
Substituír persoas por "homes e 
mulleres" para así facelas visibles . 
Ternos capacidades diferentes; inte
grémonos para sumar e construír un. 
mundo no que sexamos iguais de 
feito e de dereito. 

Marisol Bravos López 
Colectivo AdianteXá 
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PARA CONECER: 
ANDAR .OU LER Clodio Gonzá/ez Pérez 

"VENDO-OS ASSIM TÁO PERTINHO ... " 
Monyao é unha vila portuguesa situada na orela 

do Miño, separada da que fica na outra marxe, 

Salvaterra do Miño, non f!láis . que polas augas do río. 

As barcas foron ao longo dos séculos o único me~io · 

de comunjcación entre ambas, substituídas dende hai 

ben poucos anos por unha ponte moderna, que hoxe 

constitúe· o principal elemento de unión entrn ·estas 

<lúas poboacións que, malia as diferenzas políticas e 

relixiosas, mantiveron den~e sempre boas relacións. 

Na Idade Media foi unha importante urbe fron
teiriza, con carta foral dende o 12 de marzo de 1261, 
e a Ínostra son as murallas que a arrodean, reforma
das tal e como se ven agora no século XVII . A veci
ña Salvaterra empezouse a denominar así logo de 
mandala fortificar o rei Fernando II, en.1170, pois o 
seu nome antigo era Laz oíro, e ata ela chegaba o 
couto que doa en 1124 a raíña Dona Tareixa de 
Portugal á igrexa tudense. . 

.A separación política non ·supuxo a relixiosa, e 
tanto Monyao como parte . das terras entre os ríos 
Miño e Limia continuaron dependendo do bispado 
de Tui, como viña sendo dende os primeiros tempos 
do Cristianismo na Gallaecia. A secesión definitiva 

producirase co gallo do Cisma _de Occidente 
(Portugal obedece a Roma, e Castela a Avignon), 
xurdindo entón a Adminístrayao Eclesiástica de 
Valenya .do Minho para gobernar este territorio, que 
se agrega a mediados do sécula xv· ªº bispado de 
Ceuta, .e .actualmente é. do de Viana do Castelo. 

O 2 de novembro de 1866 nace en Monyao José 
Rodrigues Vale, coñecido no mundo literario polo 
pseudónimo de·"Joao Verde", autor de varios poemas 
en galego e afervoado admirador da obra de Rosalía 
de Castro, Curros Enríquez e Lamas Carvajal. En 
1936 a · Cá~ara municipal monyanense acordou 
reproducir en azulexo un poemiña tomado do seu 
libro Ares da Raya. (Vigo, 1902), e poñelo a xeito de 
monumento de irmandade sobre a muralla fronte ao 
río Miño, a Galicia: 

Vendo-os assim tao pertinho . 
A Caliz a mailo Minho, 
sao como doís namorados 
Que o río traz separados 
Quasí desde o nascimento. 
Deíxal-os, poís, namorar, 

· .]á que país para casar 
Lhes nao dao consentímento. 

Axiña recibiu a seguinte .resposta de parte doutro 
poeta, o. compostelán, pero residente daquela en 
Vigo, Amador Montenegro Saavedra: 

Se Deus os fixo de cote 
Un pr' a. outro e teñen dote 
En terras emparexadas, 
Pol' a mesma auga regadas 
Con ou sin consentimento 
D' os país o tempo ha chegar 
En que teñan que pensar 
en facer o casamento. 

A Monyao P.ódese ir en calquera data do ano 
(interesantes monumentos e rica gastronomía) , pero 
en especial pola "Festa da Coca", o día do Corpo de 
Deus ou Corpus Christi, a contemplar o duro com
bate entre o fero dragón e o cabaleiro San Xurxo. 

e ············· 
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e ando somos sensibles, cando os nosos poros 

non están cubertos das implacables capas, a 
cercanía coa presenza humana sacúdenos, 

aléntanos,. comprendemos que é o outro o que sempre 
nos salva. E se chegamos á idade que ternos é porque 

outros nos foron salva.ndo a vida, incesantemente. Cos 
anos que hoxe teño, podo dicir, con dor, que toda vez 
que nos perdemos un encontro humano algo quedou 
atrofiado en nós, ou crebado. Moitas veces somos 

incapaces dun xenuíno encontro porque só iecoñece
m os aos outros na medida que definen o noso ser e o 

nos o xeito de ' sentir, ou que nos son propicios aos 

nosos proxectos. Un non pode deterse nun epcontro 

porque está ateigado de traballos, de tráinites, d~ ambi-
ión . E porque a magnitude da cidade rios supera. 
aqu la o outro ser humano 'non abonda, non o 

. E t'' ma1 ao noso alcance un descoñecido co 

u fal mo a través dunha computadora. Na rúa, nos 
n gocios, nos infinitos trámites, un sabe -abstracta

sABATo 

mente- que está tratando con seres humanos, pero no concreto tratamos aos demais 

coma a outros tantos servidores informáticos ou funcionais. Non vivimos esta relación 
de xeito afectivo, como se tivesemos unha capa de protección contra os acontecemen

tos humanos "desviantes" da atención. Os outros moléstannos, fannos perder 'o tempo. 

O que deixa ao ser humano espantosamente só, como se no medio de tantas persoas 
ou, precisamente por iso, cundise o autismo. 

Collido de "A Resistencia" de Ernesto Sabato, escritor arxentino 
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FALANDO DA LINGUA Lidia e Valentina 

O galego ten plan 

Chegou o ·momento de que na sección de lingua desta 
revista se fale do Plan Xeral de Normalización 
Lingüística que se aprobou por unanimidade no 
Parlamento o 22 de setembro de 2004 e que, por fin, se 
presentou en público o pasado 22 de xaneiro. Si, xa xeou 
desde aquela, porque o que se di chover ... Ímonos poñer 
ao tanto, non todo· é troula. 

Que é ? Trátase dun proxecto qtie busca a normaliza
ción da lingua galega de xeito xeral. 

·Por que xorde? Porque as actividades normalizadoras 
que se estaban desenvolvendo ata o momento, á parte de 
seren poucas , estaban totalmente descoordinadas. Isto pro
vocaba que, entre outras cousas, non se aproveitasen os 
recur os, qu quedasen sectores sen atender e que non se 
vahas n as ac tuacións realizadas. 

Este tampouco che era mal plan ! 

:xi s 
ftware) 

Quen está detrás? Coordiriouse desde unha comisión 
técnica de catro persoas (M. González -secretario da Real 
~cademia Galega- era o o presidente) e elaborouse en 
sete comisións sectoriais compostas por un presidente, un 
secretario e seis ou oito vogais, segundo o caso: Había. un 

repr~sentante de cada un dos partidos políticos que podía 
estar presente en calquera das comisións 

Como· se organizou? En sete áreas, que eran: 
1- administración. 
2- educación, familia e mocidade. 
3- medios de comunicación e industrias culturais. 
4- economía. 
5- sanidade. 
6- sociedade. 
7- proxecto exterior da lingua. 

Cada comisión, primeiro, analizou os puntos fortes e · 
débiles que presen:taba o galego na súa área, para a conti
nuación expoñer as medidas que serían necesarias para 
acad~r a normalización do sector. Elaboráronse un total 
de 445 medidas, que se escolleron segundo os seguintes 

crit~rios:. 

Implicación máxima dos sectores sociais (isto vai axudar 
a que sexa eficaz). 

Asociación da lingua aos elementos máis innovadores 
do progreso social (coa intención de que gañe prestixio). 

Rendemento máximo das intervencións (dé bese buscar 
que as aquacións obteñan resultados gastando o impres
·cindible). 

Consenso ( cómpre comezar con medidas que sexan 
aceptadas por todos). 

Moita sorte para o Plan! 

En liña co galego 
Hai pouco que o servizo de normalización lin
güística da Universidade de Santiago estimaba que 
o uso do galega na docencia do seu ámbito anda
ba polo 1 7%. Ademais hai departamentqs que non 

imparten nin unha soa clase en galega. Non é máis ca un reflexo do que pasa no resto da sociedade e da pasi
vidade que amo amo en defensa do galego. Como todas as achegas son importantes, hoxe queriamos reco
m ndar un par de páxina web que ofrecen ferramentas útiles aos que necesiten dun apoio para escribiren 
os eu t _.rto na no a lingua. A primeira é galego en liña (www.galegoenlinna.uvigo.es) que a área de nor
malización lingüí rica da universidade de Vigo ofrece aos internautas. Nos contidos podemos atapar as sec
ción de gramática, ortografía, estilo e redación, dúbidas frecuentes ou mesmo propoñer· as nosas preguntas. 
A outra páxina é a do pro ·ecto xis (www.galego21.org/xis) onde, entre outras causas podemos facernos con 
software en galeg , e por riba de balde. 




