
O que hai de débil no mundo, 
iso foi escoller Deus. 
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EDITORIAL DITOSOS OS 
CONSTRUTORES DA PAZ 
Pasa, ás v ces, que a razón de existir dalgunha 

xente é a de ter un ininiigo. Podemos consi- . 

derar que é un comportamento enferniizo, 

pero é real coma a vida mesma. A persoa non 

só se adapta a esa situación de guerra, serrón 
que fai que esa situación explique as súas acti

tudes, as súas opinións e decisións e os seus 

máis inxustificables comentarios . A guerra 

dálle sentido. A existencia do ininiigo, real ou 
imaxinario, xustifica practicamente todo. De 

feito sen o ininiigo (unha veciña, un irmán, a 

xefa no pos to traballo) , sen chibo expiatorio, 

sen malvado perseguidor, a v:ida do vitiniiza
do quedaría un tanto baleira, e a súa agresivi

dad s ría dificil de explicar. 
qu ' real na vida dos individuos, é tanto 

ou mái r al na vida política dos países e dos 

imp ri . Terían sentido as barbaridades de 
H nm1ás n Israel? Que xustificación lle 

qu darían ás gu rra il gais e "preventivas" de 

Bush n Bin Lad n? outro nivel, que lle 

1u • rL a da d r ita spañola sen 

· rA? 
A impr 'SÍ' n da nt pacífica, da que goza 

d vida and 11 1 hai inimigos no horizon

t , é qu e gu rr iros paranoicos necesitan 

qu o inimigo xis ta. E se non existe teñen 
que inventalo. E se o ininllgo frouxea, ou · 

mesmo r clama unha disculpa para ir desapa

r c~ndo, hai que apuntalalo. Da activa perma
nencia do immigo depende a súa propia per

n1anenc1a. 

Non hai paz sen espíritos pacíficos e per

doadore , sen xente que goc~ na paz e sufra co 
confuto. E non é pacífico o espírito que pon 
toda a culpa no outro, que confunde ser xusto 

con ser xusticeiro, que ten a vista obsesamen

te fi ... a no sangue vertido e non repara nas fis
goas de e peranza, nos lenes acenos de diálo

go qu~ a outra parte fai . . 
Aplíquese a receita a gobernantes e oposi

tare (que sempr cogobernan aínda que non 

o par za), a m dio. de comunicación e tertu

liai:o , a entidad relixiosas e niilitares, a pan

da d bar p rruqu ría, a mestras e pais, a ti 

a nó . A p z depende do que ementamos 
ada día no orazón dos e da qu conviven 

n 11 utr d alimento que lle clamo ao 

11 o pr pio orazón . 

Daniel López Muñoz 

O TRASNO ,NO PAO DO POLEIRO 
MACARRANA 06 Nos barrios de África en nas 
favelas de Brasil, ese xogo de sinxeleza e contacto hm:nano, de 
habelencia, forza, anticipación e intelixencia, coma a vida, dálles 
aos rapaces negros e mulatos o que precisamente a vida lles 
nega. Crédeme que causa emoción ver os esfarrapados do 
mundo namorar o espectador cunha esfera de trapo ou de coiro 
vello, darlles unha pasada aos dos colexios de pago, embeleña
dos, coitados deles, coas complica.das regras de deportes de máis 
bouquet coma o cricket ou o hóckey. O fútbol, en esencia, é sim
ple, barato, democrático. 
Cando chega un mundial, hainos que gozamos con acontece
mentos como aquel da vitoria de Camerun sobre Francia. Os 
franceses choraron, pero chóraron máis os de dereitas. Foi un 
empurrón de esperanza, a resurrección do colonizado, un sim
bólico: ata aquí chegamQs, e xa ahonda. 
E, en xeral, algúns gustamos desas esencias futbolerias. Pero o 
proble~a non está nas esencias, serrón no demais. Dunha parte 
está ese secuestro mercantilista da retransniisión dos partidos por 
unha. nova cadea que chaman a sexta. Afeitas á bendita mesura 
dos comentaristas deportivos das canles públicas, non dabamos 
saído do abraio polos comentarios supostamente "jocosos", dig
nos da COPE, daquel trío de simpáticos, facendo chistes cos 
apelidos dos xogadores angolanos -un chamado Loko, por 
exemplo, volveunos toliños de hispánico salero- , iniitando o 
acento portugués, facéndonos, en fin, o partido do máis ameno, 
con chistes de moitísimo tronío -como cando un comenta que 
tal xogador non sabía se meter a dereita ou a esquerda, ao que 
o condutor do trío retruca: dúbida razoable, quizais lle sería 
mellor meter a do medio, ha,ha,ha. 
Cando se trata de España, entón mellor desconectar, o maca
rrismo tórnase patriota, opá e a por ellos, un país una ilusión, (efec

tivamente o de un país é unha ilusión, niso coincidimos), e sén
teste trasladado a aguela cantina do cuartel, días antes do 23-F,_ 
rodeado de oficiais chusqueiros, cegos de alcohol, blasfemando 
pola unidade da patria. 
O macarrismo españoleiro está empeñado en botarnos fóra dese 
deporte, pero resis,tirémonos, gozando do .xogo bonito, brasile
ro, argentinaso, coreano ou español. 



BOA NOVA 

. 1 O ECO 
Carmela e Agustín 

Xairo e a hemorroísa. 

Hai moita diferenza entre a muller e Xairo. Xairo é un 

home situado, trae acompañantes, á súa fam.ilia enví

alle recados, ten correo electrónico, é capaz de presen

tarse publicamente, non ten reparo en falar. Está c.on
siderado socialmente. 

Pala contra a hemorroísa está marxinaaa na socieda

.de, nin nome merece na narración do feito. A máis de 

enferma gastara todos os seus bens no intento de 

curarse, é muller. Non quería facerse notar:."que vergo

ña !" pensaría ella. Séntese indigna. 

Ambos os dous tiñan un problema vital e crían "con 

moita forza" que Xesús podería solucionarllelo. 

Nos dous casosXesús o que pon en valoré a súa con

fianza. É o que importa. 

A muller é capaz de transmitirse con Xesús tocándolle. 

Non é batendo con el. .. é.tocandolle. E Xesús faina visi

ble aos demais. Faina saír a escena e valóraa publica

mente. Ouítalle o medo, faina digna. A Xairo acompá

ñao, pero lago todo sucede en privado. 
Realmente o trato dé Xesús é de igual respecto aos 

dous, pero no caso da muller hai un plus que é moi de 

agradecer. Entre nós e por moito que digamos "aínda 

hai clases" marcadas polos cartas, o saber, a enfermi 

dade, a cor da pel. .. que engaden sufrimento ás perso

as. _ .... .... .... .. 
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Lembramos a tantas e tantos exiliadgs en México abrigados pala aldraxe da guerra, 

como a familia do filósofo X·OHAN VICENTE VIQUEIRA xa 

finado, a súa viúva traballou nun ensino liberador, polo que foi perseguida no 36 cos 

3 fillos, pala súa fidelidade ás ideas, acosados por caciques e igrexa. Refúxianse na 

súa casa ata que son sacados por un navío inglés que os levou a Francia. Volveron a 

Madrid para loitar pala República, ata que rematan:. un fil lo nos campos de refuxia

dos de Francia, unha fil la, Luisa, na URSS ... Xa acollidos en México, ela foi locutora 

de Radio" Galicia e colaboradora con Luís Soto a pral do noso _país. O seu filio 

Manuel, na foto, é profesor na Universidade . 

Lembramos as eleccións de 

MÉXICO co filme O e~ército 
desarmado, o prime.ira día do 1994, 

cando o Exército Zapatista, integrado 

por cidadáns desarmados e cubertos de 

pasamontañas proclamaba en 

Lacandona a súa aposta polos dereitos, 

nunha viaxe entre S.Cristóbal e a capi

tal. Hai máis de 2000 co lectivos co 

nome. de Zapata en homenaxe ao líder 

da revolución campesiña contra a dita-

dura de 1911. O subcomandante Marcos, 

con 200 ONG labregas e sindicais convi

dadas a formar nunha organización civil, 

pacífica, anticapitalista, facendo política 

non partidaria sen escalar o poder. 

I 

O economista MUHAMAD YUNUS ce lebra 30 anos do Banco do 

Pobo en Bangladesh. Preto de 2 millóns de clientas, moitas mulleres pobres, que con 

microcréditos van saíndo da miseria. Ata 6 anos despois as autoridades económicas 

non aprobaron a súa iniciativa cualificada de tolemia: prestar cartas aos que nada 

teñen para arrincalos da indixencia. 7000 institucións no mundo xa imitan esta 

estratexia dos microcréditos. Creou empresas para desenvolver a sa~de, ensi~o e 

agricultura entre os desfavorecidos . 

O 17 é o centenario do nacemento de 

XULIA MINGUILLÓN. 
Rematamos o curso contemplando q súa 

obra máis re.presentativa: A escala de 

Doloriñas, a de Villapol de Vilanova de 

Lourenzá, coa súa mestra Dolores 

Chaves, hai 65 anos, e as alumnas. 

Algunhas aínda están a celebralo hoxe. · 

Dependentes do PETRÓLEO:. 
un 750/o fronte ao 500/o da UE. 

Producimos enerxía, o_ 120/o do estado, e 

exportamos o 500/o, Centrais e muíños 

eólicos estan estragando a paisaxe, e 

todo se xestiona e reverte fóra. A 

hidráulica xa está ao límite: só na canea 

do Miño-Sil hai 30 encaros. Somos a 6ª 

· nación do mundo na eólica (3300 aero

xeradores e cada un aforra 2000 tonen

ladas de C02
). A ecoloxía aposta pala 

fonte solar.: As olas da costa poden ser 

moi rendíbeis e producir o 350/o da elec

tricidade consumida no estado. Agora 

van instalar a planta de biomasa en 

Viveiro a partir do toxo, limpeza de 

montes, residuos de aserrade.iros, etc., 

qüe vai dar electricidade ao polígono e 

outros espazos. No 2010 irnos ser auto

suficientes con estas alternativas. 



Alfonso Blanco Torrado 
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·O ULSTER vai superando 

atrancos, pero cómpre desmilitarizalo 

(hai 9.000 soldados británicos). para 

acadar a autonomía plena. Tamén, o 

retorno dos exiliados, a conversión do 

Sinn Féin nun elemento integrador, boi

coteados polos unionistas. Dende 1969 

houbo un rearme que converteu a rexión 

nun polvorín, ata o 1998 no que se 

abriu un proceso de paz que busca a 

liberdade e a participación nun goberno 

de coalición norirlandés, camiñando 

cara a unidade de lada a illa. Dende 

1973 a "Comunidade de Xente de Paz", 

c~ordinada pala Nóbel Bety Williams, na 

foto en Santiago, traballa pala paz ... 

AXUDA EN ACCIÓN, 5000 socios en Galiza e proxectos no Nepal, 

Bolivia e Perú, celebra os 25 anos coa Semana da Solidariedade, reivindicando os 

dereitos da infancia no sur. 7000 persoas marren ao día en África pala SIDA, e hai 

uns 24,5 millóns de afectados En Uganda (24millóns de habitantes) provocou 

880.000 nenas orfos e 110.000 seropositivos. Cada día contráeno 6000. 12 millóns 

de mozos/as xa conviven co VIH. 

. O mar está a denunciar o CAMBIO CLIMÁTICO que producimo~ 
con tanto consumismo e deforestación. Dende 1990 está a medrar a temperatura 

medio grao e o nivel do mar 15 cm. Estamos ante o quencemento da terra· máis 

rápido nestes 10.000 anos, provocado pala contaminación, que produce 310 martes 

ao ano só en Europa, baixas laborais t9dos os días e a desaparición de especies. O . 

2005 foi o ano máis cálido debido ás emisións de gases. A auga das nasas costas, na 

foto de Xurxo Lobato, pode medrar medio metro en 50 anos. É unha chamada a res

pectar o mar no verán, cando abundan os desalmados. 

No peche de Sons da Diversidade ~scoitei a Salif Keita, que traballa coa música pala 

dignidade de MALI, bus~ando saídas á mocidade •. denunciando a discriminación 

de Francia, que na descolonización obrigounos a invertir só en algodón, convertén

doo no 1 º productor, pero marcando Europa e EEUUos prezos, que apoian con sub

vencións aos seus produtores. Mali fundiuse así baixo este monopolio, privada dunha 

agricultura axeitada ás súas necesidades.Este intérprete do afropop formouse nun 

barrio de París e mesturou a música de raíces con outras. Esta alternativa enfrontou

no coa tribo, o mesmo cá súa creación na rúa, un exemplo da integración dos inmi

grantes na cultura europea 

No ANO DOS 
DESERTOS E A 
DESERTIZACIÓN denun-

ciamos as chuvias ácidas das centra is de 

Meirama e As Pontes, ·que provocan 

zonas máis áridas, igual cás desfeitas 

marítimas destrúen as nasas costas con 

resultados irreversíbeis. Os desertas sub

tropicais medr~n debido ao quencemen

to global. Hai 42.000 millóns de€ de 

perdas ao ano na agricul tu ra. Así acorre 

coa falla de chuvias no "Corno de 

África", dende 1999, a pesar das torren

ciais de abril. No 2000 morreron 

100.000. Agora están en risco 40.000 

nenas, que en Kenia son o 300/o, e funde 

os animais de trabal lo, que lles dan o 

leite. Na foto a seca do Sahel (1968-

1973) que matou 250.000 persoas e 3 

millóns de cabezas de gando. 

e ....... .. ..... . 



~ 27891 CERVO (Lugo) 
Teléf.: 982 - 55 78 41 
Fax: 982 - 55 78 04 

~ O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Cofuña) 
Teléfs.: 981 - 62 09 37 /62 02 00 
Fax: 981 - 62 38 04 

~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléf.: 981 - 5819 05 
Fax: 981 - 5818 88 

~ Proven~a, 27 4-276 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 03 68 
Fax: 93 - 215 01 79 

~ Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf./Fax: 91 - 310 48 30 

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

f~ GALE:RIA~ 
~ARGAD~LO~ 

.. .. ... ... .. ... _ 

~~ Rubalcava, 30-32 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax: 981 - 35 37 16 

~ Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 4913 

~~ 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 Spallanzani, 16 
20129 MILANO 
Teléf /Fax: 02 - 29 51 03 40 

~Oliva, 24 
36001 PONTEVEDRA 
Teléf.: 986 - 85 25 84 
Fax: 986 - 85 7918 

~ Pza. de España, 2 
27 400 MONFORTE DE LEMOS 
Teléf.: 982 - 40 26 57 
Fax: 982-41 60 33 

~ Conde de Fenosa, 38 
32300 O BARCO DE VALDEORRAS 
Teléf.: 988 - 32 05 86 

~ Rúa Castelao, 52 
36980 O GROVE 
Teléf.: 986 - 73 09 68 
Fax: 986 - 73 23 34 

~ Calvo Sotelo, 8 
36680 A ESTRADA 
Teléf.: 986 - 57 52 46 
Fax: 986 - 57 02 94 
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POLmCA Tintxu 

O novo estatuto 

Cúmprese nesta semana os 70 anos do referendo de aprobaci~n do primei

ro Estatuto de Autonorrúa de Galicia. Por iso cómpre parármonos un pouco 

a cavilar sobre o significad~ e importancia desta cuestión para Galicia como 

país e para os galegas como cidadáns. 

Seguramente os lectores seguiron algo o proceso de elaboración e aproba

ción do novo Estatuto de Autonorrúa de Cataluña. Os argumentos que se 

barallaron e as posturas dos partidos políticos e outros sectores da opinión 

pública xa achegarían algunha luz para mellar avaliar a situación que vivimos 

en Galicia. 

Xa quedan poucas testemuñas do que significou o Estatuto do 36, que 

algúns lembran aínda hoxe con entusiasmo e emoción, como pode ser o caso 

do galeguista Avelino Pausa Antelo, colaborador directo de Castelao, o gran 

impulsor daquel proxecto, ou Francisco Fernández del Riego .. Pero non hai 

que engarrarse: o apoio a ese estatuto foi moi laborioso, o pobo l~brego e 

mariñeiro do que tanto falaban os galeguistas estaba pouco informado e inte

resado. Daquela case ninguén tiña radio, a tele non existía e moi poucos lían 

. os xornais, entre o u tras causas porque eran moi numerosos os analfabetos. 

Agora acabamos de recordar os 25 anos da aprobación do vixente estatuto. 

E hai unha coincidencia xeral en destacar dúas causas: a indiferenza xeral que 

o viu nacer ( cunha abstención superior ªº 70 por cento no referendo) e os 

importantes cambios que supuxo para Galicia o desenvolvemento desa norma 

legal. Como se a.doita dicir, naceu unha autonorrúa sen autonomistas. Os diri-

Naceu unha autonomía 
sen autonomistas 

xentes de UCD e de AP daquela época eran moi pouco autonomistas e aca

daban o apoio das tres cuartas partes do electórado; os nacionalistas non che

gaban ao dez por tento, pero tampouco ~rían no estatuto.' Realmente eran so 

os socialistas e comunistas os que se declaraban abertamente defensores do 

texto finalmente aprobado (xunto con algúns centristas e galeguistas que o 

aceptaban c?mo solución de compromiso). 

H ai que ter en canta estes antecedentes, agora que a dinámica política xeral 

nos meteu nun proceso de reforma estatutaria, que non naceu dunha deman

da popular nin sequera do entusiasmo dos principais partidos políücos. A 

composición do naso parla~ento esixe un compromiso dos tres grupos, para 

sacar adiante a reforma. A ver se conseguimos que, de verdade, nos compro

metamo todos co futuro do país e non nos contentemos cunha solución de 

compromiso: o futuro da nasa lingua, da nasa cultura, do naso ser como pobo 

e tá n xogo. E con estes valores inmateriais. tamén nos xogamos a prosperi

dad económica e m ailo progreso social . 



OPETODO ~ 
SANTOANTON 
........................................ ..... Rubeii .. Aramburu·· · 

Leo unha carta. Un amigo fai 50 anos de 
crego e escribiulle aos compañeiros de pro
moción. Quedan poucos e algúns casados: 

" ... vou vello e miro cara atrás máis a miúdo 
ca antes e vexo canto cambiou o mundo, e 
pasamos do arado romano ao internet, da 
ditadura á democracia .... Tamén vexo que o noso estilo de ser cregos 
acábase, non ternos sucesores-fillos . No noso curso hai cregos casados, 
pero rapiñáronlles o actuar como tales, só polo grande delicto de que
rerlle a unha muller. Se cadra a outros secáronnos o corazón e só nos 

· deixaron amar coa cabeza. Cando nos xuntamos, tamén veñen as 
mulleres. Seguro qqe a algunha de vós gustaríalle ser cura. Por que 
non? Habíalo facer mellor ca nós . E non lle botédela culpa ao de 
Nazaré, que nun tempo nada doado deixou que un grupiño de 
mulleres o se guisen ... E quixo que fosen as primeiras testemuñas da 
resurrección. Sonvos, amiguiños, os intereses económicos e as manías 

ROH[.I T DE~ N 1 R( se rr:N 

WE'RE ·NO ·A GELS 
í>rM 1 MO< ) Id 

do -sexo. Irnos vellos , sentímo-
nos sós. Dámonos de corita 
agora, de capto precisamos o 
acougo dunha compañeira, 
duns fillos, non si?. Cor.remos 
o perigo de convertetnos en 
solteiróns con cartos·, pero sen 
ninguén que nos queira de 
verdade. Ternos familia, 
algúns, pero non nos enten
den. Eu cando tiña 30 ou 40 
anos pensaba que non preci
saba unha muller. En cambio 
agora ... Hoxe non ternos tan
tas seguridades, non ternos a 
protección dos poderes públi
cos. Non a precisamos, aínda 
que algúns a sigan buscando. 
Coid? que estamos mellor 
así. Somos máis libres. 
Tiñamos moito poder, para 
que o queremos? A Igrexa 
cando tivo menos poder foi 
mais evanxélica. O Evanxeo 
non ten poder. Cristo non o 
tivo e armou a que armou. A 
fe non consiste en segurida

des, é unha aventura, como a de Abrahám camiñando na procura 
dunha terra descoñecida. Cara esa terra, ímonos achegando tamén · 
nós, compañeiros .. . " 

O escritor portugués I:uandino Vieira rexeitou o premio Camoes, 
100.000 euros . Hai 10 anos que vive retirado no que fora un con
vento en Vila N ova de Cerveira. Ten 71 anos e vive dedicado a súa 
vocación: a literatura e a súa moza. 

e········ .. ···· 
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ENTREVISTA 
, 

CONVERSA CON RUBEN ,RIVAS, COORD·INADOR DE 
NORMALIZACION .LINGUIST·ICA. DA FERE . 
Rubén non necesita ningunha presentación en lrimia porque foi medrando coa revista e a 
revista con el. Pode parecer demasiado _tópico dicir que é un dos bos e xenerosos que un 

se pode atapar, pero é que isto, como ben poden corroborar tantos irimegos/as, é 
escrupulosamente certo. Por esa xenerosidade é pala que sacou moitas horas de esforzo, 
roubadas ao descanso e ao sano, para poñerse a trabal/ar pala fa/a de Breogán.Rubén é a 
alma do plan de normalización lingüística que elaborou a FERE, Federación Española de 
Centros Relixiosos de Ensinanza que hai en Galicia. Agora que vai ceder a coordinación 

do proxecto a Roberto Catoira, fálanos do ·trabal/o feíto estes anos. 

Ti es profesor nun centro reli

xioso e chega un momento en 

que decides acometer un traba

llo a prol da normalización do 

galego en centros coma .º teu. 
Como xurdiu o proxecto? 

mp 

ando Jo , Luis 

ral d FERE

pañ la d 

nvoucou 

membros ·dos 

Normalización 

ingüística dos c ntros que quixesen 

a unha r unión. A xuntanza cele

brous n Santiago o 5 de setembro 

d 2003 asistimos unhas 35 persoas 

de distintos centros. 

E porque tomou a inciativa 

nese momento? 

A convocatoria cadrou - práctica

mente coa súa chegada ~ secretaría 

xeral de FERE-Galicia e eu penso 

que foron dúa causas . Por un lado 

unha cue tión de preocupación per-

oal: Baños é un home que, aínda que 

non , gal go, leva moito anos en 

Gali ia e dóelle a perda do idioma. E 

por outra banda a úa r sponsabilida-

Avanzamos moito 

de á frente de FERE: os centros con

certados teñen unha imaxe e uns 

datos no_n moi positivos no referido 

ao uso do galega. 

Por que eses datos non son 

nada positivos? 

Os nosos ·centros conxugan dúas 

variables que non favorecen a pre

senza do galega: sitúanse nun contor

no urbano e cun alumnado de clase · 

media e media-alta. Ademais, son 

na sensibilización. 

centros que pertencen a entidades 

· relixiosas con directores que moi_tas . 

veces son de fóra e que están someti

dos a traslados constantes: este ano 

están en Ourense e para o próximo 

en P~encia. Así non lles dá tempo a 

crear unha sensibilidade. 

UN PLAN DE NORMALIZA

CIÓN LINGÜÍSTICA 

Foi aí de onde saíu a idea de 

elaborardes un plan de normali

zación? 

Xurdiu nesa primeira reunión. Ao 

longo do debate eu manifestei a Ídea 

de que pouco se podía avanzar na 

normalización se cada centro traba

llaba de forma illada, de que era 



necesario sacar adiante un proxecto 

conxunto e iso, ao meu modo de ver, 

pasaba pola elaboración dun plan de 

normalización lingüística para todos 

do. N ese momento foi no que eu 

asumo a función de responsable de 

Normalización Lingüística e a partir 

de aí empezamos a traballar con 

Aldegunde Quiñones 

os centros. todos os centros. 

e alumnado. Na parte de administra

ción facilitóuselle .material aos cen

tros. Na área de pastoral, porque se 

trata de centros de titularidade reli

xiosa, enviouse material ·en galega 

para oración, presentouse o Remól, o 

servizo litúrxico que se envía por 

correo electrónico, editouse un CD 

con 70 cancións para as celebracións 

Cantos centros estarían dentro 

dese plan? TRES OBXECTIVOS 
Pois mira, na FERE-Galicia somos 

127 centros, no que imparten clase 

máis de 4. 000 profesores e pasamos 

dos 65.000 alumnos, así que estamos 

falando de cifras moi importantes. 

E desa mesma reunión ti saí

ches elixido coordinador desa 

angueira? 

En principio quedamos un grupo 

de oito persoas para elaborar o · plan 

de normalización e eu quedei encar

gado de coordinalo. 

Que pasos foi dando ese docu

mento? 

Era realmente unha redacción 

ambiciOsa, e eu pensaba. qu~ non ía 

saír adiante. Envi~mselle a José Luis 

Baños e pareceulle moi ben. Despois 

envióuselle ás direccións de todos os 

centros por se querían facer algunha 

achega e finalmente presentouse o 

plan nunha asemblea de directores en 

febreiro de 2004, na que foi aproba-

Cales foron os obxectivos prin

cipais do voso plan? 

A nivel docente había tres obxecti

vos: o primeiro cumprir o Decreto 

que . establece as materias que se 

. eucarísticas en formato mp3. Despois 

na área docente, elaborouse diverso 

material para o profesorado, o máis 

Para ·que un plan 
funcione hai que ter as· 

ideas moi claras 
dende o principio. 

deben impartir en galega na educa

ción primaria e seGundaria; o segun

do, que houbese centros que o pui-:

de_sen superar; e o terceiro, que hou

bese centros que puidesen ófrecer 

todo o ensino en galega. Eran, · efec

tivamente, uns obxectivos ambicio

sos. 

Con que estrutura contades? 

Hai un responsable de normaliza

ción, que son eu e dividiuse· Galicia 

en sete zonas. Como a meirande 

parte dos centros son urbanos e están 

nas sete grandes cidades en cada zona 

quedou unha persoa responsabilizán

dose da coordinación dos encargados 

de normalización desa zona. Eses res

ponsables de zona e máis eu reuní

monos unha vez por trimestre en 

Santiago. Ademais, dende hai un an0 

ternos unha persoa contratada a 

media xor.nada. 

E como organizastes o traballo 

para levalo a cabo? 

O plan marca varias áreas de traba

Uo: administración, pastoral, docencia 

destacado sería un cd con recursos 

·educativos . . Por último na área de 

alumnado -de máis dificil acceso, 

porque son 65.000- fixose un.ha 

campaña na que se enviou a cada 

familia un tríptico no que se incidía 

na importancia de que transmitisen o 

galega aos seus fillos. De por part_e, 

pretendíase que o _galega fose o idio- · 

ma vehicular de FERE-Galicia, é 

dicir, que fose a propia organización 

a que dese exemplo. N este sentido 

penso que está bastante conseguido. 

E en que ámbito eres qu.e se 

avanzou máis? 

Sen dúbida no da sensibilización: 

chegar a crear _debate nos centros 

sobre o tema da norm~zación, que 

en FERE aparecese un grupo de 

xente traballando polo galega. Mira, 

creamos unha base de datos cos 

enderezas electrónicos dos responsa

bles de normalización lingüística dos 

centros, e estou en contacto perma

nente con eles, enviándolles material, 

facéndolles suxestións. . . Estiven nas 

e ······ ········ 
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ENTREVISTA 
dúas últim_as asembleas informando 

ao directores do traballo que se está 

facendo; houbo unhas xornadas de 

normalización en Santiago na que 

participaron cerca de 100 persoas. O 

ano pasado organizamos cursos de 

actualización nos que participaron 

máis de 300 mes tres/ as e profeso

res/ as dos nos os centros. 

Pero non resulta doado que 
quen viña facendo o seu traballo 
en castelán se pase ao galego sen 
máis. 

Non, pero s custa menos facer as 

cou s n galego, faranse en galego. 

A í á admini tración dos centros 

facilíntán elle modelos de documen

to · aos profe ores deuselles ese cd 

qu che dicía con tradutores, correc

tor , páxina w b, programa para 

X tiÓn d notas programa para xes

tiÓn d bibliot a ... Tamén negocia

mo o cm o editoriai máis 

important d c nto e peciai para 

a adqui i ión d m t riai n gal go 

n ndi ión conómi a favora-

P toral nviáron 

libr d m tr para todo o ci lo . 

Para o alumnado vanse enviar axen

das escolares gratuítas para o próxi

mo curso. 

Quen axuntou todo ese mate
rial educativo para o CD do pro
fesorado? 

Xerardo Méndez, un profesor de 

Ourense. Trátase de programas · de 

sotware libre e ademais achegábase o 

material que fomos enviando por 

correo electrónico o ano pasado. 

Fíxose un para cada profesor. 

Con tas tes co apoio da 
Secretaría Xeral de Política 
Lingüística? 

Unha vez que xa estaba rematado 

todo este proceso que che acabo de 

contar. Foi despois de aprobalo cando 

o presentamos a varias orgaruzacións, 

institucións e tamén á Xunta. 

Asinamos dous convenios, un co 

anterior goberno e outro co actual. 

Grazas a estes convenios foi como se 

pudi ron sacar adiante os proxectos 

dos que falabamos antes . 

O feito de facer a campaña 
dende a patronal, favoreceu o 
plan? 

Aldegunde Quiñones 

Eu creo que si, porque os centros 

son coma illas, e o que os aglutina é 

precisamente FER.E. Así que ese 

aspecto de oficialidade co que se aco

meteu a campaña favoreceu o desen

volvemento da mesma, porque os 

cen.tros saben que todo o que veña 

de .FER.E ha ser beneficioso. 

De todos os xeitos aínda é un 

pouco pronto para avaliar un 

plan coma este. 

Penso que si, porque son procesos 

moi longos, xa que traballando en 

serio levamos dous cursos . Agora a 

estrutura de traballo está creada e hai 

que seguir dando pasos. 

E a partir de agora que hai que 

facer? 

Home, as liñas de traballo están 

marcadas e que facer rion falta . Creo 

que é _un bo proxecto e hai que dar

lle continuidade, aínda que xa con 

outra persoa á fronte. Por exemplo, 

está en rhar(ha a II edición do pre

mio literario Frei Martín Sarmiento, 

que será outorgado pola votación dos 

aluni.nos e alumnas lectores. Neste 

momento hai uns 2 .300 rapaces 

lendo os libros. Neste momento de 

cara ao próximo curso xa se está tra

ballando nun segundo cd, nunha 

campana dedicada ao alumnado e 

nunha axenda para o profesora_do. 

E quen vai ser o teu sucesor? 

Pois vai s_er Roberto Catoira,· un 

profesor dos Calasancíos da Coruña, 

que leva metido nisto practicamente 

dende o comezo e está moi compro

metido co proxecto. El era xa o res

ponsable da Comisión de 

Normalización da zona da Coruña e 

mais o coordinador do premio de 

lectura . 
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POLO PAIS ADIANTE Loli Cambón 

, 

CORTEXO CIVICO GALEGO NA COR-UNA 

A Real Academia 
Galega quere que 
o novo Estatuto a 
recoñeza como a 
única autoridade 
no eido da lingua 

/' 

• A Real Academia Galega 
conmemorou onte o Día das 
Letras Galegas e rendeu unha 
homenaxe a Manuel Lugrís 
Freire. Ademais, a institución 
celebraba o centenario do seu 
nacemento. O seu presidente, 
Xosé Ramón Barreiro, pediu 
que o novo Estatuto outorgue 
á Academia o recoñocemento 
como a única autoridade sobre 
normativa lingüística e estable
za o deber de coñecer o galega. 

~/Of4'ü.4 G41.~G. 

Un cortexo cívico 
homenaxeou aos 
académicos cun 
percorrido pola Cidade 
Vella coruñesa 1 46 

. /"?- $!0-~6-: 

KOPA 

O gaitelro Xosé Ferreirós, de Mllladoiro, no acto cívico celebrado na Cidade Vella da Coruña 

Benqueridos irimegos: 

Soamente unhas liñas para dar

vos cónta da celebración do 17 

de maio, co "Cortexo Cívico" 

polas casas dos académicos que 

v1v1ron na Cidade Vella da 

Coruña. 

Xa é o terceiro ano que se fai, 

e continúa mellorando. Este 

2006, ademais de honrar a 

memoria de Manuel Lugrís 

Freire, lendo o primeiro mitin 

que el deu en galego, en 

Betanzos en 1907; cousa que 

este día fixo o actor Ernesto 

Chao (Pratos Combinados) 

dende o balcón da Real 

Academia Galega. Tamén se 

. quixo agasallar e lembrar · aos · 

académicos que por aquí v1v1-

ron. 

Ás 12 da mañá empezamos 

escoitando. unhas verbas rexas e 

sentidas de D. Paco del Riego, 

vía móbil-micrófono na Pza. de 

María Pita. De seguido e duran

te dúas horas percorrimos as 

rúas, e dende os balcóns de casas 

emblemáticas, xornalistas, escri

tores, cantantes, compositores e 

pianistas foron facendo lembran

za e festa, nunha mañá soleada e 

bonita, que rematou .no adro da 

Colexiata de S t.a. María do 

Campo, onde todos xuntos e ao 

son das . gaitas cantamos o 

Himno Galego. Para moitos de 

nós, o gran momento foi na rúa 

do Príncipe, ao pé da casa onde 

viviron Rosalía e Murguía. Ali a 

escritora e poeta Helena Villar 

Janeiro fixo unha lembranza 

Cortexo cívico polas casas dos académicos 
que viviron na Cidade Vella da Coruña e aínda máis. 
Homenaxe á Real Academia Galega no seu Centenario 

17 de maio de 2006 
Día das Letras Galegas 

Festa da cultura 
Actos organizados pola Asociación de 
Veciños da Cidade Vella da Coruña 
coa colaboración da Real Academia Galega, a 
Conselleria de CUitura e Deporte da Xunta de Galicia 
e o Concello da Coruña 

orrk.'uconuó11dii:mando 
rnnl1.11.:hlffl• parJ u ubrir 
nm eu Idio m:fo qul· d.1rr~ 
n11i li mAu qu~ nrt· pcdlf 

conmovedora e reivindicativa, e 

o gaiteiro Xosé Ferreirós de 

Milladoiro emocionounos. 

O que vos quero salientar ·por 

riba de todo é como se poden 

levar adiante iniciativas cidadáns, 

axudadoras para facérmonos 

sentir respectuosos e . valorar a 

nosa xente, a aqueles que gasta

ron a vida a prol de Galicia e os 

galegos e galegas. 

Independentemente da chea 

de actos que houbo co gallo das 

Letras Galegas, é merecen~e do 

nos o agrade cemento a 

"Asociación de Veciños da 

Cid~de Vella" que sirixelamente 

puxo en pé este "Cortexo 

Cívico" . 

Unha aperta, mentres agarda

mos vernos na ROMAXE. 

- ······· ··· .. ·· · 
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PARA COÑECER: ANDAR OU· LER 

OS GAITEIROS DO MUSEO DE TUI 

Sempre me chamou a atención a presenza de 

ga1te1ros nalgunhas representacións da 

Adoración de Xesús no portal de Belén por parte 

do pastores . Por iso, cando é que entro nunha 

igrexa ou nun museo onde haxa algún retablo ou 

pintura alusiva ao nacemento, no primeiro· que 

reparo é e entre os músicos hai algún con gaita. 

O último que descubrín foi no val de Fornela 

ou Forniella (que tamén se adoita dicir), a curta 

di tancia do nacemento do río Cúa, afluente do 

il e i oglosa do gal go· e leonés. Fica no santua

rio da Vine de Tra ca tro, no .concello leonés de 

P ranzai , ao qu acod n todos o veciños do val 

o 15 de agosto, e sobre todo agora os que están 

fóra e regresan por uns días a pasar as vacacións: 

de Barcelona, Madrid, J3ilbao~ .. 

9 retablo principal, datable nos últimos anos 

do século XVI, está dedicado á patroa do santua

rio: · vida da Virxe, a Anunciación, a Visitación, o 

nacemento de Cristo, a fuxida a Exipto ... . No 

segundo corpo sobresaen dúas escenas labradas 

en altorrelevos, da que unha corresponde á ado

ración dos pastores e das pastoras, pois tamén hai 

algunhas mulleres:· o meniño fica deitadiño ·no . 

berce, por detrás a Virxe, á súa esquerda o barbu

do San Xosé, -e diante deste un pegureiro axeon

llado cun año como agasallo e por detrás outi:o 

que ten como único presente o son da súa gaita, 

pero nese intre non debía tocar pois ten o pun

teiro fóra da boca. 

Este foi o último descubrimento, pero coñezo 

outras Adoracións con gaiteiros, ·e hoxe vou falar 

Gait~iros que o mesmo 
animan o portal 

de Belén ou aledan 
calquera festa ou romaxe 

en particular de . dúas que se poden admirar_ no 

Museo Diocesano de Tui, situado de par da cate

dral (por certo, aquí hai outra) .. Gústame a proce

dente do antigo retablo da que foi colexiata e 

agora concatedral de Santa María de Vigo, obra 

do século XVII. Pero se me des en a escoller case 

seguro que me quedaba con outra moito máis 

sinxela, de factura _popular, que veu da igrexa de 



Piñeiro (Tomiño), quizais . tamén labrada no 

mesmo século. 

Mentres os demais pegureiros adoran ao 

Meniño, os que teñen a gaita entoan ·muiñeiras e 

xotas, cos dedos no punteiro, o fol cheo de aire e 

o roncón sobre o ombreiro. Gaitei~os que o 

mesmo animan o portal de Belén ou aledan cal-

. quera festa ou romaxe, polos que toleaban as 

mózas, como aquel "repoludo gaiteiro" de pano 

sedán vestido que inmortalizou Rosalía de 

Castro: 

Todas por el reloucaban) 

todas por el se morrían; 
si o tiñan cerca) sorríq.n; 

si o teñan lonxe) choraban ... 

CARTAS 

Clodio González Pérez 

A presenza da gaita nas representacións da 

Adoracións dos pastores, tanto aquí como tamén 

fóra de Galicia, debeuse a que a nivel culto este 

instrumento· estaba considerado como propio de 

pastores e rústicos. 

O Museo Diocesano de Tui ben merece ser 

visitado polo valor de moitas das súas pezas. E o 

mesmo o da catedral, situado de par, co fermoso 

claustro e a sala capitular, e a impresionante vista 

panorámica que se divisa dende a torre que dá . 

cara ao río Miño, cruzado pola ponte int~rnacio

nal inaugurada en 188(), e Valenya ao fondo. 

No11 ía11 ser máis ca z111s cantos e11ros) supono. Pero, en co11ctencia, 11011 

lle lo s de i . . . Ca 11 do u 11 Ju 11 c i o n a r i o de Fa ce 11 da m e c u b r i 11 a de el a r a c i ó n 

do IR P F, f í x o n1 e a p re g u 11 ta pe r ti 11 en te c o n re la ció 11 a o re ca d ro 7, es a do 

destino que se quere dar a unhas cadelas. Comezott a enumeración pro

pofiéndome se a Igrexa catóUca ou a ... etc. Levaba 20 anos poiiendo que 

a I g re x a ca t ó l i ca . D e u s s a b e q u e, a g o r a q u e t úi o 2 O a n o s 1n á is q u e 111 e 
I 

aclzegan a El, con quen quera encontrarme para a eternidade, desexo ser 

máis cristián ca nunca. Pero para o destino desa cantidade, que nin se1 

canta sería, contesteille: "Non. Para a Igrexa católica, non. En concien-

c i a . No n q u e ro q u e o s tn e u s c é n t i m o s da v i lÍ va do E va n x e o s e 1n es t u re n 

coas noxentas ganancias que proceden da sucidade da COPE dos federi-

cos-cristinas-vidales ... 

.e .. .. ......... . 
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O NOSO TABOLEIRO 

XXIX ROMAXE DE CRENTES GALEGOS 

- -CHAN DA ARQUINA, MOANA 

9 DE SETEMBRO DE 2006 

.~ J~l.HIA~ 
A FERE TEN 

Áquí vos presentamos o medallón da vindeira 
Romaxe. lde pensando nas empanadas. Este 

ano a comisión ·degustadora non se 
conformará con calquera cousa_. A 

Mesa de Redacción foi 
autonomeada Mesa de 
Degustación. 

Propostas: 
Empanada de luriñas da ría 
(pescadas da noite anterior) 
Empanada de zarrotas con 

camaróns de batea (pelados) 
Empanadalavíconlamanocomer 

Empanada mental (eses que 
preguntan no medio da Romaxe que é 

iso de lrimia) 
Empanada de liscos light 

Empanada de criadillas de caramuxos 
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Están tolos, estes romanos 

Máis que aqueles romanos, semellan ser os seus des

cendentes os que non .che son ben da cabeciña. Ou iso, 

ou vai resultar que a mestura entre os locais do momen

to e os do imperio quedo u algo inconsistente. Veredes: o 

Excmo. Concello de Lugo teJ:?. a ben organizar, por quin

to ano consecutivo, a denominada "Arde Lucus", ¿festa?, 

¿conmemoración?,¿ ... ? que ten lugar durante unha fin de 

se·mana do mes de xuño para rememorar o pasado roma

no da cidade. 

O achegamento á historia, ao coñecern.ento do .noso 

camiñar ata o que agora somos é un exercicio de certo 

loable e máis ca conveniente, pero a impresión e a valo

ración que fagamos da viaxe non será a mesma segundo . 

quen nola conte, como nola explique e en función do 

que interese que vexamos. E así, no caso do "Arde Lucus" 

a lectura histórica parece ir claramente pola recuperación 

do orgullo militar, a tal punto que se o chega a saber no 

seu día Álvarez Cascos, convertía Lugo en sede perma

mente do desfile do 12 de outubro. 

É que, xa de prirtcipio, o de conmemorar a chegada e 

o asentamento dun exército invasor .e imperialista, xa ten 

delito (iso si: sabede que no "Arde Lucus" despuntan 

escasos pero eternamente presentes grupos opositores de 

pobo'adores locais). Pero aínda admitindo que a historia 

se veu construíndo con sangue máis · ca con apertas; que 

.os romanos achegaron algo máis ca estratexias militares, e 

que a propia Lucus Augusti (non Lugh, o bosque sagra

do) foi un campamento militar, botarlle unha aliada ao 

programa da ¿festa? dá para aquelar algún que outro 
aquel. 

Non podemos niri. debemos facer desaparecer as armas 
. do noso pasado. Debemos recordalas pero para evidenciar 
a súa violencia e inutilidade. o mesmo que os desfiles de 
soldados, para lembrar ata onde pode chegar a nosa alie
nación: a exhibirnos portando artiluxios capaces de matar 
a un semellante; as loitas; as fronteiras; ... que están aí, pero 
ás que debemos dar unha axeitada interpretación. 

Fronte a iso, o Excmo. Concello de Lugo proponnos, 
entre os diversos actos que adornan o programa, a (cito 
literamente) "Es cola de armas para nenos I as". Que non 
se diga, que polo menos coidaron que a linguaxe non fora 
sexista. Merece comentario algú.n tal acti':idade? Mira 
que _lle dei voltas, pero toda a auga do Miño non é abon
da para lavarlle a cara, mírese por onde se mire .... Bonito 
triunvirato: ESCOLA - ARMAS - NEN OS/ AS ... 
Outras lindezas para deleitarse son: a "Instrución militar 
polas rúas da cidade", a "Exhibición de combate de lexio
narios romanos", a "Demostración entrenamento de 
cabal os para a lo ita", a "Transformación das po.rtas (da 
muralla) en fronteiras" (pobres inmigrantes, e que nin 
des ta libran!), ... E en ningún des tes casos se fai alusión 
algunha ao feito de reinterpretar tales actividades dende 
unha perspectiva crítica e non violenta. 

En fin, que eu, que participei un ano do evento e ata 
teño o meu traxe de romana, espero lucilo noutras oca
sións e non nestas, retirarme con discreción polo foro e 
seguir celebrando.- de momento e ata que o pervirtan -
o meu San Froilanciño querido. 

e ············· 
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FALANDO ·oA LINGUA Lidia e Valentina 

UN REPASIÑO 
Dado que hai bastantes persoas que nos preguntan dúbi

das sobre o cambio normativo, do que xa falamos por 
extenso alá xa no 2004, irnos dedicar uns números a repasar 
e afianzar aquelas palabras que están dando máis "problemi
ñas" . Xa non irnos explicar o porqué do cambio porque 
sería repetir algo que lestes nos números que van do 670 ao 
682. D aquela faremos un repaso esquemático por todo o 
que cambiou, que -volvemos insistir- non foi tar.ito. Irnos 
aló .. . 

Palabras rematadas en :-Za e -Zo 
Galiza Pódese dicir tamén Galicia, pero a Academia 

concordou que Caliz a "considéras_e tamén unha forna lexi
timamente galega, amplamente documentada na época 
m di val, qu foi recuperada no galego contemporáneo". 

Graza "Pola graza de Deus" "Deulle as grazas" X:a 
n n ' válido *graCias . 

Diferenza "H ai diferenza entre A e B". Olio!: o 
v rb ' if( r n iar, dagu la conxugo "eu diferendo, ti dite-

r n i< 1 diferencia ... " 
entenza, presenza, perseveranza, licenza, nacen

za, noviza, estanza ("e trofa") 
" xuíz ditou sentenza na miña presenza e non lle deu 

licenza á noviza que compañía estanzas e mais sonetos, 
p á súa perseveranza". 

Espazo, novizo 1
, terzo, serviz9 

"Faiche o mesmo servizo e ocupa un terzo do espazo". 

lsto que é, unha graza ou unha desgraza? 

Formas con dúas posibilidades 
En igualdade: 
-BLE / -BEL Admítese plenamente a terminación 

-.bel / -beis (amábel, amábeis) ó lado de -ble. En consecuen-. 
cia, admítense tamén as formas duplas do tipo establecer ou 
estebelecer. 

-Come_-lo caldo ./ Comer o caldo- Só é obrigatorio 
o uso da segunda forma do artigo coa preposición por (Vou 
polo camiño) e co adverbio interrogativo u (U-los óculos?).O 
que non quere dicir que non se poida usar cando se queira. 

Preferencias pola primeira ... que non quere dicir 
que non valla a segunda: 

ARÍA / -ERÍA: . libraría, cafetaría, · sidraría, carnizaría, 
peixaría, carpintaría ... . 

AO / Ó: Ir ao cinema. 
E por hoxe xa menos mal! A ver se vos queda espazo para 

aprender as diferenzas! O próximo día máis. 

1 N vizo é o ma culi no de noviza (aparece na liña anterior). Significa: 1- "Persoa que tomou o hábito dunha orde relixiosa, pero que aínda está en período de preparación" 2- "Novo ou princi
piante nalgu nha cousa; novato, novel" 

Ai, aqueles tempos do palio! 
Canto botabamos en falta un home coma este dende que marchou Gea Escolano. E que 
o Priuiate de España (ver dicionario de castelán, está aqmitido), monse'ñor Cañizares, está 
facendo un esforzo digno de glosa para fornecer de titulares a prensa estival.Agora resul
ta que a Leí de educación ataca a familia. Tamén o fai a do divorcio ou a de reasigna
ción de xénero para os transexuais, e xa non digamos os matrimonios homosexuais. O 

certo é que de poi de te preocupante augurios a miña familia anda moi preocupada atrancando portas e 
ventá . Ademai , preocupado por facer amigos, o Primado ott Primate de España vaise reunir con todo o Polit 
Buró da .- rarquía parad itar un documento sobre a eversión que está a sufrir a pobre patria española e mani
fc tar p la úa unidade. Estarna convencidos de que todo se debe á aprobación do Estatuto de Baleares, e 
á "cláu ula amp "que 11 p rmitirá ao de Valencia tantas competencias como el que más. E que estes do PP 
n n paran d fc rzar a co tura de E paña. Pero o que seguro que precipitou este documento foi a bandeira 
andaluza n adal it d Rocío Jurado. Hai cousa polas que un non pode pasar! 




