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O que hai de débil -no mundo,
iso foi escoller Deus.
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Daniel López Muñoz

EO1TOR1 AL Se cadra é tarde de máis en moitos
sitios, p ero é moi saudable que os alcaldes sintan o bafo
da xustiza e o control da administración na caluga., cando
se trata de frear tanto abuso urbanístico. Curiosamente
semella, ás veces, que a lei e o plan está para ser aplicados
aos veciños, cando cometen infraccións de pequena orde
en vivencias auto.construídas, mentres se fan macro recualificacións, ·para edificar urbanizacións totalmente desproporcionadas, que eses mesmos veciños saben que son
operacións coas que máis de un engorda as súas cantas
bancarias secretas.
É certo que o afán electoralista leva aos concellos a
pretender prestar servizos que van moito máis aló do esixible e que resulta moito máis cómodo financiarse a base
de operacións urbanísticas que aumentando os impostas.
Pero estamos no de sempre: os impostas son públicos e
transparentes e nas operacións urbanísticas hai case sempre matute: tanto para o concello, tanto para casa.
Non medra o río con auga limpa. Resulta sorpredente
e sospeitoso -pero aceptado cunha natural e desesperante resignación pola xente- que tal alcalde ou tal concelleiro de urbanismo e obras cambien de nivel de vida da
noite para a mañá, que se permitan gastos e patrimonios
·qu . uperan en moito as capacidades das súas nóminas
qu , de seu, xa non son pequertas.
Na co ta de Lugo - Barreiros- a Xunta ten que parar o

OTRASNO NO PAO DO POLEIRO A VÍA
GALEGA Era Xosé Lois, o Carrabm.ixo, xa hai
ano's, quen debuxaba aquilo de "hola soy Rajoy y
voy a Raxoi porque tengo una junta de la Xunta",
ilustrando o que algúns chamabamos a nova diglosia
autonómica, descarado comportamento duns gobernantes que, sen vergoñas, xuraban os seus rechaman- .
tes cargos no poder galega, para nunca xamais amén
· exerc;eren de galegas practicantes. Nin na intimidade, que diría Aznar en enxebre catalán.
A evolución de Rajoy, cobizoso pola Moncloa, non
foi ultimamente na dirección de reforzar a súa identidade galega, madia leva, polbo e percebes á parte,
que rnilagre sería de tal nivel, que nin por intercesión de

sa~

Rouco se lograra.

Pero aqueles afáns de gloria madrileña poden cegar
o sentido. Nada serrón explicaría que por medrar en
mesetario entusiasmo, arremeta toureiro ,contra a
posibilidade de aseñorar a Galicia co piropo de
Nación, deixando ao PP galaico no compromiso de
explicar aos electores por que razón son eles menos
galegas ca andaluces os andaluces.
Fronte a un -toureiro, un conciliador Touriño, na súa
teima da "fórmula orixinal". Aquí xa propuxemos
unhas poucas solucións nesa liña orixinal-conciliadora, pero nin caso, que aínda non nos chamaron do
Parlamento. Lembremos algunha das nosas solucións: "nacionela" (en plan humilde), paranación
(para · non ofender)! seicanación (para deixalo en
indefinido), disquetamén (para aquelar os aqueles),
mandanación (en plan populista), sureste nacional de
· La Coruña (todos contentos), Gallaecia (engado latino), Galinación (a ver se coa) e Hibernación (resignado final). Despois aínda se nos paso u polo caletre
algunha máis, como, "Breogánida", coa que dariamos que falar -marketing turístico, olio-, e descon-

Plan, por prever un crecemento urbanístico desordena,do
e insostible. En Nigrán a fiscalía pon contra ·a parede a
unha corporación da que se sospeita que fixo coi:npadreos con ilustres persoeiros locais, moitos deles directivos
do Celta. Pero a sospeita, fundada naquelas observacións
e comentarios en boca de todos está desacreditando as
institución locais e asentando na mentalidade da xente a
idea de que todo vale e que o desgoberno e a corrupción é o único goberno posible ou, cando menos, existente.
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certariamos a Madrid, a Bruxelas a Beijín.
Post data: que non pase que os que si reclaman o
Galiza N azón, "para non estarmos por baixo de .
Cataluña", fagan como aqueles gobernantes galegas
non practicantes, non vaia ser que se dea o paradoxo de qµe cunha man fomentamos as galescolas e o
estatuto de nación e coa outra mandemos os fillos a
un colexio privado de elite e lles falernos en perfecto castelán, que de todo hai .

BOA NOVA

Xabier Blanco

O ECO

A CLAVE

Marchando uns vasiños

VIRÁ

Ola Manuel!

A pesar da l!nguaxe apocalíptica e catastrófica, a che-

Ola a todos, póñolies .. .?

gada do "Filio de home" (descrita segundo a terminolo-

Si, coma sémpre: uns vasiños, uns medio baleiros e outros medio

xía de Dn 7, 13) é un grande acontecemento de libera-

cheíños

ción. Efectivamente, tras esas eatástrofes cósmicas

-Pepe, isto éche Somarra e Godoma!. Oíches a lectura de hoxe?.

chegará a liberación definitiva do "Filio do home".

Xa o dicía Xesús, mesmo pare.ce que o coitadiño era adiviño.

Non debemos quedarnos prendidos nestas descricións

_.Si, ou que escoitaba a Cope!

que en grande medida son só un medio literario da

-Igual este ano veu dar unha volta pala nasa Terral.

época (é o que chamamos literatura apocalíptica) para

.:. Madia leva, era Deus!

anunciar a importancia do que vén.

-Si ho, eu dígovos que todo isto mándao Naso Señor porque non

A actitude da pe·rsoa cristiá ante a fin é de esperanza e

está nada contento con como se porta a xente !.

nunca de ten:ior. Quizais isto queda perfectamente

-Deixa, que como di~o o cura: "cando El valva, os que cumprimos,

claro en Le 21, 28. A chegada do Filio do home trae a

para o ceo, e os malos ... havos esmagar coma cascudas!

nasa liberación definitiva, da que xa participamos e

-A ver! É verdade que diante das inxustizas e da violencia que

pala que loitamos no medio da historia humana.

está a st1frir moita xente, das martes de tantas persoas inocentes
e das a·ldraxes que dende hai moito ven sufrindo a Terra unha
sente dar, impotencia, medo e carraxe. E é certo que, ás veces, a
forza da natureza fai das súas, pero non imaxino a Deus premendo un botón para mandarnos desgrazas por ser malos.
:- Pois para m·in son a inxustiza, a explotación-e o egoísmo os que
maiormente levan á humanida.de ao seu propio sufrimento.

A invitación á vixilancia é tamén unha invitación a
vivir en profundidade para sermos quen de descubrir a
presenza de Deus no espesor dos acontecementos históricos huma·nos. Vixilancia, pois, esperanza e profundidade, nunca medo son as actitudes da persoa que
toma

~n

serio a súa fe.

-Xa, e ti, caladiño que dis?
Eu ... Pois remoendo na lectura sinto coma se El me quixese dar
ánimos. Coma se de -novo nos convidase a erguernos, a dar un
paso á fronte con espirito de loita e de paz, de acoliida, de solidariedade, de esperanza!

e······-.. . . .

APENEIRA
FERROL está a liberarse dun pasado militar que rabenou .a súa comuñón co
mar. Defensa gozaba dun 250/o da cidade,
mesmo enfrontándoos ao mar, sen pagar
os impostas que tanto cangan a .vida dos
veciños.

Acubillou

épocas

vizosas:

Ilustración, república, as revoltas contra

30.090 galeg@s votan en

VENEZUELA. Na foto, unha delas, a ministra de

Traballo, Cristina Iglesias, compañeira do de Cultura, Francisco Sesto, poeta galega e
arquitecto, que emigrou ali e escribiu: "Percuro de ir contigo no rqteiro que albisco./Unha pedra tras outra sérvenme de sinais./Percorrín varias veces ese mesmo
paraxe./Ningún rincón de sombras váleme de repouso./ Quera beber dbs beizos frescos que me cativan". Aquí hai 4220 venezolanos. Chávez integra Latinoamérica, así

a ~presión ... Un espa.zo e edificios, agora
abandonados que poden incrementar os
servizos necesarios para a comunidade e
ser agasallados como Patrimonio da
Huma.nidade. Tamén as galerías nas que
relace o mar urxen mellar trato.

as petroleiras de Arxentina, Brasi l e Venezuela en Petrosur. Expropiou millóns de hectáreas a multinacionais e latifundistas, que dende o 2000 asasinaron uns 100 labregos. A Asociación de Emigrantes Retornados publicou: "Catro Vidas do exilio galega
en Venezuela": Alberto Puente, Mario Granel!, José Mosquera .e Alejandro Tejera.

No ano da memoria, subimos ao

PINDO, onde

sobreviviron algúns refuxiados

nestes penedos e rochas empinadas que conforman o "Olimpo" celta. O lume fixo
estragos neste santuario da vida e historia colectivas, no medio de formas zoomorfas

o 5, celebr9mos a solidariedade de máis
de 6000 VOLUNTARIOS
que loitaron contra o lume, na Costa da
Marte, e en Galiza, unha comarca xa

e antropomorfas. Hai un libro esclarecedor sobre a. guerra incivil e posguerra: "Toda
España era un cárcere" do xornalista Rodolfo Serrano (Aguilar), que transmite toda a
dar das cadeas ateigadas de mulleres e homes bos e xenerosos que sufriron esta ignominia.

agradecida con eles polo traballo na
desfeita do Prestige, que vai lembrar
este monumento de Camariñas. Así, Cee
e Dumbría arrasadas polo lume (2800 e

2400 hectáreas.). Tamén palas enchentes, consecuencia daquela barbarie de
verán: poi a falla de vexetación, nuns
montes pelados e lambidos. Agora, centos de voluntarios están a sementar
para recuperar o solo.

No "Outono fotográfico" do "Ano da Memoria" lembramos a

MANUEL

FERROL, o fotógrafo da emigración, filio do fareiro de Cabo Vilaño (1923), que
gardaba no corazón as imaxes máis estarrecedoras cando viu aos fascistas despenar
as vítimas da represión polos cantís do Cabo Silleiro. Pero foron as despedidas dos emigrantes no peirao da Coruña, embarcando no transatlántico "Juan de Garay", as que o

... . . .º

inmortalizaron na historia da fotografía .

Alfonso Blanco Torrado

~

16 entréganse na Estrada os

PREMIOS SAN MARTIÑO de

Normalización Lingüística a Vidromos da Terra de Tabeirós e Montes, a Preescolar na
Casa, Pa-ncho Pillado, na foto, Xosé M. Beiras, froito das mil primaveras que está a
vivir o idioma.

Pinochet foi acusado polo asasinato do
misioneiro de Alacante, Antonio
Pala Santa Lucía celebramos a

11

0PERACIÓN MILAGRE" , que

LLIDÓ, desaparecido no 1974, despois de ser torturado. Era do

en 10 anos, vai tratar 6 millóns cte enfermos _da vista eh Cuba e Venezuela, os anos

Movemento Cristiáns polo Socialismo e

que van graduar 100.000 médicos do continente. De 70.000 médicos e 200.000 ensi-

traballaba a pral da liberdade. Son moi -

nantes cubanos, 36.000 profesionais traballan en 107 países en 800 proxectos. No

tos os desaparecidos e asasinados que

terremoto de Paquist~n, Cuba atendeu con 2700 sanitarios a 1,7 millóns, o 730/o dos

piden xustiza, aquí dende o parlamento

damnificados, e rematada a axuda, agasallounos cos 32 hospitais que levaran, e

de CHILE.

1000 becas para preparar médicos nativos. O mesmo na desfeita de Indonesia. Coma

os veterinarios mozambiqueños que veñen doutorarse a Lugo, licenciados eri Cuba,
coma Arlindo Samuel. No ensino traballan co lema "Eu sí podo" en 15 países

O MEL

Celebrando o Nóbel a Yunus, o creador dos

MICROCRm;DITOS, lembra-

·mos_a dimensión universal desta economía alternativa para os máis desfavorecidos,
mesmo en Galiza, a través. de O Peto, fundada hai un ano, que está a financiar 3 proxectos, algún con inmigrantes. Comprométeos neste sentido de solidariedade e poden
devolver o préstamo sen intereses aos 4 anos. Xa son_6,5 millóns de persoas imbrica-

gaña mercados, así a
cooperativa Erika Mel exportou ao
Xapón 1500 Kg envasados, . pero
tamén sofre a importación a prezos
máis baratos de China e Arxentina.
Na foto, o presidente da cooperativa,
Xosé M. Durán. Máis da metade do
mel procede de 10 plantas, pero
menos do 200/o veñen de máis de 45
plantas. A cooperativa máis grande é
Horsal de Cambados que informa
agora aos apicultores, case todos
afeccionados, dunha enfermidade das
colmeas baleiras que está a rematar
con moitos enxames, debido ao uso
de insecticidas que as matan.

das, o 960/o mulleres. Na foto unha das coordinadoras de O Peto, Carmela Capeáns.
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POLITICA

1intxu

A VOLTAS COA NACIÓN

Despois de moitas reviravoltas, Pérez Touriño e Núñez
Feijoo tiveron unha longa conversa sobre o proxecto do
novo Estatuto de Autonorrúa de Galicia. O proceso de
reforma, iniciado polos cataláns logo do rqceitamento do
proxecto vasco coñecido como Plan Ibarretxe, está en
marcha en diferentes comunidades, con acordo entre
populares e socialista~ en Valencia e Andalucía.
En Galicia levamos meses de debates. Primeiro houbo
unha comisión que recolleu as opinións dos máis variados colectivos políticos, económicos e sociais. E, con este
materi.al, son agora os tres grupos do Parlamento Galego
os que elaboran o texto. Ó compromiso inicial era ter·
unha proposta definitiva dentro. do presente .ano.
Pero hai varios puntos sensibles, nos que é dificil lograr
un texto válido para os tres grupos. E se o ideal é un:
acordo unánime, en todo caso os votos do Grupo Popular
son imprescindibles. Por iso era tan importante a conversa entre Núñez Feijoo e Pérez Touriño.
O s puntos nos que as posturas son máis difíciles _de
ach egar é saber como se concreta a definición do caráct r nacional de Galicia; como se gar~nte un financiamen.to uficiente para a nosa autonorrúa, e ata que punto se
pode e debe fac er obrigatorio o coñecemento do galego.
Para o Partido Popular a palabra nación segue sendo
un tabú e M ariano Rajoy está disposto a denunciar
··············e

perante o Trib~nal Constitucional un texto que inclúa esa
palabra. Touriño e Feijoo chegaron ao compromiso de
buscar _unha fórmula máxica que supoña recoñecer os
sinais de. identidaµe de Galicia co mesmo nivel competencial ca Euskadi e Cataluña, as chaf!Ia.das nacionalidades
históricas, sen copiar as fórmulas dos seus estatutos.

Os desencontros:
definición de Galicia,
financiamento e
coñecemento da lingua
Pero falta por atopar esa expresión e por acordar tamén
o que proceda neses outros dous puntos conflitivos. E
para chegar a un co.nsenso entre os tres grupos parlamentarios, Touriño e Feijo~ decidiron tomar as cousas
con calma e outorgarse o mes de xaneiro como prazo
final. Esa ampliación do prazo e as rotundas declaracións
de Mariano Rajoy fanlles desconfiar aos nacionalistas das
intencións reais dos populares. Non falta quen pensa que
o PP quere gañar tempo, adiar a solución ata máis aló das
municipais, esperando que mentres tanto o Tribunal
Constitucional se pronuncie sobre os recursos contra o
estatuto catalán.

OPETODO ~
SANTOANTON

. . . . . . . .. ... ... . . . . . . . . .Rubeii .Arambúru··

Hai un nres fon a Vigo e xa andaban as tendas coa leria dos adornos do Nadal o que me
deu en pensar que se impón a moda do pre:
pre-parto, pre-avaliación, pre-comunión, preconfirmación, pre- matrimonial ... , pois velaí o
pre-nadal que nada ten que ver co advento nin
coa marc.a aquela das embarazadas . É bonita a historia do teu xefe, o
san Francisco, cando o día de N adal saía aos campos par?- botarlles
semente aos paxaros, pois eles tamén tiñan que ter festa. Agora vas a
unha tenda, mercas unha árboie de Nadal, aparéceche na casa con
boliñas e luces e non tes que facer nada, como se fora unha pizza.
Supoño que andará por aí Pepe de Bande. É que marchou sen despedirse. Xuntámonos no verán nas ribeiras· do Eume e estaba contento. Recordou cando estivo un ano de baixa e lle mandaron un crego
nóvo que quitou o galego da liturxia e mesmo dos libros parroquiais.
Éche bo tipo o cura de Bande. Seguro que o noso Señor mandou .
algún santo galego á porta do ceo para recibilo, non sei, ao mellor foi
o San Pedro de ÍV1ezonzo, por non amolar aQ Apóstolo das chaves, ou
quizais o San Rosendo, que anda de Xubileo por Ourense e
Mondoñed_o . Puido ir San Gonzalo, ou Sta Mariña de Augasantas, ou
Sta Xusta. Eu creo que foron todos e fixeron unha Romaxe coma a
do Viso "Vainos facendo o Camiño", cun gran cartaz en galego :
Benvido, Pepe, bo cura de Bande! e uns anxos barbudos cantan. do a Rumboia. Prisciliano ao mellor non foi, pois tiña un importante ·
congreso en Compostela de Santiago. Vaia esta lembranza con verbas
do Regal:
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Se chega o amo da casa
-.

cando os galos cantan,

.t!'.~
;:r\\.'

oxalá me pille ca~tando,
cheo de contento polo día novo;
oxalá me pille ben alegre,

ti-;:~
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compartindo a miña alegría cos veciños;
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oxalá me pille esquecendo rancores, .
en. boa irmandade con toda a xente.
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E virá o Deus de tódalas cancións

1 !/~ a aprenderme os cantos

~festa que non ten fin.

MANIFESTO

MANIFESTO A FAVOR DA VIDA, DA PAZ, E DA
IGUALDADE

Cada día marren 35 .000 nenas de
fame segundo a FAO. É un xenocidio
de proporcións impresionantes, ao
que asistimos impasibles. Ao mesmo
t mpo, calcúlase que o gasto diario
n armamento é de 2.800 millóns de
dólares e os subsidios agrícolas dos
Estados Unidos e da Unión Europea
roldan os 800 millóns diarios. Non
hai fondos para o tratamento da
SIDA .. . pero os beneficios do complexo industrial bélico militar dirixen
en boa medida a econonúa mundial.
É urxente compartir xustamente.
Non hai mellar caldo de cultivo da
radicalización, a animadversión e a
agresividade que a humillación e a
exclusión. A violencia non se xustifica, pero as súas orixes debe~ de examinarse atentamente.
En lugar de fortalecer o multilateralismo e . dotar ás N acións Unidas
dos medios e autoridade necesarios
para emprender un gran plan global
de desenvolvemento en beneficio de
todos, séguense explotando os recurso naturais de países progresivament empobrecidos cuxa cidadanía vese
forzada a emigrar en circunstancias
que con frecuencia constitúen un
agravio á úa dignidade. Non é con
voto cativos, con obediencia cega e
con temor como se constrúe e con-

..............
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solida ·a democracia xenuína. N on é
Condenamos todo tipo de terroriscon guerra·s de cobiza, con demostramo: o dos grupos ocultos nas somcións de forza, accións bélicas e inva- . bras e o terrorismo de Estado.
sións dirixidas por intereses econó- Utilizouse a tortura, o trato cruel e
micos e enerxéticos -que xerari unha
degradante, violando reiteradamente
espiral de violencia, de acción e reaco dereito internacional e humanitación, de intervención e represaliano.
como podemos facer fronte aos
É necesario que a Comunidade
grandes desafíos e asimetrías de toda
Internacional poña fin á barbarie, ás
arde que presenta a situación munmasacres.
Como se establece na Carta
dial.
das Nacións Unidas son os pobos os
Os gobernantes abdicaron das súas
que deben decidir sobre o seu desti- ·
responsabilidades política,s, substino. Debemos sumar cori rapidez
.tuíndo valores universais palas leis do
voces
de todos os pobos do mundo
mercado. O resultado -foi a concentración da riqueza nunhas cantas . para dicir: ¡BASTA! Á GUERRA
mans e a . ampliación das brechas E Á VIOLENCIA.
socia1s e económicas.

Calamos en exceso. Agora acabouse
o silencio. Os pobos elevarán a súa
¡NON Á POBREZA! Hai que
esixir aos gobernantes, a través dun voz. A guerra é unha traxedia para
auténtico Clamor a escala mundial, . todos . É urxente desarmar a razón
que dean prioridade ao cumprimenarmada. Hoxe máis que nunca son
to dos Obxectivos do Milenio.
necesarios a capacidade de diálogo e
Chegou o momento da non resigna- .de alianza, o compromiso de intentar
ción, da implicación persoal.
a resolución pacífica de cónflitos,
fomentando actitudes de encontro e
Proclamamos, ·u nha vez máis, que
non xustificamos os atentados e a respecto aos demais, mediante a apliviolencia, veña de onde veña. cación cotiá dos Dereitos Humanos .

NON Á GUERRA E Á VIOLENCIA

SÍ Á PAZ E Á XUSTIZA
Durante 24 horas, en todas as partes do mundo, manifestarémonos de
viva voz ou a traveso dos medios de
comunicación os vindeiros 1O e 11
de Decembro de 2006, en conmemoración
da
·declaración
Internacional
dos
Dereitos
Humanos.
Se acadamos avances progresivos,
pronto poderá chegar a mundialización da conciencia, a independencia
real dos pobos.

É necesario cambiar o curso dos
acontecementos a través de accións
colectivas, desenvolvendo á solidariedade entre os pobos. É urxente que
os intelectuais, artistas, educadores,
científic~s .... abandonen a súa pasividade e pasen á acción. Só así os seus
escritos e as súa~ palabras será cribles
e poderán contribuír a sumar os seus
esforzos aos de moitos outros para
deter a tolernia da guerra, da confrontación e da violencia.
Chegou o momento da xente. E,
sobre todo, dos mozos, dos homes e
mulleres que reclaman outro mundo
posible. As institucións e medios de
comunicación deben axudar á cicla-

danía mundial para que, por fin, deixen de ser espectadores e desempe-·
ñen a súa función de protagonistas
no deseño do futuro. Os gobernantes, parlamentarios, mern.b ros dos
Consellos Municipais ... teñen unha
especial responsabilidade neste cambio histórico.
Chegou tamén o momento das
culturas e relixións máis diversas para
que, unidas pola solidariedade e
amor ao próximo que lles é inherente, se sitúen na vangarda do rescate da
dignidade humana.

É nec_esario que os pobos asuman a
resistencia social, cultural, política e
espiritual a través de mobilizacións,
da non cooperación á violencia e
inxustiza; de sumar esforzos con
outros pobos e denunciar aos respons~bles de dominacións e da dor qµe
afecta a humanidade.
Hai que poñerse en pé, en pé de
paz e c"arniñar cara a novos horizontes de vida e non de morte. Malia
todo, esa é a esperanza.
Por canto antecede, coa mirada
posta nas xeracións vindeiras, facemos un chamamento a todos os que
se sintan igualmente concernidos
para que manifesten pacíficamente, a
través de todos os medios ao seu
alcance, presenciais e virtuais, a súa
adhesión á paz:

A _dolfo Pérez Esquive! (Nobel de la Paz,
A rgentina), Mario Soares (Ex Presidente de
Portugal) Federico M~yor Z aragoza
(Presidente de la Fundación Cultura de
Paz, España), Pere Casadaliga (Obispo,
Brasil), Danielle Mítterrand (Presidenta
France Libertés, Francia), Franfois H outart
(Teólogo , Bélgica), Montserrat Pansa
(Periodista, Catalunya, España), Luís
Eduardo Aute (Cantautor, Espaii.a), Arcadi
· Oliveras (Presidente J usticia i Pau,
Catdlunya, España), Ernesto Cardenal
(Teólogo, N icaragua), Marília Guim.aracs
(Presidenta Com ité D efensa de la
Huma nidad, Brasil), Handel Guayasain ín
(Arquitecto, Ecuador), Silvia R odríguez
(Cantautor, Cuba), ]ames Cockcroft
(Escritor, EEUU), Eliseu Climent
(Valencia), ] osé Enrique González Ruiz
(México), Giovanni Parapiní (Periodista,
Roma), Marianna Masciolini (Ro ma)
e···············

DEBATE ABER 1O
E QUE FACEMOS COS ESCRITOS SEXUADOS?
Estou de acordo en que a postura feminista sobre da lingua é ás veces un "coñazo" per.o, ao
facelo, estou tamén concedéndolles parte de ra--zón,- pois se dixese que a súa postura é
"carallucfa", estaría escribindo algo diametralmente aposto aoque pretendo expresar. ·

·· · ··-. ·e

O s técnicos da linguaxe, os filólogos e lingüistas, falan de ""economía .
da lingu axe" : se eu escribise "os técnicos e as técnicas (?) da linguaxe, os
filólogos e as filólogas e os e as ·lingüistas" e iso ocorrese parágrafo tras
parágrafo, a lectura faríase far ragosa e
n on ach egaría seguramente nada a
maiores p orque, en " os filólogos " xa
se inclúe a ambos sexos. A primeira
parte é, penso, inapelable. O desencontro e tá na segunda, no d~ incluión. Hai qu en <leste xeito non se
ente incluída e quere que s~ deixe
claro qu e tamén hai m ulleres filóloga igu al que se fala con tanta n aturalidade de ecretarias· ou de señoras da
limpeza, e quecendo así a devandita
r gra xeral -tan económica ela- de

usar só o masculino. E hai quen considera isto unha parvada propia dalguén acomplexado (e de aí para arriba); en calquera caso, está claro que os
sentimentos non se .resolven con
regras gramaticais. Tampouco non
entenden os meus amigos andaluces permítaseme o desbarre demagóxico- que problema ternos en sentirnos
incluídos e representados pola súa
bandeira que nos abrangue e unifica
a todos, por que esa teima ..co galega
cando a lingua española comunica a
tantos millóns de falantes. Que maior
economía da linguaxe ca uriha única
lingua para todos? Moitos galegas
defenden is to mesmo. Acudimos logo
ás leis ou aos ~bros de historia pa"ra
nos poñer de acordo? Dificil o ternos
por ese camiño, porque é un problema de experiencia vital e desde as
dúas bandas podemos interpretar os
feitos obxectivos de acordo con ela e
facer razoamentos lóxicos.

Os sentimento.s
se resolven
· con regras
gramaticais

vez afeitas- cadaquén pode lelo
. como · filólog? ou coma filóloga e,
cando lemas cos olios (en silenzo) , o
noso cerebro pode interpretar esta
palabra coma filólogos e filólogas ·sen
perder máis . tempo ca coa escritura
tradiciónal: non precisamos nin escoller un fronte ao outrc;:>. Comprendo o
medo dos especialistas en linguas a
que aquilo que aman e ªº que adican
a súa vida pase a ser motivo de cambio aleatorio en función da moda e
as ex centricidades do momento, m áis
tamén debemos alertalos do perigo
Outra posibilidade é a d~ usar a @.
de privatizar algo vivo e de todos.
A razón. que ~an os entendidos para Máxime cando foron os propios
rexeitala é que non é unha letra e· entendido~ os que bendiciron a deci-

Comparto o medo a que a lingua
dependa da moda do momento
que non ten son. Tampouco é solución que a min me entusiasme
(marean os textos inzados delas) pero
o certo é que nada era unha letra
antes de inventala, que ternos letras
que non soan (h) ou qué soan distin-

sión política de reformar a normativa en aras a acadar a paz entre os sectores proclives ao lusismo e os seus
detractores. Non houbo ningún
novo achado científico que impulsa-

tas segundo con quen se xunten (ch) ·

se .o cambio, pero un día atopámonos
con que as leonas eran leoas e as gra-

e, en definitiva, que filólog@ -unha

cias, grazas. Coa súa praxe _de risco

Manolo G. Turnes
estaban a asumir que, se ben deben·
ser tidos moi en conta, non valen
argumentos estritamente filolóxicos
para resolver un problema sociopolítico.
En definitiva: poida que o feminismo se engarre, pero benditas meteduras de pata aquelas que permitiron á
muller estar onde hoxe está, tendo en
conta de onde partiu. Se cadra no
futuro ternos que recuar, mais, hoxe
por hoxe, -mesmo prega,ndo ·mesura
e desaconsellando o seu uso-, penso .
que é _- mellor admitir as arrobas e
demais sistemas alternativos de
expresión nos escritos · de quen
h~nestamente as ve necesarias. Tamén
nesta revista.

O NOSO TABOLEIRO
IVONE .GEBARA: SER ·CRISTIÁN/A NO SÉCULO XXI
(Encontro con Ivone Gebara na Parroquia

~o

Cristo da Vitoria de Vigo)

,

CURRICULO
Teóloga feminista brasileira. Doutora en

Venres 15 de Decembro
ás 9 da noite (Charla - Coloquio)

Sábado 16 de Decembro
ás 6 da tarde (Charla - Coloquio)

filosofia cunha tese sobre Paul Ricoeur.
Pertence Congregación das Hermanas de
Nuestra Señora. En 1973 trasládase a
Recife, donde exerce como profesora de
teoloxía e filosofia no Instituto de Teoloxía

Domingo 17 de Decembro
ás 12 da mañá (Eucaristía e xantar)

de Recife, cerrado en 1989 polo Vaticano.
Asesora de grupos populares, especialmente
de mulleres. Profesora visitante en diferen-

Salón de Actos da Parroquia do Cristo da Victoria

tes universidades e centros de estudo.s en
Brasil e noutros países. Leva escrito libros e

R/ Baiona, 9-B
Coia -Vigo
Teléfono 986213453
~mail: cristodavictoria@dominicos.org

artigos de filosofia e teoloxía na perspectiva
feminista da liberación. En 1998 defende
unha tese de doutoramento en Ciencias
Relixiosas en Lovaina sobre o problema do
mal feminino, traducida a diferentes linguas.
e
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POLO PAIS ADIANTE

Valentín Arias

que ten no Concello, cousa non doada, porque, entre
outros motivos;

a diferenza

~

só dun concellal e o poder

sabemos que sempre desgasta. O ten;ipo e as . vontades
votantes poñerán a cada un no lugar que lle corresponde.
En canto ao PXOM tamén a cousa empeza a estar
quen.te: non se contestaron ningunha das alegacións presentadas polos cidadáns, organismos e asociacións, e xa se
desconfía de que se aprobe neste mandato. A construción
dos bloques de nove pisos fronte á. pérgola do Parque
Rosalía de Castro que comentaba no meu artigo anterior
segue sen .dárselle unha solución, e a Asociación Veciñal
da zona continúa con protestas e reivindicacións de
amaño dese desa mea sen conda. Sobre disto escoitaronse varias opinións, unha delas que a construción sexa con
moitá máis edificación horizo_ntal que vertical, pero coidamos que a máis sensata é a de evitar calquera tipo de
construción na zona, chegandó a acordos co contratista.
Outro tema que nos afecta a nivel provincial é o desruesurado interese por construír vivendas na mariña
luguesa, fálase xa dun posible derrae da costa a causa dos
plans de edificación proxectados na zona. Tanto é- así que
a Xunta está tomando cartas no asunto para evitar unha
"marbellización" da preciosa costa que temos hoxe. Sobre
isto asombra o cambio de actitude de aceptación da nosa
Mariña, normalmente deostada p_olo seu clima inseguro,
cambiante, fresco, chuvioso e bretemoso, incluso no
verán, e agora desexada polos construtores que ven unha
No último artigo dicía que andaba o persoal por Lugo

mina de ouro ofrecendo un clima suave e agradable con

algo revolucionado a causa do Plan Xeral de Ordenación

augas temperadas, boa gastronomía e paisaxes engaiolan-

Urbana e da escolla dos cabezas de lista para as munici-

tes. Entendedes algo deste cambio tan drástico? Din os

pais. O segundo tema solucionouse non sen certas lior-

entendidos que hai varias lecturas, non é agora momen-

tas inte_rnas nos partidos políticos implicados BNG e PP,

to para profundizar nelas, pero si a~ombrarse do poder das

por outra banda naturais, e sairán Xosé A. Laxe e Xaquin

técnicas do mercado para volver branco o que antes era

Garcia Diez respectivamente liderando as listas. Nótas~

negro, e como inciden · nos gustos dos posibles compra-

que estamos de cheo en precampaña: as declaracións duns

dores. Sobre este último aspecto comentaremos algo nun

e outros van cargadas de ironía e con certa carga de pro-

próximo artigo, xa que

fundidade para explotaren no momento oportuno, tácti-

redes do Comercio Xusto, outro reto importante para os

ca moi adecuada

consumidores, xa que temos moito poder nas nosas mans

cando os lugueses sabemos que

o

PSOE con Orozco á cabeza xógase revalidar a maioría
··············e

se están a potenciar en Lugo as

pero non sabemos usalo adecuadamente.

AC 1UALIDADE

Pedro Pedrouzo

SUPERMAN, ·ALATRISTE E MORTADELO
voracidade inmobiliaria? Cantos pisos máis estamos dispostos a comprar?
Ben" o tema deste artigo non era ese, pero aproveitando que pasaba por aquí non me puiden resistir. De que
quería falar hoxe? Pois dos superheroes, eses personaxes
impresionantes nos que nos transformabamos polas noites antes de coller o sono. Ser capaces de facer o ben desa
maneira tan especial é algo que sempre nos entusiasmou
a moitos. Detrás de superman está a idea da entrega total
aos demais, a ·gaña de apostar porque as cousas vaian
mellor. Detrás de Superman están outros heroes que
seguen encantando a maioría de nenos : e maiores:
Gladiator, Braveheart, Espartaco, Ben Hur ... Estou convencido que en centos de persoas infatigables hai algo
dese superman que se sabe capaz de mellorar algo alá
onde está. A fin de contas, quen non viu moitas veces ao
propio Xesús como un auténtico superman facedor do
ben? ·

Capítulo 2: Alatriste

Capítulo 1: Superman
Kevin Spacey (o malo da película de Superman
returns) declaraba aí atrás nunha entrevista que. o mundo
necesita supermáns referentes morais que sigan entusiasmando á xente pola súa capacidade de facer o ben e non
caer nas distintas tentacións que nos perturban nesta
~ociedade do benesta~. Esta .película vcilveu poñer ao
noso superheroe favorito entre as preferencias infands, do
mesmo xeito que pasara nos anos 70 coa primeira das
películas do heroe voador. É sorprendente comprobar
que a trama da película parece sacada dun episodio de lerchería inmobiliaria ao máis puro estilo galégo (e de paso ·
tan~én español) de comezos deste século. Cal era o plan?
Lex Luthor (o malo) comprara millóns de hectáreas de
deserto americano a prezo de risa. A súa intención era
facer desaparecer tódolos estados costeiros do oeste de
Estados U nidos a bombazo limpo (como diría
Mortadela), convertendo os seus áridos terreas en magníficas praias. Se o seu plan saía ben, enriqueceríase coa
"recuali:ficación" urbanístiq. que se faría, non a través de
concelleiros corruptos, serrón do poder duns cantos núsi.les. O argumento repítese algo variado nesta secuela: as
prácticas irregulares urbanísticas dan moito xogo.
Necesitaremos un Superman se queremos deter a nosa
1

Pero, a literatura, o cine e ata os cómics evolucionaron
ao decatarse de que non todos se sentían identificados
con eses superhomes da pantalla. Apareceu o antiheroe,
un tipo desenganado, algo cínico e que como dirían por
aqu("que iba a lo suyo". Un Humphrey Bogart da vida,
ou un Hans Solo (Harrison Ford) na Guerra das Galaxias.
Alguén moi escépticó, posiblemente ferido pola vida,
pero que no fondo acababa enternecéndonos a todos
porque tiña un bo fondo. Este modelo de tipo, medio
arteiro con (suposto) bo corazón, segue ser:do unha icona
masculina para miles de mociñas. Hoxe no cine aparece
unha variante del, l\latriste, un heroe de marcado carácter hispano (ou español?). Un dos motivos do éxito deste

_

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

UALIDADE

Pedro Pedrouzo
cións moi divertidas e que nos caricaturizan cando nos
tomamos demasiado en s~rio. Acoden a parte máis humana que ternos: a risa. Divírtennos mentres vemos o marabillosamente pouca causa que somos. Son Mortadela,
Rompetechos, Charlot, Buster Keaton, Obelix, o inspector Clouseau buscando a panteira rosa ou a mesma Ally
McBeal desfa¿endo choios xurídicos. Estes personaxes
chegan ao cine da man de fermosísimas películas como
Tempos Modernos ou Full Monty. Neles descubrimos a
capacidade de reconciliármorios diariamente coas nasas
meteduras de pata mentres so~rimos cos que n~s acompañan. Dannos forza creadora ao fuxir da pesadez do
· perfeccionismo. Reconciliann_os coa vida diaria, cunha
vida que nos encantaría mellorar, algo. que non seinpre
cons_e guimos.

Epílogo

tipo de personaxe é o de que moita xente desconfia .- da
bondade natural de Superman, non eren en xente tan
:filantrópica, en parte porque nunca descubriron ó pracer
da gratuidade, do goce que é v.er o ben que lle vai a
alguén coa nosa axuda sen sacar nada a cambio. Sempre
me gustou máis Superman que Humphrey. Como dirían
os fans de Humphrey: son un inocentón.

Cada vez que vemos unha película, lemas unha novela_
ou un cómic descubrimos a un personaxe que nos cautiVé}.. Todos medramos rodeados ·de heroes e heroínas (entre
estas últimas, por sorte, son cada vez máis frecuentes aquelas que non pretenden ser un modelo tradicional ferninino). Decantarnos por uns ou por outros amósanos unha
parte. da nosa personalidade, do que queremos ser. Eu
crieime con Sandokán. Así term.inei tan nacionalista, claro.

Capítulo 3: Mortadelo
Pero non remata todo aquí, porque fartos de tomar a
vida tan en serio, os creadores de imaxinación descubríronos unha serie de personaxes fascinantes: os inútiles
creativos. Personaxes que son capaces de provocar situaEDITA: Empresa periodística A. IRIMIA
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Bea Cedrón

TONGO

- Que pouco me gusta este tempo, filia! - dixo, deixando caer o corpo sobre o sofá de enfronte. E mira que noii
vai o frío que debería e a penas chove. Pero esta época do
ano báldame case tanto como a primavera. E váiseche
moita xentiña para sempre. Inda fon de en.terro esta fin de
semana. Boh! Os seus olios non chispeaban como era
habitual nela, e caíalle un aquel morriñento polo bordo
da boca. Non era de seu falar nese ton cincento e entendín que o que precisaba naquel momento era botar fóra
o que lle incomodaba no corazón.
- Esta vida éche o _demo - seguiu. Non me miraba,
Parecía que o pudor e a falta de costume de falar dela
mesma retraíana. Logo duns segundinos, arrancou:
- Queres crer que agora que estou retirada, cos filias
colocados e sen ter problemas gordos vémne así dende
hai unha tempada unha pena grande que non me deixa!
Señor. Débome estar facendo vella. Xa mo dí a miña filia.
Agora que estamos sós meu home e máis eu e que nunca
tanto tempo para gastar tivemos, parece que non sei en
que enredar. Debe ser iso, si ... O non ter de que me pre. ocupar. Traballei como unha desgraciada dende que era
nena. Primeiro na casa, que naqueles tempos non chegaban as horas do día. Ata nin estudar puiden porque todas
a mans ~ran poucas, cartas non había, e abando fixen con
acabar a primaria. Despois, así que casamos, como non
había nada aquí xa fomos emigrados. Ali nin te canto: da
cas~ para a fábrica e da fábrica para a cas~ ... Aínda o
recordo como se fose hoxe, mira ... Entraba eu ás seis da
mañá e como o kindergarten non abría ata as menos cuarto deixaba a pequena, que aínda non tiña os dous meses,
e saía corre~do ao traballo na bicicleta. E había no edifi- .

c10 da gardería unha señora alemana, que vivía no primeiro, e un día asomouse á ventá e viume tan apurada
que me dixo: marche, señora, deixe á nena á porta que
quedo eu vixiando ata que abran ... E dende entón, así
todos os días ... Fixemos cartas, pero sacámolos do lombo.
Grazas que despois aquí o negocio foi ben e tiramqs para
adiante. Di ti que agora cos meus filias é doutra maneira,
pero eu polo que vexo na casa non paran. E. cando cheguen os netos - se chegan porque xa pasaron os dous dos
trinta e nin trazas - xa sei eu a quen lle vai tocar coida. los. Tamén porque quero, eh ... (Paro u uns instantes e a
súa cara ensombreceu). Esa foi a pena máis grande que
me quedou ... Non poder erialos máis tempo, pero que lle
queres, había que aforrar e despois das quendas da fábrica aínda me quedaba a casa por ordenar. E ao fin a estes
meus filias pásalles igual: tanto ten que traballen onde
queiran, que o que non dean atendido vanlle ter que bus. car amaño por fóra. Total, que ao final non che cambiou
tanto o conto ... Que frío e fame de comer non se pasa,
pero do u tras ... Desde logo, se ben o pensas, eu non sei
esta forma de vivir ao final a quen lle aproveita ...
Como se_espertase de repente, levantouse lixeira e dixo:
- Déixote, que te esto_u_mareando, nena. Vou -facer os
recados. E perdoa pola lata que che estou dando. Mira ti
de vella por onde me dá ... Vou ter que volver traballar... E botou unha gargallada. Así alomenos non lle daba voltas á cabeza. Cando o demo non ten en que se entreter,
colle o rabo e mata moscas.
E marchou.

e······--·········

FAI ANDO DA LINGUA
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A trancas i a barrancas ...
Acaba de ch egar ás nosas m ans o último número de
Irímía e... como berran eses dous mozos da foto da
"Aquela" ! Si, el di " O! " e ela di "A!" . A foto vén a conto
da linguaxe non sexista, non irnos entrar agora no tema,
só grazas Bea polas túas achegas. O caso é que con esas
dúas vogais viñéronnos á cabeza outras dúas que tamén
teñ en rabo. Estamos a falar da conxunción copulativa "e",
que tantas e tantas vecés é substituída na fala por "i" . Xa
trat~_mos noutras ocasións este tema, pero é que levamos
uns días que nos doen as orellas de oír tanto "i":.Estabamos
alí medíos adurmiii.ados i chegou Pepe í daquela, si que rimos!
Manuela í- eu nunca outra viramos!... Asegurámosvos que
oímos esta frase e moitas máis coma esta da boq. dun
galego falarite de toda a vida, ó que xa había que non viamos e ó que nunca tal lle oir~mos dicir. Dádesvos conta
do que ·pasa no seu galego?: substitúe a conxunción "e"
por "i" sen ningún reparo. Irnos repasar. .. A forma nor-

A este no n lle fixo falta andarás mesas.

mativa p ara a conxunción coordinante copulativa é "e"
s m pr . N a parte occidental da Coruña e Pontevedra

no, máis urbano á nosa lingua. N off vos deixedes levar por
esas modas!

mpréga "e" tanto se lle segue unha vogal (Pomos ti e el¿.)
orna unha consoante (Entramos e saímos). Incluso pode ir
r forzada con " m ais"' que non se acentúa porque non
in dica cantidade, só reforza o "e" (Pomos ti e mais eu). No
resto de Galicia é certo que normalmente antes de vogal
se adoita cambiar o "e" por " i" (Pomos tí i-eu), e moitas
veces ata lle altera o seu timbre a esa vogal. Agora ben, ·
cando lle segue unha consoante non se fai tal
can1bio.Queda entendido? Si, parece que hai quen considera que ese modo de falar lle dá un "toque" rriáis moder-:

· E nesta .mesma conversa estaba o señor Rosendo, u'n
home que xa anda cerca dos cen, que xa foi á guerra, e
entre batalla batalla decatouse de que pot ali había un
neniño a gatear e balbucir as súas primeiras_sílabas. Entón
0 señor Rosendo dixo "Ai, o pícaro logo vos ha de camiñar, que xa anda ás mesas!" Que bonito! O pícaro anda ás
mesas! Pois si, o meniño xa se levanta só e vaise arrimando a un lado e a outro para dar os seus primeiros pasiños.
Hoxe regaláronnos un- dicir, non deixaremos que se
perda ...

e

...................................................................................................................................................................... ..........................................................................................
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' Eu nunca serei yo
Esta declaración de principios circula estampada en camisetas, pero, con ser necesaria,
non é suficiente. O que necesitamos é que os yo cheguen a ser eu, cousa que non se
consegue da noite para a mañá. Un dos campos nos quemáis traballo hai que facer, xa
que é onde os futuros falantes pasan unha boa parte da vida adquirindo destrezas lingüísticas, é o ensino. As sucesivas leis e decretos, non conseguiron deter a perda de falantes, foron incumpridas na meirande parte e, polo tanto, fracasaron no seu obxectivo normalizador. Agora quérese que polo menos a metade das materias de secundaria se impartan en galego. Pero
aí saltaron doña Manolita e María Jesús Sáinz para falar da imposición da lingua e a persecución a mestres en
Galicia. D eixando á marxe a falsidade de tal afirmación, que aliñamento cósmico terá que darse para que o
PP acepte con normalidade a lingua da maioría dos seus _votantes galegas? De por par_te, os únicos que garantimo o bilingüí mo omos os defensores do galego. Calquera outra postura lévanos á desaparición .

