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A foto ue fala
O 600 cumpre 50 anos.
O 27 de maio de 1957 saíu
da SEAT o primeiro exemplar:
motor traseiro, catro prazas,
633 centímetros cúbicos , 95
km / h por 420 .70 euros
(7 0 .000 pesetas) . Eran outros
tempos ...
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Daniel López

Seica a explosión dunha planta de gas como a
de REGANOSA (fácil por accidente e aínda
máis por atentado) implicaría un desastre comparable ao de Chernobil, pero sen radiación,
menos mal. Habería que desaloxar á poboacióil
circundante entre dez e vinte quilómetr~s, por
iso estas cousas póñense lonxe das poboacións.
Pero non, está fronte a Ferrol, a l,lll tiro de
pedra das casas e a pouca distancia do arsenal
da armada, para máis estrépito e colorido no
malfadado día do accidente.
Contan que un gaseiro
como o Galicia Spirit,
construído en Corea,
(vaia, vaia, furgando na
. ferida) é como varias
bombas de Hircishima
~~~ aboiaJ!dO no mar. Por iso
era de agardar, das µ:¡.entes deseñadoras, que
emprazaran a planta, con
capacidade para s~iscen
tos mil metros cúbicos de
gas, nun porto exterior (Caneliñas, por exemplo ), con ca~ado abando e acceso franco. Pero
resulta que tampouco: entrar na ría de Ferrol é
unha virguería para os buques de gran calado e
eslora. Non só teñen que manobrar para evitar
os baixos do Segaño (ali morreu meu avó, por
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certo, cando o do Castillo de Coca), e a
punta San Cristovo, senón que teñen que
entrar entre castelos (Palma e San Felipe),
corredor angosto e arriscado e, coa preamar
diúrna, acadar a punta Promontorio, ben
.dentro da ría, para o atraque en zona portuaria.
A herdanza de Reganosa é aínda máis
envelenada cá da Cidade da Cultura. A
obra do Gaiás é un dispendio, pero a cultura non estoupa. Contan que os opositores a
Reganosa, incluído o tenente xeneral
Gabeiras, os que informaron negativamente, como un presidente da autoridade portuaria, e tantas outras voces, foron silenciados. Contan que o do impacto ambiental foi
un despipote. Contan que o interese de
Tojeiro, o empresario "amigo" do goberno
Fraga, tivo algo que ver en toda a historia,
que as directivas europeas foron burladas,
que un comité cidadán leva anos loitando
cotra esta burrada (ver
http ://www.ferrol.to/gas/presentacion.h tml)
e que o mesmísimo presidente actual de
Reganosa .recoñece que o comité ten razón
e que a planta debería estar en Caneliñas.
Reganosa é a repanocha e Touriño mandando a policía contra os mariñeiros. Éche
o que hai.

Editorial

A Francia

de Sarkozy
e nosoutros q~e tanto nos gustamos

Sarkozy é a dereita dereitona, que diría o polémico Guerra. A cuestión admite .
pouca dúbida. É un Acebes con personalidade, dicimos nós.
O presidente acabado de elixir tardou un día en dar a medida do seu estilo e de
con quen gasta o tempo: unha viaxe en iate a todo luxo cun amigo multimillonario para descansar da campaña. Todo un símbolo.
A cuestión non é esa, senón o porqué dunha victoria tan clara cunha mensaxe tan
clara (tradición, seguridade, competencia, individualismo) nunhas eleccións de altísima participación e nun país orgulloso da súa tradición ·republicana e progresista.
Evidentemente que hai está o factor medo. Certamente
que a Francia dos altercados, da inmigración non integrada, do benestar ameazado, rexorde e vota coas entrañas. É
Se algo ou alguén .a ltera as nasas un
reflexo da hipocrisía europea, da que todos participamos
en certa medida: aceptamos teoricamente que o
seguridades, non ten.demos a
mundo debe mellorar en equidade e xustiza, pero sabedos nosos privilexios e eses son intocables. Se algo ou
reaccionar como calquera francés? mos
alguén -ou moitos alguéns- altera as nosas seguridades,
non tendemos a reaccionar como calquera francés?
Con todo hai razóns para a reflexión. Si que parece que hai unha sensación en
F~ancia de que .a sociedade "progresista" (alta protección, alto consumo, xornada
de traballo reducida, privilexios laborais corporativos insostibles) se converteu
nunha especie de sociedade "fácil", superprotectora, arredada de valores clásicos
que son imprescindibles para construír e manter a progresión e mesmo un certo
concepto de xustiza: o valor do traballo, do sacrificio ("diferir a satisfacción" que
din os psicólogos) e do esforzo individual; a disciplina e a ca pacida de de aceptar
e obedecer a autoridade lexítima; a necesidade de abordar e anticiparse a problemas complexos (como o da integración dos inmigrantes) e non caer en tópicos
fáciles e lugares comúns como o da interculturalidade e a integración espontánea,
sen reparar no abismo -económico, cultural, relixioso, urbanístico- que separa uns
franceses vellos, satisfeitos e medoñentos, duns estranxeiros que procuran o seu
anaco de pastel na mesa da história.
·

Rumores de es eranza
Xan Guillén

A principios <leste mes ti ven a sorte de poder escoitar a unha das persoas
gue pagan a pena. Trátase de Don Enrique de Castro, un dos párrocos de
· Entrevías. Falounos dunha parroquia diferente, chea de vida, e sobre todo
gañounos a todos os que alí estabamos cun discurso optimista. A súa situación podería dar lugar ao desánimo, pero a súa vivencia do Evanxeo sentindo os pobres ao seu carón contaxiou o ánimo das case trescentas persoas que
ateígaban a sala de conferencias da facultade de xornalismo. Chamoume a
atención que durante todo o seu relato non se escoitaba nada no patio de
butacas: por que sería? Uriha boa noticia que dá moitos folgos e que ten que
ver con isto é a cantidade de apoios que están a recibir. Unha ollada á súa
web dá boa canta diso. Tamén estamos os irimegos nesa lista de apoios.
Outra boa noticia é a celebración de eleccións municipais. Está claro que
na nasa clase política hai moito que mellorar, está claro que non vivimos no
mellor dos mundos posibles, pero a posibilidade de votar é unha sorte. Son
moitas as persoas no mundo que non coñecen o que é elixir os seus representantes ou ter un parlamento ou un concello no que se debata ou discuta,
polo cal, e en recordo a toda a xente que non pode facelo debemos participar da nasa democracia e aledarnos de que ternos a posibilidade votar. Outra
noticia, se cadra máis interesante sería que o fixeran ben.
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Son 1.200.000 emigrantes
galegos. O 13% do censo vive
en 7000 concellos de 122
países: 319.042 (34876 máis
ca no 2003). O 20% en 4 de
1O concellos. Nas j¿.ltim~
eleccións o seu
acadou polo menos 4 alcaldías.
Só 18 reduciron o censo
emigrante. Na Arxentina son
111.367 votos. Poden votar nos
consulados, pero 30,2% non o
teñen doado polo dispersión.
Por lei fan falla 200 adscritos.
Pode haber máis votantes ca
habitantes: a nova lei
contempla o voto de 180.000
descendentes pero, só poden
votar 15.000 estranxeiros da
UE, dos 73.756 que viven entre
nós. Un dereito democrático,
igual cás obrigas. Non se
marxina os cidadáns porque os
estados non teñan tratados nin
permitan esta liberdade:
Marrocos, China, etc.
Tampouco poden votar os
376.000 galegos que viven
neutros lugares do estado. Na
foto, monumento ao emigrante
na comarca da Coruña.

VuTu
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O va.ivén dos políticos, dende o
vergoñento tratado de Madrid
U97,5), aldraxa o
:SAHARA, a pesar da
solicitude de autodeterminación
do rei de España. 200 ·
asociacións de amizade urxen
xustiza, e a acollida nos veráns
en Galiza, de 800 nenos, en
"Vacacións en paz", de
Solidariedade co Pobo
Saharauí (na foto unha
integrante) . Deste xeito poden
coñecer o mar que lle están a
roubar a 200.000 deles no seu
exilio nos campamentos de
Tinduf, ao oeste do deserto
alxeri.no, preto da fronteira con
Mauritania e o seu país. Un
mar que é o patrimonio do
Sáhara econ grandes recursos:
auga, petróleo, fosfatos, pesca,
etc. Marrocos non pode asinar
con terceiros a súa explotación,
polo que xa emb_olsa 2000 ·
millóns por ano.
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TREN

A chegada do
fo¡ un
sinal do progreso para Curros
e moita xente. Pero seguimos
sufrindo uns medios pobres, sen
a velocidade necesaria para
unhas comunicacións
estratéxicas e eficie~tes de
pasaxeiros e mercaderías. Hai
que promover unhas vías
ecolóxicas, sociais e seguras.
Mentres, en Galiza seguimos
morrendo nos 276 pasos que
hai en 932 Km. e soñando polo
'AVE, sempre adiando datas,
cando o. arquitecto César
Portela está a dignificar as
estacións de Cádiz, Valencia, O
Prat de Barcelona, na foto, un
prodixio de belezo: o "Campo
dei Miracoli" para un nó de
comunicacións inmensurábel. A
luz do Mediterráneo, a través
dunha claraboia, vai acoller a
máis de 15 millóns de viaxeiros
ao ano. Sen erebos, vai ser un
elo que une a cidade vello e a
nova Barcelona.
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Na Festa das Letras,
celebramos que 30.000
persoas do Bierzo e Sanabria
falan galego. Máis de 1000
alumnos estúdano nestas
cqmarcas, en 9 concellos
diferentes. Cómpre ·un ha
valoración e unha tradución á
vida colectiva deste feito
lingüístico. Un recoñecemento
xurídico dos dereitos dos que o
falan, no ensino, concellos, etc.,
porque agora son só trabas.
No occidentr de
entre o Eo e o
Novia, son 50.000 veciños, e o
estatuto de 1981 non
contempla a "Falo" desta
poboación, unha variante
diálectal do galego. Chegan a
cambiar o nome de Cqstropol
por Castripol. Poden chegar a
150.000, comunicándose no
noso idioma. Pero tamén o
bable está marxinado no
sistema de ensino, na foto.

ASTLJ RIAS,

Alfonso Blanco Torrado
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o 24, DÍA DAS AVES,
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No DÍA DA BIODIVERSIDADE,
o 22, celebramos a vida da

apostamos polos 28 especies
de rapaces do país, que lles
custa sobrevivir: lume,
"matlalpapaloth", en lingua
pesticidas, urbanizacións,
azteca, que en maio, enche de
intromisións irracionais no seu
cores os bosques da tropical
medio, caza. Só un 25% das
Centroamérica, despois do
que nacen, chegan a adultas:
proceso de transformación:
aguias reais (5 ou 6 parellas} e
larva-eiruga-crisálidapescadoras (preto do mar ou
bolboreta ... Só dous meses de
encoros), bufos e falcóns. Na
vida para pór os ovos que van
foto vemos unha parella de
dar vida a outras tantas larvas,
miñatos, criando nunha árbore
mentres o sol descobre as súas
da Fervenza do Corgo. A
cores
ocres e azui.s, e
Xunta prohibiu a tala deste
permítenll~
abrir as ás e voar.
bosque, un espazo no que
Ao
día
seguinte
son os 300
medran as árbores do país e
anos do nacemento do suec;o
aniñan especies protexidas
Linneo que fixo a clasificación
coma esta, que axudan ao
con
nemes .latinos das especies,
equilibrio do ecosistema,
que
poden ser 14 millóns,
mesmo controlando as
aínda que só 1,75 están
poboacións de roedores e
nomeadas. Son estas zonas
insectos que prexudican as
tropicais,
o 7% da superficie, as
sementeiras.
que acollen o 90% das especies
do mundo.

~~~8~):,~
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ABE LLAS

A morte das
pon
en risco a súa función na
reprodución de moitas plantas,
porque axudan coa súa
polinización a colleitas
necesarias. Os pesticidas do
contorno destrúen o seu sistema
nervioso e descolócanas para
sempre. No XVIII había
366.339 trobos, o triplo ca
hoxe con 107.644. Só Mel de
Galiza, produce cada ano,
600. 000 Kg. Hai 4000
produtores e medio cento de
plantas envasadoras. As
25.000 especies de abellas do
mundo colaboran na
prevención e curación de
moitas infecións. Os humanos
acosamos o 99% da fauna e da
·flora. 16.119 especies están
amenazadas, 784 extinguidas
e 65 só existen en cativerio.
Hai unha alerta contra a
invasión de plantas e animais
de fóra: visón, mexillón cebra,
eucaliptos.·.. , ata 245 especies.
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RECTORAIS

As
preocupan aos veciños que
sofren vendo afundirse moitas,
cando as parroquias necesitan
espazos para integrarse e
coordinarse. Os de BribesCarral acodaron a súa
restauración, para dignificar o
Belén Vivente no Nadal, e
manter actividades
socioculturais, grazas a un
convenio entre concello e
arcebispado. No 1988 os de
Bribes, e os de Sésamo, non
foron capaces de acoller nestas
casas e nos seus 20.000 m2 de
terras, dúos asociacións,
Renacer e Albergue de Sor
Eusebio, que traballan coa
mocidade con problemas, para
reiasertarse e montar unha
explotación agrícola. Mentres,
na de Laxe, na Paradela de
Lugo, dous mozos están a
montar un albergue e casa
rural, no Camiño de Santiago.
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Política

VOTAR SEN MEDO

Agora si, estamos oficialmente en campaña. En realidade levamos xa
meses nela, pero ata o día once os candidatos non podían pedir expresamente o voto para seu partido. Aínda que parece que aló por Bos
Aires houbo unha emisora de radio que difundiu mensaxes pedindo o
voto para o PP e mailo PSOE, non en van residen na Arxentina máis de
cen mil perseos con dereito ao voto nos concellos galegas . .
Eses electores da ·Arxentina supoñen algo máis do 35 por cento dun
colectivo de 319.000 perseos residentes en diferentes países, un continxente de posibles votantes que supera ao dos veciños das provincias de
Ourense ou Lugo. Por suposto, nese censo seguen figurando un número
indeterminado de perseos folecidas ou retornadas e algúns constan
varias veces nesa lista. E practicamente todos teñen moi escasa información sobre os respectivos candidatos polos que poden votar ou mesmo
sobre o propio concello onde están chamados a decidir co seu sufraxio.
Desde logo -cabe lamentar, unha vez máis, que as causas siga~ como
estaban e que esas perseos estean chamadas a votar nesas condicións.
Como cidadáns non podemos facer moito máis, como non sexo castigar
os partidos que tiveron a responsabilidade ~e gobernar nestes anos e non
.
fixeron nada por remediar tal situación.
En realidade será unha minoría os "residentes ausentes" {que así lles
chaman na nomenclatura oficial) a que exercerá . o seu dereito a voto.
Pero poden ser decisivos á hora de decidir máis dunha alcaldía, como se
dem'ostrou neutras ocasións. Pero os que de verdade deben decidir en
cada caso son os veciños que han de gozar ou sufrir dos acertos ou erras
das novas corporacións dos concellos onde residen. E para eles non cabe
a disculpa de votar por descoñecidos ou cegados polo paixón do partido
ou ideoloxía.

o

dispomos da experiencia suficiente para·
decidir en libertade
Nun país coma o noso, coñécemonos todos. Quizais nunha ducia de
concellos {nas sete cidades e algúns máis) os electores non coñezan directamente a todos os candidatos a alcalde ·e concelleiros. Pero desde logo
aínda nese ·caso todos ternos bastantes referencias para decidir, máis al6
da propaganda e das boas intencións que todos poñen na campaña, en
forma de programa electoral.
Así que procede que todos nos informemos e saibamos mirar con ollo
crítico as propostas electorais e tamén ver que perseos hai diante {ou ás
veces detrás) das diferentes candidaturas. N.on hai que facer casos doutros espantallos que de seguro que nos van poñer diante dos ollas: que se
irnos desfacer España óu volver ao século XIX. Con preto de trinta anos
de experiencia democrática, os cidadáns dispomo's da experiencia sufi ciente para tomar as nasas decisións en toda libertade, sen medo de ningún tipo.
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Rubén Aramburu

Tiñan que sacar unha lei que prohibise as obras un ano antes das eieccións aos
concellos. Non hai quen ande por aí que están as rúas todas levantadas. Agora
comezarán coas inauguracións.
Tenche graza iso que inventaron agora de humanizar espazos, cando xa está
todo estragado. Resulta que humanizar espazos consiste en por uns farois e
unhas plantas de deseño e as beirarrúas de cores. Seica nalgún concello xa
falan de caninizar espazos debido á cantidade de individuos ca!Únos que teñen
censados. Para min que había que facer o contrario, que é deshumanizar os
espazos, sobre todo as urbanizacións que teñen proxectadas por tantas partes
e non sabes quen vai vivir nelas, nin onde irán os vertidos nin de onde sacaran
a auga. Non imaxino selles dá por humanizar a nosa aldea.
É que as veces cando escoitas aos políticos, se o pensas ben, parece que están
de coña _e ríndase da xente. o que menos me gusta das eleccións é o ruído e
ver todo ciscado de papeis e propaganda que acaban mareando. E a de cartiños que se tiran nesas causas. O que humanizaba eu con todo eses cartas!
E os discursos: Irnos facer ... irnos traer, irnos levantar...imos, irnos ,irnos e
acaba a cousa e é verdade que se van. A políti~a tiña que ser algo mais serio, .
e resolver as causas falando cos veciños, nos lugares, nas parroquias, nos
barrios...e menos cartelada.
Isto faime lembrar dunha muller que contaba o outro día ria televisión que
sufriu un atraco no comercio no que traballa. O caco púxolle un coitelo no
pescozo, pero iso non foi o peor, senón que a insultou como so se insulta aos
feísimos. Nunca considerara eu esta dobre traxedia: que os feísimos ademais
de saberse feos, teñan que aguantar que lldo recorden con insultos todos os
días. Pois algo así pasa con algúns lugares, e algunhas vilas, que son feísimas,
e agora coa~ eleccións veñen os políticos con promesas de humanizalas e deixalas bonitas. Quen ere o con to?

~
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Entrevista

Con Manuel Millares, Premio LEIXAPRÉN 2007

"Ó idioma debe ser ferramenta de trabal/o, comunicación, pracer e compromiso"

A Asociación Leixaprén de Equipos de Normalización Lingüística outorga anualmente un
premio a aquelas persoas ou institucións que se distinguiron polo seu trabal/o en favor
da normalización da nasa lingua. A oitava edición do Premio Leixaprén correspondeulle
á editorial Toxosoutos de Noia. Con este motivo fa/amos con ·Manuel Millares, xerente
da editorial, incansable dinamizador cultural e optimista histórico ao enxergar o futuro
que podemos a/c¡:inzar co esforzo de todos e todas.
O NENO DO CAMPO DE NOIA
ostede. vén seudo un noiés
de toda a vida, non é?

V

Pois o certo é que si. N acín no tempo
da "cartilla de Racionamiento ". no
Campo de Noia, no-seo dunha familia media, nun hábitat semirrural
galegofalante pero coa escala,
Igrexa e pequena burguesía galega
en castelán.
ero deixou Noia de pequeno
para continuar estudos en
Vigo.
Si, aos nove anos os meus país
facendo un esforzo económico da
metade .do salario ( ou sexa, como as
hipotecas de J?.oxe ), mandáronme a
estudar a Vigo aos xesuítas, transporte ferrolán , tranvías, Berbés,
domingos Balaídos, os rapaces burguesitos castelán talantes, contradicións que comezan a formar a miña
identidade ...

P

TEMPOS DE RACIONAMENTO
ALIMENTICIO E CULTURAL
eses tempos duros en todos
os eidos e, especialmente
para a cultura do país, como
foi o seo contacto coa palabra en
galego?
Foi aos doce anos, na casa dun médico, Santiago Herrero, pai dun amigo
meu. Alí vin unha biblioteca de libros
que non eran só para estudar, había
varios en galega, · algo que foi moi
sorprendente para min. Estaban editados en Bos Aires. A fala da miña

N
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Editorial TOXOSOUTOS
Etl RECOÑ ECEMEtlTO Á DEFEtlSA DA LltlGUR
AIOCIACIÓNCOOtOINADOllALlllAlllM

mlltoOICAMllADOt, c.P.LDOSDICll(toUI

avoa en papel! Incríbel! Quen serían
estes estraños e sorprendentes individuos con capacidade para desenvolver e · escribir páxinas impresas en
galega no ano 59? -pensaba un rapaz
de 12 anos. Había tanto que descubrir! Radio Pirenaica, · BBC, Radio
Moscú. Daquela un berro "baixa o
volume! ", era o berro do medo.
despois de Vigo, unha peregrinaxe ampla e variada...

E

Pois mira, despois de Vigo veu o
bacharelato, A Coruña, a Escala
Náutica, prácticas Monte Urbe,
Monserrá.t, A Coruña outra vez,
Ferrol, a mili - seis meses, dez brigadas, dúas de analfabetos no ano 6768. Logo Cuba,. Flota cubana de
pesca, escala Frigorífico Océano
Índico, -tres anos marabillosos- Neira
Vilas e Anisia, Santiago de ·
Cuba-Camagüei, zafra dos dez
millóns, Sempre en Galiza de
Castelao ...
SEMENTEIRA E TOXOSOUTOS
or iso non estraña que chegase o · tempo de acougar un
pouco. E aí nace Sementeira,
non si?
Acougar non moito, pero no 78, xa
casado e con dúas fillas montamos a
librería Sementeira en Noia que
.rexentaba e rexenta a miña muller,
Mariña. Unha librería peculiar, xa
que non se limitaba á venda de
libros: tamén tiña galería, realizaba
presentacións de libros, exposicións,
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conferencias... Actos relacionados
co mundo da cultura. Eran anos nos
que en N oia non había a mínima
infraestrutura que propiciase o
desenvolvemento cultural. Eu continuaba navegando e a librería levaba
a metade do meu salario -vaia choio
económico!- mais daquela chegaba.

E

aínda faltaba a imprenta...

No ano 86 deixo o mar e emprendemos a aventura da imprenta.
Situámola na casa da miña avoa na
parroquia do Obre, concello de N oia,
e comezamos a editar os primeiros
libros da man de Manuel Federico
Gómez "Manolé". Saíu do prelo
Freguesía de Santa Mariña do Obre.
Páxinas históricas, e así comezou a
nosa andaina editorial, como os editores vellos, arredor da imprenta.
Deste xeito saíron uns corenta títulos.Na década dos 90 comezamos
coas unidades didácticas de autores
como Xerardo Agrafoxo ou Pedro
Vidal, así como tamén coleccións
como Nume, Divulgación e Ensaio,
con compañeiros arredor como Paco
Souto, Xosé Agrelo, Santiago
Casal. ..

E

a partir ~o 98 empezades
unha nova etapa.

Si, un pouco máis profesional, con
obxectivos a curto prazo, e viron a luz
coleccións como Trivium, Keltia,
Trasmontes, Memoralia ou Os
Barbanzóns -esta última é unha
banda deseñada- Letra Inversa, poesía e outras que nos puxeron a finais
de 2006 cun catálogo de 358 títulos.
Penso que é unha bagaxe importante
para unha editora galega, lugar onde,
por desgraza, o índice de lectura é
dos máis baixos de Europa.
A OBRA DE XOSÉ AGRELO E
NOVOSPROXECTOS
ara este ano ides publicar
obras do desaparecido Xosé
Agrelo, que ademais fora
director de publicacións.
Si, viron a luz os tres libros póstumos
do noso amigo Xosé Agrelo Hermo,
Pepe para os amigos. Cantiga da
Costureira poeta, obra sobre María
Mariño que xa está está a punto de
saír, e que se fixo en colaboración coa
Consellería de · Cultura. O pintor
noiés Alfonso Costa, foi o encargado
das ilustracións.
ero aínda traballades máis
proxectos, algún moi orixinal.

P

P

Home, traballo non falta, porque
ternos uns trinta títulos en carteira,
entre eles o nº4 de Os Barbanzóns, e
Pequen.os
seis
números
dos
Barbanzóns para os máis cativos.
Ademais podemos destacar unha
obra inédita feita por un funcionario
francés da administración napoleónica en misión na Coruña a comezos do
século XIX; nesta obra autógrafa e
inédita incluso en Francia, onde está
Arquivo
do
conservada
no
Ministerio francés dos Asuntos
Exteriores dende hai 200 anos, o
autor realizou unha descrición das
sete antigas provincias galegas nas
que detalla para cada unha delas: a
poboación, partos, industria e comer-

cio, fábricas e feiras, bancos e casas
de seguros, cultivos e producións, ríos
e mananciais...
espois do que acabamos de
ver, o premio Leixaprén
está máis ca xustificado.
Home, levarémolo con orgullo.
Aínda que non son nada amigo de
premios, está claro que este en concreto, outorgado anteriormente aos
meus admirados Díaz Pardo e Xosé
Agrelo, está moi ben. Ten en conta
que son dúas persoas que deron
r'noito a este país, e a Díaz Pardo
aínda lle queda. Deron sinxeleza,
entrega, franciscanismo no bo senso,
compromiso, o máximo nestes tempos, onde o diñeiro parece ser o
único importante, e sobre todo dous
templagaitas dos bos.

D

Entregamos á sociedade
galega parte do que
recibimos dela
ois que cunda o exemplo, nes.tes tempos nos que a moda é
desapuntarse de case todo ...
Oxalá, por iso quixera dicirlle ás
novas xeracións, que callan o idioma
coma unha ferramenta de traballo,
pracer, comunicación, compromiso ...
Aos empresarios da miña xeradón
dicirlles que venderán máis utilizando o noso idioma. Ás altas instancias
da Igrexa, aos medios de comunicación, familia, ... que dean algo mái a
este País (Galega). E ao gobemo
galega felicitalo pola iniciativa das
galescolas.
Pola
nosa
parte,
Toxosoutos continuará así a súa
andaina, paseniñamente, sen entrar
na globalización e entregando á
sociedade galega parte do que recibimos dela.

P
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Entre todos o Papa en Brasil
Antón M. Aneiros

A que vai o Papa a América? É unha pregunta que se fai moita xente. Pero
as respostas non coinciden. Os máis esperanzados agardan que sirva para
animar unha lectura dos signos dos tempos que coloque aos pobres no centro dos intereses da Igrexa. Outros, menos optimistas, pensan que o Papa
chega para advertir á aqueles que manteñen compromisos con un xeito de
ser igrexa menos monárquico e máis participativo. Son os que se aliñan coa
chamada teoloxía da liberación e con Óscar Romero, o arcebispo de S.
Salvador, marürizado polos escuadróns da marte. Distínguese nidiamente,
polo tanto, dous modelos de igrexa en América latina ..
Por iso as preocupacións do Papa non coinciden coas de Lula da Silva nin coas
dos teólogos e comunidades de base de Brasil e dos outros paises. Estes
poñen por diante a miseria e pobreza que mata diariamente a miles e miles
de seres humanos indefensos. Aí están, como causa, as desigualdades e as
inxustizas. Por iso eles falan e buscan xeitos e medi_os para liberar da marte
á maioría dos habitantes destes paises. O Papa tamén cita algo desto, pero
a súa preocupación é relixiosa, e está máis en frear os avances do protestantismo que resta seguidores á Católica e en avisar á xuventude sobre o
sexo, algo que, en si mesmo, non mereceu a atención, nin dos Profetas do
Antigo Testamento, nin do mesmo Xesús Cristo.
A Igrexa continúa se_n perder a obsesión por todo o .relacionado co sexo, mentres a inmensa maioría dos seus fieis lle volven a espalda e, os máis concienciados, buscan seguir o evanxeo pala súa canta. Ás preocup.acións do
Papa hai resposta: "Todo é relativo menos Deus e afame", di Casaldáliga,
bispo en Brasil. <entre-todos@hotmail.com>

a miseria mata diariamente a miles de
seres humanos indefensos.

/

As furtadelas
Desde o Comité Cidadán de Emerxencia , Alexandre Carrodeguas envíanos este artigo:
------~---------1

A ría é nosa e non de Reganosa
O comité de emer'xencia cos brav~s mariscadores

á fronte está loitando duramente polo defensa da
· vida e da legalidade na ria de Ferro/. Mentres, as
autoridades en vez de defender a ría de Ferro/ e
a seguridade dos habitantes do seu contorno
están a defender a //cacicada" promovida por
Fraga e Tojeiro. En Ferro/ xa hai un porto exterior
e estase a construír outro na Coruña. Mais
Tojeiro/ ao que algúns confundidos cham~n
Toxeiro/ impuxo facelo nos seus terreos de
rorestal de Atlántico/ na súa leira do interior da
ría e fronte a unha base militar, o Arsenal de Ferro/.
Como se pode defender unha planta de Gas situada dentro dunha ría como a de
Ferrot que non cumpre cos protocolos de seguridade/ na. que un gaseiro só pode
entrar en preamar e en caso de emerxencia o barco quedaría atrapado e sen poder
saír a mar aberto?
·
Está política de feítos consumados é asumida polo BNG e polo PSOE que en vez de
parar esta barbarie súmanse alegremente á defensa de intereses espurios. Súmanse á
defensa dunha planta inviable desde os puntos de vista económico e medioambiental.
Eles saben que a planta ten anulada a tramitación ambiental por dúos sentenzas do
TSXG. Eles saben que non se cumpren as distancias de seguridade. Eles saben que os
verquidos de Raganosa vqn afectar a ría. E non obstante/ en vez de estar cos veciños/ a vida e a legalidade/ están aliados a presuntos //intereses// seico estratéxicos que .
só benefician uns poucos/ a Tojeiro e as grandes eléctricas/ Endesa e Fenosa/ que
tanto dono teñen feíto a este país .. .
Por que estes partidos defenden o traslado de Ence e por outro lado apoian ·a insta-·
/ación de Reganosa na ría de Ferro/? Os cidadáns de Ferrolterra non teñen dereito
tamén a ter unha ría con vida e sen perigo ao pé da porta?
Facemos un chamamento a cidadanía galega a loitar polo vida/ a legalidade e a ría
de Ferro/
Tirado de www.vieiros.com

25
anos de Irimia

Como diciamos onte...
Despois das eleccións felicitámonos do novo paso
para a democracia que é o exercicio popular do
dereito ó voto.
Doern_os da gran abstención que segue caracterizando a Galicia.
·Recordar o que dixemos no número 78 de lrimia:
/Non abonda con votar, hai que participar//.
Maneiras: seguindo de perto a xestión municipal/ astindo aos plenos/ facendo propostas individuais e colectivas/ denunciando abandonqs e
abusos. A democracia/ o poder popular, ade-

Despois das eleccións

mais dun dereito, é un deber/· e ese deber
non se cumpre só non votar.

Aparecido na sección
"A Peneira" no nº 81
(22 de maio de 1983)

Desexar un voto cada vez máis libre/ porque
aínda abundan as presións. Un detalle:
pouca ·xente do rural usou as cabinas
para escoller as papeletas/ pois a maioría traía o sobre da casa. Este costume
favorece sen dúbida a campaña porta a
porta tan estendi_da no campo galego e
tan coaccionante.
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Horizonte Universal

Pentecostes
Suave brisa e vento furacán

Xosé Alvilares

HE se o Cristo volve, dun xeito ou doutro,
renegaremos del porque o esperen tamén
os sacristáns?"

Esta pregunta faina don Antonio Machado a través de Juan de Mair(:Jna. Tal vez sexa un
exceso literario, pola miña parte, botar man desta cita para abrir o discurso acerca do
sentido do Pentecoste cristián. (Hai tamén, como é sabido, Pentecoste xudeu). O
sacristán de Machado non é ningunha persoa real, nin sequera o oficio así chamado.
Representa o oficiante dun cristianismo convencional, consabido, respectable, firme
garante da orde establecida. lsto é: un #funcionario". Representa o cristianismo dos
funcionarios. Pentecoste é, polo contrario, a festa da presenza do Espírito na lgrexa
nacente, o Espírito que sopra cando e onde quere, libre e imprevisible.

Pentecoste, veu de repente do ceo un
Os relatos pascuais
A festa de Pentecosfo cerra os ruido coma se se levantara un violento
relatos pascuais.Son relatos simbóli- vendaval, inundou toda a casa, e apacos, isto é, non poden lerse en sentido recéronse linguas de .fogo que se diviliteral. Narran, como se tivesen lugar dían poñéndose unha encima de cada
nun tempo determinado en nun fagar un, e enchéronse todos do Espírito
preciso, acontecimentos que non se Santo, empezando a falar noutros idiodan no tempo e no espazo, senon na mas". (Feitos, 2, 1-4). Linguas distintas
esfera de Deus. Así a resurrección de e todos se entendían. Bo programa: a
Xesús, a súa ascensión aos ceos, a diversidade lingüística ou cultur~l non
comunicación do Espírito Santo. A impide a comunicación, senon, ao conrealidade á que se refiren ditos acon- trario, é condición do entendemento
tecementos consiste no feíto de que, recíproco.
coa súá. morte na Cruz, Xesús "resucita", e dicir, ingresa na intimidade de
Deus, "sobe ó Pai", "regresa a Deus",
O Espírito non vén de fóra do
"senta á dereita do Pai", envía .o mundo ·
Espírito Santo. Expresións varias,
Que sentido relixioso ten a dita
pero equivalentes, que o Novo . "vinda do Espírito Santo", celebrada
Testamento usa para sinalar a exisen Pentecoste? Vén de fóra do
tencia "gloriosa" de Xesús. Os relatos
mundo nunha data determinada o ·
pas.cuais poñen marco cronolóxico e
espacial á existencia e á acción pas- Espírito de Deus, como se antes esticual de Xesús. Todo iso realízase, vese alleo a ese mesmo mundo?
Nos discursos de despedida que o
segundo estes relatos, en cincuenta
cuarto
evanxeo pon en labios de
días: é o que significa a palab~a
"Pentecoste". A lectura literal; tan Xesús este anima os seus seguidores
extendida aínda, <lesas historias fal- coa promesa de que non os deixará
sea a súa verdade trasnhistórica.
orfos, que lles mandará o seu Espirito
Pentecoste. A historia·contada por como apoio e compañía. Frei Luis de
Lucas nos Feitos dos Apóstolos di que, León na oda "En la Ascensión" par"reunidos os apóstolos o día de ticipa dese sentimento de orfandade
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en que a Ascensión deixa os discípulos de Xesús:
¿Y dejas,-Pastor santo,
tu grey en este valle hondo, oscuro,
con soledad y llanto
y tú, ~ompiendo el puro
aire, te vas al inmortal seguro?
Non, Xesús non deixa a súa gr ea
«con soledad y llanto» ao entrar no
novo xeito de existencia en que consiste "sentar a dereita do Pai", e dicir,
a existencia resucitada. Xesús. está
con Deus no mundo.
A "vinda do Espírito" en
Pentecoste manifesta que a súa viva e
permanente presenza na creación
produce nos discípulos de Xesús uns
resultados axeitados a ese momento.
No cuarto evanxeo Xesús promete:
"O Pai daravos outro Intercesor para
que estea con vós eternamente, o
Espírito da verdade. Non vos deixarei orfos". (Xoán, 14, 16-18)
O Espírito de Deus non vén de
fóra do mundo, por tanto. O Paulo
dos Feitos dos Apóstolos dirá n.o discurso do Areópago: "Non está fonxe
de cada un de nós. Pois nel vivimos,
movémonos e existimos; como o ten
dito algún dos vosos poetas: "da súa
raza somos tamén"(Feitos,17,27-28).
A sua acción, porén, responde a cada
tempo, a cada situación de xeito acomodado, propio, e, por tanto, novo.
Pentecoste é, pois, unha acción crea-.
tiva - unha "irrupción"- do Espírito
santo, do "Espírito creador".

a diversidade lingüí~tica non impide a
.,
comun1cac1on
Unha linguaxe simbólica

Sobre o xénero desa acción do
Espírito de Deus na creación e na
Igrexa algo suxiren os símbolos que o
manifestan. En Pentecoste eses símbolos son dous: o vento repentino e
as linguas de lume. N outros textos
son a pomba e a auga viva os que o
representan. De todos eles foi a
pomba a que tivo máis éxito icónico.

Non obstante, parece o menos significativo. Redúcese á súa sinxeleza:
"Sede sinxelos coma pombas".
Nos símbolos de Pentecoste o
Espírito de Deus maniféstase, sobre
todo, como o poder da vida, como
autor da nova creación. Nova, imprevista, poderosa e libre como o vento
que sopra onde, cando e na dirección
que quere. Forza interior, alento. "E
aquí que fago todo novo". Luz e
calor, como o lume. Dobre función.
Iluminar "¡O lux beatisima!", e quentar, purificar: "Trouxen fogo á tena e
que quero senón que arda? " E, por
último, a auga viva, a auga que dá
vida: "Como a cerva busca correntes
de auga, así te busco a Ti, meu Deus".
"O Espírito Santo que envía o Pai
no meu nome será quen volo ensine
todo e vos recorde todo o que vos
dixen", promete Xesús no cuarto
evanxeo. Pois iso é a vida cristiana
que Xesús propón: Luz, fogo, auga
viva, vento poderoso.
No Libro Primeiro dos Reis, capítulo dezanove, aparecen os mesmos
elementos materiais cun sentido simbólico de todo oposto ao do
Pentecoste cristián. Cóntase ali que o
profeta Elías púxose, no monte
Horeb, á observar o paso de lavé.
"Houbo un furacán tan violento que
fendía as montañas ante lavé; pero
non estaba lavé no furacán. Despois
do furacán, un tremor de tena; pero
non estaba lavé no tremar. Despois
do temor, fogo, pero non estaba lavé
no fogo. Despois do fogo, o susurro
dunha suave brisa. Ao que o oíu
Elías, cubríu o seu rostro co manto e
púxose á entrada da cova". Deus
pasaba na brisa suave. Os dous símbolos son compatibles. Aire furacanado, brisa suave. Deus preséntase de
moitas formas. En Pentecoste como
vento furacanado.
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Boa Nova
Bastámonos sós?

o
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LU
Xn 14, 15-16. 23b-26
Pentecoste
Se me amades, gardaréde-los meus
mandamentos, e eu rogareille ó Poi, e
daravos outro Paráclito para que decote
estea convosco

<(
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Xesús respondeulle:
-Se alguén me ama, gardará a miña
palabra, e meu Poi amarao, e vir_
emos
onda el, e faremos vida con el. O q!Je
non me ama, non gorda. as miñas
palabras; e a palabra que escoitades de
min, non é miña, é do Poi que me
mandou. ·
_
Díxenvos estas cousas mentres estaba
convosco; pero o Paráclito, o Espírito
Santo que meu Poi mandará no meu
neme, ese havos ensinar todo e traeravos
á memoria canto eu vos dixen. Déixovos
a paz, douvos a miña paz: eu non vela
dou coma o mundo a dá. Non vos
angustiedes, nin teñades medo. Oístes
que vos dixen "voume e lego volvo on~a
vós". Se me amásedes, alegrariádesvos
de que eu vaia onda o Poi, xa que o Poi
é máis ca min.
Díxenvolo a·g ora, antes de que suceda,
para que, cando suceda, creades. Xa non
falarei moito convosco, pois está a viro
príncipe deste mundo. Sobre min non ten
nada; mais é para que saiba o mundo
que eu amo o Poi; e que, coma o Poi me
mandou, así fago. Erguede, ímonos de
aquí.

o

Teño a varios amigos deprimidos. D.eprimidos de
verdade, non só desanimados ou cansos (que hai unha
gran diferenza!), cuns niveis moi elevados de angustia
e ansiedade. Case todos teñen a vida encarrilada,
profesional e pers~almente. Como dirían moitos "non
che teñen dúbida ningunha". Pero resulta que sí , que
non teñen ansia por erguerse polo mañá porque están
fartos de pelexar con perseos incompetentes, porque
están desengariados de certos amigos, dalgúns
familiares, porque os seus traballos non ofrecenincentivos ... Algúns non teñen causas aparentes para
sentirse así. Pero todos teñen en comú~ unha cousa:
perderon a ilusión. E como se recupera a ilusión, a
ansia, a forza, o ímpetu para facer cousas, pa~a
gozar, para aprender, para iniciar proxectos noves, en .
definitiva, para vivir? Eu non sei moi ben que
contestarlles cando me preguntan iso, pero ao ler as
palabras de Xoán non podo evitar pensar se non será
un problema de soidade. Podemos tirar para adiante
sen sentirnos comprendidos? Bastámonos nós sós, ou
precisamos experimentar a compañía· e o alento dos
outros, imaxe fiel da compañía e do alento.de Deus?

L.S.

TRANSFORMACIÓN
(Xoán 14, 15-16.23-26)
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Xoán preséntanos dúos escenas que
contrastan. Primeiro, os discípulos
pechados nunha casa á noitiña, cheos de
medo; lego, a presenza de Xesús que lles
comunica paz, amosándolles as súas
feridas coma signo da súa presenza real.
Énchense de ledicia, e Xesús comunícalles o
Materno Espírito que os cualifica para a
misión. O medo, a escuridade e a tentación
de fecharse transfórmanse coa presenza de
Xesús en paz, ledicia e envío misioneiro.
Son signos tanxibles da acción misteriosa e
transformadora do Materno Espírito.
Xesús aseguroul.les que non os deixará sós;
que o Materno Espírito de Deus asistirnos
para que entendan todo o que el lles
anunciou. O Resucitado alenta sobre a
comunidade cristiá coma Deus alentou
para crear ao ser humano. Eles e elas son ·
as perseos novas da Creación restaurada
polo entrega servizal de Xesús.
Xabier Blanco
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IA
Falando da lingua

Aprendemos portugués?

Lidia e Valentina

No último ·número reflexionabamos
sobre as posibilidades que ofrecía o
portugués para depurar o galego de
castelanismos. Partiamos de que se
soubésemos máis portugués, non nos
resultarían tan raras moitas das palabras que· son normativas en galego,
pero que á maioría de galegotalantes
nos son descoñecidas por usarmos a
forma en castelán. O tema ten moitas
voltas para desensarillar. Queremos
presentarvos algunha:
Primeira volta: o galego que talamos
a maioría moitos denominano castrapo despectivamente e leva a ter a idea
de que é algo a evitar. Nós considerámolo galego popular, é dicir, a fala da
xente que non recibiu formación na
súa lingua e sempre dixo silla, árbol,
arcilla ... no canto de cadeira, árbore,
arxila... Para nós castrapo · sería, en
todo caso, .iso no que se expresa unha
que sae no Luar e di unha frase en
cada lingua. O noso galego popular,
aínda que non é desprezable, debe
aspirar a ir destacéndose de castelanismos, e xa non digamos o galego culto
(o que se debería usar para escribir
artigos de química, medicina, arqueoloxía, etc.), que se atopa coa problemática da linguaxe técnico-científica.

O Fachineiro

Segunda volta: A formación dos
nosos técnicos nas universidades galegas é case exclusivamente en castelán,
polo . tanto, aínda que talen galego, o
seu léxico está moi contamina~o.
Primeiro, non se consegue achegarlles
os termos normativos a tempo, e cando
lles chegan, preguntan: de onde sacaron iso? (sobre este tema xa fixemos
un artigo aí atrás). Se "iso" coincide co ·
portugué~, moitos van continuar o
interrogatorio: S'e xa ternos o termo en
castelán, por que irnos coller o do portugués? ·Se cadra non se trata só de
"coller o do portugués", senón que en
portugués adoptan unha solución
común a todas as linguas románicas e
xusto a lingua que non se axusta é o
castelán. Disto talaremos máis o próximo día.
Terceira volta: Por que non non hai
máis coñecemento da lingua do sur do
Miño entre os galego.s? Sendd lingua
irmá e estando tan próxima, resultaría-.
nos moi <loado achegarnos a ela, non?
Pero, ata o momento, non se estimulou
a ensinanza de portugués nos centros
de ensino. Se houbese máis formación,
supoñemos que se oiría menos: "e
quen di iso? ".

do loro senegalés

DESPROPORCIÓNS
Podíanse dar varias cifras todas, quizais,
demagóxicas. Podíamos comezar por esa ·
parella felizmente exemplar que son os
Beckham. Non podemos menos que congratularnos de que co dificil que está o de
atopar casa puidesen dar cun recullo de só
varios millóns de dólares en LA Ou de
que o futbolista -anuncio lle regalase á súa
consorte con serte un adminículo de diamantes que nunha antiga don Fernando
Esquío servía de agasallo a unha abadesa
e olí definido coma "carallo francés" . Ou,
xa máis próximos, os 9000 euros diarios
- centimo arriba ou abaixo- que viñeron
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custando os días de relax de monsieur
Sarkozy. Ou o subidón -de soldo- da noiva do
Desaparecido en Lllgo
zona C/ QulrogL
presidente do Banco Mundial, aquel que se
Se ruega a
cualquier penona o vacl!K
peitaba con cuspe na peli de Michael Móore.
que tenga conocimiento
del paradero lo comunique a
móvll
616746
Pero o que máis nos chamou a atención do que
tell 982
055 (medlodi.:
SE GRATIFICARÁ se viu estes días de atrás na prensa nacional
2001 escrita en idioma imperial, non fo¡ o parálitico
cerebral, conducindo a súa cadeira de rodas
polo autovía camiño do puticlub, senón a
recompensa que se ofrece polo guacamaio da
foto, anuncio publicado en El Progreso, que
afortunado el, vale tanto coma o que comería
unha familia coterránea súa durante un ano.

A.Q.

