Querido Barrio de San Pedro, veciñas e veciños,
Con moita ilusión poñémonos, un ano máis, mans á obra.
A sabendas das nosas eivas como enxeñeiras ou arquitectas para levar a cabo a devandita obra, vémonos na obriga
de confiar naquilo que como cada ano nunca nos falla: entusiasmo e colaboración.
Entusiasmo co que cada un de nós achega o seu esforzo e
tempo a estas festas. Colaboración que dende un primeiro
momento vimos recibindo de toda a veciñanza e que cada
ano se vai superando a todos os niveis, tanto na organización previa como á hora de acudir a todas e cada unha das
actividades propostas dende a Comisión de Festas.
E é que boa parte dos nosos esforzos van encamiñados a
facer destas festas algo propio, un sinal máis de identidade
dun barrio xa de por si especial e diferente, algo do que
sentirnos parte e que levemos alá onde vaiamos.
Dende a Comisión de Festas queremos agradecervos de antemán a todas e a todos a vosa presenza e convidámosvos
a que tomedes as rúas e sigades gozando do noso Barrio e
das nosas xentes. Gustaríanos que levedes a ledicia como
bandeira e as Festas como un sinal identificativo noso, un
xeito diferente de facer a festa nun barrio diferente no que
todo o mundo ten cabida.
Grazas por seguir facendo do noso Barrio algo único
Boas Festas!

Sauda

Programa de festas 2007
Mércores 27
Exposición do Concurso de Cartazes na Galeria Petróneo
22:00 Najla e Héctor na Praciña de San Pedro

Xoves 28
20:30 IV Encontro de Corais
22:00 Foliada:
Lúa de Fouce
Brincadeira
Radio Cos

Venres 29
Pasarrúas: Os Veraneantes
21:00 Brincadeira e cabezudos no Cruceiro de San Pedro
22:00 Noite do Lastro:
Bonovo
Malandrómena
Transilvanians
Dj’s Bochechas e Nublosa
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Sábado 30
10:00 Feira de Artesania na rúa de San Pedro
11:00 Gaiteiros e Cabezudos
12:00 Construindo Espazo e Mago Vituco no CGAC (actividades
para crianzas)
13:30 Sesión Vermut con a Orquestra Super Fama
17:00 Obradoiro de danza para crianzas no Laboratorio de Movementos (rúa do Medio)
18:30 Obradoiro de danza para xente xovén no Laboratorio de Movementos (rúa do Medio)
18:00 Karaoke infantil (diante do Dia)
20:00 German Díaz presenta PI, música para instrumentos de
manivela, na Praciña de San Pedro
22:30 Sesión de noite con a orquestra Super Fama
despois da orquestra: Karaoke

Domingo 1
12:00 Banda Municipal de Música no Parque da Trisca.
13:00 Baile do grupo A Xuntanza na Praciña de San Pedro.
13: 30 Romaria en Belvís:
Os Estalotes
Serán de Toutón
Haverá xogos hinchables e moita comida.
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man niveladora da civilización, que
borra todo o tradicional. Pois ben,
o Folk-Lore... quere recollelos, non
co fin de poñer outra vez en uso o
que caeu en desuso..., senón co de
arquivalos, evitar a súa total desaparición, conservar a súa memoria
e formar con eles, por dicilo así, un
museo universal”. Proxectou, efectivamente, a Sociedade a formación
dun museo, que non alcanzou a desenvolver.

Un museo con título
de veciñanza
Nos séculos XVIII e XIX maniféstase en toda Europa un vivo interese
polo coñecemento da cultura tradicional dos pobos. O xurdimento dos
nacionalismos impulsa a creación
dos museos de artes e tradicións populares. En Galicia, se ben a necesidade de recoller elementos aínda
vivos non se facía sentir de forma
perentoria, tamén xorden iniciativas nesa liña. O primeiro feito a
destacar é a creación na Coruña,
en febreiro de 1884, da Sociedade
El Folk-Lore Gallego, que presidía
Emilia Pardo Bazán. Dicía daquela
a fundadora que “desaparecen os
antigos costumes, os pobos perden
a súa fisionomía, o seu carácter, o
seu tipo propio, igualándose baixo a

En 1886 José de Villa-Amil y Castro
presenta ao Ministerio de Fomento
o proxecto para a creación en Santiago dun Museo Arqueolóxico de
Galicia, que tampouco prosperou.
En 1923 fúndase en Compostela
o Seminario de Estudos Galegos,
que por fin leva a termo a creación
dun museo etnográfico, dirixido por
Xaquín Lorenzo, pero que, como a
propia institución, verá truncada a
súa existencia en 1936.
Será xa en 1975 cando de novo cobra forma a iniciativa de crear un
museo do pobo galego. Considerábase que o acelerado proceso de
cambio económico, social e ideolóxico estaba a provocar o deterioro
ou a profunda transformación dos
trazos fundamentais da cultura popular, co conseguinte risco de perda
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Mosteiro de San Domingos de Bonaval, 1967.

de identidade. Era urxente, xa que
logo, contar cun lugar onde se puidesen recoller, conservar e estudar
e divulgar as mostras da cultura
espiritual e material do noso pobo,
para tentar contribuír, a partir desa
realidade, á planificación do futuro
colectivo. O clima de liberdade que
naquela altura se rexistraba en España, despois de corenta anos de ditadura, era propicio, e o Colexio de
Arquitectos de Galicia, co que estaban vinculados profesionalmente
os promotores da idea, prestouse a
servir de vehículo á convocatoria
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para formar o Padroado do Museo
do Pobo Galego.
Despois dalgunhas reunións preparatorias, o acto fundacional do Padroado ten lugar o 31 de xullo de
1976. Inícianse entón xestións co
Concello de Santiago de Compostela para conseguir a cesión dun
inmoble onde se puidese instalar o
Museo, e o Padroado pon os ollos
no ex convento de San Domingos
de Bonaval, que daquela albergaba
en parte das súas dependencias algunhas salas do Museo Municipal,
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creado en 1963. O 15 de febreiro de
1977 o pleno municipal rexeita, en
primeira instancia, a petición, por
discrepancias na interpretación do
uso e conservación das dependencias. Non obstante, o alcalde volve levar o tema a unha nova sesión
plenaria, o 21 de febreiro, na que a
proposta resulta aprobada por unanimidade dos presentes.
Días máis tarde, o boletín Arrabaldo
facíase eco da inquietude dun grupo de veciños que se preguntaban:
“¿Qué dí o Axuntamento das ruinas
(sic) de Santo Domingo? ¿Cedéu o
Axuntamento os locales da escola
ó Patronato do Museo do Pobo Galego? Si é así ¿QUE VAI PASAR
CON ESTES RAPACES?”. O propio boletín encargábase de aclarar,
nunha nota de redacción, que as instalacións do Museo “... non ocuparán a parte de edificio na que se atopa a escola. Tamén fumos a visitar
a escola e poidemos comprobar que
non son esactas as afirmaciós de que
se encontra en ruinas”. Dous meses
máis tarde o mesmo boletín presenta o Museo como “un novo veciño”,
e logo de reproducir unhas puntualizacións sobre a compatibilidade dos
usos, afirma que “o Museo do Pobo
Galego e as Asociaciós e Comisiós
de Veciños temos un longo camiño
por recorrer conxuntamente”.
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O Museo abre as súas portas o 29
de outubro de 1977. Hai, por tanto,
trinta anos que a nosa institución
vén desenvolvendo un labor público de promoción cultural. Isto non
significa unicamente que manteña
unhas exposicións permanentes e
temporais que todos os cidadáns poden visitar libremente. Nin sequera
se limita á colaboración cos centros
docentes e os colectivos sociais a
través de servizos como a Biblioteca e o Departamento de Educación
e Acción Cultural.
As precarias condicións de conservación nas que se atopaba o edificio
fixeron necesario acometer sucesivas fases de rehabilitación. Durante estes anos fóronse renovando as
estruturas do inmoble, ampliando
gradualmente a superficie dedicada a exposición e acondicionando
as áreas que ocupan os gabinetes
de traballo, servizos museísticos
e administración. A contribución
de institucións e entidades patrocinadoras, xunto coas achegas dos
membros do Padroado e dos socios
do Museo, fixeron posible dispoñer
dos recursos económicos necesarios.
O Museo conta na actualidade con
salas permanentes dedicadas ao
mar, o campo, os oficios, o traxe,

Festas Barrio San Pedro 2007

As salas do Museo: O Mar. © kengibbard, 2006.

a música, o hábitat e a arquitectura
popular e a sociedade. Nesta primavera ábrese unha nova sala dedicada á prensa e a imprenta, e antes de
que chegue o outono inaugurarase
a dos oficios urbanos. Conta tamén
con seccións de arqueoloxía, pintura e escultura, que no desenvolvemento do proxecto integral do centro deberán formar parte das salas
permanentes de Historia e de Arte.
Asemade está a se desenvolver o
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proxecto dunha nova sala dedicada
ao medio natural.
No labor científico é constante a colaboración con institucións como as
Universidades galegas, integradas
no Padroado, e outras, dando lugar
á organización de congresos e coloquios para propiciar o estudo da
cultura galega e o intercambio de
información e experiencias entre os
investigadores de Galicia e doutros
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países. A formación e a investigación son dúas liñas permanentes do
labor do centro. A recente creación
do Instituto de Estudos das Identidades no seo do Padroado servirá
para potenciar esta vertente da actividade.
O labor divulgativo proxéctase a
través de varias series de publicacións, catálogos de exposicións, folletos e materiais didáctico; tamén
se editan traballos científicos. A
Biblioteca, a Videoteca, o Arquivo
audiovisual e as reservas visitables
oriéntanse cara a un público especializado, integrado preferentemente por investigadores, pero tamén
atenden a estudantes, profesionais
da información e particulares.
O labor didáctico merece un epígrafe propio. Unha alta porcentaxe dos
visitantes do Museo corresponde
aos grupos de escolares. Desde os
anos 80, a vontade de darlles atención específica vai levar á especialización dun servizo que, aínda con
recursos limitados, realiza un intenso labor enfocado cara á colaboración cos docentes na orientación
das visitas. Organízanse obradoiros,
actividades monitoradas, experiencias didácticas... Esta actividade,
inicialmente dirixida ao público es-

colar, foi evolucionando para atender a todo tipo de usuarios: terceira
idade, grupos de integración social,
colectivos socioculturais...
Tanto o traballo interno como a
proxección exterior da institución
están dirixidos cara á sociedade que
a sustenta. Esta apertura articúlase
a través da cesión habitual de espazos para a celebración de actividades organizadas polas máis diversas
entidades, que atopan no Museo
un marco axeitado. A Asociación
de Escritores en Lingua Galega, a
Asociación Galega de Antropoloxía
Social, a Asociación do Traxe Galego, o Consello Galego de Museos, a
Sociedade Galega de Historia Natural, a Fundación do Pedrón de Ouro,
cóntanse entre as máis asiduas.
A Xunta de Galicia, polo Decreto
111/1993 de 22 de maio, recoñeceu o Museo do Pobo Galego como
centro sintetizador dos museos e
coleccións antropolóxicas de Galicia, considerando que pode ser considerado como cabeceira espiritual
e simbólica da rede de museos antropolóxicos de Galicia. Cando está
a piques de se cumprir o trixésimo
aniversario, o Museo vén de acadar
os dous millóns de visitantes. Entre
eles, personalidades senlleiras coma
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os Reis de España, Presidentes de
Gobernos, Ministros de Cultura e,
naturalmente, os sucesivos Presidentes das institucións autonómicas
galegas, e relevantes figuras da arte
e a cultura de Galicia, España, Portugal e outros países. A composición
do público repártese nunha proporción aproximada do 48 por cento de
galegos fronte ao 52 por cento de
forasteiros. Este aparente paradoxo
ha de se atribuír á condición turística da cidade, que contribúe, pola
súa parte, con aproximadamente o
14 por cento do total.

cer, co gallo deste aniversario, unha
aproximación específica ao barrio
de San Pedro, que dispón dunha
personalidade ben definida dentro
do conxunto da cidade. Contando
co soporte das entidades públicas, o
Museo proponse organizar unha serie de actividades conmemorativas,
entre elas unha exposición baixo o
título Barrio de San Pedro, porta
do camiño, na que se analizará a
historia e devir do barrio a través
dos seus fitos máis relevantes, cunha referencia particular á presenza
do Museo do Pobo Galego.

As conclusións do VII Coloquio de
Museos, celebrado na nosa sede en
2002, incidían no interese de que os
museos fagan un esforzo por achegarse á comunidade máis próxima.
O Museo do Pobo Galego é de ámbito galego, pero isto non é óbice
para o anterior. Unha proba da presenza do local no Museo é a contribución dos ourives composteláns
aos fondos recollidos na sala de oficios urbanos (actualmente en remodelación), ou a sala de música, onde
se reproduce o taller de construción
de instrumentos de Basilio Carril,
trasladado desde a propia rúa de
San Pedro por vontade dos seus
herdeiros. Nesta liña de actuación,
considerouse a conveniencia de fa-

Invitamos a todas as persoas asentadas no vecindario a contribuíren
coa súa participación activa a esta
aproximación e á celebración dos
trinta anos da presenza do Museo
como un veciño máis do barrio, e
aproveitamos esta oportunidade
para desexar a todos e a todas boas
festas de San Pedro 2007.

María Xosé Fernández Cerviño
Secretaria do Museo do Pobo Galego
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Entrevistas breves a
xentes do barrio ...

Pampín

Unha palabra: gaita Unha bebida: licor
café Unha canción: válenme moitas,
acepto peticións Unha cor: a de certos
ollos Unha comida: é pouco, eu fago 3 ao
día Unha época do ano: o verán Un lugar
do mundo: a illa de ons Unha planta: o
cannabis Un animal: o ghato Un libro: los
pasos perdidos Unha película: o ladrón
de orquídeas Un sentimento: un aturuxo
Unha Festa…. a de san pedro!!

47

Mª Carmen

Fernando

Julia
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Unha palabra: amistad Unha bebida: agua
Unha cor: azul Unha comida: espaguetis
Unha época: los 80 Un lugar do mundo:
aqui Unha planta: enredadera Un animal:
perro Un libro: el retablo de las criadillas
Un sentimento: amor Unha persoa ou
unha personaxe: suso do cruceiro Un dia
da semana: sábado Unha Festa…. a da
rúa de san pedro

Unha palabra: barrio entre barrios Unha
bebida: cerveza Unha canción: boleros
Unha cor: verde Unha comida: asado Unha
época: adolescencia Un lugar do mundo: bos
aires Unha planta: cica revoluta (palmeira)
Un animal: can Un libro: o que ensina Unha
película: un lugar en el mundo Un sentimento:
amistade Unha persoa ou unha personaxe:
mari carme “chichilo” Un dia da semana:
sábado Unha Festa…. 1º de maio

Unha palabra: alegría Unha bebida: viño
Unha cor: azul Unha comida: churrasco
Unha época do ano: maio Un lugar do
mundo: sadurnín (cenlle) Unha planta:
alegría da casa Un animal: todos Un
libro: o catecismo Un sentimento: tristura
Unha persoa ou unha personaxe: todas
as persoas do barrio Un dia da semana:
sábado Unha Festa…. ningunha
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Marisa

Unha palabra: paciencia Unha bebida:
tintorro Unha canción: no soy melomana
Unha cor: verde Unha comida: caldo gallego
Unha época do ano: primavera Un lugar do
mundo: santiago Unha planta: margaritas
Un animal: perro Un libro: los pilares de la
tierra Unha película: matar a un ruiseñor Un
sentimento: cariño Unha persoa ou unha
personaxe: mi abuelo Un dia da semana:
sábado Unha Festa…. nuestra señora

Sofía

Unha palabra: amistade Unha bebida: licor
café Unha canción: música étnica Unha
cor: azul Unha comida: pementos de padrón
Unha época do ano: primaveira Un lugar
do mundo: a india Unha planta: musgo
Un animal: can Un libro: como agua para
chocolate Unha película: love actuallity
Un sentimento: alegría Unha persoa ou
unha personaxe: fulano karnaza Un dia da
semana: xoves Unha Festa…. xan xoán

Nathalie

Unha palabra: interculturalidade Unha
bebida: licor café Unha canción: a rianxeira
Unha cor: verde titanlux Unha comida:
churrasco Unha época do ano: verán Un
lugar do mundo: compostela Unha planta:
enredadeira Un animal: can Un libro: o
quixote Unha película: cinema paradiso Un
sentimento: arraigo Unha persoa ou unha
personaxe: a miña avoa Un dia da semana:
sábado Unha Festa…. a do barrio

?
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Bruno

David

Unha palabra: música Unha bebida: viño
barrantes Unha canción: ”escucha tu…”
Unha cor: gris Unha comida: castañas
Unha época do ano: outono Un lugar do
mundo: terranova Unha planta: acivro
Un animal: can Un libro: cancioneiros de
música Unha película: austin powers Un
sentimento: tranquilidade Unha Festa….
magosto

Unha palabra: unión Unha bebida: taza
de viño Unha canción: likor do negro café
(lamatumbá) Unha cor: vermello e branco
(polo equipo de fútbol) Unha comida:
churrasco Unha época do ano: verán Un
lugar do mundo: parís Unha planta: o
toxo Un animal: león Un libro: a esmorga
Unha película: barrio Un sentimento:
alegría Un dia da semana: sábado Unha
Festa…. o dia da romaría de san pedro

Unha bebida: quinto Unha cor: branco
Unha comida: la de todos los días Unha
época: cando tiña 19 anos Un lugar do
mundo: coruña Unha planta: marihuana
Un animal: león Un libro: no leo Un
sentimento: que quero moito ao barrio
Unha Festa…. a da rua de san pedro

Gelillo
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A feira do
barrio de
san pedro
O pasado sábado 14 de abril San
Pedro mudou o seu aspecto habitual coa celebración dun mercado
ao aire libre. Pechouse ao tráfico
a rúa enteira e así, libre de coches,
foi durante todo o día unha rúa máis
próxima, máis humana e máis viva.
Os comerciantes e artesáns sacaron
os seus produtos á rúa e os estabelecementos hostaleiros montaron as
súas terrazas. A rúa encheuse de cor
e de música, de olores e sabores diversos e, sobre todo, de xente. Os
numerosos visitantes pasearon con
tranquilidade, mercaron nalgún dos
postos instalados polos comerciantes do barrio e por varios artesáns,
xantaron e beberon nas terrazas de
bares e restaurantes, e mesmo participaron nalgunha das actividades
propostas por diversas asociacións:
obradoiros de debuxo, troco de
obxectos ou iniciación á observación astronómica. Todo isto nun
ambiente festivo e alegre, entre gaiteiros, músicos de jazz, zancudos,
charangas e malabaristas.
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© das tres fotografías por www.gzifoto.com, 2007

A imaxe das
festas
Entrevista a Mónica Mura,
gañadora do concurso de
carteis
Este ano para elixir o deseño do
cartel das festas realizouse un concurso. Posteriormente, un xurado
composto por persoas do barrio
elixiría entre os carteis recibidos o
que mellor representase as festas do
barrio deste ano. Presentámosvos a
continuación á persoa que deseñou
o cartel elixido polo xurado.
Fálanos de ti…. Chámome Mónica, teño 27 anos e nacín en Italia.
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Unha beca Erasmus fixo que aterrara en Compostela hai catro anos.
Actualmente traballo nunha axencia de publicidade como creativa e
creadora de páxinas web.
Cando chegaches a Compostela
¿o primeiro barrio no que viviches foi o barrio de San Pedro?
Si, porque unha amiga miña vivía
no barrio de San Pedro e vinme vivir con ela.
¿Que che transmite o barrio? Para
min o barrio de San Pedro transmite moita maxia, é como un pequeno
pobo cheo de vida dentro de Compostela.
¿Como soubeches do concurso de
carteis das festas? Por unha amiga
que tamén vive no barrio.
¿Que che parece que se realizase
un concurso para elixir o deseño
representativo das festas 2007?
Paréceme moi bonito e ademais é
algo que se precisa, xa que deste
xeito dáselle a posibilidade a xente nova de que realice e presente os
seus deseños. Ademais o concurso
estaba moi ben organizado.
¿Como xurdiu a idea do teu deseño? Estiven mirando fotos das festas
doutros anos e vin que participaban
moitas mulleres, entón ocorréuseme poñer unha muller tocando unha
gaita, xa que normalmente a gaita
vai asociada aos homes.
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MANIFESTO
PUBLICITÁRIO DA LÍNGUA
PREGÓN DAS LETRAS, MAIO 2007
Porta do Caminho.

O gaélico, a língua que resiste no
norte, criou a palabra eslogam, que
significa originariamente grito de
guerra.
Este é um Manifesto da Língua contra a Publicidade e a Propaganda!

Tristemente, há persoas que seguem
a identificar a língua com a gente
maior porque a língua predomina
alá onde A enruga é bela. Mas para
cambiar as cousas, a língua debe ser
como a Pepsi: O sabor da nova geraçom.

Um exercício de subversom das palavras dalgumhas multinacionais e
organizaçons que algum dia criarom
lemas para nos fazer mais pobres. E
para nos roubar as nossas palavras.

Recordade que o galego non só é
Cousa de homes, tambem de Mulleres reais orgulhosas de lucir a sua
lingua.

Porque a criatividade move o mundo, este um manifesto pirata!

E dos pantalóns Wrangler tiramos
este lema: A lingua resiste se tu resistes.

Benvindos e Benvindas á República
Independente da tua Língua!
Ou como diriam nos Supermercados
Dia: Fala bem para viver melhor.
Porque o segredo está na língua.
E o que sabe, fala.

E de passo podemos roubar-lhe 4 eslogans á Coca Cola e dicirmos: Aquí
e agora, Em galego sempre, Todo
vai melhor em galego, Agora tu!
E agora que a revolta saiu estes dias
ás ruas de Vigo botamos mao do eslogam de Citroen: Nom imaginas o
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que a língua pode fazer por ti.
Ou como diriamos com a cerveja
da competéncia na mao: Onde vai,
trunfa!.
Se falas galego, como ao conducir
um Mazda, Tes o que hai que ter.
Ou um Seat Toledo: Contigo ao fim
do mundo.
Por certo: A que ulem as línguas?
É interesante, nesta época eleitoral,
olharmos os eslogans dos partidos
políticos.
Por exemplo, sabedes por que ganhou Sarskozy as elecçons na Franza?, polo eslogam, essa palabra
mágica que aquí venceu durante 16
anos: Ensemble, Xuntos!
E por que perdeu Segolene Royal?,
entre outras cousas: por nom falar
do presente: O futuro nom se fará
sem ti. Perdeu porque as cousas hai
que cambia-las agora, sempre agora.
Nom há que esperar.
Cousa que nom dam aprendido no
PSdG com o seu eslogam para as municipais: Faremos máis. Que faredes
mais? Máis, como o PP? E tambem
ides fazer mais pola língua? He!
Quando fas pop já nom hai stop…
Felipe González, um clásico, diria-o

assi: Vivimos na melhor das línguas
posíbeis.
E Aznar mentiria como sempre: A
língua vai bem.
Com Feijoo, que tem cara de nom
ter lavado um prato na vida, a cousa
está clara: Falar se va a acabar.
E Quintana sacou um lema que parece o título dum programa de televisóm para a terceira idade, mais próprio de Ana Rosa Quintana, valha a
redundáncia: Pensado para ti.
A mim para que o BNG tome nota
mola-me um dos clásicos dos movimentos sociais: A língua para quem
a trabalha!
E ai vam os parabens para a Gentalha do Pichel e a gente que curra pola
língua desde a base, desde o movimento asociativo: Porque Outra língua é possibel!
As cousas como som!
Por certo, Tourinho debeu aprender
a falar galego com o método do professor Mahuer, para aprender idiomas de CCC: Aprende galego em mil
palavras, cho xuro, cho prometo.
Hai um anúncio baseado num texto
de Cortázar que bem podería dicer
assi: Quando che regalam a língua,
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regalam-che um pequeno inferno,
umha cadea de rosas. Nom che regalam a língua, tu es o regalado. Tu
es quem lle oferecem á língua.
E esse outro de Bruce Lee: Vacia
a tua mente, libera-te das normas,
como a língua, a língua pode fluír ou
pode golpear, se língua, my friend…
Os produtos galegos tamém tenhem o seu aquel: o lema de Águas
de Mondariz seria: Todos che dim
que nom fales. Por que? Fala. Fala.
Fala Galego.
Ou o eslogam de Estrella Galicia,
com influéncias remotas de Castelao: Despois de máis de 1000 anos
juntos a nossa língua poderia non
ser o mesmo sem Galiza, mas Galiza
sem a língua nom seria nada.
E nom estaria mal adoptarmos o método Feiraco: Nossa de princípio a
fim.
Os de Caixa Galicia mentres estragam os nossos recursos naturais dim
A tua força move-nos. A nossa língua, está claro, nom.
E em quanto Reganosa asalta a ria
de Ferrol com um lema inquietante:
A nova energia de Galicia!, e os marinheiros e mariscadoras respostan
Pensa en verde, Fenosa anúncia: A
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mellor energia é a que nom se consome.
Estes tambem debem pensar que A
melhor língua é a que nom se fala.
E agora isto vai dedicado a toda
essa gente que fala galego umha vez
ao ano, como se comessem turrom
El Almendro: Volve, á casa volve…
polo Dia das Letras.
Por certo, que me dicides de La Voz
de Galicia: La Voz da voz a los hechos e dos centos de miles de euros
em subvençons que lhe entrega o
governo por promocionar presuntamente a nossa língua, mentres se lhe
nega qualquer ajuda ao Periódico
galego de informaçom crítica, Novas da Galiza?
Em fim, que em quanto semelha que
os responsábeis políticos e os seus
colaboradores aceptam a deriva catastrófica do idioma, já nos gostaria
que o bipartito socializasse umha
dessas campanhinhas com repercusom mediática como a de Tráfico,
essa que tanto lhe molou a Aznar:
Nom podemos falar galego por ti.
Ou essa outra tipo SGAE, que mola
máis: Save the língua!
E vós que nom falades galego, a que
esperades?
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Porque se a língua puidese falar isto
é o que che diria: vaias onde vaias,
fagas o que fagas, estarei aquí esperando fazer o que necesites, estarei
aquí esperando-te.
E vós que deixades de lado o nosso
idioma recordade que, como Rexona, a língua nom te abandona!

E já estamos acabando.
En fim, já sabes: A língua e a saúde,
a tua razón de ser.
Porque o processo de normalizaçom
da língua nom se contrue com eslogans, e por um proceso participativo,
social e criativo, e porque estamos
fartas e fartos de propaganda:

Por que a nossa língua dura e dura,
e dura e dura!

Nós, como Ramón, o do Fertimón:

Nom saias da casa sem ela.

Sempre em Galego!

Por certo, umha mensagem á Secretaria de Normalizaçom Lingüística:
Marisol, para recuperar e rexenerar
a língua non vale a baba de caracol
nem o primo de Zumosol.

E porque, em fim, Impossible is nothing…
E A língua precisa de nós!!
Repetimos?

Abre a tua mente.
Os tempos cámbiam e A forma dos
sonhos cambia.
É hora de que revises as tuas velhas
crenzas.
Por que o ser humano é um ser extremadamente inteligente, Fala inteligente!
A nossa língua é única na sua espécie.
A nossa língua, como um diamante,
é para sempre.

Séchu Sende.
(Padrón, 1971), activista social e cultural,
dinamizador sociolingüístico, profesor de
lingua galega, autor de obras como Orixe
(Premio Blanco Amor 2003) ou a de poemas
Odiseas.
Retrato de Marisa Seijas.
Biografía extraida de www.vieiros.com
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ESTABLECEMENTOS
COLABORADORES

A Caldeira
A Colleita
A Costureira
A Medusa
A novena porta
A Parrilla do Fontaneiro
A Reixa
Academia Athenea
Academia Epsilon
Academia Prisma
Adm. Loterías
Alimentación Carmiña
Altaira
Ámbitus Veter +Punto Enc
Apoio Fiscal
Asoc. Lilith
Autoescola Mata
Autoescola Sta. Eulalia
Autoservicio Luis
Autoservicio Teo
Avante
Bar Esquina
Bar JJ
Bar Mosquito
Bar O Cruceiro
Bar Pampín
Bar Rei
Bar Sande
Bar Tabacos
Belgo
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Botica Medieval
Café de Inés
Calpe
Cancela. Sto D. de Bonaval
Candinga
Carlín
Carnicería Méndez
Casa das Crechas
Casa de la Zapatilla
Casal do Cabildo
Chimpos
Churrería S. Pedro
Cidadanía
Como pez en el agua
Confecciones Celsa
Construc. Obradoiro Comp
Coper@ctiva
Cuadros Asorey
Don Euro
Dos Eles
Droguería Alfonso
Droguería S. Pedro
El Matadero
Electr. García Compostela
Embora
Ferretería A Rúa
Ferretería Antonio
Floristería Embora
Floristería Noelia
Fot. Novoa
Fraggel
Froitería DOI
Frutas Sita
Gadis
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Galería de arte DF
Galería Petronio
Grille
Herrma
Hipescar
Hostal Suso
Hotel Bonaval
Hotel Husa
Imprenta Sanmartín
Informática APP
Inmob. Gonysa
Isla Malabar
La Barrika
La Bodeguilla s.Roque
Lencería Luisa
Lencería Zalea
Libraría Pedreira
Locutorio Lambetadas
Madeixas
Maderas Vázquez
Medialúa
Merlego
Mundo Juvenil
Newroz Donner Kebab
Noya Café-Bar
Nuba
O 31
O Catro
O Curruncho
O Dezaseis
O Raio Verde
O Velocípedo
Ofi-xiz
Óptica Camiño

Panificadora S. José
PC-Lar
Pedrosa Asesores SL
Pequenas Puntadas
Perruq. Milenio
Perruquería Crikas
Perruquería Dorian
Perruquería Elena
Perruquería Isaac Moure
Perruquería Patricia
Perruquería Susos
Petiscos
Prósperos Café
Psicotécnico Concheiros
Regalos Anubis
Restaurante Sakura
Salón Belleza Carlo
Sarela moda
Seguros AXA
Servitodo
Soul Bocadiño
Tagen Ata
Talleres Quiroga
Tapicería León
Tarasca
Tejidos Lúa
Terremoto
Trigal
Viaxes Elson Tours
Videoclube Cativ
Xeladería La Imperial
Ximnasio Esparta
Xoiería Apolo (plaza)
Xoiería Regueira
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Zap. Estrela
Zapat. José María
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