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Democracias 
presidenciais 

A historia da democracia é a historia dunha loita: a que 
libraron os parlamentos e asembleas populares de deputados por 
controlar ós gobernos. Nun principio, tratábase de poñer límites 
ó poder daqueles reís absolutos, máis adiante, en marcar de cerca 
ós presidentes e ministros escollidos nas urnas. 

Esta loita segue viva. No transfondo da cultura democrática, 
hai unha sa sospeita de que aquel que chega ó poder tende a con
taminarse dos vicios do poder, a converterse en rei absoluto por 
máis que fose elixido polos votos da xente e gracias a unha 
Constitución democrática. 

Hoxe en día as democracias parlamentarias están tamén nesa 
pugna entre parlamentos e gobernos, pugna que se está inclinan
do a favor <lestes últimos. De feito, os Parlamentos, están per
dendo protagonismo político e, sobre todo en situacións de maio
ría absoluta coma a galega (aínda que sexa só por un parlamenta
rio) os Parlamentos pasan a ser, en boa medida, adornos necesa
rios que demostran que o país é democrático, ou, como moito, 
notarios que dan o seu abrigado visto e prace ó que decide o 
gobemo do partido maioritario. 

Sen embargo para que ese afogamento do parlamentarismo 
funcione á perfección, fan falta dúas causas: un sistema electoral 
que evite a presencia de molestas minorías e un regulamento que 
termine de anular a outras minorías que, a pesar da rigorosa 
peneira daquela leí electoral, conseguiron introducirse na Cáma-
ra. 

Por eso non parece nada inocente o camiño emprendido con
tra vento e marea polo goberno de Manuel Fraga. Primeiro 
empeñado en simplificar o mapa político, esquecendo algo ele
mental que daquela xa dixemos en Irimia: que é preferible unha 
imple democracia a unha democracia simplificada por don 

Manuel. E, segundo, con esta axilización do Parlamento galega, 
esquecendo desta volta que máis vale un Parlamento torpemente 
vivo ca outro axilmente morto. 

Despois está a cuestión do método escollido. Hai, en boa lei 
democrática, normas que precisan de algo máis ca unha maioría 
absoluta por un. Unha lei electoral é unha norma que desenvolve 
directamente a Constitución ( ou o Estatuto) e que é case unha pro
longación dela. E un regulamento do Parlamento é o que marca as 
regras de xogo do poder lexislativo, de como deben funcionar nos 
seus traballos eses representantes do pobo que aproban as leis e 
controlan ó goberno. O normal na cultura democrática é que ese 
tipo de norma se aprobe por consenso amplo, co apoio, a ser posi
ble, de tódolos partidos. Son normas chamadas a permanecer, a 
non estar cambiándose ó gusto de cada nova maioría. 

O actual Regulamento do Parlamento fara aprobado por 
consenso, e repugna a sensibilidade democrática cambialo por 
outro aprobado só pala maioría gobernante. Sobre todo cando o 
cambio que se introduce diminúe a capacidade da oposición, 
deixa sempre ó gobemo a última palabra, suprime o dereito de 
réplica por alusións e declara que ahonda coa maioría absoluta (e 
non os dous tercios como ata agora) para furtar ó pleno a aproba
ción de leis, leis que serían aprobadas por unha máis reducida 
Comisión Lexislativa. 

E de nada valen as desculpas de que foi elaborada don 
moito coidado, ou de que así se funcionará mellar e non haberá 
incidentes. A causa falla pala base: quérese ordena-la democra
cia sen aceptar algún dos seus principios máis elementais. ¡Olio 
co retorno do novo reis absolutos! 
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O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

¿ Unha interminable 
corrupción? 

¿Estamos asustados de 
tanta corrupción? Sería unha 
boa noticia saber que aínda 
nos queda capacidade de sor
presa e de escándalo. Pero a 
estas alturas ternos unha code
la tan dura, que xa nada nos 
impresiona. Así, esténdese a 
idea, tan perigosa, de que as 
causas teñen que ser así. 

Endurecémonos por tanto 
que vemos e que sospeitamos 
que é verdade. E aínda máis 
nos endurecemos por tanto 
que oímos e que sospeitamos 
que é mentira intencionada. 
Fainos insensibles o bombar
deo de vilezas presumiblemen
te certas e o de montaxes 
publicitarias probablemente 
falsas. Ata que, impotentes, 
dicimos: alá se maten. 

Algo está fallando. Cada 
vez hai máis xente que enten
de que, detrás de cada gober
nante hai un vendedor de men
tiras, un farsante encubridor de 
toneladas de vasura moral, de 
arribismo, de emiquecemento 
inxusto, de vergonzosas opera
cións secretas para financia-lo 
propio partido e manterse no 
poder a toda custa. 

Pode ser que a raíz da 
corrupción estea nunha zona 
escura que todos levamos den
tro. Algo haberá, algo hai 
deso. Pero non deixa de ser 
unha resposta cómoda que 
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favorece ós corruptos: están 
encantados con eso de que 
todos somos iguais. 

Cómpre buscar unha res
posta social e política. ¿Que 
forma é esta de organiza-las 
nasas sociedades que veñen 
dar nesta sarta de situacións 
podres? Porque o mal está a 
afectar a tódalas democracias 
occidentais. O de Italia arre
pía, porque ali empeza a facer
se escándalo público o que en 
tantos outros lugares é vicio 
privado. 

¿Que demo ten esta 
democracia que pare N aseiros 
e Filesas? ¿Que sistema é este 
de democracia do diñeiro no 
que só os enriquecidos, por 
calquera sistema -é o de 
menos-, tocan o ceo do poder 
que serve para enriquecerse 
máis? ¿Será que despois de 
tanta prédica norteamericana, 
neoliberal, felipista e popular 
teremos que descubrir que 
democracia limpa e xusta non 
se leva con esta nova relixión 
que chaman economía de mer
cado? 

O deus-diñeiro anda ó 
axexo e pide sacrificar no seu 
altar a dignidade persoal e a 
integridade moral. E o que non 
acepte ... ó inferno da marxina
ción, do extraparlamentaris
mo, do anonimato, ou, simple
mente, do paro. 
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BOA NOVA Manolo Regal 
Victorino Pérez 

Unha suxerencia de axuda pastoral para a Semana Santa 

A Semana Santa non son precisa
mente os días nos que a xente 
acode menos ó templo, en rela

ción co resto do ano, senón mais ben ó 
revés. Dada a importancia que esa sema
na ten para os cristiáns, adóitase coidar 
ruáis as celebracións e en moitas parro
quias mándanse folletos ou simples follas 
ás casas para invitar á xente a non deixar 
de celebrar eses días na comunidade. 

A pesar da longa tradición destas 
celebracións, moita xente, sobre todos os 
ruáis novos, áinda non se aclaran ben co 
que se celebra cada día, e moitos maiores 
reducen a semana ó Domingo de Ramos, 
co que cortan na primeira etapa o camiño 
iniciado. Hoxe ofrecemos nesta sección 
relixiosa de Irimia unha suxerencia para 
elaborar unha folla que se pode mandar a 
tódalas casas, na que sinxela e gráfica-

mente se sitúa á xente no contido de cada 
día, e os responsables parroquiais poden 

poñer tamén os diversos horarios nas 
parroquias, capelas, etc. O que isto escri

be experimentou nos últimos anos o valor 
destas "invitacións persoais". 

Ampliado pode valer como cartel 

para poñer na porta da igrexa e noutros 
lugares da parroquia. 
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TESTEMUÑO 

O día sete de febreiro, domingo, case 
que á hora do "Angelus", Pilar chegou á 
casa do Pai, despois dun peregrinar de 52 
anos. 

Nacera en Ferrol en xaneiro do 41 , e 
fixo os seus estudios primarios no cole
xio da Compañía de María, nese centro 
de San Amaro , que tamén a despediu 
coma membro da comunidade cando ini
ciou a súa viaxe definitiva. 

Tiña só dezaseis anos cando ingresa 
no noviciado da Compañía de María en 
Logroño e fai lago o xuniorado en S. 
Sebastián e Madrid, o que lle permite 
conxuga-la súa vida relixiosa coa univer-
itaria -título de Filoloxía Francesa-. Esta 

condición potenciou o seu inconformis
mo diante das inxustizias sociais e a súa 
ilu ión por colaborar no cambio necesa
rio da ociedade. 

O eu xeito de ser era orixinal, pecu
liar. Pen que a úa formación teolóxica 
e a úa grande cultura chocaban coas 
mentalidades máis confusas da nasa 
época, chegando a cotío a situacións de 

A Pascua dunha m 
María Pilar Vivanco Sánchez, 

incomprensión. Todo iso aumentado por 
unha introversión típica da súa personali
dade. 

Foi destinada a Francia, St. Flour e 
Lyon, e desenvolve as súas primeiras 

funcións na docencia. Coñece a Monse
ñol Ancel, o Bispo dos Obreiros, co que 
se identifica e traballa na pastoral obreira 
francesa. Sempre alternando estas tarefas 
coas catequéticas e coma animadora de 
tempo libre. 

De volta a España segue a facer esas 
actividades dende Cangas-Vigo onde foi 
destinada. 

A SUA VIVENCIA RELIXIOSA 

A súa vivencia relixiosa asenta en 
dous grandes piares: a mística e o seu 
compromiso coa realidade do mundo 
dende a súa pertenza á Compañía de 
María, da que se sentía tributaria. 

Quixera destacar tres dos moitos ser
vicios por ela prestados: 

1.- Compromiso coa emigración. 
Estivo en Bélxica varios anos com

partindo vida e traballo cos emigrantes. 
Alí, na Parroquia de Xesús-Traballador 
de Bruxelas preparaba con mimo as cele-
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uller comprometida 
relixiosa da Compañía de María 

bracións onde salientaba a loita pola 
defensa da dignidade humana tantas 
veces menospreciada no trato cos emigra
dos ós que xuntaba a miúdo en festas e 
convivencias que lle agradeceron ofertán
dolle amizade e fogar. Pero tamén deixou 
xermolos de forte amizade en fogares 
belgas que admiraban o seu compromiso 
na defensa do máis feble como aconteceu 
cando colaborou nos planos de urbaniza
ción dun dos barrios máis pobres da cida
de, "La Marole" ou cando fundou a Aso
ciación Libre de País Españois de Ander
lecht (ALPEA). 

Foi neste país cando Pilar comeza a 
sentí-los efectos da súa enfermidade de 
Parkinson que sería a súa compañeira 
inseparable para todo o que lle quedaba 
de vida. Unha enfermidade que fixo 
dunha muller nova como ela era, unha 
persoa limitada físicamente para as ansias 
que arelaba na súa alma. Moita xente non 
chegou a recoñece-la grandeza de espírito 
nesa persoa presa de tal mal. 

Pero o seu compromiso seguía a ser 
algo vivo. Traballou ata que non puido 
máis. Volveu a Galicia e púxose ó servi
cio da igrexa diocesana. Podería definir 
así esta nova etapa: Pilar foi testemuña da 
fortaleza na debilidade. Tiña que Vencer 
soporta-la súa doenza, oculta-las grandes 
dificultades para se mover, todo para 
seguir sendo útil na misión que lle enco
mendaran. 

2.- O seo compromiso ca CONFER 
(Confederación de Relixiosos) diocesana. 

Por mandato pastoral asume a presi
dencia desta institución e organiza reti
ros, convivencias, excursións, xuntanzas 
de traballo. Coa súa delicadeza de espíri
to faise presente nas novas comunidades 
con presencia na nosa diócese. Coida 
sobranceiramente os tempos e espacios 
de oración, preparando ata o máis nimio 
detalle. Así, dende o ano 85, fai ás comu
nidades relixiosas esta invitación: "Un 
lugar parar orar xuntos, un tempo para 
compartírmo-la fe, sen fronteiras de ida-

des, sen fronteiras de mentalidades, sen 
limitacións ... Porque estamos nun intre de 
crise, de paro ... ternos que dar conta da 
nosa esperanza ... é o mellor xeito de estar 
ó servicio do noso pobo". 

En lembranza desta súa actividade 
gostaríame dicirlle: "Graciñas, Pilar, por 
esta vida que remataches. Que nesa vida 
nova que empezaches atopes para ti todo 
o que nos <leches a nós e que o noso Pai 
faga ese don eterno". 

Nenas e emigrantes estiveron sempre no cora
zón e no trabal/o diario de Pilar Vivanco. 

3.- O seo compromiso na Delegación 
diocesana de Ensino-E.X.B. 

Na década 82-92 estivo ó cargo desta 
Delegación por mandato de Msr. Araújo, 
ratificado polo seu sucesor, Msr. Gea. 

Tal cargo deulle oportunidade de 
coñecer polo miúdo a nosa terra e orar 
"<liante de tantos cruceiros que os cantei
ros galegas espallaron pola beira de tódo
los camiños". Deses cruceiros fixo un 
fondo estudio para preparar unha unidade 
didáctica audiovisual. 

Gustaba de traballar en equipo e sem
pre cunha estudiada planificación. O 
Boletín do Bispado garda testamuño diso 
na presentación do Plano Pastoral de cada 

ano. Neses planos era a súa teima un 
auténtico diálogo Fe-Cultura: quería 
achegarse ó humanismo moderno e 
mesmo post-moderno con todo o que sig
nifica a súa cultura. Para iso pon a fun
ciona-la formación permanente do profe
sorado, organiza cursos en Ferrol, Lugo e 
Vilalba, programa xuntanzas de zona con 
profesores e asesores relixiosos, busca, 
motiva e nomea profesores suplentes, dá 
conferencias a profesores, catequese ós 
nenos, organiza convivencias anuais para 
alumnos do ciclo superior, visita periodi
camente os Claustros, leva material gra
tuíto a tódalas escolas rurais (editando 
fichas adaptadas, as primeiras en lingua 
galega), crea unha secretaría en Vilalba 
para atender máis de preto os problemas 
da zona de Lugo ... 

Poderiamos seguir a poñer cou a 
Pero abonda para lembra-la súa entrega 
expresada en traballo. 

Os que estabamos perto dela a cotío 
decatabámonos de que o seu estado físico 
decaía. Tiña un grande desacougo pero 
tamén unha gran paz. O día da súa morte, 
a pesar da compaña das súas irmás de 
sangue e de relixión, puido sentir a Cristo 
"no abandono e na soidade". Agoniou e, 
en poucas horas, estaba xa no colo agari
moso do Pai. 

Aínda nos parece sentir na fasquía da 
súa voz: "Se tedes algo que enterrar que 
sexan os meus defectos, a miña enfermi
dade, as miñas feblezas, os meus prexuí
zos ... Se acaso queredes lembrarvos de 
min, que sexa coa vosa bondade para 
quen precise de vós, sobranceiramente os 
nenos, os enfermos e cantos sofren ... que 
ninguén se atope en soidade ó carón de 
vos .. loitade pola dignidade do ensino 
relixioso escolar e acollede con agarimo 
ós emigrantes ... " 

Un templo ateigado de xente que a 
quería despediu o seu corpo. Agora des
cansa no cemiterio ferrolán de Catabais. 

A lembranza do seu paso por entre 
nós quedounos dentro. 

SARA JATO 
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GALERIAS DE ARTE 
LIBROS 
CERAMICA 

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

* O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Coruña) 
Teléf.: 981 - 62 09 37 
Fax: 981 - 62 38 04 

* Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléfs.: 981 - 58 19 05 / 58 18 88 

* Provenza, 27 4 
08008 BARCELONA 
Teléf.: 93 - 215 01 79 

* Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf.:· 91 - 31 O 48 30 

* Habana, 20 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 - 37 09 26 
Fax: 988 - 37 09 28 

* Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax: 981 - 35 37 16 

* Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 49 13 

* Dr. Cadaval, 24 
36202 VIGO 
Teléf.: 986 - 220050 
Fax: 986 - 22 0474 
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POLÍTICA GALEGA 

Políticos 
no xulgado 

PorTINTXU 

Empezou a primavera política con dous directivos e car
gos públicos do PP declarando perante o Tribunal Superior 
de Xustiza, poucos días despois da polémica xurdida no Par
lamento Galego por mor da reforma do regulamento e men
tres se coñecía parte dun informe do Consello de Contas 
pouco favorable para a xestión dalgúns departamentos. 
Mentres tanto en Madrid seguía o seu curso o procedemento 
xudicial no que significados dirixentes socialistas teñen 
moito que ver con comisións ilegais pagadas por importan
tes empresas para obter apoios ou contratos. 

Os feítos que dan pé a toda esta controversia, amplifi
cados polo ambiente preelectoral, demostran que a moral 
pública está moi baixa, e non precisamente pola banaliza
ción do sexo que ofrecen os medios de comunicación de 
masas. Por outra parte os xestores públicos non conseguen 
rompe-la tendencia da crise económica coa súa fatal con
secuencia de aumento do paro. 

Todos estes factores negativos foron os que deron ó 
electorado francés a idea de cambiar a fondo a súa represen
tación política e seguramente terán un peso importante nas 
decisións que os votantes desta terra teremos que tomar den
tro de poucos meses. Sen embargo as previsións electorais 
que detectan as enquisas en Galicia prometen poucos cam
bios, mantendo o predominio dos representantes do PP, tanto 
en Madrid coma en Santiago, sen representación do naciona
lismo nas Cortes e coa suba do BNG no Parlamento Galego. 

Estes datos fannos preguntar, unha vez máis, polas 
relacións entre o comportamento ético e político no con
xunto da sociedade e, sobre todo, nos seus dirixentes. A 
actitude da maioría, en Madrid e en Santiago, resulta sig
nificativa; tódalas críticas ou denuncias da oposición son 
infundadas e non se precisa nin investigalas, tódalas ini
ciativas propias son acertadas. 

E para manter tal principio todo vale. Así o presidente 
da Xunta viaxa tranquilo por todo o mundo para saudar ós 
centos de dirixentes que foi coñecendo ó longo da súa 
dilatada biografía, democrática e anterior, aportando 
tamén un alento simbólico ós galegos que poida haber en 
calquera lugar e facéndose acompañar case sempre por un 
deputado que seica é da oposición, non sexa que o PP 
perda algunha votación no Parlamento. Non estaría mal 
recoller tamén esta práctica na reforma do regulamento: 
elixir en cada lexislatura un deputado da oposición que 
acuda becado a tódolos sitios que se lle ocorra ó presiden
te da Xunta visitar durante as sesións parlamentarias, para 
garantí-la maioría. 



TERCEIRO MUNDO 

Algo máis ca cifras 

0'7% 
O 0'7% do Producto Interior Bruto (PIB) é a 

porcentaxe recomendada desde 1968 polas N acións 
Unidas para a Axuda Oficial ó Desenvolvemento 
(AOD) dos países ricos ó Terceiro Mundo. No 1993 
son moi poucos os países ricos que cumpren con 
esta recomendación 

10% 
Unha reducción 

do 10% do gasto 
militar mundial per
mitiría un incre
mento aproximado 
do 200% da Axuda 
Oficial ó Desenvol
vemento (AOD). 

0'2% 

3'5% 
Segundo o premio Nobel de economía Wassily 

Leontieff, se os países ricos destinasen durante 20 
anos o 3' 5% do seu PIB ós países pobres, as actuais 
diferencias que cada vez separan. máis ó Norte do 
Sur~ quedarían practicamente reducidas. 

10% 
Os fondos do 

goberno español 
para a cooperación 
redúcese en 1993 
nun 10% e as esca
s as protestas a 
penas teñen eco 
social. .. 

Mentres en 
Inglaterra, miles de 
cidadáns escriben 
cartas ó seu Primei
ro Ministro protes
tando por recortes 
similares. 

0'001 % 
O O' 2 % é o raquítico tope histórico da Axuda española á coopera

ción, moi lonxe aínda da recomendación do 0'7% 
Esta é practicamente a por

centaxe real da Axuda Oficial 
galega ó Terceiro Mundo, des
contando por suposto as moi 
honrosas excepcións de sempre. 

AOD española 1985-1992 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

0.10% 0.09% 0.08% 0.07% 0.15% 0.19% 0.21% 0.2365% 
Jesús Medín Roca Intermón 

PllftlA ·-7 



ENTREVISTA ''Facede isto en lt 

O
utra vez chegou a semana máis intensa do calendario cristián. Domingo de Ramos, Venres Santo, Pas
cua... Cada día hai un acontecemento que celebrar. O Xoves Santo, por exemplo, conmemoramos moi 
especialmente a Derradeira Cea de Xesús cos seus antes da marte. Dela derívase o sacramento máis 

importante dos cristiáns: a Eucaristía. Foi Andrés Torres Queiruga, doutor en teoloxía e filosofía, co que xa 
Irimia conversara noutra ocasión, quen nos axudou a aclara-lo significado desta celebración fundamental 
para nós. 

TRES FESTAS NUNHA 

-Pouco tempo antes de morrer, 
Xesús reúne ós seos amigos na que 
sería a súa derradeira cea. ¿Que que
ría celebrar El e que celebramos nós 
boxe, ó lembrarmos aquel acontece
mento? 

-Non sabemos se Xesús celebrou 
exactamente a Pascua xudía, pero a 
narración da Derradeira Cea que chegou 
ata nós reproduce máis ou menos a súa 
estructura. Polo menos parece que El a 
tiña presente e que coa súa cea recordaba 
a da Pascua. Isto xa nos leva cara atrás: 
máis de mil anos de historia desde o 
comezo de ta festa. O curioso é que a 
mesma celebración da Pascua xudía enla
za c fe texo de primavera que viñan 
xa d Neolítico, da Prehistoria. 

Así, na Eucaristía ternos simultanea
mente o recordo da entrega de Xesús, a 
liberación do Israel escravo en Exipto e a 
morte e volta á vida da natureza. Polo 
tanto, hai unha enorme carga simbólica 
no rito eucarístico, aínda que non sempre 
os que o celebraban fosen conscientes 
dela. Isto é interesante, porque cando nós 
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hoxe nos reunimos na Eucaristía pode
mos, e creo que debemos, vela así. É 
unha especie de lembranza que se vai 
encaixando noutra. Ante todo, natural
mente, a entrega de Xesús, o seu exem
plo, o seu modelo auténtico de vida ... Ó 
mesmo tempo, a liberación histórica de 
Israel e nela a liberación de tódolos 
pobos do mundo. Ademais, a mesma 
celebración da vida na humanidade. 

O CORPO DE O SANGUE DE 
CRISTO 

-¿Que quere dicir Xesús coas pala
bras "isto é o meu corpo", "is to é o 
meu sangue"? 

-Non é nada fácil saber hoxe exacta.,. 
mente o que dixo Xesús nin o que pensa
ba. Nos evanxeos ternos unha narración 
que recorda as celebracións eucarísticas 
dos primeiros cristiáns. Polo tanto o rela
to que nos chega vén a través da liturxia. 
Tamén é certo que aquelas celebracións 
nos remiten ó recordo do Xesús históri
co. Estamos, xa que logo, no terreo da 
historia, aínda que estilizada liturxica
mente. 

Xesús, ó estar 
nun contexto Pascual 
e moi ás portas da 
morte, é probable que 
nos quixese da-lo sig
nificado da súa vida, 
da súa entrega e 
mesmo do seu fraca
so histórico aparente. 
A xuntanta ten, polo 
tanto, o carácter 
dunha cea de despe
dida. É a despedida 
do que rion quere 
marchar sen máis, 
senón que quere que 
o seu recordo vivo 
quede presente entre ·, 

nós. Isto vaino recolle-la tradición coa 
frase "facede isto para lembrarvos de 
min". É dicir, "o que eu estou facendo 
ten un significado para vós e ten un sig
nificado para todos". Velaquí o principal 
que nos quere transmitir Xesús. 

Ademais, no simbolismo do pan e 
do viño, que xa estaba presente na cea 
de Pascua, parece que se está referindo 
tamén á morte. O viño é unha alusión ó 
sangue, ó sacrificio ... O pan é a entrega, 
tal e como explicitará o cuarto evanxeo 
no discurso do pan da vida. Polo tanto o 
que Xesús nos di, alomenos ~sí o inter
pretamos, é que El dá a súa vida por 
amor e que nesa entrega estamos incluí
dos todos, porque iso forma parte da súa 
misión de anunciar ó Pai, de anuncia-la 
salvación escatolóxica do Pai. Así, 
cando nós enlazamos con esa tradición 
entramos no ámbito da salvación, entra
mos na súa mensaxe e tamén debemos 
situamos dentro do seu estilo de vida. 
Unha vida de entrega ós demais, de 
apertura ó Pai e de vivi-la salvación 
definitiva. 

-¿Entón que quere dicir iso de que 
na Eucaristía comémo-lo corpo de 
Cristo e bebémo-lo seu sangue? 

-É claro que non se pode tomar coma 
unha cousa de tipo material, porque non 
somos canívais. Iso estaría prohibido. O 
que é certo é que Deus se nos fai presen
te na nosa vida e Xesús resucitado, desde 
Deus, entra tamén nela. Cando celebrá
mo-la Cea do Señor estamos revivindo, 
realmente, esa presencia de Xesús. El 
está connosco e faise profundamente pre
sente, coma o que se nos entrega por 
completo (que iso é o que quere dicir en 
corpo e sangue). Faise presente coma o 
que se nos dá de tal maneira que se nós -
na fe, na comuñón cos demais e na entre
ga ós outros- nos abrimos a El, a forza 
real do seu sacrificio, da súa salvación, 
faise eficaz na celebración eucarística. 



embranza miña'' 

Por iso a Eucaristía é tan central e axúda
nos tanto para vivirmos a tope a vida 
cristiá. 

UN CAMBIO DE VIDA 

-¿Por que se nos fala ás veces da 
necesidade de confesión para poder
mos comungar? ¿A comuñón e a peni
tencia son sacramentos independentes 
ou están relacionados? 

-Xustamente porque estamos cele
brando un sacramento, un misterio tan 
profundo, a Igrexa postula o que xa dicía 
San Paulo: "examinádevos, non sexa que 
comades e bebáde-la propia condena
ción". A un misterio non se achega un 
sen descalzarse. Hai que abrirse no res
pecto, na conversión do corazón a Deus. 
Hai que querer identificarse con este tipo 
de vida que celebramos, o que implica 
unha renuncia ó pecado. 

Tradicionalmente a Igrexa, para sim
bolizar isto e para organiza-la vida exter
na da comunidade, dixo que o que teña 
pecado grave ha de buscar antes a recon
ciliación sacramental. Isto é algo históri
co, non intrínseco á Eucaristía. É a Igre
xa a que propón esta regulamentación 
para que en público digamos: "o entrar 
no sacramento central, o máis importante 
dos cristiáns, implica que hai un desexo 
de conversión" . Unha persoa que es tea 
agarrada a unha actitude de pecado indi
ca que no fondo non quere celebra-la 
Eucaristía. A norma xurídica é a transcri
ción externa, regulamentaria, <leste feito 
que é o verdadeiramente importante. 

UNHA FE COMPARTIDA 

-¿Que sentido ten a aplicación da 
misa por algún defunto? ¿A intención 
de libralo canto antes do purgatorio? 

-Neste asunto houbo unha grande 
deformación. Acabamos de falar de que 
a Eucaristía significa ante todo comun
gar co estilo de vida de Xesús, tamén 
coa súa morte e coa súa resurrección. 
Nós estamos celebrando, por un lado, o 
recordo dun morto, pero por outro, a 
presencia dun vivo. Este é o significado 
fundamental da Eucaristía, tamén cando 
a celebramos con ocasión dunha morte. 
Había que desterrar esas ideas de "irnos 
aplicar esta misa polo defunto: a ver se 

----~--

convencemos a Deus para que o salve" . 
Se Deus nos quere moito , porque é o 
noso pai, non necesitamos convencelo. 
O que celebramos é o mesmo que cele
bramos para Xesús: a fe en que os nosos 
defuntos están máis aló da morte, resuci
tados coma Cristo. Igual que comunga
mos con Xesús, tamén comungamos con 
eles. Podemos vivenciar mellor a súa 
presencia, como vivenciámo-la de 
Xesús, se celebramos con fe a Eucaris
tía. Nela, xustamente, proclamamos e 
alimentámo-la nosa confianza na resu
rrección: a morte non ten a derradeira 
palabra, os nosos defuntos non están pre
sos na cova, senón que marcharon ó Pai, 
están con Deus. Polo tanto , celebran 
connosco esa Eucaristía na que nos uni
mos a eles e alimentámo-la nosa fe e 
esperanza. 

-Hoxe hai moita xente que di "eu 
son cristián, pero non vou á misa" . ¿É 
posible unha cousa sen a outra? 

Estas cousas , ó formulalas así, no 
fondo xa se deforman, porque traslada
mos ó plano xurídico algo que ten que 
ser íntimo. O que é claro é que un cris
tián que viva a fondo a súa fe, se ten a 
oportunidade de poder celebrar algo tan 
precioso e tan profundo, é absurdo que 
prescinda de facelo . Se prescinde, é sinal 
de que non quere ser cristián. El pode 
considerar que o é ou que non, pero real-

mente se a un cristián que ere en Xesú e 
na súa presencia se lle ofrece esta invita
ción ó gran banquete, á gran festa, ó gran 
misterio e el renuncia a participar ... dal
gunha maneira renuncia tamén a er cri -
tián. 

Logo está o celebrala o domingo. 
Isto tamén pertence 6 cristiani mo, no 
sentido de que un cristián non é unha illa. 
Nós non vivimos incomunicados, senón 
que somos cristiáns en comunidade. Non 
se trata de vivi-la fe coma algo privado, 
senón na comuñón cos demais. Daquela, 
é normal que haxa algún día no que todos 
contamos con todos para xuntamos a 
celebrar. Eu non lle daría a isto unha 
insistencia xurídica, pero iso non quita 
que sexa moi importante para a comuñón 
de tódolos cristiáns . O contrario pode 
supoñer tarnén un certo elitismo: aquel 
que non se quere manchar coa cornunida
de normal, que non vai á misa de todos 
porque el é máis fino ou máis profundo. 
Isto non impide, naturalmente, que de 
cando en vez todos debamos buscar 
algunha celebración máis íntima na que 
poidamos expresamos espontanearnente, 
na que os xestos se fagan máis sinxelos e 
polo mesmo máis significativos. Pero 
penso que un cristián, desde dentro del 
mesmo, non debe renunciar a celebrar 
cos seus irmáns este misterio tan profun
do. 

BEATRIZ GARCÍA TURNES 
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INTERNACIONAL 

De París a Moscova 

N
os tempos de hoxe a nosa econo
mía e tamén as nosas vidas 
dependen cada vez máis de acon

tecementos, que están a darse no resto 
dos países do mundo. Por outra parte, o 
noso espírito de solidariedade coa xente 
que ten problemas, fai tamén que as nosas 
inquedanzas se sitúen a miúdo máis alá 
do que nos rodea a cotío. 

Nos últimos días dous acontecemen
tos acaparan a atención nos medios de 
comunicación do noso país: as eleccións 
francesas e a situación política en Rusia. 

As eleccións francesas 

A nosa preocupación polo proceso 
electoral francés deriva do feito de ser 
un Estado veciño e tamén porque alí hai 
moitos paisanos nosos, que tiveron que 
emigrar, buscando a mellara da súa cali
dade de vida. O centro-dereita parece se
lo grande triunfador, despois de facer 
unha campaña moi ambigua, sen buscar 
olucións concretas ós graves problemas 

que afectan ós franceses e principalmente 
tre millón de parados. 

te tema acaparou a maior parte das 
di cu ións teóricas sobre a conveniencia 
de recon-er ou non ó reparto do traballo 
para remedia-la situación dos afectados; 
en definitiva, solución derivada das esca
sas gananzas dos traballadores, mais non 
das amplas gananzas dos empresarios. 

Por outra parte, os socialistas apare
cen coma os perdedores, amais de que os 
ecoloxistas non conseguiron os resultados 
esperados. 

Por último, sinala-la preocupante pre
sencia, nas institucións democráticas 
francesas, da Fronte Nacional, partido de 
extrema dereita, que representa un colec
tivo social intransixente e intolerante, con 
actitudes e comportamentos racistas e 
xenofóbicos contra os emigrantes e 
estranxeiros, procedentes de distintas 
áreas económicas mundiais moi deprimi
das, que buscan nos países ricos a súa 
propia supervivencia. 

A crise en Rusia 

No que se refire ó problema político 
ruso, o noso interese deriva das fondas 

latlA-10 

capitalista e elixi
do democratica
mente, e un Parla
mento formado 
por deputados, que 
non foron elixidos 
polo pobo, senón 
seleccionados, 
baixo o modelo do 

· anterior réxime 
comunista. 

As eleccións en Francia sempre teñen máis importancia ca unhas simples 
eleccións nun país ca/quera. 

Xunto a estes 
dous poderes está o 
pobo, que no 
medio dunha pro
gresiva situación de 
pobreza, non sabe 
se desexar o teme-lo 
cambio. Unhas 
eleccións democrá
ticas quizais poderí
an resolver en parte 
a situación. 

Boris Yeltsin: do autoritarismo ó liberalismo 
capitalista. 

repercusións que pode ter para o resto dos 
países do mundo, amais da lóxica solida
riedade coa multitude de xente que está a 
sufri-las consecuencias da mala xestión 
dos seus gobernantes. O problema céntra
se no enfrontamento entre o Presidente do 
goberno Boris Yeltsin, formado nun réxi
me autoritario e convertido ó liberalismo 

Volta ó mundo 

Outros sucesos internacionais pode
mos resumilos nos seguintes enunciados: 

- Dous millóns de angolanos foxen 
dos combates entre-a guemlla de U ni ta e 
as tropas gubernamentais. 

- Continúa sen resolverse o conflicto 
bélico entre os iugoslavos. 

- A chamada Comisión da verdade 
da ONU implicou na mantanza dos xesuí
tas a líderes concretos da dereita do Sal
vador e mesmo a algún membro do 
goberno actual, quen decretou unha ver
goñen ta amnistía, que pode chegar a 
pechar algunhas feridas, mais non a cura
las. 

- As autoridades xaponesas violan 
sistematicamente os dereitos dos refuxia
dos políticos, principalmente chineses, 
devolvéndoos ó seu país e impedindo 
axuda humanitaria e xurídica. 

- O antigo Leste, principalmente 
Hungría, exporta masivamente drogas á 
Comunidade Económica Europea. 

- Continúa o exterminio de xiís en 
Iraq, executados nos chamados campos 
da morte. 

MOISÉS LOZANO PAZ 
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LEMBRANZAS 

D ado que foi á escola dende 
pequerrecho, logo ó Institu
to, e máis tarde á Universi

dade, Brais, un mozo roxelo e 
groso, nado en Santiago de Com
postela, deprendeu a falar e a se 
comportar moi educadamente. E 
tamén moi dubitativamente. Seme
llante ó que xurdía nos seus primei
ros debuxos infantís, que ás· veces 
ollaba coa verdadeira emoción da 
lembranza. 

Na es cola adeprendeu, amais 
das leccións, a diferenciar entre as 
persoas importantes e a xente trou
pelada. A xente importante falaba 
amodiño sen erguer moito a voz, 
tratábase cuns acenos de comporta
mento moi <loados ó respecto e 
maila subordinación. Pola contra á 
xente do vulgo, coa que máis con-

galaxia 

A fala de Brais. 
tacto tivera Brais dende sempre, 
xente do barrio, artesáns, labregos, 
pois eran tratados de forma máis 
dura e sen deferencias. E as diferen
cias de alí enriba baixaban logo 
onda os rapaces, fillos dos mesmos 
pais. 

A xente e os señores, quéirase 
ou non, sempre ti veron un pos to 
diferente en Santiago de Composte
la. Aínda que, por veces, non existi
se unha verdadeira dimensión des
tas diferencias na infancia, posto 
que uns e outros falaban e rebum
biaban na mesma lingua sen proble
ma ningún. 

De súpeto, xurdiu a "finura" de 
falar castelán nos actos públicos, a 
medida que a xente subía un chanzo 
no escalafón social. Es isto pegaba 

a risa nos máis dos rapaces e rapa
zas. 

Pero, ah, a cousa era que sempre 
habería algún mestre que facía por 

distinguir a uns e a outros segundo 
a súa maneira de se expresar. E esta 

mesma experiencia teríaa Brais con 
Dona Encarnación cando o seu 
bacharel no Instituto Rosalía de 
Castro. É dicir, conferíalle cargos e 

dignidades a uns mozos e quitába
lle-las ilusións ós outros. 

¡Madia leva! Daquela vivía nun 
mundo feliz. 

Compostela, 25 Xaneiro 93 

GUILLERME CHORÉN 

Un relato autobiográfico que é tamén a crónica dunha disi
dencia. Unha crítica desde a reflexión e desde a experiencia 
á Igrexa galega donoso tempo. 

ga 
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A CARÓN DO LUME 

Caseiros 
Os caciques mandan moito ... porque Hes deixan 

N
on puido ser. Por unha vez estiveron a 
piques os caseiros de quedar por riba 
dos amos .. . pero non houbo sorte. 

A cousa pasou no Parlamento de Galicia. 
Tratábase de resol ver cunha lei o problema dos 
Arrendamentos históricos. Xa estaba todo ama
ñado, ou consensuado, como se adoita dicir: a 
plusvalía que resultase na valoración definitiva 
da terra repartiríase un 60% para os caseiros e un 
40% para os propietarios. 

Pero movéronse os amos cos xefes do P.P. e 
aló vai nun día o consenso dun ano de traballo. E 
a lei de todos vai quedar en leido P.P. 

Non merecían eso os caseiro s. Coñezo 
caseiros alombados de cavar nas rozas do monte. 
Un monte ruín que eles fixeron bo. Un monte 
que pedía sementar outra cousa, pero que estaba 
a trigo desde os tempos malos, aqueles nos que o 
caseiro pagaba ó amo con ese trigo que o amo 
colocaba no extraperlo, mentres os fillos do 
caseiro pasaban fame na casa. Esa mellora na 
terra é a plusvalía que agora se lle relea. 

¿U-lo populismo do P.P.? Nas romerías, nas 
paparola e nas queimadas sonche amigos do 
pobo. Pero a xustiza social non é tan boa de 
dixerir c ma o percebes. Cando os intereses do 
p b oinciden cos eus intereses a cousa mar
cha. Pero cando se toca a faltriqueira de certa 
xente de tronío, todo cambia. Poderíanse amos
car. E ¿quen habían logo ir recolle-lo voto polas 
corredoira ? 

E vai o Portavoz do P.P. e di, coma descul
pa, que os propietarios lles fixeron ver que podí
an facer algo inconstitucional. Os amos ensinan 
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dereito constitucional ós parlamentarios do 
grupo de gobemo. 

A verdade, non foron finos. Porque a medi
da de favorecer ós caseiros sería ben vista pola 
maioría dos electores . Pero un populismo de 
dereitas é, ante todo, de dereitas. E serve a quen 
serve. 

GUMERSINDO CAMPAÑA 

Cando a policía, por orde do Xulgado, botou das súas 
casas ós caseiros de Larín, fotos como a da esquerda 
fixeron arrepiar á opinión pública galega. 
Houbo daquela moito movemento (na foto de arriba vese 
ó autor deste artigo sentado na Audiencia Provincial 
onde había varios xuízos). E houbo tamén moitas pro
mesas e boas intencións por parte do goberno galega. 
Os caseiros seguen a ser unha asignatura pendente 
para os nasos gobernantes. 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 35) 

A infancia do heroe (Ex 2) 

A chaira de Esdrelón, na rexión central de 
Palestina ou país de Canaán, constitúe un 
auténtico celeiro de trigo que sempre tentou 
ós faraóns de Exipto. Pero alí residía unha 
tribo, a de Maquir, que estaba moi lonxe de 
ser pacífica: os maquiritas ou xosefitas de 
Maquir -descendentes de Xosé-, foron logo 
considerados descendentes do patriarca 
Israel, que casou con Rebeca, e que logo se 
chamou Xacob. Prisioneiros e cativos en 
Exipto, agardaban a liberación do seu cati
verio. Velaquí a epopeia dun deles: 

1U n home da tribo de Leví ( 1) caso u cunha 
muller da mesma tribo. 2 A muller quedou embar- Moisés quizáis foi educado coma 

zada e deu a luz un neno. Atopábao moi fermoso e escriba 

tívoo encuberto por tres meses. 3Cando xa non 
podía encubrilo por máis tempo, colleu unha cesta de xunco, embreouna de 
betume e de pez, meten o neno nela e deixouna nunha xunqueira, á beira do río. 
4Unha irmá do neno axexaba desde lonxe, para ver que ía ser del (2). 

Pero o deus dos patriarcas gardaba do neno: 

5Baixou a filia do faraón para se bañar no río e, mentres as súas doncelas pasea
ban polas beiras, viu a cesta na xunqueira e mandou á súa serva que a trouxese. 
6Abriuna e viu nela un neno que choraba. Condoída del, dixo: "É un neno dos 
hebreos". 

Deus aparece conducindo a historia neste caso por medio de quen menos se 
podía esperar: ¡da mesma Casa do faraón! 

'A irmá do neno díxolle á filia do faraón: "¿Queres que vaia buscar unha muller 
hebrea que o críe?" 8Respondeulle ela: "Vai". E a rapaza foi chama-la nai do 
nen o. 9Díxolle a filia do faraón: "Leva este neno e críamo; pagareiche o debido". 
Ela colleu o neno e criouno. 

No corazón deste pequeno axiña empezarán a loitar dúas culturas: a da súa 
pertenza étnica hebrea e a dos dominadores. Para calquera galega pode ser 
estimulante ir fixándose en como vai haber un conflicto neste rapaz e acabarán 
por imporse as propias raíces e o chamamento imperioso da etnia hebrea. 

10Cando o neno era xa grande, levoullo á filia do faraón, que o adoptou coma seu 
filio. Púxolle por nome Moisés, dicindo: "Das augas o saquei".(3). 

Este nome de Moisés resulta curioso porque soamente o levou el en Israel. A 
etimoloxía popular -"sacado das augas " - parece unha fantasía popular. 
Dende logo, é un nome exipcio tirado da raíz "ses", que significa "nacer". 

Xosé Chao Rego 

l. Esta tribo de Leví era un 
pequeno clan que axiña desa
pareceu. Vencellada ó oasis 
de Cadés-Barnea, quizais a 
tradición posterior, que con
verteu a Moisés en "irmán" 
do sacerdote Abarán e tamén 
da profetisa Miriam, nun 
intento do atribuírenlle ó 
guieiro dos hebreos do deser
to a condición sacerdotal. A 
desapaiición da tribo levítica 
foi cuberta polas dos dous 
fillos de Xosé: Efraím e 
Menaxés. En consecuencia, 
tamén desapareceu o nome de 
Maquir. 

2. Deste xeito marabilloso se 
adoitaba contar daquela a 
infancia do heroe. Do rei Sar
gón de Agadé, moi anterior a 
Moisés, a lenda dinos que 
fora deixado pola súa nai nun 
paxe de vimbio e botado ó 
río, e que a raíña Akki o reco
lleu e fíxoo máis adiante xar
dineiro seu, e logo chegou a 
reí. 

3. Historia moi verosímil pois 
era un intelixente costume 
dos faraóns o formaren 
algúns dos estranxeiros para 
despois poñérenos á fronte 
dos emigrantes da súa raza 
coma pequenos xefes ou fun
cionarios da administración 
estatal faraónica. Dese xeito 
desclasábanos, é dicir, facían 
que abandonasen a clase 
social á que pertencían e que 
defendesen os intereses con
trarios ós do seu pobo. Isto do 
desclasamento é un andazo en 
tanta xente humilde que fai 
estudios e endexamais volve 
a ter en conta a súa proceden
cia e a liberación dos seus. 
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UTOPÍA 

En camiño 

Quero aprende-los meus débiles trazos, 

as partes do meu ser, que está en feitura, 

quero rompe-la febra deses lazos 

que impiden que eu avance na andadura. 

Quero abraza-la forza que no pobo 

empuxa os amenceres da xustiza, 

quero loitar, amar, saír do tobo, 

que agacha a luz en sombras de preguiza. 

RlltlA-14 

Eu veño cabo ti, ti e-lo camiño, 

que libre á liberdade me conduce, 

o teu Alento alento en min produce. 

Pasme beber do pobo o acedo viño, 

f asme gozar do pobo co aloumiño, 

Xesús, paixón de Deus que me seduce. 

MANOLO REGAL 



BUZÓN 

Gústalle a revista 
Con esta mesma data envíolle ó Apartado 980 de esa 

Administración, un xiro postal de 3.000 pts. para cubri-la miña 
subscrición a Irimia do ano 1993. 

Quero agradecedle a puntualidade en envia-la revista e 
congratularme pola súa presentación impecable e o seu contido 
sempre interesante, conciso, e claro. Compártoa con algúns 
mestres de galego deste colexio, que coma mín gozan do fondo 
e da forma e comentámo-la non frecuente calidade dos temas 
que se perciben e comprenden sen confusións nin dúbidas. 
Permítome expresarlle estes xuízos, porque lin na revista que 
desexaban o noso comentario. 

Teño que pedidles perdón pola miña demora no pago da 
subscrición, pero despístome e nunca sei cando me toca facelo. 
Agradeceríalle un toque de atención para recordo, se isto é 
posible 

Atentamente, 

Ana Mª Femández del Riego 

Colexio Miralba. Vigo 

23 marzo 1992 

Un lector que colabora 
Primeiramente quixéraos felicitar pola realización da 

revista, que tan ben dirixe o equipo de Irimia, posto que non 
hai outra revista para os crentes galegos que tan ben defina o 
que é "sermos galegos empregando a nos a fala" (de cantas 
veces me teñen dito que eu son do Bloque, separatista, e 
mesmo do Exército Guerrilleiro, ao emprega-la lingua dos 
meus país e a vós, que nunca rexeitarei e admiro enorme
mente, moito máis cando é de querer pasar á escritas os 
meus pensamentos). 

Por iso desexo contribuír, modestamente, cuns artigos que 
adxunto á presente, para ver se se ateñen ó contido xeral dos 
vindeiros números. 

Estes artigos forman parte dun mesmo orixinal titulado 
"Brais" que quedou finalista do Premio Xerais do ano 1989 
pero que, desgraciadamente ·para min, non houbo quen o qui
xese publicar. 

Reciban unha apreta moi cariñosa cos meus mellores de e
xos, e ata máis ver. 

Guillerme Chorén Martí 

Compostela 16.III.93 

!l>tO VIGO-CORUÑA ·-r 
EIXO bALllA·S~UXElA<:i 1,)(0 ~ 
e.rxo ATLÁNTlCO lUCtlí<O! 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Lingua e humor (4) 
O castelán, lingua denigrante 

No que irnos dicindo entra a intención 
moitas veces humorística do castelán. Está tan 
extendida a crenza no dogma de linga A e lin
gua B, que nunca os sociolingüistas se teñen 
parado a analiza-la evidencia de que en certas 
ocasións o uso do castelán é depreciativo, ridi
culizante. Cando un galego falante habitual 
intercala unha cuña en castelán ten moitas 
veces intención de comicidade ridiculizante. 

Eses sitios onde jalan o castellano dicía
me alguén aludindo a sitios finos con clara 
intención despectiva. E non digamos , se se 
acude ó castrapo. 

Ese traballa en Perro Flota 
Dicíano por un da aldea que foi navegar 

nun barco de Camboia e volveu hablando el 
castejano. Ou aquel de Boimorto que volve da 
Argentina e ó chegar a Santiago colle un taxi e 
dille Lléveme a toro Fallesío. 

Son os que, como di o meu pai, jalan con 
hache intercalado, aínda que el o palica coa 
mesma mordacidade ós que buscan palabras 
do galego normativo para impresionar: nem
bargantes coido que neste intre a afección 
está a prol da insubmisión. 

E a egúrame un veciño por estes ollas 
que ha come-la terra que foi testemuña dun 
que entou praza de barbeiro nunha viliña e 
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que tamén cambiou o disquete lingüístico do 
seu cerebro que, referíndose á peluxa da calu
ga (en castelán vello), dicíalle ós clientes que 
só ían afeita-la barba: 

-¿Queire que le corte el viejo.de la caluga? 
O outro caso é de Gaxate (A Lama) dunha 

que ía en el tren cerilla (naqueles que chama
ban mixtos, de mercadorías exente). 

O P. Sarmiento conta no século XVIII 
como corito galego moi antigo o conto do 
angazo. Trátase dun mozo que marcha de 
Galicia por desgracia súa e, cando volve, xa 
non fala máis có castelán. E crendo que lle dá 
máis señorío finxe que ya le esquenció el 
gallego, preguntándolle á. nai polo nome disto 
e daquilo. Dunha vez pregúntalle polo do 
angazo , que estaba en posición inclinada 
apoiado na parede. E a nai díxolle 

-Písalle os dentes, que xa cho el di. 
E pisoullos e o mando do angazo veuse a 

el e deulle na testa e coa sinceridade da dor 
exclamou 

¡Me cago en el angazo y el anguizo y en 
el demo que lo hizo! 

Acordoulle. Hoxe sabemos que o mesmo 
conto existe tamén. noutras culturas europeas. 
Curiosamente detéctase naquelas linguas que 
tiveron problemas de desnormalización, que 
quedaron reducidas a linguas domésticas , lin
guas B. 

• Xantar ás catorce trinta horas. 

• Intervención de varios Escritores .. 

• Actuacións de: 
GRUPO DE GAITAS, 
GRUPO DE DANZS, 
RONDALLA 
E CORAL DE XERMOLOS. 

• Actuación do ilusionista: 
X.M. Carballo. 

•Actuación do "GRUPO ALOIA" da 
Terra Cha. 

lrimia súmase con moito gusto e convencemento a esta homenaxe que se lle vai 
facer a Alfonso Blanco Torrado, colaborador da revista desde as súas orixes. As 
páxina de "A Peneira" garanten a súa presencia de cabo nós en cada número. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

l. Ningunha persoa -penso
a non se~ que sexa cega 

dirá que a lgrexa en Galicia 
é unha Igrexa galega. 

2. A misa en galego pode 
ser do Reino un instrumento 
que en Galicia pon en xogo 

seica só un sete por cento. 

3. E se a liturxia en gal ego 
un crego facer intenta 

atopa este inconveniente: 
¡que non ten nin ferramenta! 

4. Mentres cataláns e vascos 
teñen no seu propio idioma 

os materiais litúrxicos, 
aquí iso nin en broma. 

5. Polo visto, os nosos bispos 
actúan con reticencia 

e este pobo nin protesta: 
afeito que está á paciencia. 

6. A Política Lingüística 
da Xunta disque porfía 
con rp.áis interese seica 
do que· ten. a xerarquía. 

7. E así, erre que erre, 
perenne coma os aci vros 
ponse a sufragar, agora, 
a publicación dos libros. 

8. Un sindicato do ensino 
ergue a voz coma protesta: 

coa súa dura denunci 
parece que auga a festa. 

9. Denuncian que o Conselleiro 
que leva a Educación 

privilexia o que é a súa 
católica devoción. 

1 O. O asunto é delicado 
e que a todos nos amola 

que haxa tan poucos cartos, 
prós asuntos da escola. 

11. Sexamos críticos todos 
sen darmos máis paos de cego 

¿favor ó catolicismo 
ou promoción do galego? 

12. Fiel ou anticlerical 
todo o mundo ha cavilar 

qué sería se o galega 
de cheo entrase no altar. 




