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EDITORIAL 
~ -

O herdo de Osear Romero 
Cando Paulo VI mandou en 1977 de arcebispo de 

San Salvador a monseñor áscar Arnulfo Romero, 
Roma cavilaba nun control sobre os teólogos da libera
ción e sobre a moi politizada universidade dos xesuí
tas, a UCA, con Ignacio Ellacuría de rector. 

Ata que un día lle mataron ó xesuíta Rutilio Grande, 
párroco exemplar e bo amigo seu. Pasoulle o mesmo 
ca a don Helder Cámara en Brasil, a quen lle asasina
ron os escuadróns da marte ó seu home de .confianza, 
o padre Enrique Pereira Neto. Convertéronse. 

Dende aquela, áscar Romero apuntouse a mártir, 
é dicir, a profeta en medio de mafiosos. A Roma non 
lle chistou tal convers'ión porque, ó contacto cos opri
midos por un goberno que se autodenominaba católico 
o seu candidato deixou de ser cándido e deu en pro
clamar, domingo a domingo dende a súa cátedra en 
homilías retransmitidas por radio, listas de torturados e 
desaparecidos. 

Coma consecuencia, unha certeira bala de fusil 
crucificou a monseñor mentres celebraba a eucaristía 
nunha pequena capela. Foi en 1980, o papa Xoán 
Paulo 11 non soubo proclamar que a lgrexa se enrique- 1
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cía co luxo dun novo mártir. 

O fenómeno que se deu é que, mentres os xerarcas 
tiñan cabalo -"tortícolis", dixo o cardeal Tarancón- de 
tanto ollar cara a Roma, moitos cristiáns dirixiron a súa 
mirada esperanzada a Latinoamérica, confiados en que 
a Pamba aniñaba alí. 

Son así mesmo numerosos os galegas que ollan . 
nesa dirección acaso sen decatarse de que terían que 
tornar a Galicia cos valores que eles defenden en tan 
distantes terras. Pero é para congratularse desa viaxe 
simbólica e oxalá axiña atraquen nos portas do naso 
mar en defensa do pobo. 

Admirable é a herdanza que deixou monseñor Rome
ro. O arcebispo que o sucedeu, Arturo Rivera y Damas, 
soubo ser fiel ó herdo ·con moita dignidade, xuntamente 
co seu bispo auxiliar, monseñor Rosa. O arcebisp·o 
morreu no pasado mes de novembro e xa ten sucesor. 
¿Adiviña o lector quen? 

En boa léxica, debería set ese bispo auxiliar, monse
ñor Rosa, xa adestrado e .que fara seminarista de áscar 
Romero, aínda sen a envergadura profética do seu mes
tre, mantíñase fiel ó seu estilo. Ou. calquera outro dun 
país no que o clero está moi consolidado e preparado. 

Pois non. Roma elixiu un señor que non é salvadore
ño, senón navarro, aínda que leva alí moitos anos. Ade
mais pertence ó Opus Dei, Obra que non se distingue 
polo seu entusiasmo liberador. ¿Ou trataráse da teoloxía 
da liberalización? O apoio do neoliberalismo económico. 

É unha auténtica burla. En efecto, cando monseñor 
narra a súa conversión, di: E cando xa me traen a San 
Salvador de bispo auxiliar, iCaio en mans do Opus Dei! e 
aí quedo. Saíndo de discutir na Nunciatura, afirmou: 
Estes son coma os do Opus, ¡non entende!. 
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O TRASNO 

Daniel López Muñoz 

A longa sombra no nacional-catolicismo 

.Está visto o efecto real e 
obxecti vo que ten a vaga de 
atentados contra Aznar e con
tra o seu partido: convertelos 
en heroes, mártires e futuros 
gobernantes. 

A animalada contra Aznar 
fíxoo rei-por-un-día,. regalou
lle tódalas portadas, deulle o 
90% do tempo dos telexor
nais, brindoulle a esceniña da 
saída da ·clínica: ¡presidente, 
presidente( Impagables aga
sallos en.período preelectoral. 

Pero ademais deulle ,oca
sión para marca-la diferencia 

. confesional e apuntárse o 
~érito de que el, que si era 
cristián, non co'ma outros 
ateillos e agnostiquillos deca
dentes, s·abe perdoar, e apro
veitar de paso para dicilo e 
lémbrano-lo Nóso Pai e afir- . 
mar que no seu c:orazón non 
hai recuncho para a vinganza, 

. ~ 

nin a ira, nin o rancor. O 
Noso pai, ¿mercadoría electo
ral? 

¡Toma castaña!· A cousa 
ten bemoles, que a electo
política dá para todo. Di que 
esa arroutada se descualifica 
por si mesma, porque se é 
verdade, é soberbia e a sober
bia é inimiga do perdón, e se 
non é verdade, é mentira. 
Pero se non ·se descualificase 
de seu habería, unha vez 
ruáis, que facer análise políti-

EDITA: Empresa periodística A IRIMIA. 

ca e lembrarlle ó sr. Aznar, ó 
que agora agrede inxustifica
blemen te a ET A, cómo a 
dereita española na nosa his
toria recente, conveiteu a vin
ganza, a persecución e o ran
cor en categorías políticas. 

O caso é que1 nestes tem
pos nos que non se leva o do 
partido <:onf esional hai que 
acenar con disimulo para que o 
electorado ·Comprenda quen é 
quen e siga identificando cato
licismo con dereita política. 

Pero o peor é que a esquer
da, a nacionalista e a outra, 
seguen o xogo, e que os seus 
acenos cómplices ó eleétorado 
van na liña contraria, identifi
cando esquerda con increnza. 
Non se dan decatado de que 
hoxe, postas en crise as múlti
ples formas de dominación do 
nacional-catolicismo, non só é 
posible senón irremediable que 
de toda lectura honesta do 
evanxeo cristián se deduzan 
posturas sociais e políticas que 
cadran moito máis conformes 
coa esquerda: a participación . 
igualitaria, a liberación huma
na, a superación dos privileXios 
de clase, raza ou nacencia, a 

- promoción dos grupos marxi
nados, a transparencia e a eli
minaci9n de todo caciquismo. 
E os que votan son os cristiáns 
sen poder, non a minoría cleri
cal gobernante. 
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BOA NOVA 

A voltas cos fillos 

. MARCELO (home): Avelina, 
estou preocupado polo Tucho. 

AVELINA (muller): E, logo, 
¿que lle pasa ó Tucho? 

MARCE.LO: Non sei, hai unha 
tempada que o vexo moi protes
tón. O outro día faleille de ir á 
Misa, e contestoume todo r~vira
do que _xa estaba farto desas cou
sas, que el era grande e que xa 
f aría o que a el lle parec~se ben. 

AVELINA: E , pois non che 
contestou tan mal; vai sendo 
grande, e vai querendo decidir · 
en por si. ¿Preocúpache iso? -

MARCELO: Non, iso non; 
pero si a maneira como o di. E . 
ademais tamén me molesta que 
non lle teña aprecio ás . cousas da . 
fe, de Xesús, da comunidade.-:-. 

AVELINA: Parézocho a ti. O 
outro día ben que estivo disposto 

· para axudar en todo o que facía 
falla para o San Cidre,. O das 
maneiras de dici-las cousas, ben, 
non esquezas que .é _un rapazolo, 
e que ti ós seus anos facías outro 
tanto. 

MARCELO: Non, xa, beJ?. me 
lembro, ben; ¿quen me sopraba a 
min daquelas? Pero, ¿por que 
.ternos que repetií todos a mesma 
historia? 

AVELINA: Por favor, Marcelo, 
non digas parvadas. Todos esta"" 
mos máis ou menos feítos do 
mesmo pao, e todos ternos que ir 
pasando polas mesI}laS etapas_ da 
vida. Xa verás com.o o rapaz vai 
collendo as cousas con tempero; 
eu véxolle bo pé. 

MARCELO: ¡Oxalá ~ muller, 
oxalá ! Pero a min ben que che 

me está preocupando. Eu pensei 
que, ó nos ver a nó~ convencidos 
nas cousas do seguirhento de 
Xesús, pois que el había te_-la 

' mesma marieira de funcionar e ... 

AVELINA: E ¿que?, home, e 
, ¿que? ¿Cantos anos tardac~es ti 
en ir crendo en p-or ti, en ir 

. namorándote das cousas da 
comunidade, en ler con gusto o 
Evanxeo? Pois ó rapaz pásalle o 
mesmo. Estase decatandÓ de que 
ata agora todo Ísto o fada levado 
da nosa man, e empeza a nola 
soitar, porque quere dalos pri
meiros pasos para ser el mesmo 
tamén nesas cousas. 

MARCELO: Será así, logo; pero · 
eu estouche preocupado. Eu 

· penso que debe~os ser moi cohe
rentes en todo o que facemos, 
para que os nosos fillos teñan a 
quen mirar sen vira-la cara. 

AVELINA: Pois si, is9 é, e des
poi s que fagan o que queiran, 

· que non hai cousa máis bonita do 
que a liberdade, tamén para os 
nosos fillos. ·E agora ímonos dei
tar, que xa pasa das doce. · 

Mano/~ Regal Ledo 

NA ·CASA GRANDE DO 
PAi 

Domingo 6 de Pascua 
Xn 14,23-29 - 21 de maio 

Construí-la fratemidade cada 
día supón pasar por momentos 
de loita e de sufrimento .e ata de 

·-angustia. Para levar adiante a 
fratemidade na casa, na vecinda
de, nos- pobos, Xesús dáno-la 
seguridade de que Deus Pai · fai 
vida connosco; ademais promé
teno- la presencia do Espírito , 
que é defensor da comunidade; e 
ademais regálanos cunha paz 
fonda e sen medida. 

REPLETOS DE DEUS 

Domingo 7 de Pascua. Ascen
sión do Señor 
Le 24,46-53 ·- 28 de maio 

A Ascensión de Xesús non 
consiste en que el escape de nós 
-de ningún xeito. ·A Ascensión 
quere dicir que Xesús se mete 
no máis f ando e no máis firme 
de -nós mesmos, do mundo e da 
historia para garanti-la presencia 
insobornable de Deus. Así facé
monos capaces de reconciliamos 
de veras co Terceiro Mundo, coa 
nasa fala, coas nasas zonas 
escuras, co naso pecado. 
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A PENEIRA Alfonso Blanco Torrado 

A NORMALIZACIÓN 
LINGÜÍSTICA DENTRO DA 
IGREXA segue a ser moi lenta 
a pesar de que cada volta conta
mos con máis material para as · 
distintas celebracións. Acaban 
de aparecer as edicións dos 
rituais do Bautismo e da Confir
mación, preparadas pola Comi
sión de Liturxia e que están á 
venda nas ÚbreÍias e na Edito
i"ial Galaxia. Apartado 1569. 
36201 Vigo. 

.__ _ _, 

O NOSO CINE tamén se 
suma á Festa das Letras, 
xa que o director Miguel 
Castelo, que aparece na 
fotografía, está a estrea-lo 
curto "O desexo": os días 
quince e dezaseis no 
Auditorio de Caixa de 
Pontevedra e o dezaoito e 
dezanove na Casa da Cul
·t ura de OureÍlse. É o 

A MÚSICA E A LITERA TURA 
tamén concorren a unha obra de .... crea
ción que se estrea na véspera .da Festa 
das Letras en Lugo; estamos a escoita
lo novo disco do Grupo de Cámara da 
Universidade de Santiago, "In ltinere". 
Son composicións inspiradas en poemas 
da Álvaro Cunqueiro e J3ouza Brey, así 
coma en temas de literatura popular, 
coma as coñecidas "pastorelas" do sécu
lo XVIII que se conservan na Catedral 
'de Mondoñedo. Despois de nove anos 
sen publicar nada, preparan tamén un 
novo disco "Os sons do Pórtico da Glo-
ria". 

conto de Rafael Dieste, 
uc quería v -lo tren'', do seu libro "Dos arquivos do 

tra ·n ". O direcl r peo a obor de todo nos centros de ensino e 
qu re analizar ante os rapaces as relacións 9o cine coa literatura. 

RAFAEL DIESTE 
tamén vai contar cun 
monumento no seu 
Rianxo natal. A escul
tura está formada por 
varias pezas cerámi
cas obra do ceramista 
Francisco Xosé Pérez -
Porto e que represen
tan varias escenas tira
das · de catro con tos 
"Dos arquivos do tras
no": "O Vagabundo", "O Moreno", "O Xoguete" e "Na Morte 
de Estreliña". A xeito dunha pirámide humana, as cores e as for
mas expresan unha viveza total. · 

< -
-w -
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CO ·PERMISO DO VENTO 
¿Quen sabe o que é o vento? Nin tan 

sequera o sabía un doutor tan espeli~o coma 
o tal Nicodemo: "¿ti es mestre de Israel e non 
o sabesr (Xn 3). 

Mestre, dime u-lo vento. ¿Quérelo cazar 
cun papaventos? Pois escoita: "O vento sopra 
onde quere e ti séntelo zoar, pero non sabes 
de onde vén nin para ondé vai" (Xn 3,8). 

Daquela ¿por que 8:ndar á procura do aire? 

Porque é o noso respiro. Porque o noso 
espírito non pode pasar sen el. Porque El é o 
Espírito. E o noso asunto naceu dun refacho, 
dunhalazada 

"Cando se cumpri~on os días de Pente
coste, estaban todos xuntos no mesmo 

sitio. de súpeto, veu ~o ceo un ruído coma 
dun 'forte golpe de vento, .que encheu toda a 
casa onde estaban; e apareceron talmente 
coma linguas de lume que, repartidas, foron 
pousando unha sobre cada un deles. Queda
ron cheos do Espírito Santo e· puxéronse a 
falar noutras linguas, conforme lles concedía 
o Espírito" (Feítos 2, 1-4). 

¿APÚNTASTE LOGO Á FESTA DO VENTO? 

Vai se-lo sábado despois de Pentecostes, 
que este ano cadra o 1 O de xuño no Colexio 
das Relixiosas Filipenses de Vilagarcía de 
Arousa. No próximo número daremos máis 
información. ¿Estás disposta a que o Vento 
bata na túa fronte? ¿Atópaste preparado para 
escoita-lo mumurio da maina Brisa?. 



XOSÉ MARTÍ é lembrado nestes días 
no centenario da súa mo'rte, o dezanove 
de maio; .canta entre nosoutros cun 
grande agarimo, expresado de moitos , 
xeitos, por exemplo nos catro monu
mentos que lle levantaron as vilas de 
Vigo, Vilarchao de Coles, Oleiros e 

. Láncara ... Paga a pena volver a ler este 
poeta que escribiu: "O home non ten · 
ning~n dereito especial porque pertenza 
a unha r.aza ou outra; dígas~ home, e xa 
se din tódolos dereitos". 

CAIXA 
GALICIA 
acaba de 
facer soa
la alarma 
sobre a 
situación 
desastrosa 
da nasa 
economía, 
onde se 

está a produci-la maior taxa ·de paro; prognostican que se vai 
repetir neste ano. No pasado exercicio foron preto de corenta 
mil os traballos perdi.dos, e tamén o crecemento será inferior en 
Galitia ca no resto do Estado, pois non acadará nin o tres _por 
cento. 

Recollido de 
"O Cartafol", 
Revista do 
Servicio de 
Normaliza
ción Lingüís
tica da Uni
versidade de 
Santiago. 

AS ELECCIÓNS 
ARXENTINAS 
puxeron a· Menem 
na ·picota polo 
trato escuro que 
tiyo coas víctimas 
da represión no 
seu país na dicta
dura. Preto de trin
ta mil desapareci-

-dos que seguen clamando ó ceo. Poñendo punto final a unha 
das páxinas máis arrepiantes da historia de Latinoamérica. A 
metade das víctimas -foron ob~eiros e estudiantes, un dezasete 
por cento empregados de empresás ou banca, os outros profe
sionais, mestres, xornalistas.' Un cincuenta e sete por cento 
tiñan· entre vinte e trinta anos. 

O PREMIO "LOIS 
PEÑA :NOVO" acaba 
de ser presentado pola 
xunta de persoal e comi
té de empresa do Conce
lio de Redondela para 
recoñece-lo la.bar de 
normalización do noso 
idioma no seo das admi
nistración s públicas. 
Pode ter un carácter 
individual ou colectivo e poden presentarse candidaturas antes 
do vintacinco deste mes. Lois Peña Novo, fundador das Irman
tlades da Pala, traballou polo uso do noso idioma nos concellos 
cando foi elixido. concelleiro da Coruña polo mil novecentos 
vinte. 

A MESA -POLA NOR
MALIZACIÓN 
LINGÜÍSTICA está a 
facer iJnha campaña de . 
captación de socios co 
lema "Contigo podemos 
seguir soñando en gale
ga". Xogando co tema 
da conversación de tóda-
1 as _especies, coma a 
balea, urxe definir un 
modelo de normalización 
para tóda a . sociedade 
que nos permita inverti
la tendencia decrecente 
no uso do idioma e 
garanta o pleno exercicio 
dos dereitos lingüísticos 
dos galegas e galegas. Un xcito de colaborar e racer~c socio 
da Mesa. Apartado, nº247. 15700-Santiago. 



OPINIÓN 

Xogar co lome 

POLÍTICA: Aquelo que 
atinxe á totalidade dos 
cidadáns dunha nación: o 
tema de todos. 
(E. Haro Tecglen: . Por Mariano Guiz.ún 

DICCIONARIO POLÍTICO). 

As persoas a quen máis admiro son aquelas 
capaces de facer calquera cousa d~ que eu non 
son quen. 

E coomo, entre outras moitísimas máis 
cousas, son incapaz de militar nun partido', 
mergullarme na loita política e queimar, polo 
menos, a propia comodidade por arranxa-la 
casa dos demais, admiro e respecto profunda
mente ós políticos. e digo isto sen ironía, nen 
malicia de ningunha caste. 

Creo, sinceramente, que os políticos fan ·un 
traballo difícil, imprescendible máis ca necesa
rio; bonito ás veces, feo e porco outras. Que, 
normalmente, o fan o mellor que saben. Pero 
non é <loado recoñecer ata onde chegan os pro
pi po ible , ou que o propio saber non dá 
para mái . Mai iso pásanos a todos. 

Tamén creo, xa que logo, que non se valora 
en xustiza o seu labor. Que os tallamos a todos 
coa mesma vara, e xuzgámolos máis que nada 
por feitos rechamantes que enchen as primei
ras planas da información. 

Así a todo, e malia a miña boa disposi- · 
ción, recoñezo que os tres que hoxe acaparan 
o escenario español -Gonzalez, Aznar e 
Anguita- non están a da-la talla. Sexa por 
incompetencia ou por irresponsabilidade, 
levan meses encerellados nunha ·pélexa a cara 
de can á que non se lle ve solución razoable, e 
na que o ·único obxectivo qúe semella perci
birse con claridade é a procura desvergonzada 
do poder. 

Mentres, o conxunto da cidadanía, nunha 
mestura de pasmo, crispación e rexoúba, pre
sencia atónita a liorta, e arrenega dos políticos 
e mais da política, que vén sendo tanto como 
arrenegar da democracia. E iso si que é xogar 
co lume. 
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POLÍTICA 

·¿Que campaña? 

Estamos oficialmente na campa
ña electoral, despois de varios meses 
de debates co mesmo obxectivo, 
anque-non o recoñecesen abertamen
te. Trátase de elixi-las novas carpo- Por Timxu 

racións locais en toda España, ademais dos gobernos auto
nómicos para a metade da poboación (fóra de Cataluña, 
Euskadi, Galicia e Andalucia). 

Pero -xust~ente un dos principais argumentos da cam
paña consiste en ir máis aló do alcance que oficialmente ten 
a convocatoria: o Partido Popular quere que o . electorado 
condene a política xeral do gobemo socialista e mailo apoio 
que lle prestaron os nacionalistas cataláns (e, nalgún aspec
to, os vascos). Por iso hai quen chega a comparar estas 
eleccións coas municipais de _ 1931 nas cales a victoria dos 

· partidos republicanos nas principais cidades fixo fuxir a 
Alfonso XII e acabou coa monarquía. 

A campaña do PP non vai, desde logo, contra a monarquía. 
Pero pretende dalgún xeito un cambio de réxime e por iso esti
veron varios meses pedindo eleccións xerais anticipadas, recla
mando logo que fosen conxuntas con estas municipais (e auto
nólnicas) e agora vinculan a súa máis ca probable victoria c·oa 
desautorización total do Goberno e dos seus aliados. 

Centrándonos en Galicia, o PP ganará outra vez as elec
cións. Pero é dificil que supere os 700.000 votos das autonó
micas e que obteña o referendo da maioría absoluta do elec
torado. No 91 o PP acadou ó redor do .80% das alcaldias en 
Galici~ .. Pero non gobemou amáis dun 55% da poboación: A 
Coruña, Santiago, Vigo., Ourense, Ferrol, Vilagarcía, Narón, . 
Oleiros, Pene, Noia, Ribadeo, Muros, Carnota, Monforte, 
Redondela, Allariz, Brión e outros 40 concellos xuntan preto 
do 50% dos habitantes, que non tiverón alcalde do PP. 

Agora o gran desafío para o PP galega é gobernar en cida-.. 
des coma Vigo ou Ourense, sen perder Lugo e Pontevedra. 
Nestas dúas últimas os gobernos do _PP foron tan pouc9 bri
llantes, aínda contando coa maioría absoluta, que tiveron que 
cambiar completamente as súas listas. Por outra parte o PP non 
ten posibles · aliados e por iso precisa da maiorías absolutas. 
Non se ve que poida derrotar ós socialistas na Coruña e Santia
go; terá que loitar a fondo cos socialistas e nacionalistas en 
Vigo e Ourense (e talv·e~ en Pontevedra), mentres que en 
Ferrol terá que loitar co heterodoxo Xoán Fernández, ademais 
dos inevitables socialistas, nacionalistas e Esquerda Unida. 
Manterán, sen dúbida, as tres depu!acións que xa tiñan, pero 
van ter unha dura loita por gobernar na Coruña. 

Haberá que ver se o electorado ente~de os argumentos 
de política xeral do PP ou se se fixa máis na xestión do seu 
alcalde, se ratifica ós seus anteriores rexedores ou reclama 
caras novas. A continuidade favorece ó PP, pero non nos 
toncellos grandes. 



OMAR , 

Filia, muller e nai de mariñeiros 

Aínda que o meu hobby non é 
p·ensar, nin a miña arma a 
palabra, esta temporada teño 

moito tempo para facelo por cir
cunstancias especiais. Pero por 
mala sorte tocoume nos días da 
guerra do fletán, que non deixaría 
de ser un fracaso máis <lestes inap
tos políticos que ternos se as súas 
consecuencias non fosen tan malas 
para o futuro. 

E cadrou que a min iso tócame 
moi directamente, tendo en conta 
qµe son .filla, mullere nai de mari
ñeiros. ¿Pois como queredes que 
vexa o panorama? Negro ante este 
desastre que, ademais, vai sentar 
precedent~ e xa veremos cos 
outros caladoiros o que nos espe
ra. 

Cando os de terra a dentro vos ._ 

achegades ás costas da nosa Terra 
ó mellor parécevos que a xente d<? 
mar vive ben e indusp na abun- , 
dancia. Mirade: non é o que pare
ce o mariñeiro-e a xente do mar 
hai que entendela un pouco se 
cadra por levar unha vida tan 
escrava e tan dura a súa compen
sación ou non sei ·como chamalo, 
pois cando están na casa co gústa
lles ben e cómodos; se a nosoutros 
nqs meten nun barco 6, 5 ou 7 
meses só vendo ceo e mar, desexa
ríamos vivir un pouco ben cando 
puidesemos e non privamos máis 
aínda porque eles iso xa o fan 
sempre. 

O triste do caso· é que os mari-

ñeiros non teñen case sempre máis 
ca unha casa, ás veces nin iso. Aí 
non hai patrimonios nin rendas; ó 
mellor un algo afortunado ten un 
barquiño para o que só terá atran
cos e impedimentos para coller un 
peixe .. Este é un secfor moi desva
lido,_ cunha importante flota de 
altura que agora se ve abocada ó 
desmantelamento e mala reconver
sión. 

Irnaxinade o que lle espera á 
xente do litoral, porque aí11=da que 

se exterioricen máis os cartos, os 
que vi ven da pesca do día sen ter 
barco propio máis ben malviven e 
pasan moitas estreitezas debido a 

que a pesca escasea e os impostas 
soben ata case afogalos como o fai 

o mar con tanta frecuencia. E hai 

tamén poucos barcos para tanta 
xente. 

Por iso agora, pensando nos 
escuros intereses que puido haber 

para este descalabro e nos impúdi

cos razoamentos qve nos dá o 

Goberno, encólleseme o corazón 

pensando no futuro que nos agar

da. 

Unha aperta para todos, 

Filucha Ventoso Romero 

Porto do Son. 
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DOCUMENTO Na intimidade míst 

Aló por finais de setembro, a nosa revista dedicaba as ,páxinas centrais do 
número 441 a Rafael Dieste, ó que se lle dedica este ano o Día das Letras 
Galegas. A súa viúva falábanos daquela do sentido relixioso do seu home e _ 
duns aforismos de carácter-relixioso que tivo a ben mandarnos. Corresponden 
ó libriño Fragua íntima. Aforismos. ( 1926:1975), dos que unha sección leva _o 
título de "La brújula y el norte". c_oma homenaxe a este místico da nosa Terra, 
traducimos algúns. 

A gratitude e mailo perdón _ 

Sen gratitude a nosa realidade non ten fundamento. 

Santo: o que é capaz de contemplar humildemente a súa propia bondade. 

O humillado polas súas propias culpas non pode descender a perdoarse. 

Forma perfecta do perdón: ¡Non comprendo, meu filliño! 

O que se comprende. demasiado debe buscar quen o 

perdoe, para deixar de se comprender. 

A gratitude perfecta é o único milagre que lle é 

concedido facer ó ser humano. 

A fe e a Palabra 

Tódalas portas son de aire. Pero a fe nece

sita a proba da resistencia. 

Deus non se ve. Adivíñase. 

Gracias a Deus o ser humano é adiviño. 

Toda visión de el é mitoloxía. 

Pero tamén hai unha mitoloxía racional: a 
teoloxía. 

E sen adiviñanza non hai visión.· 

Creo o que creron meus pais. 
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ti ca 'de Rafael Di este 

C:r~o na crenza de meus pais. 

Separóuno-lo eco. 

Xuntaráno-la voz. 

A palabra é do pai e do fillo. 

Se non ... · 

Se non, esqueceríase. 

Deixade_ que viva a Memoria. 

Non a poñades en pedra. 

¡Non a lapidedes! 

(Rezo en memoria de meus pais). · 

Rafael Dieste visto por Isaac Díaz Pardo 

Palabra eterna 

Deus non ten mandamentos. Non hai mandamentos 

da lei de Deus. 

A lei é nósa par.a servimos e para adiviñalo. 
1 

Para vivirmos no deserto. 

Hai que leva-los pensamentos deica a fin, coma as 

treboadas. 

Palabra temporal que os ecos confunden. 

Palabra eterna, tradición sen ecos, recta entré Pai e 

-- . Pillo, Santo Espírito. Unha soa voz verdadeira. 

Este é o mito das nosas palabras adiviñando. O 

dogma do eterno voo, da Pomba da Trindade. 

¡Non o atedes! 

. _ Deus pérdenos no tempo. Está perdido de 

nosoutros: coma nosoutros de el. 

¡Salvémolo! Esa é a salvación eterna. 
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DE AVÓS A NETOS 

A FESTA DE SAN PEDRO MÁRTIR 

0 29 de abril cele
bra a igrexa 
católica a festa 

de San Pedro Mártir ou 
de Verona, santo da 
Orde dos Predicadores 
que viviu entre 1206 e 
1252. Ata aquí todo nor
mal, como se doutro cal
quera se tratase; pero o 
que xa sae fóra do habi
tual é a serie de mani
fes tacións agrarias que 
teñen lugar tal día. Non 
hai dúbida de que esta
mos ante unha das cele
bración cri tiás na que 
remataron converxendo 
antigos ritos pagáns pro
pio do "ciclo de maio", 
vencellado coa nature
za en x ral, e co vexe
tai s n particular. 

Malia que o tempo 
do cambia e as tradi

ción van esvaecendo 
ata rematar por desapa
recer, no caso en parti
cular da capital de Gali
cia aínda conserva nos 
nosos días certo pulo 
herdado de antano. Ata 

momeas. 

Por exemplo, o 4 de maio de 
1876 dicía o xomal EL DIARIO DE 
SANTIAGO: Alí acudían noutras 
épocas os que dicían que tiñan o 
"ramo cativo" dando berros e ala
rido , e ticulando e retorcéndose, e 
a S. Pedro Mártir ían a recibir unha 

A concorrencia que se viña con
gregando en Belvís entón con ese 
motivo era asombrosa: hoxe baixou 
considerablemente. Ata se verifica a 
función éon menos solemnidade e 
as bendicións que se dan ó pobo, 
que antes eran na igrexa, hoxe 
f anse no campo raso, bendicindo o 
crego á multitude dende o balcón 
do convento. 

Díxome o crego que 
tiña 

de ir a Santiago 
curarme 

o vintenove de abril 

día de San Pedro 
Mártir. ... 

Moitísima 

Era a vila do Ribeiro 

unha fe ira de meigallos, 

un f ormigueiro de xente, 

xente 

o demo e a nai de' escándalo; 

había en cada corruncho 

cuasque un bosque de ramallos, 

un mundo de incenso e mirra, 

de rescritos un ouceano, 

e de Jigas, xa non se diga, 



h~bía para encher un carro; 

·e todos mercaban nelas 

pra escorrentar os meigallos, 

pra se librar do mal de ollo 
' 

pra esparxer o tangaraño 

e pra que o ramo cativo 

non lles medrase no cacho ... 

De igual xeito tamén se festexa-
- ba na Coruña, concurrendo á igrexa 

conventual de San Domingos moi
tas persoas, e sobre todo xente do 
campo, asistindo á bendición dos 
froitos, mercando medallas, etc. 

UNHA CELEBRACIÓN 
AGRARIA 

Son os labregos os que s.eguen 
concorrendo a esta festa relixiosa 

' 
coma no caso de Santiago de 
Compostela.: que, ademais de levar · 
a bendicir as pólas de oli veira, 
loureiro, ruda e ro~eu-, tamén 

aínda vah coas súas espigas de 
millo, _que lle trocan ó santo por 
unha . Este ·gran de San Pedro 
Márti~ din que nace moi ben. 

Non faltan tampouco os miste
riosos escritos coa correspondente 
. "aprobación eclesiástica", uns para 
defenderse das chispas e outros 
para arreda-lo mal e as desgracias 
cotiás. pero coa seguinte adverten
cia tomada da autorización do 
arcebispo compostelán, do 11 de 
xuño de 1894: "Teñan presente os 
fieis que o levar con reverencia 
esta cruz e xaculatoria é un acto de 
devoción, pero o atribuirlle un 
efecto infalible, usar delas -para 
malos fins, é un acto de supersti
ción e polo mesmo un pecado". 

Cando o pasado 29 de abril 
asistín un ano máis á unha das 
concorridas misas de Belvís, .ó 
estar dentro da igrexa e esquen
cendo que nos arrodea unha cidade 
universitaria, dinámica e moderna . ' 

o pensamento f6iseme a unha 
romaxe plenamente rural, pero das 
que se celebraban xa hai varias 
décadas, nas que non existe unha 
liña nidia entre o que é verdadeira
mente r.elixión e superstición. Na 
que o protagonista de excepción 
segue sendo o millo -o pan de 
cada día-; os escritos. non deixa
ron de ser talismáns infalibles con
tra moitas doenzas; e o penetrante 
arrecendo da ruda, á vez que nos 
libera de meigas imaxinarias, 
tamén nos traslada a uns tempos 
pasados en que a natureza era a 
raíña para o home, a dona e seño
ra, que facía que as plantas e os 
animais desen o sustento cotián de 
que precisamos todos. 

Ben sei que a celebración de 
'San Pedro Mártir ten tanto de fe -
coma de superstición, pero ... ,¡ que 
siga por moitos anos! 

Clodio González Pérez 
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ECOLOXÍA 

A auga e solidariedade 

A
solidariedade é un valor 
en baixa. Os gobernan
tes dos países ricos f alan 

de necesi,dade de incrementa-la 
solidariedade cos outros pobos 
pero non a practican. Un exem
p lo de canto digo acaba de 
suceder na Unión Europea. O 
alto tribunal da Unión dos 12 
penaliza ós países mediterráne
os (España, Italia e Grecia) por 
exceso de producción leiteira. 
Concretamente España deberá 
pagar uns 400. 000 millóns de 
pesetas por producir máis da 
cota que se lles ten asinada. 
¡Mundo de tolos!. 

OLIDARIEDADE COS 
PAÍSES POBRES 

No mundo do Sahel, na 
África sub-ecuatorial, na India 
e no sud-Asia; na América de 
fala hispana, etc, millóns de 
nenos marren cada ano, porque 
non poden bebe-lo vaso de leite 
diario que recomenda a Organi
zación Mundial da Saúde 
(OMS). Pola contra o mundo 
occidental non só non produce 
o leite que podería para palia-la 
fame do mundo e evitar tanta 
morte inxusta, senón que 
mesmo se penaliza a aqueles 
países que producen o leite que 
produciron toda a súa vida. 

¡Mundo de tolos! 

¿Que boa, prudente, xusta, 
intelixente a economía é esta 
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Cecebre, Espacio Natura l en Réxime de Protección Xera l. A Coruña 

que para acada-lo "ben-estar" 
dunha pequena parte da poboa
ción da terra, condena á morte . 
tantos inocentes infantes? 
¿Como poden os nos os políti
cos seguir a falar de solidarie
dade? 

SOLIDARIEDADE COA 
AUGA 

A auga non é tan escasa 
coma o leite, pero si é moito 
máis importante. Sen leite póde
se mal vivir, pero vívese; sen 
auga é imposible vivir. 

Dado que a auga é un ben 
moi escaso, cómpre mentalizar
nos na idea de cümpartila. Ben 
sei que para o noso País de auga 
parece raro dicir estas cousas,". 

pero cóm:rre repet\Jas unh~ e 

mitra vez; no mundo escomenza 
a falta-la auga. Hai moitos paí
ses onde non hai auga e ternos 
que ser solidarios con eles, 
facérmonos á idea de que ternos 
que comparti-la nosa auga. A 
auga non é de todós; pero si 
debe ser para todos. 

Mais moito ollo, compartá
mo-la nosa auga solidariamente_, 
non a regalemos, non a demos 
para que se dilapide e se estra
gue. A auga xa non é un ben de 
uso; debemos apre~der a. yalora
la, defendela e rendi bilizala. 
Sexamos solidarios no usn da 
auga, pero S'!-bendo que é un 
ben de consumo e que quen 
posúa auga terá o poder dos 
pobps~ = 

: 

Manolo R. Bermejo 



BIBLIA POPULAR GALEGA (BPG 85) 

Xaúl na moviola (1Sam11) 

Os capítulo anteriores presentan a Xaúl 
coma. rei pero en realidade non o foi 
máis ca dalgunhas tribos, as do centro e 
do norte: foi nese espacio xeográfico -que 
logo se chamará Israel para diferencia
lo .do sur, Xudá-, onde suceden tódolos 
Jeitos decisivos da vida de Xaúl. A 
Biblia- non lle chama rei ( "melek" ), 
senón soamente p_ríncipe ou xefe 
("nagid"). (1) 

O reino de Amón estaba tralo Xordán, 
alí establecidos dende había dous sécu
las sen fronteiras moi fixas e en rivali
dad_e constante cos israelitas. (2) 

1Subiu Nahax o amonita e puxo o campamento 

• - , ~ 1 . - - - - - - -· .. - - -- • -- . , ~ ;.;...,., ;7; 

. c . .7 

'Xantar con lavé", iso significaba o sacrificio 
de comuñón. Era de acción de gracias, e iso 
mesmo é o que significa a palabra grega 
eucaristía. 

contra Iabex de Galaad. Os de Iabex propuxéronlle a Nahax: ''Fai unha avinza connoscó 
e seremos vasalos teus". 2Nahax o amonita respondeulles: "Farei un pacto convosco coa 
condición de arrincarvos a todos -os olio dereito, sinal de afronta para todo Israel". 3 Os 
vellos de Iabex dixéronlle: "Concédeno~ sete días para mandarmos mensaxeiros por todo 
o país de Israel.. Se non boubese quen nos axude, quedarémosche sometidos". 

Aquí aparece Xaúl coma un moza de humilqe condición, un campesiño que vai ser posuí
do polaforza ou espírito de lavé, na liña dos xuíces guerreiros carismáticos: 

40s mensaxeiros chegaron a Guibah de Xaól e contaron o caso ós oídos do pobo. Todo o 
( 

mundo rompen a chorar. 5 Nisto volvía Xaúl do agro, tras dos bois, e preguntou: "¿Que lle 
pasa á xente, que está toda 'chorando?". E contáronlle o caso que referían os de Iabex. 6 En 
oíndoo, entrou ·en Xaúl o espírito de Deus e alpo.rizouse. 1 Colleu a parella dos bois, tron
zounos e mandou os anacos por todo Israel por mensaxeiros que pregoaban: ''lsto é o que 
se fará co gando dos que non saian á guerra, detrás de Xaúl e de Samuel". Un medo sagra
do sobrecolleu a toda a xente, que saíu coma un só home·. 8XaúJ revist9unos en Bézec: os de . 
Israel eran trescentos mil, e trinta mil os de Xudá. (3) 

Mándalle r~cado por- medio dos mensaxeiros ós de Iabex da_ axuda e estes enganan 
ós amonitas dicíndolles: 

[ ••• ] 
10"Mañá entregar~monos a vós, e faredes connosco o que vos pareza. 11Ó día seguinte 

~aúl dividiu o exército en tres corpos que, á hora da garda da mañá, ~ntraron no campa
mento amonita e estivérono bate~do ata as horas da calor. Os que puideron fuxir, espa-
lláronse para tódolos lados, sen quedar dous xuntos. ' 

Xaúl xa jora proclamado rei en Mispah pero non jora aceptado por todos. O escritor 
sagrado trata agora de volver- a unir este capítulo bastante independiente cos anterio-· 
res, lembrando a Samuel, crítico c~a monarquía, e ós opositores de Xaúl: 

. 
12Entón a xente dicíalle a Samuel: "¿Onde están os que preguntaban: 'Vai reinar Xaúl 
sobre nós?'. ¡¡\.velos, que os mataremos!". 13Pero Xaúl respondeulles: ''Hoxe non morre
rá ninguén, pois ·hoxe salvou o Señor a Israel". 

Vaise narrar, por terceira vez, a coroación de Xaúl: 

'
4Samuel díxolle ó pobo: "Vaiamos a Guilgal, para inaugurar alía realeza". 15Fóronse 
todos a Guilgal e coroaron rei a Xaúl, alí, na presencia do Señor. Ofrecéronlle ó Señor 
sacrificios de comuñón, e Xaúl e os israelitas celebraron alí unha gran festa. ( 4) 

Xosé Chao Rego 

1 Xaúl é unha figura de transi
ción: é o derradeiro dos xuíces e 
o primeiro dos reís. De feíto 
seguiu vivindo coma xuíz, sen 
organización estatal nin pazo de 
seu, e facía as xuntanzas de 
goberno á sombra dunha árbore 
sagrada na vila de Guibah. Este 
capítulo 11 é moi important~ 
dende o punto de vista histórico 
e supón unha especie de volta 
atrás no estatuto político de 
Xaúl, con relación ós capítulos 
anteriores, máis influídos polas 
ideoloxía~ tanto monárquica ou 
progresista coma antimonárquica 
ou conservadora. 

2 Os amonitas, xunto cos moa
bitas, eran tribos parentes dos 
israelitas, ós que, por rivalidade 
política, lles inventron unha ver
goñenta orixe: Moab e Amón, 
fundadores deses pobos, serían 
fillos incestuosos de Lot, sobri
ño de Abraham, cando as súas 
filias o emborracharon para que 
lles dese descendencia. (Xén 
19,30-38). 

3 Esnaquizándo os bois reali
zaba o que se chama unha pro
fecía en acción. Trátase dunha 
acción simbólica que equivale a 
un chamamento ás armas e un 
recrutamento de soldados. As 
cifras dos guerreiros que xuntou 
Xaúl son demasiado elevadas 
para aqueles tempos, pero a esa-

. xeracióh entra do programa 
apoloxético de Israel. 

4 Nos sacrificios de comuñón 
a víctima dividíase en tres par-

. tes: unha para lavé, que se quei
maba sobre do altar: levaba 
unha segunda parte para comer 
en familia e cos convidados; 
unha terceira porción estaba 
reservada para .º sacerdote sacri
ficador e maila súa familia. 
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DESDE A MOCIDADE 

º
cristianismo é, entre moitas 
outras cousas, unha lectura da 
realidade e inclúese así nun 

amplo abano de ideoloxías unifica
das por unha ansia común: a busca 
de modelos de convivencia, 

Proseguindo con esta argumenta
ción, unha cuestión faise abrigada: 
¿calé o modelo de convivencia cris
tiá? 

Para interpretar toda ideoloxía e 
tentar así de acceder ó seu cerne, dis
pomos as máis das veces de material 
escrito, así que no caso que nos 
ocupa haberiamos de nos remitir ó 
Novo Testamento. Aquí topamos 
cunha ampla serie de mensaxes que 
eu me atrevería a condensar nunha 
única máxima: o amor entre iguais. 

E nun principio todo parece fun
ci nar. A comunidades proliferan 
n todo o orbe coñecido e, por cues

tí onar a orde establecida, reciben 
persecución (o ideal resplandece) e, 
o que é máis importante, a institu- · 
cionalización brilla pola súa ausen
cia; nin hai funcionarios eclesiásti
cos (só coordenadores dispostos 
pola comunidade), nin edificios 
consagrados (só casas, domus) nin 
unha pléiade santoral para culto 
exterior (só a mensaxe). Ora ben, o 
catálogo de boas ideas que caeron 
no pozo da desvirtualización é pro
fuso e o cristianismo non tardará en 
engrosalo. 

Con Constantino !Iluda en culto 
oficial do Imperio e da noite á mañá 
os disidentes toman en perseguido
res. A mensaxe fica entón sepultada 
baixo o peso da institución que se 
irá forxando inexorablemente ó 
longo dos tempos: I- Unha xerar
quía ·elixida de arriba a abaixo allea 
á úa comunidade, da que se distin-· 
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O ideal difuminado 

gue formalmente e para a que dei
xan de ser homes para se converter 
en seres case extraterrestres. II- As 
xuntanzas deixaran de ser un diálo-

. go para· tornar nun rito: frases -e 
movementos estereotipados nun 
recinto máis místico ca humano. III- O 
culto externo vaino sepultando todo. 
Os motivos pagáns .!eaparecen 
~aixo/novas formas que supoñen un 
muro para a interiorización de cal- . 
quera mensaxe alén a fachada. 

Unha vez instalado no poder, 
particípa ademais das súas mesmas 
aberracións. En nome de Cristo e do 
amor, matase, férese, mutílase e 
aculturízase porque a ética, desde 
tan alto, necesariamente é conmise
rativa e as persoas deixan de ser 
tales para se converter na masa 
ignota e desnortada. É un problema 
de perspectiva. O verdadeiro amor é 
totalmente imposible entre o rico e 
o pobre (máis ben compaixón), 
entre o pai e o filio (tutela e respec-

to en todo caso), entre o marido e a 
esposa (antes de nada un contrato). 

O amor só se patentiza entre iguais. 
¿Acaso hai relación máis gozosa cá 
que se dirime entre amigos, isto é, 
persoas que coinciden nas veredas 
da vida e que, coa mesma ~nocuidad 
que se reunirón, volven a se separar 
cando o camiño se bifurca? 

Chégase logo a unha conclusión 
obvia; na institucionalización está a 

semente que dysvirtúa a Cristo. En 
canto a sú_a perspectiva deixe de se-la · 
dos pobres, . actuará necesariamente 

en co_ntra deles o seu afán paterna- . 
lista, e será partícipe da escravitude · 
innata do poder por perpetuarse, ora 
en nome do integrismo, do capitalis
mo, ( ou democracia plutocrática), 
do ultranacionalismo, de si mesmo 
ou de quen for. 

Fajin (Valentín Rodríguez) 



CARTAS 

Hola amiga/o: 

Somos "Obxeta Peseta"~ unha 
nova plataforma de obxecció~ que ,, 

xorde no Sur de Lugo (en concreto 
nas comarcas de Chantada e Monfor
te) para reivindica-la-chamada obxec
ci6n fiscal que, como ben sabes, con
siste rÍo de_svío dos nasos cartas que á 
t~avés dos impostas o Estado adica ó 
Ministerio de Defensa ( ou mellar 
dita, ó ministerio da guerra para 
fabricar e vender armas), desviando 
estes cartas dentro da d~claración da 
renda a proxectos altemat~vos como 
pode se-la ecoloxía, educación 
ambiental, solidariedade, pacifismo, 
cI:ereitos humans, etc. etc. 

N este intre estamos a recabar 
enderezas de xente que estea disposta 
a participar para cando se acheguen 
as . datas da declaración da renda 
remitirlles información máis específi
cá. 

"Obxeta p~seta" nace no Sur dé 
Lugo e quere. ser unha plataforma · 
independente aínda que coordenada 

-co res-to das iniciativas que deste tipo 

teñen lugar en toda Galicia. 

Ata o momento somos preto 
dunha <lucia de obxeetoras/es fiscais, 
moitos· de nós vinculados . dalgún 
xeito a ONGD ou movementos ecolo
xistas e cuns cantos anos xa de exer
ce-la obxección fiscal,. non sen pro~ 
blemas pero polo menos con algúns 

resultados esperanZadpres. 

Aínda que, como che dicía, moi
to s de nós estamos-vinculados a 
outras asociacións, esta plataforma 
nace· independiente de todas elas, 
aberta a tódalas aportacións, ideas, 
proxectos e mesmo críticas ou alter

nativas. 

/ 

Obxecta peseta 

- \ 

Ternos claro que estamos a da--los 
primeiros pasos para que se recoñeza 
o dereito a non entrega-los nasos car
tas para ensuciafos na fabricación e 
venda de armamentos, . mais quizas 
esteamos abrindo portas e racbando 
cadeas para que sexa ·recoñecida a · 
liberdade de todo o mundo para cons-

- truí-la paz. 

A obxección fiscal é unha opción 
non violenta, que pasa pola desobe
diencia civil, ·o qu.e entendemos como 
un sistema inxusto no que o gasto eJ1. 
armamento supera .con moito as ·polí
ticas de solidari~dade, cooperación 
ou defensa do ambiente .--

Desobed~cemos porque non que-

remos ser partícipes dunha dinámica 
que en parte é responsable da marte 
de millóns de persoas no mundo por 
causa das guerras, a miseria ou a 
fame. 

Anímate amiga/o, súmate a nós, 
arruinémo-la guerra para enriquece-la 
paz. 

Apertas antimilitaristas. 

"OBXETA PESETA! 

Aptdo. 35. CHANTADA (LUGO) 

Tfno. contacto ... Anxo (982) 162582 
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FALANDO CON XEITO Xesús Ferro Ruibal 

Face-las cousas ó vultuntún 
Despois de falar dos ditas da auga, 

irnos falar dos ditas do lume. Pero antes 
quera atender a uns lectores amigos· que 
me pregunta de onde vén o dito ó tuntún 
e mais de onde vén iso da carabina de 
Ambrosio. 

Falernos hoxe do tuntún. De entrada 
ternos que lembrar que en galega se di ó 
tuntún pero tamén ó vultuntún. Meu pai 
sempre dicía ó vultuntún e a min sempre 
me estrañaba por que lle poñía esa sílaba 
-vul- qu e a min daquela me parecía 

. sobrante e caprichosa. Eu sabía que en 
castelán se dicía al tuntún e tamén al 
buen tun tun. Pero nunca me paso u pola 
idea que al buen tun tun tivese algo que 
ver co vultuntún galega d~ meu pai. A 
min parecíame que tun tun ou tuntún era 
sinónimo de "rumbo, azar" e que a espre
si ón por iso significaba "ó chou, ó que 
saia". 

O tempo demostroume que o que 
dicía meu pai, en galega , tiña máis acerto 
e antigüidade. A forma galega é máis pró
xima 6 orixinal. Dise andar ó vultuntún, 
Jalar ó vultuntún, f ace-las cousas ó vul
tuntún c va1or de " en reflexión, todo 

En realidade a forma orixinal parece 
a vulto é dicir, "en conxunto, sen distin
guir, sen matizar, sen mirar ben as cau
sas". 

Pero a forma galega non vén da cas
telá. Unha e outra deben vir de máis atrás. 
Tense dito que todo nace dunha frase lati
na ad vultum tuum do salmo 44 (ad vul-
tum tuum deprecabantur) que se cantaba 
nos maitines do día de N adal e que ten 
uns versos ( 12- I 4) que eran moi coñeci
dos cando a liturxia se facía en latín. · 

_ Esta é a explicación que dcí- José Mª 
Iribarren no libro El p'orqué de los 
dichos. 

Pero a min non me convence moito, 
porque non lle vexo a relación entre o que 
di o salmo (miraban suplicantes para a 
túa cara) e o face-las causas sen míralas 
ben antes. 

Así que, a esperar que alguén mellare 
a explicación. 

En calquera caso queda de rebote- ' 
explicado que en galego a palabra vulto é 
con uve e non con be, coma en castelán, 
por vir do latín vultum, que significa ~os
tro, qrra. 

-·-----~ 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Hai no mundo vaticano 
estes días gran contento 

porque o Papa viaxou 
ó norte de Italia: a Trento. 

2. Foi por mor de celebra,r 
un feito extraordinario: 

máis de catrocentos anos, 
~iso si que é aniversario! 

3. Son catrocentos cincuenta 
do concilio tridentino 

cando contra os protestantes 
Roma quixo fiar fino. 

4. Mal non estivo o concilio 
pra aqueles tempos de crise, 

e a cidade é merecente 
que o pé pontificio a pise . 

5. O retomo a Tren to pode 
tamén ser un bo exemplo. 

que na Cidade Eterna 
nunca da pasodo o tempo. 

6. Don Wojtyla é home serio 
e ás veces parece broma 

as causas que din que pasan 
baixo o ceo de Roma. 

7. Así, cando o Xoves Santo 
meteu medo coa muller 
ós cregos, que amizade 

só coa nai e irmá han ter. 

8. Para o célibe polaco 
a castidade periga 

se hai relación coas femias: 
¡toda Eva é inimiga! 

9. Niso o concilio de Trento 
como ninguén o imaxina 

foi tolerante co crego: 
permitiu a Tridentina. 

1 O. Chámase así á criada 
. que a lo menos ten corenta 

porque disque nesa idade 
o demoño xa non tenta. 

11. Con humor, a.clerecía 
celebrou eses cóstumes 

e o chis~e aconsellaba 
Tridentina en dos volumes. 

12. Tralo XovesSanto, o Venres 
pró feminismo houbo luz: 

no Vía-Crucis o Papa 
pasoulle á ·muller a cruz. 

13. Eficaces estes xestos 
tan pontificios e humanos: 
¡na Igrexa a muller xa leva 




