
"E, durma ou acorde, 
. a semente xermola e medra" 

REVISTA QUINCENAL DE CRENTES GALEGOS 
································~··· ·····································································~·············································· 



············· ··e 

EDITORIAL ANULACIÓNS DE MATRIMONIOS 

Don Camilo José Cela casado civilmente, fíxoo agora pala 

lgrexa trala anulación do primeiro matrimonio. ¿Cedeu a 

lgrexa á celebridade do personaxe ou ó seu patrimonio 

pecuniario? 

Hai miles de persoas sen sana ningunha e sen un can no peto 

que obteñen a de~laración de nulidade do matrimonio. Viña 

·habendo comportamentos diversos segundo os tribunais 

eclesiásticos coas seguintes trampas de empadroamento 

falso. A mesma Rota romana, supremo tribunal, afrouxou 

esixencias e tivo máis en canta o factor humano, as 

deficiencias psicolóxicas do consentimento matrimonial. Non 

nos inclinamos a crer no a9uso nin na existencia dunha dobre 

medida. O Sr.Cela ten d"ereito a padecer vicios . de 

consentimento, que dos outros tampouco non lle faltan. 

O problema reside noutra parte: no principio xurídico da 

indisolubilidade do matrimonio. Dise que o matrimonio faino 

o amor mais non se conclúe que a falta de amor desfaino. Por 

suposto que ten que haber un contrato matrimonial e uriha 

constancia pública con .consecuencias legais que dea amparo.

Xesús fala contra o divorcio (Mt 5,31-32) para que os homes 

non puidesen repudia-la propia esposa. Remite ó estatuto 

supostamente monogámico da primeira parella, en lectura 

serodia do problema, pois en Israel existía a poligamia e o 

divorcio, pero ámbalas dúas causas soamente en favor do 

home. 

Na lgrexa existe unha certa tradición de disolución do vínculo 

matrimonial en circunstancias graves. Roma admite a 

anulación no caso do matrimonio "rato et non consummato", 

é dicir, ratificado pero non aínda levado a cabo pala vía do 

coito. Asunto non verificable cando ·un ha muller vai ó 

matrimonio sen a virxindade, non arrebatada polo propio 

home, senón por mor da actual permisividade sexual. E ¿que 

dicir se unha muller non é virxe pero paréceo . pala 

restauración cirúrxica do h(men? 

O mesmo san Paulo concede o dereito a novas nupcias cando 

anda en xogo a discrepancia de credos relixiosos entre os dous 

compoñentes da parella "en favor da fe" ("privilexio paulino). · 

Dende o século XI a lgrexa detenta o control xurídico do 

matrimonio. Os ministros do sacramento son os noivos, pero 

o seu papel redúcese a dicir amén -si, quera-; o protagonismo 

escénico-litúrxico lévao o párroco, que é "quen" casa. 

Cómpre que Roma afrouxe as normas disciplinares e deixe a 

causa en mans dos contraentes; que poidan celebrar segundas 

nupcias sen perder ningún dereito na lgrexa. ¿Que poderá 

haber abusos? Hai que lexislar para o ben común da maioría 

e non contra unha minoría de pillos aproveitados. 

Daniel López Muñoz 

0 -TRASNO NICHOS DE EMPREGO: O NAUFRAXING 

Coas novas emocións e costumes deste vivir á cen a· ritmo 

europeo coa inflación alá abaixo e o paro acolá enriba. E coa 

propina esta que nos tu.cou no reparto de te-la pesca, 

agricultura e industriais tradicionais anoréxicas perdidas, os . 

expertos din que hai que crear emprego de on~e non o hai, 

pensando en causas novas, orixinais, "al_ucinantes", niso que 

eles chaman novas xacementos ou nichos de emprego. 

E visto o percal e as tendencias do turismo de aventura e 

deporte perigoso para descargar nuns minutos ·a adrenalina 

reprimida nunha 

semana de 

i n g r a t o 

choio ... pois 

:~~• . haberá lago que 

Rafti ng, pon ti ng, c;ata pu lting, ... naufraxi ng 

aproveita-los 

nichos de 

marras, mesmo 

coa causa de 

que máis dun, 

voluntaria e 

antes de tempo, se encamiñe ó nicho do desemprego definitivo 

e eterno, isa sí, farto de emoción. 

"Están tolos estes bichicomas", que diría o meu amigo Ramiro, 

o de Filucha, que foi contramestre en Terranova e hoxe é 

capitán do seu bote, o Rocho, de si mesmo e do nordés se fai 

falta, palas augas bravas do Son. Todo un patrón de mirada 

limpa, aguda e pícara, para quen cada pedra e cada punta, 

cada outeiro, casa ou piñerio, axeitadamente enfilados desde a 

boca da ría, son datos precisos para situarse ó centímetro, 

acer~ar nas postas e rumbos e aquelar me_ntalmente nun 

instante -mentres mira e sente de esguellp o vento e a 

corrente.:. problemas de navegación de moito bigote. 

E eu téñolle dito unha trasnada que ten o seu aquel para abrir 

un deses nichos de emprego. Xa qúe outros inventaron a caída 

libre, o ponting e o catapulting, ... e andan forrados a canta do 

canto, ¿por que non creármo-lo naufr9xing? 

A causa é doada: montamos a bordo a tres ardorosos 

bichicomas, levámolos a tres millas de Fisterra, arriamos unha 

balsa salvavidas -aquí habería dúas. tarifas: a barata coa balsa 

do trinque, 30 euros, e a cara, coa balsa lixeiramente furada e 

sen ración alimenticia, 50 euros de nada- , proporcionámoslle 

un par de bengalas caducadas e unha liña para as fanecas e, 

¡ala!...¡ a viví-la emoción dun auténtico naufraxio! 

O caso que o Ramiro é unha persoa seria e prefire seguir indo 

ós corubelos. Pero o nicho, ser ... sería macanudo. 
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PALABRA 
Lucas 11, 1-13 

Nunha ocasión, despois de estar orando en certo lugar, 

preguntoulle un dos discípulos: 

-Mestre, ensínanos a rezar, como lle ensinou Xoán ós seus 

discípulos. 

Respondeulle: 

-Cando recedes; dicide: 

Pai, santificado sexa o teu nome, 

veña o teu Reino. 

O noso pan cotián 

dánolo cada día. 

E perdoa os nosos pecados, 

como tamén perdoamos nós 

a todo o que nos debe, 

e non nos sometas á tentación. 

Logo continuou: 

-lmaxinádevos que un de vós ten un amigo, que vai onda el 

pola media noite, dicíndolle: "Amigo, déixasme tres bolos 

de pan, pois un amigo meu ven de viaxe, e non teño nada 

que lle ofrecer"; e aquel, desde dentro, lle responde: "Non 

me amoles, está a porta pechada e os meus nenos na cama 

comigo: non podo erguerme agora para chos dar". 

Asegúrovos que, se non se levanta para darllos por ser 

amigo seu, ó menos darallos por testalán, unha vez esperto. 

Por eso vos digo, "pedide e recibiredes, buscade e 

atoparedes, petade e abrirásevos. Pois todo o que pide, 

recibe; o que busca, atopa; e a quen peta, abriráselle". 

Ou logo, ¿que pai hai entre vós que, se o seu filio pide un 

peixe, lle dará unha cobra?. Ou se lle pide un ovo, lle dará 

un alacrán. Porque se vós sendo ruíns, ben sabedes dar 

cousas boas ós vosos fillos, ¡canto mais o Pai celestial dará 

o Espirito Santo ós que lle lo pidan. 

1 O ECO lsEÑOR. MEU oEus. · 
Tereixa e Henar 

Ti compartes sempre comigo o que es (non pos prezo, nin condicións, nin límites). 
Ti regálasme todo canto tes (non sabes quedarte con nada; todo o pos nas miñas mans). 
Ti comunícasme totalmente a túa vida (es palabra feíta carne en min). 
E dásteme sen medida (coa xenerosidade da abundando; contigo sempre sobra}. 
Ti ofréceste a todos e a todas (non exclúes a ninguén: ti non queres marxinais, nin fa/as de estranxeiros nin de 

indignos. Ti non fas diferencias nin te dás con privilexios: non escolles a ninguén 
especialmente. ¡para Ti todos, todas vqlemos especialmente!}. 

Ti ... 

Esperándome a· cada instante ; coa sabedoría da paciencia, do respecto ós meus ritmos subterráneos. 

Sen romper nada, sen acelerar nin violentar. Sen forzar. C.aladiñamente. 

Desexándome para facer vida xuntos (o fogar está incompleto se falto eu). 

Buscándome incansablemente. 

Envolvéndome no teu dinamismo. 

Atraéndome para a vida. 

A min e a todos e todas e a todo. 

E eu ... ¡pobriña de min! 

Tan só vou sabendo de Ti 

e recibindo e. disfrutando 

e amando de Ti ... 

na miña póbre medida.: 

Na medida en que me vou deixando facer coma Ti, 

e comparto ·do que son 

e regalo do que teño 

úomunico a miña vida 

e me dou, con abundancia 

e me ofrezo sen exclusións. 

Na medida en que te espero a cada instante, coa 

sabedoría da paciencia, do respecto ós teus ritmos (e ós 

meus e ós de todos e todas e de todo), sen romper nada, sen acelerar nin violentar. 

Sen forzar. Caladiñamente. 

Na medida en que te desexo para facer vida xuntos. 

Envolvéndote no meu dinamismo (que é o teu). 

Atraéndote para a vida. 

Buscándote incansablemente. 

A Ti e a todos e todas e a todo. 

E Ti, Señor, meu Deus, esperándome, desexándome, buscándome, envolvéndome, atraéndome -:

Ti: sempre, todo, totalmente, sen medida ... para todos e para todas. Para todo. 

~----------, . Juan Carlos Rodríguez 

A CLAVE l"DEITADOS RENTE Ó MAR" Luc 11,1-13 

"Avunáh di bishmaiiáh": Naso poi, o dos ceas, debeu orar aquel Xesús a quen o novelista xaponés Endo Shusaku alcumou de "o ineficaz". NOSO PAi: ¡que galano e que 

problema! Comecemos cunha terapia de choque: leámolo devagariño na versión núa e saborosa de Lucas. Resoa unha voz anterga, coa experiencia universal ás 

costas e a pregaria xudaica e maila do Reino incluidas. Nós, xentes das rías e dos "tesos cumios" podémolo debullar frente ó cosmos: Noso pai/nai, que estas no 

mar ... e na. i;-alma (como rezaría miña avoa). 

Mais, de seguido topamos co grande "escándalon",ese tropezo que non. deron superado persoas moi honradas e próximas ó cristianismo: ¿Como pedir cousas? ¿Non 

hai restos idolátricos e sospeitas de ramalazo caciquil, enchufista, na nosa plegaria?¿Que respostar a tanto amigo/a en vías de cristianizacióh,ou en nostalxia de 

cristianismo ou en ética de cültura cristiá? 

¿Pedimos cousas ou pedimos sermos o que xa somos, o que incoativamente está en nós ser? 

Limitarse a dicir "Señor, S~ñor" abofé que é ocioso. Mais, dicir "Danos.Señor ... " constituí algo esencial para o cristián.Non é un xogo malabar. Lembremos a dialéctica 

do Novo Testamento: "O voso Pai ben sabe o que precisades"(Mat 6,8); "O que pide recibe"(Mat 7,8); "Non sabedes o que pedides"(Mat 20,22); "Ata agora non tedes 

pedido nada"(Xoan 16,24);"Nós non sabemos como debemos orar, pero o Espirito en persoa intercede por nós con xemidos máis fondos cás palabras"(Rom 8,26) 

Masquemos as verbas Pai materno/ Reino/ perdón e conpaixón/ non ó mal - fóra o malo/ Así é, e que así sexa ... E ¿que hai do "noso"pan para subsistir 

honradamente"? Pois esa é a tarefa : facer o pa~ e repartir o pan a todos ... Dicir todo esto é orar-pedir, según Xesús. Por iso verbalizar ante ese Espirito as nosas 

experiencias e necesidades para sintonizarmos con el non é orar a un ídolo. Pronunciémolo xa que logo "deitados rente ó mar, ise camiño ... " _ ............... . 



............... _ 

APENEIRA 

TEMPO DE 
c ·OLLEITAS na nasa lgrexa 

neste mes da sega como se puido vivir 

nos "Encontros no adro" no Mosteiro de 

Sobrado dos Monxes, onde houbo un 

faladoiro sobre a lgrexa galega e 

aportacións sobre o seu compromiso cos 

máis pobres. Cómpre deixar constancia 

destes.sinais "na perspectiva profética 

de Xesús de Nazaret", o mesmo que 

URCA 98 que tivo lugar no Seminari.o de 

Belvís ata o .día 19 baixo esta liña: 

"Expresión, solidariedade e encontro" .. 

Houbo obradoiros, seminarios 

(autoestima, coñecemento e vida en 

parella, inserción do mi.nusválido, 

explotación da infancia ... ), concertos, 

etc., cunha triple finalidade: "descubrir 

novas maneiras de expresión e novas 

ideas de vivi.-la fe, urxentes chamadas á 

nosa solidariedade e, en definitiva, 

presentar un novo ámbito de encontro e 

unidade ... " 

A CALOR D·o VERÁN NON NOS PODE FACER 
ESQUECE-LA MORTE E TORTURA QUE 
ESTÁN A .SUFRIR MOITOS, como os once presos bubis 

condenados a unha marte lenta polo dictador da Guinea Ecuatorial, ós que de seguir 

así xa non fará falla que os executen, pois están rematando con eles no cárcere. Son 

mer:nbros do pobo que habitan a lila de Bioco, antigo Fernando Poo, e que piden a 

celebración dun referendo de autodeterminación e o autogoberno da illa, marxinados 

pola dictadura a unha miseria escandalosa e a ausencia de canles de participación 

porque lle están prohibindo ós partidos políticos que teñan unha orixe tribal. A etnia 

bubi urxe negociacións con Guinea baixo o auspicio das Nacións Unidas. 

TEMPO DE SOLIDARIEDADE, o verán e sempre. Por iso 

botamos unha ollada ó Congo (Ex Zaire) despois dun ano da 111 República de Kabila, e 

.sabemos que o país está rnáis pobre ca antes, é o froito de 32 anos de dictadura, as 

esca.las teñen que pechar porque non hai cartas para paga-lós mestres, os militares 

seguen cos xeitos da dictadura abusando da poboación, e os funcionarios cobran a 

costa dos tributos e impostas que paga unha poboación que marre de fame e tqdo isto 

agravado pala guerra . do Sudán que despraza ó Congo miles de refuxiados ... · Na 

fotografía Candelas Varela Vázquez, unha voluntariª galega, que se foi o verán pasado 

a Kinshasa a traballar como enfermeira e a crear unha escala universitaria de 

enfermería . 

. A EXPLOSIÓN DE FESTIVAIS FOLK 'palas nasas 

comarcas convida a facer festa e a bailar. Desde o XIX Festival de Pardiñas, os. días 1 

e 2 ata os derradeiros días do mes co VIII Festival Celta da Coruña. Neste intervirán 

Budiño, Berrogüetto, Altan, etc. E no Balneario de Pardiñas: os irlandeses .Solas, que 

pasan por seren uns dos mellares deste xeito de música, os portugueses Quadrilha, 

Xistra, Britonia ... Outro balneario sumouse a este tipo de festa, o de Mondariz, agora 

bautizado co alcume de "Festival lntercéltico do condado", os días 22 e 23. Nos 

mesmos días ten lugar o Festival lrmandiño de Moeche. Tamén Our_ense ten a ·súa cita 

folk nestes días, a segunda fin d~ semana en San Esteva de Ribas de Sil. · 



Alfonso Blanco Torrado · 

VIAXAR no verán .está ó alcance de case todos, senón á Expo ou ó 

Mediterrane~. se ás xoias do naso patrimonio natural e artístico, ás ·veces pídennos 

·información sobre posibles rutas, hoxe viaxamos a San Facundo de Ribas de Miño, 

na Paradel.a de Lugo, preto qo Camiño de Santiago, ó que foi un pequeno mosteiro 

do que queda a igrexa e a rectoral. É de gaba-la súa restauración polo traballo que 

se fixo para sanea la xa que. o embalse de Belesar o seu carón tíñaa infectada de 

humidade. Salienta-las pinturas góticas que atopamos en moitas da nasas igrexas 

como unha testemuña daque.les tempos nos que os fregueses, sen moitas letras, eran 

.catequizados a través destes murais. A igrexa contempla ó Miño no medio dunha 

O DÍA DA PÁTRIA 
fainos lembrar aquel .25 de xullo de hai 

trinta anos .(1968) cando a UPG e os 

estudantes de ADEG chamaban a unha 

concentración nacional en Compostela: 

o "Día da Patria" que foi ·desfeita polo 

exército. Era un acontecemento 

celebrado xa noutras horas da r¡Qsa 

historia, por primeira vez, palas 

lrmandades da Fala en 1920, prohibida 

pala dictadura de Primo de Rivera, 

volveu con máis forza na República de 

1931, anos de afervoado amor a nasa 

identidade e de recoñecemento da nos.a 

personalidade histórica. En tempos máis 

recios, desde a postguerra, xa é 

tradicional a misa en galega en Santo · 

Domingo de Bonaval que xunta a 

galeguistas de dentro e de fóra do país. 

Compre facer unha colleita dos 

discursos e arengas desta ·festa desde 

aquelas de Castelao ata hoxe. Como 

rtustración recuperámo-la portada 

dunha lrimia de hai anos. 

explosión de natureza e vida. 

O PRIMEIRO CERTAME DE CORAIS DE 
GALICIA, Vila de Marín, vai ter lugar o 5 de setembro na Festa do Porto, 

' ·convocado polo Ateneo Santa Cecilia "como homenaxe a tódalas agrupacións que coa 

súa ilusión e traballo, manteñen vivas as <;ancións populares, recoñecidas como a 

linguaxe profunda do' naso pobo". Nós sumámonos a esta iniciativa porque sabemos do 

esforzo de moitas persoas e colectivos por manter esta creatividade a flor da pel en 

moitas das nasas aldeas e vilas. Canto ensaio e tensión para harmonizar voces e 

vontades nun ermo no que case non hai apoios nin axudas ás actividades culturais, e 

ás veces nin o agarimo dos máis próximos. Para máis información: 986880283. 

""°'7, .. 
~ 

·sEGUE O AGRADECEMENTO 1~ÓS QUE AMAN 
A GALICIA'; como escribiu Pimentel, sobre todo nos meses de xullo e agosto, 

nos que "pasaron" a tantos deles e queremos lembralos ·con este debuxo de Colmeiro 

e coas palabras sem·pre xustas de José Ángel Valente que segue a falar con emoción 

da súa infancia: "Meu- pai levoume visitar ós seus máis apagullados amigos. 

Chamábanlles roxos, inda que pala color -home roxo, can rabelo- un no.n se decatara 

tanto. Levoume cabo deles ó Mosteiro de Oseira. Si, alí fiquei eu, nena, ollando ós 

roxos. Eles tamén me oi'laron e non sei ben qué sorte de troque houbo nise aliar. 

Endexamais o esquecerei, roxos, polo meu mal fado, ben se vía que o eran, .coitados ... 

Un home marta na cuneta. Un ha muller .que chora. O nada. Paxaro de prata marta. 

Ficaba naso pa,i r.io arresto, melancólico. Os. camións do mencer sementaban de martas 

as cunetas ... ". _ .............. .. 



.I' 

TAMEN VINTE ANOS DE . SARAIBAS 
· ··················· ··························································· ···················· ·············:········· ·· ···············:································································· ······································· ····· ······························ ··· 

·· ·· ···· ······e 

Os vinte anos de Milladoiro, efemérid e dun astro da música e a cultura galega que celebramos con. 

moito gozo, semellaron eclipsar ou esquecer outró vinte aniversario, o de Saraibas, grupo ó que a música 

popular galega, pero tamén a conciencia popular e nacional de Galiza, deben moito. Paréceme que os 

amigos de A Roda deben andar igualmente nos vinte. 

"Unha terra, un pobo, unha fa la" 

Este é o títu lo da súa primeira producción 

discográfica, que yiu a luz en 1980. Pero 

o grupo xurdira dous anos antes, na 

primavera de 1978. Víña nse xuntando 

para cantar nas celebracións relixiosas 

parroqu iais e en festas discretas, máis 

ben privadas; pero fo i na festa de 

Somozas, preto do seu pobo natal, San 

Sadurniño, cando se deron a coñecer nun 

concurso ó que se presenta ron co nome 

de "Chorima", ·que ó pouco mudarían 

po lo de Saraibas. 

A formación orixina ri a, na que haberían 

cambiar algúns compoñentes co tempo, 

era: os irmáns Martín e Miguel Sa njurjo, 

compositores ou arranxadores da letra e 

a música da m'eira nde parte das cancións 

do grupo, Aveli no e Regina Cinza, Enma 

música folk galega e, evidentemente, en Xenebra, París, Amberes, Bruxelas e o 

galega, con base tradicional, pero non mesmo Londres. 

pechada nas melad ías e letras Con Fuxan os Ven tos e Milladoiro 

tradicionais, senón aberta a novas formarón o trián'gulo cabeceira da casa 

tendencias e arranxos. discográfica .9alega Ruada at~ o seu 

Na súa primeira xira promodonal, xa 

compartiron cartel con outro grupo 

musical que acababa de empezar, 

Milladoiro, e cun grupo de danza que 

tiña máis tradición, o Ballet Galega Rej de 

Viana. Por Venezuela seica lles 

. preguntaron estrañados en máis dun~a 

ocasión onde tiñan o "traje regional"; e o 

seu "escandaloso" "Rebola-·bola" tivo 

problemas máis dunha vez. Logo virían 

xiras galegas, numerosas festas 

populares en cidades e aldeas do país, 

pero tamén o festival de Lorient, e 

peche. Precisamente por "facer país", ata 

rexeitaron unha oferta da todopoderosa 

Philips. 

"Un pobo, unha terra, unha fala" tiña 

unha intención evidente, manifestada no 

mesmo título do disco: defender a 

realidade nacional galega, 

particularmente manifestada na lingua 

como símbolo máis esencial do seu ser. 

Non en van o título do tema central do 

disco era "Nación", e o seu retrouso 

cantaba ·esas tres emblemáticas palabras 

que manifestaban a identidade de Galiza. 

Pero Tamén "Galicia nai" de Cabanillas e 

Ca lvo e Elisa Ga rcía. Pretendían facer actuacións en Laussanne, Zúrich "Galega na escala". 

De "Rebola-bola" a "¿Careca?" 

Ó ano ~eguinte do seu primeiro disco veu 

"Xa non podemos calar" (1981), tamén 

·con evidente intencionalidade política, 

manifestada non só na cantiga que da 

título ó disco, e outras como "iAi 

galeguiños!" ou "Os aproveitados da 

fala", senón tamén noutras nas que 

mu·sicaron magníficos poemas de Xosé 

Antón Miguélez, como "Por se chega a 

primavera á nosa Terra". Novas 

compoñentes se foron incorporando 

pouco a pouco con máis ou menos 

estabilidade: Manuel Alonso, áscar 

Sanjurjo, Rosa· Ces, Amparo Calvo, 

Vicente Bermúdez, Anxela Loureiro e a 

última incorporación Juanjo Porta, que 

foi guitarrista de Gwendal. O terceiro 

disco "¿Careca", sa·íu cinco anos despois 



Victorino Pérez Prieto 

(1986), pois xa andaban cun novo causados polos "ananos" que mandan no 

proxecto que · lles había roubar moitas 

enerxías, Cantareliña. O cuarto traballo 

discográfico foi "Camiño longo" (1992), 

que tivo menos difusión; isto, sumado a 

que se pródigaron menos nas actuacións 

públicas e non entraron gustosos no xogo 

dos "chous" televisivos, levou a que nos 

últimos anos algúns pensaran . que 

desaparecera Saraibas. Pero aínda 

sacarían un quinto traballo en 1996: 

"Cancións", en colaboración coa ferrolá 

Anxela Loureiro. 

"Cantareliña", unha aposta polos nenas 

galegas 

Saraibas non se entende sen Cantareliña, 

como tampouco sen o empuxe espiritual 

e materia.! do que foi o seu mentor, 

Ramón Díaz Raña, moitos anos cura de 

San Sadurniño, preto de Ferro!, e hoxe 

por outros .derroteiros distintos dos da 

clerecía. Sobre .todo da man de Ramón 

Raña, . Martín e Miguel Sanjurjo, 

país. Os seus resultados fixeron historia. 

Entre 1983 e 1991, o festival infantil de 

Cantareliña conseguiu reunir un 

numeroso grupo de nenas e nenas de 

distintos centros escolares e asociacións 

de toda Galiza co lema "Mentres canten 

os meniños, Galiza será inmorrente". 

Mentres canten ... na lingua do seu pobo, · 

causa que non está moito á arde do día. 

Por iso é motivo · de gozo e esperanza o 

feito de que convocara ó longo dos seus 

anos centos de nenas; pero tamén que 

producira ducias de cantigas, pois a 

producción musical infantil que foron 

acumulando as súas sete edicións .foi 

enorme e riquísima, aparecendo 

numerosas cantigas orixinais de gran 

cualidade. Foi . pena que non perdurara 

máis esta fermosa e riquísima 

experiencia; con todo, experiencias 

posterio-res como "Xabarin Club" e outras, 

beberon de Cantareliña. 

Cantareliña foi un marabilloso proxecto Saraibas segue vivo, e facendo o que 

que foi adiante a forza de inxenio e sempre fixo, cantar e compor cantigas. 

xenerosidade, moitas veces non Oxalá nos próximos vinte anos nos dea 

recoñecidos e, pala contra, máis ben con outro tanto como nos deu nos vin te 

atrancos, en máis dunha ocasión . primeiros. 

fjGAL~RIA! 
!ARGAD~LO! 

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

~ O CASTRO DE SAMOEDO 
15168 Sada (A Coruña) 
Teléfs. : 981 - 62 09 37 I 62 02 00 
Fax: 981 - 62 38 04 

~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléf.: 981 - 5819 05 
Fax: 981 - 58 18 88 

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

• Zurbano, 46 
28010 MADRID 
Teléf.: 91 - 31O48 30 
Fax: 91 - 31 O 48 30 

(t 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 3716 

• Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf. : 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 4913 

~ Dr. Cadaval, 24 
36202 VIGO 
Teléf.: 986 - 22 00 50 
Fax: 986 - 22 04 74 

· (~ Albareda, 17 
41001 SEVILLA 
Teléf.: 95 · 421 67 08 
Fax: · 95 - 421 67 08 

· $i Via A. Volta, 20 
MILANO, 20121 
Teléf.: 02.657 58 99 
Fax: 02.657 58 99 

$r Oliva, 24 
36001 PONTEVEDRA 
Teléf.: 986 - 85 25 84 
Fax: 986 - 85 7918 
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REPORl~E 
I 

, 
A ESPERANZA CHAMASE CHIAPAS 

Hai uns días brincou a n~ticia de que don Samuel Ruíz, bispo de San Cristóbal de Las Casas, escollido polos 

indios para o diálogo polo paz, qbandonaba. ¿Abandonar don Samu? qs xornais non explicaban, e así a causa 

quedaba nun incómodo interrogante. ¿Que sucedeu? 

Ve/aquí o que nos contó a revista AD/STA: 

Renuncia profética 

Lago de dous anos~in-t~rrupción do 

diálogo de paz en Chiapas,-rnünseñov -

Samuel Ruíz anunciou, o domingo 7 de 

xuño, na homilía, a súa demisión da 

Comisión nacional de intermediación 

(Conai), constituida o 13 de outubro de 

1994 co obxectivo de dar cunha solución 

negociada ó conflicto entre o Exército 

zapatista e o goberno mexicano. 

Unha decisión necesaria fronte á 

renuncia do goberno a proseguir no 

camiño do diálogo tal como estaba · 

deseñado na negociación entre abril de 

1995 e setembro de 1996. Samuel Ruíz 

non quixo seguir de espantallo que 

xustificase a parálise da su posta e p·ouco 

probable boa intención do goberno, 

creándolle a este unha auréola 

democrá~ica da que carece. 

Samuel Ruiz cos imáns Aneiros na súa estadía ·en Galicia 

Don Samuel proclama a necesidade dun 

diálogo directo, sen mediacións. · Pero, 

como sinala Monseñor, o Exército 

zapatista de Liberación nacional 

reaccionou "cun longo, comprensible e en 

definitiva grave silencio que · foi . 

interpretado polo outra parte coma 

refugo do diálogo': 

Estado de persecución 

Na homilía, don Samu lembrou tamén "a 

constante e crecen te agresión a diócese, á 

Conai e á súa propia persoa, induc;ida por 

diversas if1'-s..tancias oficia is "e 

r~centemente levada a cabo con signo;-e 

palabras, en diversas ocasións, polo 

mesmo titular do Executivo", o presidente 

Ernesto Zedilla. 

"Unha persecución sistemática -declarou" 

o bispo-, que se concretou en numerosas 

accións coma a expulsión de sete cregos 

por falsas acusacións; a negación da 

residencia ós axentes de pastoral 

estranxeiros; o presidio de cat'.o cregos 

acusados falsamente e co'n evidente 

violación dos seus dereitos humanos; o 

peche dunhas 40 igrexas; ardes de 

captura de numerosos cregos, relixiosas e 

misioneiros, e presións ós campesiños 

para que afirmen que a diócese ·/les 

entrega armamento': 

Nova etapa 

Ratificando o seu compromiso a favor 

dunha paz auténtica en Chiapas, 

mons.Ru íz afirmo u: ''Acabo use una etapa 

de paz na que cumprimos 

responsablemente o que se esperaba para 

edifica/a" e que no futuro· cómpre 

construir unha nova fas.e na que se 

"recreen as condicións do proceso de paz 

cun diálogo e unha negociación que 

atendan á solución pacífica das causas do 

conflicto': 

Tres horas despois do" anuncio de 

mons.Samuel Ruí_z: os outros membros da 

Comisión declararon en . roda de prensa 

que a Conai "cumpriu o seu oficio 

de mediación" e pedíronlle ó goberne 

federal e esta.tal que amase "polo vía dos 

feítos" a propia vontade de resolve-lo 

conflicto, renunciando á "actual 

estratexia de guerra': 
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Paz a todo transo Non hai capitulación 

Que a demisión de Samuel Ruíz e maila 

disolución da Conai non son de nin.gún 

xeito un acto de rendi.ción, quíxoo 

subliñalo Gonzalo ltuarte, secretario de 

Chiapas, signo de liberación , 

No vindeiro mes de xaneiro o Papa 

realizará un encontro coa lgrexa 

latinoamericana en Cidade de México: O 

crego italiano don Vitaliano della Sala, 

expulsado de México, capital dun Estado 

que comete "innumerables realidades de 

opresión", pregúntase por que se escolleu 

coma lugar do encontro tal localidade 

mexicana. 

Don Vitaliano porfía escribíndolle ó Papa: 

Se realmente é certo que "toda a América 

Latina", e non só México, vive "o mesmo 

inferno" de opresión e dereitos negados, 

sen embarg.o "neste momento ¿qu_e 

mensaxe implícita lle vas .dar ó mundo que 

te vai ver en Cidade de México estreita-las 

f!IOns de quen deu a arde para as matanzas 

de Actea/? ¿Por .que non escolleres m~is 

ben San Cristóbal de Las Casas, onde outro 

bispo poderío ser asasinado coma Romero 

e Gerardi? A esperanza que, aínda sen 

ve/las ideoloxías, violencias e loita de clase, 

unha alternativa ó neoliberalismo · é 

certamente posible. 

Coa vitalidade do seu nome propio, este 

Nun documento co título "Po/a paz: unha 

maior participación da sociedade", a 

Conai acusa ó goberno de continuar 

destruíndo "as condicións necesarias para 

o diálogo e a negociación", mediante 

medidas coma a crecente militarización 
Ruíz, declarando qu~ o anuncio do bispo . crego denuncia que, cando 0 expulsaron 

sobre o inicio du11ha nova eta·pa no de México, el mesmo foi maltratado, sen 
das comunidades indíxenas, a proceso chiapaneco "abre un novo 

multiplicación dos grupos paramilitares, · camiño ó trabal/o pala paz': "É unha boa 

a falta de respecto ós acordos de San nova", dedarou 0 membro da Comisión; 
Andrés, o recente recurso a accións de 

forza nos municipios autónomos. · 

O documento exhorta ó EZLN a continuar, 

"non obstante as provocacións 

gobernativas", a loita "a favor dunha 

solución política.ás inxustizas estructurais 

de Chiapas e do País", e invita á sociedade 

civil nacional e internacional a asumiren o 

seu papel máis a_ctivo que "free as 

estratexias de guerra do goberno e 

favoreza unha paz xusta e digna, que non 

ha ser posible sen o respecto ós dereitos 

colectivos do pobo indíxena e un progreso 

significativo na reforma do Estado e na 

transición á democracia': 

"significa asumí-la realidade e non 

encadearse ó pasado': 

Non faltou, naturalmente, a reacción do 

goberno, que nun comunicado declara 

falsas, tendenciosas e" mentireiras as 

afirmacións de monseñor Ruíz verbo da 

persecución relixiosa contra a . súa 

diócese e subliña que as diferencias co 

bispo son políticas . e non pastarais, e 

derivan do feito de que el "utilizou 

métodos e apoiou accións que 

corresponden ó campo da política, 

contrariando todo o que establece a 

Constitución mexicana': 

que a embaixada italiana atendese as 

súas queixas. 

Ouizais o segredo está en que os políticos 

con mando non teñen sensibilidade para 

a xustiza social. . ¿Como explicar 

outramente que o señor ¡socialista! 

Joaquín Almunia viñese dunha viaxe a 

México falando mal dos zapatistas -xa o 

fixera Felipe González-, e desculpando ó 

goberno dictaturial. Sorprendente a 

clarividencia dos nasos socialistas cando 

todo o mundo" case que de xeito unánime 

respectan a revolución zapatista coma 

unha das máis limpas da historia. ¡Ternos 

uns políticos que non os merecemos! 

Cómpre aquí a frase daquel literato que 

di cía: ¡Pobre México, tan lonxe de Deus e 

tan preto dos Estados Unidos". 

- ················· 
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Chayito é ben coñecida dos irimegos, pois estivera con nós pouco despois do levantamento zapatista. Agora 
envíanos esta carta desde a primeira liña do sufrimento chapaneco. Trascribímola tal como veu, coa súa 
linguaxe directa, coas súas incorreccións gramaticais, crónica de urxencia dunha situación desgarrada. 
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CON.~IO~S,PARABOIAS 
Xosé A. Miguélez E· HIS 1 ORIAS 

, 
UNHA SUPLICA MOi ESPIRITUAL 
O David estaba no paseo marítimo sorte con Encarna: tamén viúva e sen comunicativo pero máis preocupado. 

tomando o sol, e aledouse d.e verme. fil los, resultou unha muller videga e moi Cando lle preguntei se seguía coa 

Nunca o tratei moito,. pero sempre .me afectuosa para os catro. Encarna díxome: 

regalou cunhas confidencias que Ó primeiro viviron no piso de David, en -De vez en cando, agora as pequenas xa 

denotan pala súa parte gran confianza e Arteixo, pero cando as dúas pequenas· . ·remataron os estudios o chaval foise a 

simplicidade de corazón." 

David quedara viúvo moi novo e con tres 

filias, nenas aínda. Fose a necesidade de 

muller ou a preocupación porque os 

peque~os tivesen algún substituto 

Nunca falaron 
de . casa mento, 

a pesar de 
seren os dous 

católicos 

tiveron que ir á Universidade 

trasladáronse ó pisiño de Encarna na 

Coruña, máis cativo pero máis céntrico. 

Poder descansar en · Encarna para 

acompaña-lo crecemento das súas filias 

foi o que especialmente aliviou a David, 

. aínda que sen despreza-la cama e a 

camisiña limpa e pasada polo ferro. Da 

cociña lago se encargou el, pois 

xubilouse antes de tempo e dávaselle 

ben: cando Encarna volvía dos seus 

·labores mat)nais de asistenta nas casas, 

sempre lle tiña o xantar a punto e moi a 

miúdo con algunha das navidades do 

Arguiñano. 

Nunca falaron de casamento, a pesar de 

seren os dous católicos e de viviren en 

situación irregular: a pensión de viuvez 

que Encarna percibía era razón 

Tenerife de camareiro,· total que o máis 

do tempo pásocho en Arteixo ... 

- Ai oh, comenteille, non irás deixa-la 

Encarna despois de que che axudou a 

cria-los filias ... 

- Quemáis quixese, meu amigo, pero son 

eu que cada vez respondo menos ... 

- Dis que cada vez respondes menos 

~ Si oh, ti xa sabes que sempre padecín 

moito dos nervios, e entr~ a idade e tanto 

medicamento o caso é que non che me 

preparo e non a podo traballar ... Non 

creo que a causa dure moito, e ben que o 

sinto porque lle estou moi agradecido e 

es.tábache moi contento con ela, que é 

moi boa muller. Pero xa non está ela tan 

contenta comigo. Ai oh, ti que es cura e 

estás achegado a Deus, acórdate de 

p.edirlle por min. 

materno, o caso é que unha vez pasado o suficiente, e adema is todo se fara Pareceume unha demanda moi espiritual 

· tempo de lo_ito lago buscou unha ·nava producindo con aire de provisionalidade, e fíx~no ó meu modo: ó pouco tempo 

compañeira. David era daquela bo mozo, · como que está de visita aínda que esta se apareceu o invento da Viagra, bendito 

alto e ben parecido, con trabal lo fixo, bo prolongase xa case 15 a-nos. sexa Deus, que contento se porá o David 

home, pero hai que recoñecer que tivo Desta vez atopei a David igual de e que alegría para a Encarna. 

e ········ ·· ···· ·· 
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·ECOLOXIA 
, 

VERAN EN VERDE 

¿E por que non?, porque este ano non trocámo-lo naso xeito de 

disfrutar do verán. 

Na tele estas datas veñen cheas de millóns de coches nas rúas, 

nas estradas, de praias ateigadas, de incendios forestais, de 

bolsas de lixo tiradas nas estradas, ou nos merendeiros, de máis 

coches de caravanas agora para volver a casa, ... e ti un día 

fártaste de tanto agobio, de tanto ruido, de tanta tensión, e dis 

NON. Este verán non máis do mesmo. 

Así que de súpeto pensas, tal vez a sombra dun carballo vello, e 

con calma, a modiño, adéntraste nese bosque de sensacións e 

lembranzas que pode ser un novo verán. 

Aparcas o coche, esquéceste del con certa facilidade, e dende a 

túa casa abres a fiestra e ollas para Galicia. Axiña deixas voar a 

imaxinación, liaste "a manta a cabeza" e saes camiñando a pé, 

ou ben recolles a bici que te agarda durmida no trasteiro da casa. 

Anxo Maure 

Non insistas máis, se podes cóntalle o teu soño a tres ou catro 

amigos, a túa familia por ver se son quen de acompañarte na 

túa viaxe, a soidade a veces non é boa compañeira. 

E xa está; as túas pegadas, as túas pedaladas, marcan o camiño 

e mesmo podes atoparte no Courel, as fervenzas máxicas, nos 

bosques tépedos da Rogue.ira, no frío e limpo Lar, escoitando 

silandeiro o falar do contorno. 

Ou tal vez unha viaxe en tren o perta do río deixándote o carón_ 

do mar que cantaron trobadores e ollas o lonxe as lllas Cíes, non 

. o dubides calle o barco e pérdete entre o berro de trinta mil 

gaivotas a sombra na praia ou ollando para o solpor 

indes~ritible. 

Podes .tamén achegarte o Miño, o pai dos mil ríos galegas, e 

perderte nalgúnha verea vella das ribeiras sagradas, gustando 

do viña ou ~en nas vellas calzadas romanas berrando polo vello 

barqueiro da illa do cabo do mundo . 

. Non cortes alas dos teus soños e achégate as pedras e areas do 

mar mariña nas terras do norte, e sinte .como o carón das 

catedrais mariñas a auga soa nova, neniña. 

E poderíache falar de redescubrir os vellos dolmens,as pedras 

escritas do Campo Lameiro, as abas do Faro, o Castro Baroña, 

empaparte de suor en cada subida, sentir o vento na faciana o 

chegar as baixadas: 

Durmir co ceo como teito nas noites estreladas ou nun vello 

palleiro cando chove. 

Mais sobre todo falar coa xente, cos da terra porque a ben 

seguro descubrirán de ti outro país, e outro xeito de coñecelo. E 

non hai dúbida, este verán si pode ser a grande oportunidade. 

ECO-VERÁN: · 

5 propostas que poden ser cincuenta 

1.- Non prendas lume, nin tires colillas! ten coid_ado co perigo 

de incendios e en caso de tal chama axiña ó 085. 

2.- Leva unh~ bolsa e non deixes tirado o lixo. 

3.- Traca o medio de transporte, menos coche, máis tren, bici, 

autobús ... 

4.- ~ acampada sempre controlada é o mellar xeito de sentir 

algo distinto, diferente ó que facemos todo o ano. 

5.- Apaga a tele, pecha a radio, d·escobre outros sons, o río, o 

bosque ... 



BIBLIA POPUI _A,R 
GALEGA (BPG-102) Xosé Chao Rego 

, 
CANTADE COA ARPA E A CITOLA 

Co templo nace un novo xeito de celebra-fo' culto: 

unha liturxia solemne. Fóronse creando poemas. 

Hoxe témo-/o salterio: 150 salmos. Outros poemas 

andan espallados polo Biblia. Así o salmo 71,22 1 

22 Eu dareiche as gracias coa arpa, 

meu Deus, pala túa fidelidade; 

tocarei para ti a cíto!a, 

Santo de lsrael.2 

A salmodia de Israel debía te-lo seu engodo, a teor do 

que reclaman os babilonios ós xudeus exi/iados,salmo 

137: 

3 Cantádenos cántigas de Sión. 

A orixe dos salmos é o culto, semellantes ós himnos 

relixiosos do Oriente. Unha mostra da diferencia 

témola no salmo 43: 3 

24Esperta, ¿por que estás, Señor, durmido? 

É_rguete, non nos rexeites para sempre. 

25¿Por que escónde-la túa cara, 

esquéce-la nasa miseria e opresión? 

260 naso alento está prostrado no po, 

o naso ventre polo chan. 

21.Érguete na nasa axüda, 

redímenos, pala túa misericordia. 

É complexa a análise do salterio, pois a miúdo 

descoñecémo-/a orixe, pero constitúe un modelo de 

oración moi válido hoxe. 4 Ve/aquí unha sinxela 

clasificación 

1. Himnos de loanza, coma o safmo 98: 

1Cantádelle ó Señor un cántico !10Vo 

pois fixo marabillas ... 

2. De acción de gracias por algún beneficio, salmo 9: 

1 Douche gracias, Señor, de todo corazón, 

proclamo as túas marabillas. 
2 

Alédome, relouco contigo 

e canto o teu nome, Altísimo. 

3. De-pronto ou queixume, así o salmo 3: 

1 Señor, moitos son os meus opresores, 

moitos os. que se levantan contra min ... 

4 Mais ti es; Señor, o meu escudo ... 

4. Salmos penitenciais, tal o salmo Miserere, 130, que 

se atribúe, sen motivo, ó rei David trola pecado: 
1 

Dende os abismos chámote, Señor; 

escoita, Señor, a miña voz ... 

3 Se ti levas conta dos pecados 

¿quen, Señor, se terá en pé? 

5, Sa/m'os da real~za, no día da coroación; salmo 72: 

1 Outórgalle, Deus, o teu xuízo ó rei, 

ó fillo de reís, · a túa xustiza. 

2 Que rexa o teu pobo rectamente, 

ós teUs pobres con equidade. 

A miúdo aparece aleluia (ha/e/u-iah}, que significa 

viva lavé. A palabra hosanna significa axúdanos. O 

vocábu/o amén, adoita traducirse cun subxuntivo: así 

sexo. Pero é moito máis contundente: abofé. 

1 A partir do salmo 9 hai dú'as numeracións: a hebrea e a latina; a Biblia galega utiliza a hebrea. 

A numeración. iatina adoita colocarse entre paréntese. 
2 David era un pastor que sabía tocar e facer poesía. Os salmos atribúense á súa autoría -coma 

os libros sapienciais ou da Sabedoría a Salomón-, pero o salterio, palabra que procede do grego 

e significa cantar acompañado de instrumentos, contén poema de diversas épocas e autores, 

sen que sexa preciso negarlle a David ser autor dalgún salmo .. 
3 Hai unha diferencia: mentres ·as cántigas mesopotamias amasan distancia con Deus, a 

salmodia bíblica expresa confianza e mesmo trata a Deus coma un home: antropomorfismo. 
4 Non me ~esisto a falar do "nacionalismo" do salterio, que reflicte en 15 pezas literarias (do 

salmo 121: "Ergo os· meus ol~os cara ós montes", ó sama 135, que remata: "Bendito o Señor 

en Sión, o que habita en Xerusalén'~ 

e ·············· 
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O NOSOTABOLEIRO 

ENCONTBO-RETI RO 
DO VERAN. 
Convócase o encontro-retiro de verán 

de IRIMIA: reflexión, intercambio, 

silencio, contemplación e festa. 

Centrado no evanxeo. Autoxestionado, 

para tódalas idades, pagado a escote. 

A proposta é: A va/tas coa 

espiritualidade:· a intelixencia e o 

corazón. 

Colaboran na animación: Pepe Chao, 

Tereixa Ledo, Alfonso Mascuñana, 

Daniel López. Do 13 de agosto á. tarde 

ó 17 á mañá. En Vilán de Fornelos. 

Hai que anotarse antes do 30 de xullo 

nos teléfonos: 

982- 168943(Tareixa) 

986-480262(Chon, Francisco) Deixar 

nome e teléfono no contestador 

981'-675205(Ana, Daniel) 

FE DE ERRATAS 
Damos fe de que non somos infalibles coma 
outros. 
Así que, a pesar da discreción dos nasos 
lectores e lectoras e dos colaboradores 
afectados, que non protestaron nadiña, 

queremos deixar constancia de que: 
No número 534 a sección da Boa Nova "A 
clave"(A urdime fundamenta!} era de Xoán 

Carlos Herranz. 
No número 535 a sección Palas nasas 
romaxes medievais, é, como sempre, da 
autoría de don Clodio González Pérez, e non 

de Xosé Antón Miguélez. 
O títÚlo da entrevista a Alfonso Mascuñana 
non era o que aparece u: nada ten que ve-lo 
nosb amigo con Recelle e os seus veciños. 
E a ENTRVISTA a Manolo Regal era .unha 
entrevista, como ·ben se deduce.do parecido 

ou semellanza. 
A redacción 
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Aí vos vai o mapa para que non vos perdades no camiño á XXI Romaxe, que celebraremos en Cadeiras 
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Tintxu 

PECHA[)O POR VACACIÓNS 
Remata o mes de xullo e chegamos así ós días de vacación máis intensa, aínda que 

tradicionalmente sexan datas de trabal/o forte para sectores da nasa poboación. Pero 
os protagonistas máis directos desta páxina, as persoas que máis ou menos 

directamente se entregan á actividade política están fondamente dedicados ó 

descanso, ou a correr~de festa en festa. 

Alá van xentes coma Romay e Rajoy, que lago da polémica suscitada polos seus amigos 

conseguiron que Manuel Fraga lles outorgase a suprema distinción que lle deu a 

Fernández Albor hai case dez anos, cando o apartou do protagonismo: ~a son 

presidentes de honra do PP de Galicia. 

-Pero tamén tomarán alegres vacacións outros protagonistas da política, coma Xosé 

Manu~I Beiras, acabdo de unxir cos honores do te lediario, man a man _con Pujol e 

Arzallus, e lago dun novo .Día da Patria Galega festexado coa moral que dan os éxitos 

recentes e maila esperanza de novas melloradas. 

Non poderán, en cambio, descansa-los esforzados aspirantes a recuperar po máis. 

fondo naufraxio ó que Francisco,¡.Vázquez e mailos seus cómplices conduciron ó Partido 

Socialista. Miguel Cortizo, Pérez Touriño, Abel Caballero, Henrique Curiel e Miguel 

Barros foron as persoas que nestes días máis se significaron (cada un ó seu xeito) nas 

súas ansias de recuperación do capital po lítico que as.siglas do PSOE teñen detrás. 

Os meses de agosto e setembro van ser esenciais para esas persoas, os seus amigos e 

mailas correntes sociais e políticas que encarnan, para poderen d~rlle o dez de outubro 

novas aires ó socialismo galaico de xeito que afronte as eleccións do _99 coas mínimas 

garantías de éxito. De momento xa quedou claro que Xerardo Esté~ez non ·está ·polo 

labor de seguir remando: deuse canta de que tería que bogar contra corrente e agarda . 

que os seus contactos europeos lle deparen oportunidades de fardar que xa non lle 

ofrecen eñ Madrid nin en Santiago. Mentres, en Vigo o compañeiro Soto e outros do 

mesmo cariz tomaron o seu- ocaso tan a peito que aspiran a restarlle un par de 

concelleirns ó candidato González Príncipe. E en Ferrol un par de concelleiros x'a lle 

deron o seu apoio ó inestable equipo de goberno. · 
. . 

Entre festa e festa, os señores da Xunta e de Madrid terán -quizais- tempo para poñer · 

en servicio algúns quilómetros desas autovías que cumpriron en decembro do 97 os 

prazos de execución para os cales foron licitadas as obras, agora que xa arranxaron e 

melloraron a Ponte das Pías. 

A Autoestrada do Atlántico 

seguirá senda un saña (ou un 

pesadelo) para os que 

circulen entre Miño e Ferrol 

ou Rande e Puxeiros. E ¿a 

costa de Herves, entre Carral 

e Ordes? Menudencias. Todos 

sab~mos que todo vai ben. 

Aínda · que agora non 

contemos eón Miguel Angel 

Rodríguez para dicilo cada 

venres, no telediario . 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Era Chauvin un patriota 

francés, e o chauvinismo 

évos ser patrioteiro: 

exceso de triunfalismo. 

2. E a grandeza de Francia 

que eles chaman "la grandeur" 

cultívana os franceses 

sexan "madame" ou "monsieur". 

3. Ninguén calculaba agora 

que ía ter tanta importancia 

que a copa mundial de fútbol 

fose gañada por Francia. 

4. Celebrouse unha gran festa 

nacional·, a todo tren; 

pero notouse a ausencia 
· de Jean-Marie Le Pen. 

5. Racista de ultra-dereita 

ficou mudo, xordo e cego 

ó ver que Francia gañou 

gracias a un xogador negro. 

6. E éon moito entusiasmo 

escribiu máis dun xornal 

que o triunfo tiña unha clave: 

diversidade racial. 

7. E todos contra Le Pen 

e a Fronte Nacional 

que expulsár ós estranxeiros 

ten por teima principal. 

8. E hai quen xoga coa imaxe 

da bandeira tricolor: 

-azul, branco e vermello-, 

¡falta o negro, si señor! 

9. É Zinedine Zidane 

negro con moitos .bemoles, 

pola integración dos negros 

fixo abando cos dous goles. 

10. Hai políticos que pensan 

que foi unha marabilla 

que pode ser comparada 

coa gran toma da Bastilla. 

11. o. goberno aproveita 

ta11 oportuna ocasión 

e o presidente Chirac 

firma o coiro do balón. 

12. o triunfo sobre o racismo 

merece as gracias mil 

anque eu o sinta moito 

polo Cero de Brasil. 




