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Daniel López Muñoz

EDITORIAL O CULTIVO DO VOTO
EMIGRANTE No goberno quéixanse dé que,
no asunto das sospeitas sobre a limpeza do censo e do
voto emigrante, hai unha campaña dos socialistas.
O goberno, sen embargo, debe explicar varias causas,
campañas fóra. Por exemplo, por qué, no censo de galegas emigrados a Nova Orleáns _hai un 7% de galegas e
galegas con máis de noventa anos, ou no de
Montevideo, un 6,4%, qúe son altÍsimas proporcións, ou
cómo na cidade de Bos Aires case ~hegan ó medio
milleiro ps galegas centenarios.
Ta m é n
sería
ben
explicar por
que se introducir o n
reformas na
Leí electoral
que perrruten a inscrición de oficio de tódolos residentes fóra, de
maneira que
se multiplicou por 2,7
o número de votantes posibles que acada os 270.000, e
por qué, sobre todo, non se lles aplica o mesmo criterio
e procedemento que se segue para o voto por correo,
· que é un voto "a petición do interesado", mentres que
ó residente ausente se lle manda todo á casa e abonda
como control do voto o depósito dun certificado en
calquera oficina postal.
E non sobraría unha explicación sobre o acontecido
en Baleares, no que todo apunta a unha operación de
fraude electoral con mercadeo de votos na emigración.
Nas próximas eleccións as estimaóóns apuntan a que
o voto emigrante vai ser decisivo, e a emigración vira en
impúdico obxectivo electoral. O asunto, sen embargo,
vén de moito atrás, cando se consentiron prácticas de
utilización política dos centros galegas e demais entidades da rede asociativa de emigrantes. Estas entidades,
meritorias pero privadas, foron de feito empregadas
como "oficinas paralelas" do goberno autonómico para
a xestión e reparto de axudas públicas·. Traballouse así a
"axuda á emigración" -ridícula en contía pero moi eficaz como imaxe nos medios de comunicación- sen as
"trabas' dunha ad.mini tración pública inzada de funcionarios o peitoso de falta de entusiasmo pola causa
que non ab n "vende-lo producto".
A oposición anda agora apurada, pero, nese terreo tan
traballado, non ten moito' que colleitar.
·················e

O TRASNO DEPENDENCIA CIRCULAR Os servicios oficiais competentes limpáronnos un pouco a conciencia aí atrás, cando descubriron e liberaron á escrava nixeriana, de nome
Grace, que facía traballos diversos para o seu amo, un
dos nosos, a cambio dun teito, catre e pan. Pero a
ingrata liberada amolounos de vez, cando sabemos
que, recuperada das súas doenzas, decide volver. á
escravitude.
Será que os nosos servicios públicos, ·nos que delegamos a solidariedade, son capaces de detecta-lo mal,
de dotarse -de profesion:ais cori competencia técnica
academicamente acreditada e mesmo de construír
equipamentos de acollida que reúnen tódolos requisitos regulamentarios, ... pero son menos capaces, e
con eles todos nós, de seren acolledores, que soa
parecido, pero non é igual.
A muller nixeriana deuse nestes meses unha farta de
liberdade occidental, esa que inventamos para os que
teñen medios e están ben integrados, pero calculo
que,
desque
deixou de ser
titular
de
prensa, debeu
pasar
moita
fame
de
humanidade.
Así que volveu
onda o seu
escravizador,
qmza1s
que
non por medo
á
liberdade,
. como alguén
escribiu, senón
por pánico á
.
.
1ncomun1cación.
A historia de
Grace, parece
unha metáfora
da historia do seu continente de procedencia. Cando
a mala conciencia occidental decide poñer fin á
escravitude e á dependencia colonial, deixa un terreo
devastado, coma o corpo da nixeriana. Pero a depertdenc~a crea cultura e é circwar, así que colonizados e
colonizadores restablecen as relacións de dependencia desde outro nivel, menos brutal quizais, non
menos efectivo.
Somos como somos. E cando nos vemos incapaces
de solucionar un problema, convertémolo en espectáculo.
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Manuel Pérez Blanco

Le 9, 11b-17

· Na lei da selva mandan os máis fortes. Os seus interes~s priCando a xente o descubriu, faino seguindo; el acolleunos,
faláballes do Reino de Deus e curaba a cantos o necesitaban.

van por riba dos do resto da comunidade.
Nas relacións humanas, moitas veces, e en moitos aspectos

E como empezaba a cae-lo día, achegáronse os Doce e dixé-

seg ue primando a leí da selva; con todo inventáronse novas

ronlle:

formas de contractua-la convivencia como poden ser a demo-

-Despide a xente, para que vaian ás vilas e aldeas próximas en procura de sitio para se hospedaren e para que

cracia ou a solidariedade.
A democracia supón que unha maioría ten dereito a impo-

poidan tamén comprar algo que levar á boca, porque

ñerlle os seus criterios, as súas pautas e os seus intereses ó

aquí estamos nun descampado.

resto. A solidariedade significa defender mutuamente determi-

Pero el respondeulles:

nados intereses, ou identificarse con algunha causa que pode

-Dádelles de comer.

·ser xusta ou ·non . .

Eles contestaron:

Os seguidores de Cristo fa lamas de COMUÑÓN: os cristiáns

-Pero ¡se non temas máis ca cinco bolos de pan e mais

ó -recibir a Cristo comungamos con El e identificámonos con El

dous peixes! A non ser que vaiamos nós mercar manten-

e, polo tanto, tamén coa súa opción po·los débiles, pobres e

za para toda esta xente.

pequenos. Por isa a comuñón cristiá implica a aceptación do

Eran uns cinco mil homes. Mais el díxolles ós seus discípulos:
-Colocádeos en grupos de cincuenta.
Dixéronllelo, e sentaron todos. El, colleu os cinco bolos e mailos dous peixes, ergueu a vista ó ceo; bendiciunos, partiunos e

"poder" dos que non cantan socialmente, nas súas queixas en
pral da liberación, da xustiza e da dignidade, case sempre
esquecidas e rexeitadas.
Comungar en cristián debería significar acepta-la "dictadu-

déullelos ós seus discípulo, para que llelos servisen á xente.

ra" do pobre. Por isa a recepción do Carpo de Cristo ou nos

Comeron todos a fartar, e coas sobras encheron aínda doce

compromete de cheo material, humana e espiritualmente, ou

cestas.

se converte nun autoengano seudoespiritualista.

Francisco Xabier Martínez Prieto

A CLAVE

Dádel les vós de comer

Lucas non fai presente afame secular de Xesús que tiña o pobo errante polo
deserto, suxerida por Mateo; sen embargo, si fala da existencia de necesi-

tados; algo característico en Lucas dada a súa constante preocupación
social polos pobres e os pequenos.
A Salvación propoñíase no _Antigo Testamento coma un banquete de abundancia. E aquí fálasenos d~se mesmo banquete, dun signo salvífica dos tempos mesiánicos realizado pcir aquel Xesús, que estivera falándolles do Reino
e que non quedaba só nas palabras, senón que o amasaba en signos coma
as curacións ou nesta multiplicación dos pans, claro reflexo da Eucaristía.
Fronte á teimuda idea dos apóstolos de mercar, presente nos catro evanxe- os, aparece repetidamente tamén nos catro eva _
nxelistas a idea de anacos

sobrantes. E resulta curioso ver que noutro evanxeo (en Xoán) non se fala
de dar de comer senón de distribuír, que é ben dis_tinto.
De tódolos xeitos, Lucas pon esa responsabilidade de distribuir nas mans
dos discípulos, ós que ademais lles encomenda: dádel/es vós de comer. Por
tanto o relato non debe.ser lido simplemente coma un signo máis de Deus,
senón coma unha mis·ión da que Xesús quixo facernos responsables, especialmente para cantos o necesitaban. Poñámo-lo evanxeo en presente, "en
clave de hoxe" e entenderémolo ben.

_
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APENEIRA
A imposición dunha

GLOBALIZACIÓN única preocupa a moitos, por

isa a Fundación Galiza Sempre está a organizar no Salón de Actos do Museo do Pobo
Galega un ciclo: "DIVERSIDADE E DEMOCRACIA", do que quedan dous debates:
"¿España uniforme?", o 13, do Prof. Lacosta, autor

~un

libro co mesmo título, e

"Nacionalismo na aldea global", o 20, do Prof. Huguet, coautor de Os ·naciqnalismos

perigosos, ámbolos dous libros publicados por Laiovento. Fronte ós recortes ~emo
cráticos de moitos poderes supranacionais que están a engulirnos hai que c;amiñar
cara á subsidiariedade: o reparto territorial de poder e a súa coordinación, mesmo

G~S
Fundación

GALIZA
SEMPRE

descentrando desde .a periferia na que nos movemos . .

SEMIN.A RIO DE ESTUDIOS
GALEGOS segue a ser unha

O recoñecemento do

tarefa pendente ... Naceu no 1923 pero a
guerra civil cortou a súa vida e creación
ata que foi refundado no 79 por Isaac

éxposí:;ón

presentada poi - a

poffen3a encarragd_da de

re-

dadar o <¿mte-proyeito d'éstatuto da Galí:;a

Díaz Pardo. Nese medio xbrde o Instituto
de Estudios Gallegos Padre Sarmiento
(1944), enxergado por algúns dos que
integraran o SEG antes da guerra, como
Filgueira Valverde, pero ancorado cara a
outros obxectivos e esquecendo a loita

A DESERTIZACIÓN é

do SEG polo Estatuto e outros intres

un dos dramas actuais: desaparición da

conflictivos desta institución. Na ilustra-

capa vexetal, esgotamento das fontes

ción, o anteproxecto de Estatuto de

acuíferas, o cambio climático ... , e case

Autonomía de Galicia elaborado polo

todo por culpa nasa, coa destrucción do

. Seminario. O 13 de xuño vai ser home-

fogar de moitas especies que desde hai

naxeado en Madrid, onde·vive, Lois

miles de anos comparten con nós esta

Tobío, fundador e actual presidente do

vida e paisaxes e a emigración abrigada

SEG.

de moitos/ás humanas. A desertización
medra cada ano 6 milló.ns de hectáreas
por moitas causas: sobreexp.lotación da
agricultura e da madeira, a irrigación da
terra con auga salgada ... , e xa afecta a
100 países nos que viven 900 millóns de

Aínda que o naso universo é Galicia e, como dicía vicente Risco, sempre mirámo-lo
mundo por un burato de agulla que para nós segue senda a nasa terra, non podemos
esquece-los outros pobos, como

MACEDONIA, con 2 .millóns de habitan-

tes, que está a busca-lo seu espacio na Europa onde desde·sempre foi acosada por .
Serbia, Bulgaria ou Grecia. Hoxe está integrada por unha maioría eslava (510/o) que
tamén comparte con Grecia (390/o) e Bulgaria (100/o) e cunha minoría albanesa (máis
do 300/o) que agora están en liorta na fronteira de Kosovo. Os albaneses queren formar un.grande estado entre os que habitan en Grecia, Kosovo, Macedonia e Albania.
Na foto, dous albaneses fuxindo da:S armas.
·· ··················o

persoas (250 nunha circunstancia moi
degradada).

Alfonso Blanc·o Torrado
Xa son 53 anos de xenocidib para

PALESTINA:

700 poboacións

borr:adas do mapa, 4 millóns de refuxiados, miles· de presos, secuestrados e torturados por un estado e- un exército:
Israel, que admite estes suplicios como
algo legal. .. Nesta intifada dun pobo
cuns medios moi febles xa son 600 os
mortos e 20.000 os feridos. máis asentamentos ilegais e vivencias destruídas
con toda a violencia do mundo ... Xa son
máis de 36 as masacres recoñecidas por
institucións independentes. Rexeitámolo fanatismo violento dalgúns palestinos, pero a violencia xera violencia e a
UE e EEUU son falsos cando non recoñecen a barbarie que esmaga este pobo.
Na foto, o enterro en Belén dun nerio
metrallado por Israel, nun país no que o
530/o ten menos de 17 anos.

O DÍA DE PORTUGAL, o 10, é festexado tamén en Galicia,
sobre todo en Vigo, ó redor do monumento a Cam6es na Praza de Portugal, pero
tamén hai moitos portugueses en Ourense (4.500) e Lugo (1.500). Aínda hai que
multiplica-los esforzos para un maior achegamento, sobre todo a nivel cultural,
xa que ternos un idioma coa mesma raíz e tamén económica e socialmente : as
exportacións ·galegas (peixe, coches, roupa ... ) duplican as importacións (roupa,
peixe, crustáceos ... ). Entre Braga e Guimaraes hai unha importante industria téxtil, pero o problema máis forte segue a se-la emigración na gandería, hostalería,
construcción, etc.

Seguen a denunciarse as actitudes momas no uso do galega na Administración,
ensino, xustiza, etc. e un lembra un texto de Monseñor Araúxo en

BRAS PARA

PALA-

os AMIGOS (1989): "Non hai unha maneira

neutral de sermos galegas: ou somos activa e positivamente ou somos negativamente. Senda como é un pobo ameazado, ou axudamos a que perviva ou contribuímos á
súa marte. Non hai neutralidade posible: ou .amámo-lo pobo galega ou o odiamos.
Os semitas tiñan moi claro que, en fondura, só hai dúas actitudes: a do amor e a do
odio; e tiñan tamén claro que o odio mata a un ou outro nivel. .. Non amar a Galicia
-pobo galega- é matala. A indiferencia nunca é neutralidade".

O Mosteiro das

CONCEPCIONISTAS Franciscanas de Viveiro está a

celebra-los 400 anos da súa fundación durante todo este ano, e así no verán vai
ab_ri-las súas portas para a Expo_sición da Arte Sacra. Dentro del acubilla entre as
súas fortes paredes 19 contemplativas, aínda que chegaron a formar unha comunidade de 42 e foron sempre un sinal e un teste~uño no medio desta cidade; chegaron a contar cun colexio e ten sona a súa repostería e os traballos de tecido e bordado e mesmo lavado que é un servicio que seguen a ofrece-los seus veciños. Na
foto, un dos longos paseos marítimos de Viveiro.
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POLITICA

· Tintxu

QUERIDOS EMIGRANTES ·

f~GAL€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 - 5818 88
~ Provenza, 27 4

08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79
Fax:
93 - 215 01 79
~$ Zurbano, 46

2801 O MADRID
Teléf.: 91 - 3 1O 48 30
Fax:
91 - 31 O 48 30
~~~ Habana, 20

32003 O URENSE
Te léf.: 988 - 37 09 26
Fax:
988 - 37 09 28
~~ Dolores, 55

15402 FE8ROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax:
981 - 35 3716

~$ Pza. Sto.· Domingo, 4
27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 49 13
~$ 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
~ Via A. Volta, 20
MILANO, 20121
Teléf.: 02.657 58 99
Fax:
02.657 58 99
~$ Oliva, 24

36001 PONTEVEDRA
Teléf.: 986 - 85 25 84
986- 85 7918
Fax:
~~ Praza de España, 2
27400 MONFORTE DE LEMOS (Lugo)
Teléf.: 982 -40 26 57
Fax : 982 - 41 60 33

················· e

. Nas sucesivas eleccións celebradas entre 1989 e 1997, o censo de
residentes ausentes, que así se lles chama oficialmente ós emigrantes residentes no estranxeiro, pasou de 45.000 a 232.000. Na actualidade esa cifra achégase ós 269.000 mil.
· Segundo datos oficiais do Instituto Nacional de Estatística, en
Bos Aires había 4 73 galegos con dereito a voto maiores de cen
anos, cantidade que .e n Montevideo ascendía~ 273. Por outra parte,
se a poboación galega maior de. 90 anos ascendía ó 0,7 % da poboación, en Bos Aires supoñía o 5,7% e en Montevideo, o 6,4%.
Por suposto, estes datos oficiais teñen unha forte desviación coa
realidade e así terían dereito ó voto moitas persoas falecidas, algo
que· ·tamén ocorre entre os residentes en. Galicia, pero nunha proporción moito menor. Evidentemente, ata agora non se deu o caso
de que ningú~ mo~to acudise a deposita-lo seu voto nunha _forna,
pero precisamente o problema denunciado polos grupos da oposición consiste en que outras persoas puideron votar no nome dos
falecidos.
Cando alguén quere vo_tar por correo, entre nós, ten que ·cumprir
un conxunto de trámites para facelo, que inclúen a identificación
do demandante, primeiro para solicitar poder votar deste xeito _e
logo para enviar por correo o seu voto. Ós chamados residentes
ausentes mándanlles de oficio as papeletas para votar, que eles remiten por correo sen ningunha garantía sobre a identidade do remitente e incluso unha persoa pode mandar por correo o voto doutra ou mesmo alguén dedicarse a recoller e tramitar votos doutros.
Os partidos da oposición denuncian este tipo de práctiq1s e
mesmo citan anuncios na prensa nos que se chamaba os emigrantes a acudir a tramita-lo seu voto nas oficinas do Partido Popular.
De feito, o apoio destes votantes para as candidaturas ·de Manuel
Fraga foi realmente notable, cousa que, segundo o interesado, é
debido unicamente á valoración qu~ fan do seu traballo e non a
unha manipu¡ación do s~u voto.
A realidade é que nas pasadas eleccións autonómicas o reconto
dos votos dos emig~antes lle supux o ó PP o aumento dun deputado, en detrimento · do BNG. Por iso se entende perfectamente o
empeño dos grupos da oposición po.r mellorar este proceso.
Ten parte da r~zón o presidente da XuD.ta ó dicir que os grupos
da oposición están · en desacordo coa situación porque eses votos
favorecen o PP (se non fose así ó mellor non protestaban). Pero
non a ten cando argumenta que o goberno está facendo o posible
por evitar esta situación: xa van ·cinco anos de goberno do PP e
polo menos desde o 97 os grupos da oposición veñen denunciando esta situación, sen que ata agora se lle puxese remedio.

RETALLOS DE HIS 1ORIA

Celia Castro Ojea

TEMPO DE CONVERSIÓNS
Deixabamos a entrega 'anterior cunha Galicia fe/ta reinado suevo independente, unha
parte da historia que normalmente ignoramos,- porque non estaba nos libros vellos que
se estudiaban na longa noite de pedra, e a penas figuran nos libros de agora.
De doenzas e mi1agres e San
Martiños
A segunda conversión do anamsmo .() catolicismo, nos tempos de
Teodorniro, foi atribuída nos escritos
dos cronistas a San Martiño de Tours.
"Grave doenza tiña o filio de
Khanarico, o rei de Galicia, e ali
había grande parte de gafos. O rei
con tódolos seus vasalos seguía a
- fedorenta secta ariana. Pero vendo ó
seu filio nas últimas falou así: 'Aquel
Martiño das Galias, ¿de que relixión
era? Respondéronlle: 'Gobernou na
fe católica, crendo na l:gualdade de
substancia entre o Pai, o. Filio e o
Espírito'. Es coitado is to, mando u
grandes tesauros_para suplicar a San
Martiño de Tours a curación do seu
filio. Dúas veces pediu a me~cede e,
de segunda volta, unha vez convertido co seu pobo, acadou a curación
-do seu filio".
Daquela, nunha nave bizantina,
chega a Galicia no 550, acompañando ás reliquias de San Martiño de
Tours, e procedente de arreciadas
terras -a Panonia, actual Hungría- un
sacerdote chamado tamén Martiño.,
que pasara moitos anos en Oriente,
na veneración dos santos lugares e no
estudio dos Padres da Igrexa. Este
habería de se-lo apóstolo da. Galicia
Sueva.
A Galicia Dumiensemercé
San Martiño, bispo de Durnio, ó pé
de Braga, era natural dun lugar chamado Sabania, de orixe celta ou sueva,
con moita.s afinidades con Galicia
(aquí tamén temos un Xabarís) .
San Martiño Durniense disque
chega para combate-las supersticións
galegas, celta-romanas, loitando contra o arianismo e o priscilianismo. O

certo é que creou na Galicia sueva
un ambiente diferenciado do resto .
das Hispanias, pois na diocese de
Braga, o ano comezaba no equinoccio da primavera e cóntanse por feiras os días da semana -como actualmente en Portugal. Hai un alleamento do centro peninsular, onde dominan os visigodos, que eran arianos.
A sorra de San Martiño era de prudente e magnánimo, revitaliza o cristianismo, evita loitas internas, a súa
obra é a referencia da Galicia Sueva,
funda mosteiros en San Pedro de
Rocas, Mixós, Francelos, Samos,
Franqueira, Loio, Durnio. No ano
561, asina como bispo de Durnio no
1º Concilio de Braga. Converte os
Mosteiros en centros de oración, cultura e traballo.
No seu tempo érguese a prirneira
catedral de Ourense, no mesmo lugar
que hoxe ocupa a Igrexa de Santa
María Nai.As columnas da súa facha. da son de orixe sueva, posiblemente
do palacio de Teodorniro. Fundou,
tamén o mosteiro máximo (San
Martiño de Mondoñedo) e, quizais,
Morairne, onde nunhas escavacións

se atoparon restos suevos, entre· les
un cáliz de cristal.
Escribiu libros claves para coñecela Galicia de entón. No "Parrochiale
Suevum" recoñécese a organización
éclesiástica da Galicia Sueva. É unha
listaxe de parroquias, na que se observa a prevalencia da Galicia rural. En
"De correctíone rusticorum" escribe contra · as prácticas que consideraba
supersticiosas, moitas herdadas do
neolítico, e contra o priscilianismo.
Prácticas como acender candeas ó pé
das árbores, das fontes, das encrucilladas; botar pan nas fontes; debrocar
gran. e viño sobre o lume .... moitas
das cales chegaron ós nosos días.

A fin de Suevia.
Despois de Teodorniro, o remo
Suevo . camiña cara á súa absorción
polos visigodos mandados por
Leovixildo. Os últimos reis serán
Mirón, Eborico e Andeca. Nas verbas
de San Isidoro: "Destruído o reino
suevo, pasoi+ ó poder dos visigodos,
rematando o reino que durou 177
anos, pero a Gallaecia conquistou ós
seus vencedores".

e············
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CON MARITZETRIGOS E O MOVEMENTO
COLOMBIA, NUNCA MAS ..
Maritze Trigos é dominica e colombiana e, desde hai anos, trabal/a. na Comisión
lntercongregacional de Xustiza e Paz de Colombia, no acompañamento e seguimento
das poboacións masacradas polo exército e os paramilitares. Participou no " 57Q Período
de Sesións de Dereitos Humanos da ONU" na súa sé de Xenebra entre os días 20 de
marzo e 20 de abril. A súa participación foi posible mercé ó apoio prestado pota ONG
internacional "Dominicos por la Justicia y por la Paz" e a ONG española ''Acción
Verapaz~' Nesta sesión actuou como voceira de "¡Colombia, nunca más!;' un informe de
tres tomos que recolle tódalas atrocidades cometidas nos últimos anos nese país contra
a xente máis pobre. Un informe que recolle a memoria histórica para esixir verdadeiros
e non falsos -coma o famoso "Plan Colombia"- camiños de paz. Maritze estivo antes e
despois da súa estancia en Xenebra cos grupos de ''Acción Verapaz" repartidos por toda
a xeografía española e pasou por Vigo invitada pala Comunidade do Cristo da Victoria e
polo Comité "Óscar Romero" de Vigo. Esta entrevista fíxoselle aproveitando esta
"carriiñada" -como ela di.

Maritse Trigos.
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Maritze, ¿Que circunstancias
contribuíron a esa opción túa
tan forte polos dereitos . humanos e a xustiza?
Son varias situacións. Foi un proce o lento, longo, en crecemento e
profundidade. Non é só o meu propio traballo, é o aporte e a riqueza

de moita xente, de moitas situacións, sobre todo do pobo que
sofre, loita e resiste sen perde-la
esperanza. Eles convértense coma
nun pozo de espiritualidade, no cal
Deus se revela desde moitos puntos
de vista: no político, no cultural, no
bíblico e teolóxico. Desde o ano

1962 en que viaxei a Europa para
inicia-la miña formación na congregación das Irmás Dominicas,
tiven xa a sorte de viaxar cun grupo
de cubanos que vivían a revolución
e xa me deixaron unha espiniña. O
maio do 68 en París, cando era
estudiante, o feito de Camilo Torres
vivido no contexto europeo, a
revolución cultural <lesa época, a
teoloxfa da liberación e a espiritualidade desde os pobres, a experiencia dos sacerdotes obreiros en
Francia, Helder Cámara, que viña a
París e compartía con nós, as primeiras irmás da miña congregación
que se foron en inserción, barriadas
en Francia .... todo fo ron sementes.
Quizais, sen embargo, o máis
forte foi sentir en carne propia e
moi de preto o sufrimento, a ameaza, o martirio de tantas persoas
comprometidas e queridas que
xogaron a vida, xente segrar que o
entregou todo sen cálculo nin
medida, o espacio de Igrexa dos
pobres en latinoaméiica, con
Proaño, Romero. Foi todo coma un
camiño de salvación, de purificación, cori equivocacións e impa-

Manolo Sordo
do Estado (2,4%) ou grupos paramilitares (77 ,5%). O problema máis
grave é a violación dos dereitos
humanos por uns paramilitares que
levan corenta anos actuando coa
omisión, apoio e vinculación dos
militares. É o terrorismo d~ estado:
o estado de dereito. desaparece e a
xente non. ere na xustiza.

Curiosamente só
un 20% das
accións violentas
son atribuibles á
guerrilla, mentres
que un 77% son
causados polos
grupos paramilitares co amparo do
exército.

ciencias ... convertido hoxe en resistencia activa e de esperanza. N este
proceso tiven a sorte de convivir
cos gamines, · despois en barrios,
experiencias que me sacudiron, que
fixeron que me caesen ídolos fabri-

o-máis forte foi
sentir
. en carne
propia e
moi de preto o
sufrimento
cados dentro da mesma institución
eclesial, tan normativa ....
A defensa do dereito dos pobos é
hoxe fundamental dado o contexto
de globalización econóniica e política dos países do primeiro mundo,

Aí se orixina a iniciativa
Colombia nunca más . ..
O "Colombia nunca m.ás" , é, efectivamente, o relato desa impunidade. Recóllese a memoria histórica
de 38 .000 víctimas de crimes de
lesa humanidade en tres modalida. des: asasinatos extraxudiciais, torturas e malos tratos e desaparicións
forzadas. É a memoria da resistencia
dos nasos pobos que es1xen
Verdade.

o que produce inxustiza, exclusión
e desigualdade social cada vez máis
escandalosas. Estar aí nunha aC:titude que naza desde o Evanxéo, non
tanto a facer moitas cousas, como
aprender a ser presencia solidaria,
vivir un acompañamento ás comu. nidades desprazadas, sen facer nada
ou moi pouco, pero cunha alegría
profunda de sentir que a vida segue
vivindo no medio da marte .

Sen embargo as solucións
oficiais, non van por esa liña ....
Hoxe, co plan Colom.bia, que é
un plan para a guerra, que é o novo
rostro da Teoría de Seguridade
Nacional ideado por .EEUU,
aumentarán os volumes do naso
"Nunca más". A súa aplicación
comeza a ter graves consecuencias
como o aumento dos desprazamentos por intereses de industrias transnacionais, o aumento de peticións
de exilio, o exterminio da oposición política, a perda de soberanía,
a destrucción ecolóxica, ...

¿Que nos di da situación
colombiana?
A situación de Colombia non é
tan confusa como se pretende. É
complexa, certamente, pero as causas estructurais que xeran violencia
son claras. Colombia é un país de
contrastes, de gran riqueza e biodiversidade, con grandes diferencias
culturais, cunha violencia que dura
50 anos. No 2000 un 80% dos actos
violentos fo ron atribuídos-a axentes

¿Que chamada fai esta situación á Igrexa en xeral e á vida
relixiosa en particular?
Os desafios son moi grandes.
Especialmente, no actual contexto
latinoamericano, e mesmo no europeo, no que se respira un neoconservadorismo relixioso, un volver
recolle-lo que o Vaticano II sacudiu
e procurou mudar. O reto é te-la
capacidade de deixarnos levar polo
sopro do Espírito que todo o
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ción irr.eal: nada pasa, todo está
resalto, ou fan referencia a Acordos,
Decretos, Promesas ...
O máis positivo é o coñecen1en- ·
to e a relación entre os países, o inicio de intercambios e articulación
entre ONG e os apoios que. se
xeran a nivel internacional.

¿Que conclusións saca desta
visita?
Ante todo agracede-la fraternidade e solidariedade que atopei en
cada siti9 visitado. A apertura e
capacidade de escoita dos grupos
Verapaz, Xustiza e Paz, Comités
Óscar Romero, Comunidades de
dominicos e dorninicas. Pénsase
que neste primeiro mundo, como

Recóllese a
memoria histórica
de 38 ..000
víctimas de
crimes de lesa
humanidade

._

recrea, para o que cómpre unha tualidade e unha teoloxía inculturaconversión interior profunda e un das. É unha chamada a participar en
cambio de tantas estructuras reli- movementos de Mulleres, de
xiosas. No caso colombiano, cunha Indíxenas, de N egritude, de campesituación de grave violación dos . siños, de mozos, de ONG de
dereitos humanos·, reclámasenos Dereitos Humanos .. . ·
unha vida relixiosa desde as fronteiras, nó conflicto, onde a vida estea
¿Que tal a experiencia das
ameazada, cun estilo áxil, sinxelo, sesións da ONU? ·
coherente, cunha vida comunitaria
É un mal neces;rio, un espacio
que rompa moldes, que se faga dialéctico. Por unha parte irnos as
tamén comuñón intercongregacio- ONG a presenta-las denuncias
nal e cos segrares que tamén buscan sobre violacións dos dereitos humae viven esta opción pola xustiza.
nos, a esixir xustiza ... pero, doutro
Un segundo desafio serían os lado están os informes oficiais dos
novas espacio pastarais non insti- países desde os seus intereses e perstucionai , nos que se xesta unha pectivas, ·a poiados palas "OMG", é
nova teoloxía e hermenéutica bíbli- dicir, as Organizacións Moi
ca, contribuíndo a novas proxectos Gobernamentais, chamadas tamén
de acción, alimentando unha espiri- Go-Go, que presentan unha situa-

as necesidades pnmanas están
resaltas, se vive para un mesmo,
pero non podemos xeneralizar.
Diría que, en xeral, os grupos cos
que estab.lecí_n contacto tiveron
ocasión de coñece-la dura realidade
de Colombia desde un ángulo diferente ó que presentan os medios de
comunicación. Ademais avanzouse
en formas concretas de vivi-la solidariedade con Colombia: comunica'ción permanente, apoio humanitario, accións voluntarias de acompañamento
ás
comunidades,
denuncias. Un dos compromisos é
sumarse
á
Caravana
da
Solidariedade
para
apoia- lo
Tribunal Internacio_nal de Opinión
sobre o Sur de Bolívar, que terá
lugar en Madrid ó remate deste
ano .

BIBLIA ·POPUI AR
GALEGA (BPG 121)
,

Xosé Chao Rego

,

SUCESION PROFETICA
2

Sam 2, 11-8,29)
O ciclo de Elíseo t aínda máis lendario có de Elías, que xa tivo ahondo con
ser arrebatado nun ceo de lume, e leva séculas pendente á xente de se ha volver ou non. E de Elíseo cóntanse milagres máis numerosos e sorprendentes,
algúns duplicados dos de Elías. Con is.o quere subliñarse que o novo profeta
é herdeiro de Elías. Pero diferénciase en que Elíseo realiza un ministerio
urbano, asentando na capital de Samaría. 1

Cincuenta homes de entre os fillos dos profetas fóronos ·seguindo
dende lonxe, e detivéronse en fronte deles, mentres eles os dous estaban parados na .ribeira do Xordán. Elías colleu o seu manto e
dobrouno, e bateu nas augas con el. As augas dividíronse cara a un
lado e cara ó outro, e pasaron os dous a pé enxoito. 2
O xesto do manto cabo do río simboliza os dous grandes pasos, o do mar das
canas ou da Xunqueira, impropiamente denominado Rubio ou Vermello,
Elías organiza tres peregrinacións: a Betel, a Jericó e ó Xordán . Evoca a
saída de Exipto cruzando o mar con Moisés; xa Jora· a Betel, santuario do
Norte na saída de Exipto, e cómpre o paso de Xosué en vistas á posesión da
terra prometida . 3

Despois de que pasaron a pé enxoito, Elía_s díxolle a Eliseo: "Pide
o que queiras que faga por ti, antes de que sexa arrebatado do teu
lado". Eliseo pediu: "Que do teu espírito reciba eu dúas partes".
Respondeulle Elías: "Pides cousa dificil, pero terala·, se me ves cando
eu sexa arrebatado de onda ti, se non, non a terás.

1 O carro e os cabalos de
lume son elementos de
valor teofánico, e se na
Biblia só batemos con ese
antecedente, a mitoloxía
mesopotámica ten semellantes heroes semidivinos.
2 Seguindo unha .tradición
que xa viinos practicar ó rei
Xaúl, pertencía a unha
comunidade de fillos de
profetas. Con Elías e Eliseo
vemos aparecer eses círculos
proféticos.
3 Elías non era quen a desfacerse da compaña de
Eliseo e dos outros cmcuenca acompañantes.

O carisma profético de Elíseo depende -dúas partes,, coma o herdo do primoxénito-, de que asista á ascensión de Elías e poida dar testemuño.
Mentres ían andando e falando, un carro de lume, con cabalos de
lume, separounos, e Elías subiu cara ó ceo nun remuíño. Eliseo ollaba e berraba: -"Meu pai, meu pai, carro e conductor de Israel".

Elíseo trata de verificar:
Cando deixou de velo, Eliseo colleu a súa túnica e rachouna en
dúas. Despois ergueu do chan o manto que lle carea a Elías e foise.
con el á ribeira do Xordán. Agarrado se con el á ribeira do Xordán.
Agarrado o manto, bateu con el na·s augas, dicindo: "¿Onde está o
Señor, Deus de Elías, onde?. Ó bate-las augas co manto, as augas
dividíronse, cara a un lado a e cara ó outro, e Eliseo pasou. Os fillos
dos profetas que había en Jericó vírono dende enfronte e comentario: "O espírito de Elías . posou en Eliseo".
·

.
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O CAMPO
SANS ALIMENTOS, MENOS MEDICAMENTOS
(Celebración do San Cid re, Trasanquelos, 12 de maio
do 2001)
O día 12 de maio, un ano máis, moitos membros do Movemento Rural Cristián de
Galicia e cantos se lle quixeron engadir, ata sumar máis de 300 persoas, celebrámo-la
festa do naso Patrón, o San Cidre ou Sidra, na parroquia de Trasanquelos, Cesuras-A
Coruña. Fixémolo baixo o lema HSANS ALIMENTOS, MENOS MEDICAMENTOS;' e
fixémolo tamén baixo unha persistente chuvia_ desde o mediodía, por non faltar xa o que
neste longo inverno está senda ben habitual.
nasa reflexión, coa nasa vida, coa · hai grupo do Movemento Rural, e
nosa oración.
tamén porque alí_ está de cura o
Entre outras xuntanzas de encontro
Manolo · Peleteiro, e os seus dous
e formación, unha vez ó ano, polo
irmáns Xosé Carlos e Bieito.Van deiSan ·Cidre, facémo -la nasa festa. Cada xar esas parroquias, e desta maneira
ano nun sitio distinto de Galicia, cada quixemos honralos tamén a eles e
ano cun lema distinto. Xa irnos pala
agradece-lo traballo que levan feíto
17ª festa do San Cidre.
polo mundo rural.
Coma sempre, ás 11 de mañá
O lema <leste ano
fornas recibidos polos veciños co
Desde o comezo do curso, aló por agasallo do humor, do cariño e dun
setembro, estivemos traballando nos
café co"n leite e máis roscas. Despois
grupos, con máis ou menos dedicadun tempo calmoso para compartir,
. ción, sobre o tema dos alimentos: a chegou a hora da celebración: unha
súa boa ou mala calidade, · a forma Eucaristía labrega, feíta con moita
vella ou moderna de producilos, a participación da xente dos grupos.
producción intensiva ou extensiva, a
Presentouse a augardente para un
política agraria . concreta que hai
gran queimada que se faría á tarde, ó
detrás de cada unha destas causas.
tempo que se ían dicindo as causas
Pareceunos un tema moi importante
que queríamos queimar nela, e as
.
.
e ·de moitísima actualidade. Lago, xa
causas que quenan1os av1vecer con
durante o curso, :xurdiría o asunto das
ela. Tamén se fixo unha presentación
"vacas tolas", causa que nos veu
de alimentos nasos, dos que lago
confirmar na oportunidade dese trahabíamos comer. Por eles deuse graballo e da súa seriedade e transcencias coa "ladaíña dos alimentos".
dencia para o gando e para a xente.
Despois da Eucaristía xantamos;
A nosa celebración anual
Ó remate chegamos a esa conclu- acompañóuno-la auga, que este ano
Moitos lectores de IRIMIA xa nos sión simpl.e, pero aleccionadora, de que
anda tan apegada a nós, pero pasámocoñecen , outros · igual non. O
uns alimentos sans fannos xen.te máis lo ben. Lago veu ~ baile e a diverMovem ento Rural Cristián de
sa e cunha calidade de vida mellar; ó
sión, e ó remate a gran queimada
Galicia está formado por varios gru- mesmo tempo producir alimentos para a que se preparou un escon:xuro
po de xente do campo, que durante
sans é algo moito máis respectuoso cos labiego e un brinde tamén labrego. E
o ano se vén :xuntando semanal ou animais, coa natureza, co naso futuro
aló foi a xornada, que . nos resultou
quincenalmente para falar, reflexio- agrario, e co ben da humanidade toda.
ben proveitosa para o carpo e máis
n ar e actuar sobre a realidade da vida
para o espírito: Quedounos gana de
do campo. Facémolo coma crentes,
A celebración en Trasanquelos
seguir vivindo, de seguir loitando no
desde unha sensibilidade cristiá, que
Quixemos celebra-lo San Cidre en campo, pois o "Espírito da Aldea"
procuran1os arrequecer tamén coa Trasaquelos porque é un lugar onde
anda con nosoutros.
··············· ·· e

O CAMPO
LADAÍÑA DOS ALIMENTOS
Porque ti es Pai e N ai creadora,
coidadora de tódolos alimentos,
Dámosche gracias de corazón.
Por Xesús de Nazaré,
amigo de comer e de beber
en mesas ·cheas de irmandade.
Polo Espírito da aldea,
que está misteriosamente presente
na vida agachada en cada alimento.
Pola frescura e a abundancia das nósas augas.
Pola ricura do noso pan,
feito con sabias mans artesás.
Polo caldo de r.abizas,
consola inigualable nos días de invernía. ·
Polos nosos cachelos diarios,
que nos fan na humildade irmáns.

Polo leite auténtico das nosas vacas,
feito de herbas brizas e mantedoras.
Polo noso polbo p.opular,
compartido en feiras, festas e romarías.
Polas nosas troitas e pescadas,
rodaballos e mariscos.
Polas nosas estupendas castañas,
. cocidas, asadas ou pilongas.
Polos nosos cochos, coidadosamente cebados,
de infinitos sabores do fociño ata o rabo.
Polos nosos queixos abundantes,
variados en formas e sabores.
Polas nosas carnes de poldro, de vaca,
de año ou de cabrito.
Polos nosos viños do Ribeiro,
das Rías Baixas, da Ribeira Sacra.

Polas nosas saborosas empanadas
de liscos, d·e berberechos,
de carne ou de bonito.

e . ... ..
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MULLER
E VOS, MULLERES, ·QUEN DICIDE·S QUE SON EU?
Eta zuek, emakumeo~, nor naizela diozue? .
1vosaltres dqnnes, qui dieu qui soc? . .
Y vosotras, mujeres ¿quién decís que soy yo?
celebración na que fixemos presentes
as nosas experiencias de J;l.1.Ulleres que
buscamos a Xesús, que o coñecemos
na profundidade de nós mesmas,
dende as nosas vidas de mulleres, e o
anunciamos ó mundo, igual que fixo
a Madalena a mañá da Resurrección.

Os pasados 27, 28 e 29 de abril
celebramos en Santiago, organizado
polo grupo Mulleres Cristiás
Galegas, o XI encontro Mulleres e
Teoloxía. Fixémonos presentes unhas
300 mulleres chegadas de tódolos
recunchos do Estado Español, a~í
coma do noso veciño Portugal. O
tema das xornadas foi reflexionar a
Cristoloxía en clave de xénero, para o
cal contamos coa presencia da teóloga e psicóloga Mercedes Navarro.
O encontro centrouse en tres
momentos:
no
seu
relatorio,.
Mercedes Navarro perfilounos as claves para interpretar a identidade de
Xesús en relación coa identidade das
mulleres, abrindo a cuestión da teoloxía feminista: Nos obradoiros traballouse en grupos a relación entre
Xesús e 8 mulleres do seu tempo,
analizando nunha posterior m.esa
redonda os novos horizontes que se
nos abren como mulleres crentes.
Nas conclusións, .colectivas e de
grupo, ·vimos como levar adiante o
reto de anunciar hoxe a Cristo dende
a nosa perspectiva de mulleres crentes. Rematámolo encontro cunha

~-J~l'11A__
¿VOLTARÁN?
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Facer presente todo o traballo das
xornadas neste pequeno espacio convértese nunha empresa imposible,
pero s1 quixera facervos chegar
algúns interrogantes para que ti que
nos les vaias pensando. e te achegues
á cristoloxía feminista:

1 ª PREGUNTA.- ¿Por que se establec'e n diferencias entre o seguimento que os homes e as mulleres facían de Xesús?. ¿Por qué nos
gusta imaxinar á . Madalena
"nan1.orada" de Xesús, e ;:i Pedro
como un rudo mariñeiro que ten
moi claro o que quere e segue a
Xesús sabendo o qqe se xqga na
súa causa?. Cambia o arquetipo
. de xénero, o esquema presuposto,
e volve ler o Evanxeo; descubrirás como Pedro segue a Xesús

·
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Marisa Vida/
fascinado pala súa persoa (da
tarefa aínda non sabe nada) e
valorarás doutro xeito á apóstola
Madalena na Resurrección e na
Pascua. Xesús relaciónase, tanto
con homes coma con mulleres, a
partir dun elemento común: a
súa fe. Non fai distincións de
xénero, posición social, ... a pesar
de que estas distincións habías, e
_moitas, na sociedade xudía do
século I.

2ª PREGUNTA.-¿Por que nos
empeñamos en clasificar a Xesús
dentro de títulos semíticos .masculinizados
(Mesías, Cristo,
Señor, Sumo Sacerdote, Filio de
Deus, Rei, ... ) tan perigosamente
proximos ás dinámicas das
estructuras de poder?. ¿Non estaremos a distorsiona-la masculinidade de Xesús meténdoa dentro
de esquemas de dominio machista? Pensa que a masculinidade
non é característica esencial do
ser divino. Paulo recórdanos que
xa non hai distinción entre
xudeu--:grego,
.escravo-libre,
home-muller, pois polo bautismo
todos e todas somos incorporados/ as a Cristo (Rom 6, 5; Gál 3,
28)

4ª PREGUNTA.- ¿Como podemos
aceptar a idea de que Xesús nos
salve a pesar de nos mesmos/as?
¿Acaso non é nasa a responsabilidade dos nasos feítos e pecados?
¿a que vén ese empeño en "solucionárno-la vida" sen contar coa
nasa opinión?. A marte de Xesús
· ten que ser recuperadora de
coherencia nas nasas vidas.
Cando Deus o acolle a el, eremos
que tamén acollerá e ratificará as
nasas vidas, de xeito que a vida
siga vencendo á marte. Nin que
dicir ten que esta toma de conciencia responsable sobre a vida,
marte. e seguimento de Xesús
toca, e moito, a perspectiva institucional da nasa lgrexa.

. . . E poderiámonos seguir preguntando causas sobre os efectos
da perspectiva de xénero na nasa
cristoloxía católica e occidentalizada de principios do século
XXI. Pero non vos quera aburrir.
Sabede que o encontro rematou
en festa (queimada incluída)
onde celebrámo-la nasa sororidade na Resurrección. O Monte
do Gozo foi testemuña d;i· nasa
ledicia de sei- mulleres cristiás no
mundo. Da xuntanza e o compartir sacámo-:la forza para po4er
anunciar a todo o que nos queira
escoitar que Xesús, o naso
irmán, resucitou para todas e para
todos.
Marisa Vidal

MULLERES CRISTIÁS GALEGAS

5ª PREGUNTA.-. Xesús curaba:
¿Pero por que facemos xerárquías de x6nero con respecto á saúde
corporal, asumindo que os.
homes sexan os que xestionen e
ofrezan o recompoñe-la saúde, e
as mulleres como as enfermas e
necesitadas dela? ¿acaso Xesús
non curaba tanto a homes como
a mulleres?. As curacións de
Xesús aparecen sempre como
símbolo. da presencia de Deus
entre a Humanidade, así qu.e si
asumímo-lo esquema de muller3ª PREGUNTA.- ¿Onde quedou
corpos coITflictivos e homes-caraquel xeito de facer teoloxía
basea.da na propia experiencia de
pos dadores de saúde seguiremos
dando autoridade e capacidade
Deus? ¿Acaso · non era este o
de xestióri dos homes sobre o
xeito do .Pobo de Israel, que le na
carpo das mulleres. E non só iso,
Historia a súa Experiencia de
senón que ademais supoñemos
Deus? A cristoloxía crítica femique só os homes poden chegar a
nista ten coma piar fundamental
a expenenc1a das mulleres.
ter capacidade p~ra f~cer signos
que sexan presencia de Deus na
Baseándonos na experiencia que
Humanidade. ¿Vedes onde quera
de Xesús teñen as mulleres que
camiñan ·con el, nos ·. podemos
chegar? ¿Non estaremos apoiando neste esquema a relación disrevisa-la nasa propia experiencia
crente, seguir dicindo quen é ·
tinta que teñen os homes e as
mulleres respecto dos sacramenpara nos Xesús, e anuncialo a
tos?
todo o que nos queira escoitar.

e···············

FALANDO
DALINGUA

Lidia e Valentina

APRENDENDO IDIOMAS E
DESAPRENDENDO ESCRITURA
Vén o euro, a moeda única pero nunca chega o icliom_a universal, e ¿sabedes por que?. Podemos parafrasear ó grandísimo rianxeiro que o reflexionou
do seguinte xeito: O s homes nunca chegarán ó idioma universal porque o
home ten capacidade de raciocinio e diferénciase dos animais que non o teñen
e l~dran, ouvean, rinchan... igual en Galiciá,
Arxentina, Holanda ·ou
Sudáfrica.· Eles están no
idioma universal pero
nós non. N ós ternos unha
lingua .que reflicte a nosa
cultura e a nasa forma de
pensar. De tódolos xeitos
apren:demos outras linguas , aprendemos sobre
todo inglés. E deunos por
botarnos a pensar
no
caso ante a proliferación
de locais que se enchen
de ordenadores para
aprender idiomas, basicamente inglés. Entras, sen"Veña, rapás, repite mentres boto un ghrolo: little sarditas, colocas uns cascos e
ne, little sardine, little sardine:'
escoitas ó tempo que
miras uns macacos na pantalla. Seica é un sistema infalible para a aprendizaxe
de linguas estranxeiras, apréndelo tal e como o aprendiches o teu idioma
materno, sen aprender regras, só escoitando e escoitando ata que todo "che
soe" como é. Perdoade o noso escepticismo ó respecto, quizais motivado ·pola
nosa deformación profesional que .entende que calquera lingua , igual ca calquera outra cousa apréndese mellar se sabes como funciona, como está estructurada. Pensamos nós, e comprobámolo en propia carne que se nos din que
unha lingua leva o pronome, J?Oñamos por caso, antes do verbo xa nos queda
asimilado para construír frases rapidamente antes de esperar a que nos "soen"
tódalas frases posibles. Este proceso da "asimilación" a base de escoitar é lenta,
non negamos que poida ser efectiva para aqueles que non recorden o que é
un pronome ou un adverbio e que non lles apeteza recorda-las bancadas do
instituto e véndase cun ordenador diante lles pareza que ·están moito máis
metidos no progreso e na aprendizaxe interactiva e iso xa supoñía uns coñecementos incribles.
Agora que empezaron os cursos de galega de iniciación e perfeccionamento e parece que a todo o mundo lle custa tanto asistir a eles, pensamos que
tal vez haxa que investir en poñer un localiño en calquera sitio, comprar uns
ordenadores e poñer ó persoal a escoitar gravacións de xente galega falante
con estructuras galegas e fonética galega, ata que lles soe ben e non deixalos
pasar d_e lección ata que "xouba" soe como o din as peixeiras de Muros e dis'._
tingan a póla da árbore da pola que pon os ovos. A. cuestión é que saberemos
menos gramática pero se salvámola pronuncia· e as estructuras orais e conseguimos que a xente que non vive en galega lle saíse con gracia o
idioma ... ¡bendito sexa o invento!s
···············o

O CANTAR DO IRIMEGO
1. Nos Palacios Vaticanos
teñen o asunto cru
por un problema de ritos
. no que anda un hispo zulú .
2. Se_algún día un monseñor
se pon a xogar ó bingo
que repare en que non leve
de premio a Emmanuel Milingo.
3. No ano 69
no tino do Vaticano ,
Paulo VI descubriu
a talla deste zambiano.
4. Pra que ningüén dubidase
do pontificio interese
con só 39 anos
hispo foi pra unha diocese:
5. Non bispado calquera
serrón, como está mandado,
no~eouno para Lusaka
que· vos é arcebispado.
6. U nha das cualidades
que din que ten monseñor
é o de ser bo _menciñeiro
que hoxe chaman sandador.
7. Coa axuda de xente rica
e a surn.a de bos talantes
conseguiu para os zambianos,
ter clínicas ambulantes.
8. Polo ano 82
xa en Roma estaban fartos
pois sobráballe-lo demo
e en cambio, faltaban cartas.
9. Na Curia Romana estivo
nun cargo na Emigración
para telo algo ocupado
por culpa da secta Moon ..

1O. Precisamente en Roma
-como resulta ordinario-,
para meigo e exorcista
tivo o mellar escenario.

11. Tamén cantante se fixo
e seguro, o 1nesmo de1no
induciuno a-ir de figura
no Festival de San Remo.

12. Dálle agora por casar
e faino un tanto ó tun- tun
casa: dentro dunha secta
perversa: a Igrexa Moon.

