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EDITORIAL POLÍTICA: CRÓNICA 
DUNHA MORTE ANUNCIADA Se un repara 

na realidade política que nos rodea, o panorama non pode ser máis 

desolador. Tres exemplos. 
Primeiro. Escribimos este editorial días antes de que se volvan 

celebra-las eleccións en Madrid. Ali dúas persoas determinaron 
que a decisión tomada polos votantes o 25 de maio non era váli
da. ¿Que fixeron os partidos? ¿Buscaron un acordo que acurralara 
os chantaxeadores? ¿Respectaron a decisión dos cidadáns? Non, 
repartiron as culpas e o· proceso vólveuse a repetir. Dúas persoas 
derrotaron a democracia. 

Segundo exemplo. Soldados españois marren en Turquía ó estre
larse o avión no que viaxaban. O Ministro de Defensa, Federico 
Trillo, explica o sucedido: "había circunstancias meteorolóxicas adver-

sas)), demóstrase que é mentira; "o avión tiña asentos confortables, aire 
acondicionado, servicio de cátering, azafatas, cuartos de baño .. ·.)); as fotos 

que aparecen na prensa mostran claramente o contrario; "non 
había queixas anteriores ó sinistro)), posteriormente documentos ofi

ciais demostran o contrario; e así ata nove mentiras máis. Son 62 
os mortos, ¿presentou alguén a súa dimisión? Non, resulta que son 
os familiares os que pretenden ''politiza-lo asunto)) . 

. Terceiro exemplo. Folga xe'ral. CCOO denuncia a manipulación 

do informativo de TVE. Prodúcese unha sentencia que condena a 
TVE. ¿Pasou algo un ente público manipulase de xeito probado 
unha información? Non. ¿Pasou algo porque se resistise a cumpri

la sentencia? Non. ¿Pasou algo por que, finalmente, o fixese dun 

xeito case que burlesco? !ampouco. 
O diagnóstico comeza a ser de gravidade. Dende hai algún 

tempo, político e política é para a xente sinónimo de corrupción, 
mentira e falsidade. Non hai que ser alarmistas, pero tampouco 

compracentes, se non pode que un día a xente perda definitiva-:
mente todo o creto no sistema e espertemos con "Terminator" 
presidindo o noso goberno. 

Bea Cedrón Vilctr 

A AQUELA ¿ERRO NA 
TRANSMISION DA MEN-
SAXE? Con motivo da celebración 

das consideradas festas patroais populares 

de Galicia, achegouse ós intramuros da 

cidade a "troupe" dos que van ladrando o 

seu rancor polas esquinas (léase "Nunca 

M~. ") a1s . 

Digna, moi digna ela, rexeitou unha e 

outra vez a invitación a narra-la súa ver

sión en forma de conto sobre o ghalipote 

porque, levada pola insconsciencia da 

mocidade, aínda non foi quen de poñer a 

xeito a súa voz crebada e que ese día esta

ba, ademais, especialmente rota e inacaba

da. 

Foi, sen embargo, a insistencia dos compa

ñeiros da organización e o grande interese 

que demostraron os que a levaron a clau

dicar e comparecer <liante da audiencia 

amoreada baixo a chuvia queda <liante da 

Casa do Concello. 

O esforzo e o inten~se de Digna, sen 

embargo, non foi dignamente correspon

dido. Por detrás dela preparábanse as actua

cións que a seguirían. Unha organización 

rigorosa e concienzuda, ben intencionada 

(vaia sempre por <liante) pero tan ensimes

mada que non reparaba en que Digna, coa 

súa voz agonizante, non era quen de se 

concentrar nin de falar con aquel rebum

bio. 

E mira ti" o que é ·a vida que, sen querer, 

foime da-la cabeza á teoría da comunica

ción e a todo aquilo da mensaxe, o emisor, 

o receptor, o código, etc. E que, nese 

mesmo edificio que nos albergaba baixo os 

seus soportais barrocos, non hai moito 

houbo un cambio parcial de dono ... ¿qui-. 

zais por algún problema de erro na emi- .

sión/ recepción da mensaxe? ¿Ou non? 

¿Ou case? 

• •, 1 



BOA NOVA 

1 A CLAVE 
Xabi Blanco 

¡ Fóra medos! 

O presente texto forma parte do gran discurso de despedida de Xesús, capí

tulos 13 ó 17, de intenso carácter eclesiolóxico. 

Na parte que lemos hoxe, Xesús comeza cunha exhortación.: "non vos ago

niedes, crede en Deus e mais crede en min". 

Supera-la angustia e ter confianza en Xesús convértese en fundamental 

para construí-la nova comunidade. Trátase dunha comunidade chamada a 

supera-la angustia da marcha (= morte) de Xesús, dado que se trata· dunha 

marcha cun obxectivo concreto: preparar un novo Fogar, a Casa do Pai de 

Xesús en oposición ó Templo. Fronte a un Templo caracterizado pola exclu

sión e o seu caráéter selectivo, a Casa do Pai é "un espacio" para tódalas 

culturas, tódolos pobos, tódalas xeracións e tódolos xéneros. Casa sen 

exclusións, pois. 

A propia morte e a das outras persoas asústanos, inquédanos ... , pero este 

evanxeo dános unha visión nova: a morte como Encontro. 

Superámo-lo medo á morte se facemos da confianza en Xesús e no Deus de 

Xesús experiencia persoal e experientia comunitaria, eclesial, que non ecle

siástica. 

_ ............... . 
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APENEIRA 

SEMPRE MAR é o disco-libro que vai ser presentado pala · Platafor~a con

tra a Burla Negra, o día 13, na Sala Nasa de Saritiago. Son centos de colabor¡:¡cións de 

creadores, os consagrados e os novas valores, os anónimos o es máis coñecidos ... , todos 

nunha soa voz: a da carraxe e a denuncia contra a desfeita do Prestige. É a crónica 

ateigada de humor e ironía dun ano de frustracións pero tamén de fe no futuro do naso 

pobo: música, poesía, fotQgrafía, banda deseñada, etc. 

Nestes días de defuntos rezamos co poema 
16 NAI" de Lois Diéguez. Compúxoo o 

25 de novembro de 2002, no .día do pasamento da súa nai e acompañóunolo con esta 

ilustración de Pérez Porto: 

Eu quera que vaias alí, 

Onde a túa crenza criou outro mundo. 

Mais quera-te aquí 

Sempre comigo. 

Presenza cósmica a cintilar, 

Carpo onde nace o ar 

Para sustentar- nos. 

Castiñeiros de Liñares 

Onde as ilusións se cenden, 

Rol as iniciáticas de Cavos 

-a mor florido e degolado-

sombras de Següín na reitoral, 

camiños serpeados de Monforte, 

sores, ªº fin, de pombas e de flores 

nos teus olios 

-oh, liberdade, renovado ser!-: 

aquí vos teño, hoxe, 

a vintecinco de novembro, 

neste corazon sangrante 

que busca a fonte das túas 

alegrías. 

Aquí te teño, nai, 

Apertada en min 

A carraxe e carga profética do 

PADRE SILVA ~egue desen

mascarando a prepotencia do poder e, do 

capital. Un xuíz subliña a autenticidade 

das denuncias do creador da "Cidade 

dos Muchachos" de Ourense, ·cando 

declara "a mala fe" que acada a "cota · 

do escándalos" da Xunta. O trato entre a 

Xunta e esta institución era dedicar 

unha veiga destas a vivendas sociais, 

para o que a Xunta solicitou as respecti

vas exenci-óns fiscais, pero o furor publi

citario do "Novo Milenio" catapultado 

por Fraga en Ourense marcou nestas 

parcelas un campo de fútbol. Silva foi 

calumniado e sufriu todo tipo de a~draxe 

e pérsecucións cando denunciou este 

atrope lo. 

Como unha sobreira antiga, como unha edra centenária, 

Como un~a chama 

Que deixa a luz e mais a vida. 

o día 1 celebramos UNHA LITERATURA SEN 
FRONTEIRAS. En Amarante, Manuel María e outros asís.ten ó congreso 

dos 50 anos da marte de Teixeira de Pascoaes, rnentres outros asisten en Guernika ó 

Galeuzca: "Memoria e literatura. Memoria do S. XX: guerras e posguerras". Na foto, 

Marica Campo, unha das participantes deste Galeuzca, que vén de ser agasallada co 

Premio da Asociación de Escritores Galegas pala súa novela Memoria para Xoana, 

considerada polos escritores como o libro do 2002. 
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Os días 7, 8 e 9 ten lugar no Pazo de 

Congresos de Santiago o" Forovol, co 

lema do 
11 VOLUNTARIA

DO SOCIAL Ó 
VONLUNTARIADO 

AMBIENTAL": o Prestige, 

desenvolvemento, a Universidade, só a 

de Santiago articulou máis de. 16.000 

accións despois do Prestige. Na foto, o 

vigués Antdnio Valverde, xornalista, que 

· despois de trabal lar en Honduras no 

verán a través de Solidariedade 

Internacional de Galicia, proclama ó~ 

catro ventas que hai que ser solidario 

tódolos oías e demóstrao cos documen

tais que· filmou sobre os proxectos de 

desenvolvem.ento naquela rexión. 

-

A visita ós CEMITERIOS máis 

achegados transpórtanos á nasa tradi

ción literaria: San Francisco· de Ourense, 

onde repousan Otero Pedrciyo, Blanco 

Amor, José Ángel Valente ... , San Amar~ 
da Coruña preto de Curros, Pondal, Luís 

.Seoane ... , Berlín, Montparnase de Pads. 

Pero hai cemiterios máis tinguidos de 

sangue que reflicten outra faciana da 

historia, coma este de Saraxevo, froito 

da guerra. Para comprender este inferno 

podemos le-lo libro do catalán Eduard 

Márquez: O silencio das árbores, onde só 

a música e a arte son capaces de salvar

nos, o mi.to de Orfeo que baixou ós 

infernos e á súa volta instituíu uns 

sinais que amasaban os misterios do 

máis alá. 

BOLIVIA fúndese cada vez máis na miserja e na violencia, o 640/o vive na 

pobreza (o 400/o na miseria máis extrema). O pobo loita con.tra a corrupción salvaxe 

e a represión que sofren a través da venda do gas natural a unhas petroleiras e mul

tinacionais que están a esquilma-lo país. Un dos loitad_ores é o misioneiro de Muros, 

Francisco Dubert, na foto, con máis de 40 anos traballando ali, concienciando 

. socialmente os universitarios, fundando unha ONG para axuda-los indíxenas coa cre

ación de escalas ou iniciativas económicas para exportar carne de llama ou tecidos 

artesana is. 

200.000 AVES MIGRATORIAS invernan nas nasas costas: 

álcidos coma araos e papagaios mariños que pasan moito tempo .na auga buscando 

alimentos, tamén nos humidais, ou os rnascatos. En 1996-2000 censan. 358.853 aves 

acuáticas que invernaron en ·33 puntos da costa e en 24 humidais interiores. 

Pertencen a 103 especies de 22 familias. As máis comúns son ánades, o "correlu

mus", a cerceta, o cormorán, a ave fría ... E os acubillos máis preferidos son .o cqm

plexo Umia-0 Grave, Ortigueira, Baixo ·Miño e Corrubedo e os humidais das 

Gándaras de Budiño, a Limia e Terra Chá. O chapapote matou 33 fulmares boreais, 

unha é a ave máis vella, "Elizabeth", anelada en Gales hai 51 anos; outra cruza neste 

outono o naso mar. 

e ....... ........ . 
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·POLmCA Tintxu 

VIGO COMO SÍNTOMA 
Aínda que tódolos lectores tiveron ocasión de seguir amplamente o culebrón da crise 
municipal viguesa, seguramente cabe aportar algunha reflexión máis ó respecto. Nos 

case 24 anos de corporacións democráticas, a alcaldía de Vigo estivo nas mans dos tres 
grupos que actualmente teñen peso político en . Galicia. Algo así sucede u tamén en 

Ferro/. Son estas as únicas cidades onde nunca houbo alcalde de UCD. 

Nas outras cinco cidades galegas tamén houbo alter-

, nancia de grupos políticos na alcaldía, pero nunca houbo 

tantos sobresaltos coma en Vigo. A crispación foi a tónica 

dos sucesivos gobernos municipais, durante os gobernos 

dos socialistas Manuel Soto ou Carlos González Príncipe. 

A xestión do PP coa maioría absoluta do exconselleiro 

Manuel Pérez (que tiña como concelleiro outro exconse

lleiro, Gil Sotres) non foi prec'isamente brillante, permi

tindo a recuperación dos partidos da esquerda. 

Pero a corporación seguinte, formada logo' dun dificil 

pacto entre nacionalistas e socialistas, non conseguiu traer 

tampouco a calma. A actitude do socialista González 

Príncipe, que se consideraba a si mesmo com.o coalcalde, 

restoulle moita eficacia á xestión e mereceu ser desauto

rizada polo seu propio partido, que buscou en Pérez 

Mariño unha táboa de salvación. 

Pero este cambio, que acabou dándolle alcaldía á lista 

do PSOE, non supuxo sequeia a normalización desta for

mación política: aínda hoxe seguen rexidos por unha 

comisión xestora e non se atreven a facer unha nova 

asemblea local, porque a maioría segue apoiando a 

González Príncipe. E iso tamén se re:flicte. no propio 

grupo municipal, onde Pérez Mariño se sente lexitimado 

para actuar pola súa propia conta, partindo dos votos reci

bidos do PSOE e BNG no inicio desta lexislatura. 

Pero hai que ter en conta que este alcalde durante toda 

a campañ~ electoral sempre actuou·pola súa propia conta, 

obtendo como. de milagre os votos dos vigueses, que nin 

sequera chegou a pedir. E logo no goberno municipal 

multiplico u os xestos de provocación . contra os seus alia

dos, igual co seu continuo desprezo polo galega. 

Todos estes factor~s fan moi dificil recompoñer un 

pacto. A vida municipal e toda a cidade de Vigo merecen 

e necesitan outra actitude ·dos seus responsables. E supo

ñen tamén unha chamada de atención sobre a fraxilidade 

dos partidos políticos, que logo de máis de 25 anos de 

democracia non acaban de se ·asentar. Porque as dificulta

des dos pactos municipais do 97 e do 2001 e· os desen

contros posteriores na súa aplicación veñen a demostrar 

que o caso de Vigo non é único, aínda que sexa . o máis 

grave e visible, entre outras causas por afectar directa

mente a preto do quince por cento da poboación galega 

que ali vive e por envelena-}a atmosfera política xeral. 



FORO ENCRUCILI A,DA 
, 

XVIII · FORO RELIXION E CULTURA EN GALICIA 
Galicia despois do Prestige 
PROGRAMA 
SANTIAGO, 8 DE NOVEMBRO 

9:30 Presentación: María Luísa Vidal Collazo 

10:00 Relatorio: O problema ecolóxico, por Uxío Labarta 

12:00 Relatorio: Repercusións .socio-económicas, 
por Xoán López Facal 

14:30 Xantar 

16:30 

18:30 . 

Respostas da Igrexa, por Xoán Manuel Neira Pérez 

Celebración-Clausura 

' I • 

XVIII mRO RtllXION t CUlfüRA tN GAUCIA 
Galicia despois do Prestige 

Encrucillada 
8 NOVEMBRO 2003 . 

Auditorio de Galicia (O Burgo) 
SANTIAGO 

Cando ENCRUCILLADA pensou 
o tema do Foro do 2003, pasaran a 
penas dous meses da traxedia do 
Prestige. Pero non dubidamos moito. 
Algo nos dicía que, desgraciadamen
te, ó cabo dos doce meses ía ter aínda 
actualidade ahondo para poder refle-

. xionala. Hoxe, a piques de cumprir o 
ano, os medios non deixan de ofre
cernos a diario información sobre 
aparicións de chapapote, sobre deci
s10ns tomadas no parlamento 
Europeo, sobre futuros plans de eva
cuación do fuel, ou declaracións de 
científicos e expertos sobre as conse
cuencias ecolóxicas, económicas ou 
sociais que cada día se analizan de 
novo. O clima do FORO será unha 
axuda para afondar nas consecuencias 
deste acontecemento e na resposta 
que desde a nosa condición ternos 
q~e dar. 

(Recollido do programa de 
Encrucillada) 

e··········· ··· 
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O PAPA. QUE FO·I ·E. O PAPA QUE QUEREMOS 
Unha vez pasados tódolos festexos dos 25 anos· de pontificado de Xoán Pablo //, e xa 

fóra de toda boráxine celebrativa, pareceunos oportuno. ofrecer unha reflexión sobre o 
papadq, dende unha dobre perspectiva: por un lado a institÚción e por outro a persoa. 

As reflexións.son de Victorino Pérez Prieto e Pepe Chao. 

Unha figura para a historia 
N on hai dúbida de. que Xoán 

Paulo II foi unha figura fundamental 

no século XX e na súa transición ó 

XXI e que ocupará de xeito especial 

un lugar moi destacado na historia da 
Igrexa Católica. Entre outras causas, 

porque pode converterse no terceiro 

pontificado máis longo; só tras do 

hipotético de San Pedro e o real de 
Pío IX (31 anos e medio). Pero, ade

mais, pala obra que deixa tras de si: 

máis escritos, discursos, canoniza

cións, in tervencións públicas, viaxes, 
etc. ca ningún dos _seus predecesores. 

No ano 2000, con ocasión do 

seu 80 aniversario, o cardeal Daría 

Castrillón, prefecto da Congregación 
para o Clero, dixo: " Sentimos que 

no guía un home de D eus, que con
qui tou o amor e o respecto máis aló 

de calquera barreira humana". Pero 
nun artigo publicado daquela en 

Irimia (nº 582) xa falaba de que esta 

opinión non era tan unánime. 

Xoái;i Paulo II, a pesar da súa fe 
·incontrovertible e os seus numerosos 

valores persqais, a pesares dos seus 
· trazos "modernos" ( crebou as barrei

ras papais e vaticanas, facfa deporte, 

sabía utiliza-los medios de masas ... ), 

parécenos a moitos que non só 
representa o autoritarismo ·prepoten

te, desconfiado do mundo, senón que 

. marco u unha pegada involucionista e 

restauracionista na Igrexa, que a fixo 

retroceder moitos anos respecto do 

avarice que supuxo o Concilio 

Vaticano II. Con el e o seu grupo de 

goberno no Vaticano, a Igrexa perdeu 

un tempo precioso no necesario 

aggiornamento que iniciara cos seus 
predecesores, e non soubo da-las .res

postas que necesitaba o turbulento 
mundo de finais e comezos de sécu
lo. 

Un pontificado controvertido 
Facendo un balance do 

Pontificado, cómpre salientar como 
indubidablemente positivo a súa 
defensa da paz mundial e a crítica do 
totalitarismo. Tamén a defensa da 
xustiza . e os dereitos dos pobres; 
mesmo cunha valente crítica dos 
excesos do neoliberalismo capitalis
ta ... , aínda que sen cuestiona-los seus 
fundamentos perversos. · 

Tamén salientan documentos, 
reflexións e manifestos públicos 
valiosos. Algúns tan fermosos como 
as súas pnmeiras encíclicas 
"Redemptor hominis" (1979) e 
"Dives in mi_sericordia" (1980), e tan . 

significativos para o pensamento 
social da Igrexa como a "Laborem 

Xoán Pablo 11 
fixo 

retrocede-la 
lgrexa moitos 

anos 

· exercens" (1981), a "Sollicitudo re1 

socialis" (1988) e a "Centesimus 

annus" (1991). A carón deles están 

outros polémicos como as encíclicas 

morais "Veritatis splendor" (1993) e 

' ~Evangelium . vitae" (1995) e o seu 

polémico Catecismo Universal. 

Como negativo un non pode 

ocultar varios aspectos de cara ó inte-

l 



rior da Igrexa, e de cara ó murido. 
No primeiro aspecto cómpre salien
ta-lo reforzamento do autoritarismo 
papal e vaticano, fronte á necesaria 
democ~atización da Igrexa que se 
iniciara con.Xoán XXIII. Un autori
tarismo vehiculado, sobre todo, pala 
Curia vaticana e a poderosa . 
Secretaría de Estado. 

Ligado a este autoritarismo está 
o escurantismo no goberno-da Igrexa 
e a exclusión de calquera tendencia 
espiritual ou teolóxica que non fose 
submisa ás posicións restauracionistas 
do Vaticano. Este pontiqcado poten
ciou os novas movementos eclesiais 
neoconservadores, (Comuni.ón e 
Liberación, os Kikos, Focoloaris e 
Legionarios de Cristo ... ) e deulle 
máis poder a mitras como o Opus 
Dei, que foron a súa imaxe cara ó 
mundo, a través de portavoces como 
Navarro-Valls. En troques, grupos 
relixiosos tradicíonalmente con gran 
peso na Igrexa como xesuítas, domi- . 
nicos e franciscanos foron marxina
dos. 

Máis grave aínda foi a falla de res~ 
pecto ós dereitos humanos dos cató
licos, e sobre todo das católicas, 
negando cara· a dentro o que esixía 
cara a fóra: É o caso das numerosas 
condenas (¡preto de 1000_!) dos 
mellares e máis creativos teólogos da 
Igrexa e ~ papel secundario asignado 
nela á muller, negándolle a posibili
dade de ter pastos de responsabilida
de co posible acceso ó sacerdocio, 
ademais do empecinamento en algo 
tan secundario como fonte de sufri.,... 
mento como é o caso da obrigatorie
dade do celibato para os curas. 

De cara á p~esencia da Igrexa no 
mundo, salienta a súa ríxida moral. 
Unha moral que, aínda que quixo 
ser, loablemente, unha defensa a 
ultranza da vida nun mundo de 
marte, manif esto use como reaccio
naria estreita e represora... mantén- . 
dose á marxe do progreso social. 

Non é menos grave o freo ó ecu
menismo, a pesar de xestos e encon
tros con líderes de outras confesións 
cristiás e outras relixións. Xestos 
rechamantes que, na práctica, non 
cambiaron nada. Outro tanto aconte
ceu cos bañós de masas xuvenís, ós 
que tan afecto é este papa, pero que 
non se traduciron en continuidade 
algunha, a pesar dos berros histéricos 
de "Juan Pablo II te quiere todo el 
mundo". A Igrexa segue a queixarse 
de "falla de vocacións", no canto de 
preguntarse poi qué ocor:re tal causa. 

En definitiva, a pesar da riqueza 
indubidable destes anos, e_n lugar de 
tanto autobombo da "era Wojtila" ,' a 
Igrexa debería pensar máis na súa 
falla de adaptación á evolución da 
sociedade dos séculas XX e XXI, 
para traballar . máis por ser un ele
mento eficaz na liberación do xéne
ro humano de tódalas cadeas que 
aínda o oprimen e na defensa. dos 
dereitos da Natureza. 

Cómo nos gustaría o papa do 
futuro 

Fronte ó que semella pensa-la 
Igrexa máis reaccionaria, a figura do 
papa pode cambiar, e é imprescindi
ble que o faga; sobre todo en relación 
co centralismo, fronte ó papel das 
igrexas locais, e o exercicio autorita
rio do seu poder maxisterial a xeito 
de monarca absoluto. "É un dato evi
dente que a figura actual do primado 
chegou ós límites da súa capacidade 
funcional", escribían recentemente 
na prestixiosa revista Iglesia viva (n. 
214, 2003). Ali pedían, entre outras 
causas, a restauración da forma triá
dica da organización que tiña a 
Igrexa nos primeiros séculas: Igrexas 
individuiais co seu bispo, . Igrexas 
rexionais co seu primado e Igrexa 
universal co papa. 

Con ocasión do vinte aniversa
rio do papa polaco, Somos Igrexa 
publicou o 15 outubro de 1998 un 
documento co título "Un Papa para 

Victorino Pérez Prieto 

o tempo que despunta. Bispo de 
Roma e Pastor Universal", do que 
recordámo-los seus puntos funda
mentais, totalmente actuais: 

, Queremos un líder capaz de le-los 
signos dos tempos co seu pobo. 

Que recoñeza particularmente o 
espertar . das mulleres e o seu dereito 
a ser chamadas ó ministerio sacerdo
tal, e o dereito de mulleres e homes a 
exercelo como célibes ou casados. 

Un papa respectuoso coas concien
cias dos católicos/ as e que impulse 
un verdadeiro diálogo teolóxico para 
promover unha sa diversidade de 
opinión na Igrexa. 

Que saiba recoñece-la pluralidade 
cultural dos cristiáns e a necesidade 
de incultura-la fe nas diversas realida
des. 

Un pioneiro que invite ·a tomar 
iniciativas que axuden a un desenvol
vemento adulto da fe e a co-respon
sabilidade de tódolos fieis da Igrexa, 
nunha clara e sl.ncera aposta ecumé
mca. 

En fin, un líder que saiba ser verda
deiro profeta incansable na promo
ción da igualdade, a paz e a xustiza 
para os pobres. 

•············ ··· 
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FAI A,DOIRO NO ADRO 

¿MÁIS ALGO CA BISPO DE ROMA? 
O modelo de organización da lgrexa católica segue senda tributario dunha concepción 

monárquica. A. fundamentación teolóxica esencialmente segue senda a mesma: relación 
entre dúas sociedades perfectas a nivel nacional (lgrexa-Estado) e a nivel internacional 

(Santa Sé-Nacións Unidas). 

Ü REINADO DOS PSEUDÓNIMOS 

Ata finais do século II non aparece 
o terrn.o "sacerdote", porque a Igrexa 

falaba de ministerios, consciente de 
que a Epístola ós Hebreos afirmaba 
que só hai un sacerdote: Cristo. No 
século IV xa se empeza a falar de 

clero coma oposición ó laicado. Entra 
na linguaxe a expresión xerarquía, 
reservada para o mando eclesiástico 
pero coma estructura básica do 
"Pobo de Deus" . E ademais, realizase 

a ordenación, é dicir, a clasificación 
do clero nunha orde social de presti
xio que os distancia do simple laico 
m <liante .e e rito de ordenación 
convertido en sacramento. 

No éculo V-VI fais e presente a 
obra do P eudo Areopaxita, que lle 
u urpa o nom a an Dioni io, mártir 
n Areópago atenien e no século I. 

fal ifi ador ribiu 'De coele ti 
hi rarchia" "D e eccl ia tica hierar-

chia". É un concepto neoplatónico 
que activa o filósofo pagán Plotino. A 
idea afirma que só no "Umim" reside 

a perfección e o que non é unidade 
ou unicidade constitúe unha degra
dación dos seres. A solución é unha 
estructura vertical, un sistema xerár
quico. O centralismo. 

Había dous focos de atención: O 
Catolicismo Romano e as provincias 

de Orientais que dependían da nova 
Roma, Bizancio. Era preciso dar cun 
cadro xurídico e adoptáronse dúas 
solucións: en Oriente procederon 

pola vía "parlamentaria" dos conci

lios xerais e provinciais. Unha estruc
tura sinodal, por non chamarlle 
demoerática. En cambio en 

Occidente os papas instauraron o sis
tema de decreto-lei. Por medio de 

cartas dictaban leis que se deron en 
chamar Decretais. Así naceu o derei
to canónico, coma "corpus", non 

aínda coma código; isto suceden en 
1918. Un sabio e santo, Isidoro de 
Sevip.a (560-636), foi víctima dunha 
falsificación: atribuíronlle as "Falsas 

· Decretais" ou "Pseudo Isidorianas". 
Ó abeiro de taiuañas falsidades, 
durante setecentos anos foise cons
truíndo, tanto a teoloxía escolástica 
coma o dereito canónico; en definiti
va, a estructura da Igrexa. O engaho 
non foi cousa de Roma serrón duns 
franceses. 

Ü MONXE HILDEBRANDO 

Do arcebispo compostelán Diego 
Xelmírez non dou sabido se era un 
bispo exemplar ou un exemplar de 
bispo. Moita xente esquece ou non 
chegou a saber que non se pode 
comprender a Xelmírez se non o 
situamos no seu berce eclesiástico: a 
reforma gregoriana, esa que promo
veu o monxe cluniacense 

O Papa 
non é o hispo 

do mundo 

Hildebrando, elixido . papa coma 
Gregario VII. Xelmírez soubo facer 
amizade · con Cluny e ter relacións 
privilexiadas con algún papa. 

Gregorío VII empeñouse especial
mente na loita polas investiduras: o 
poder nomear persoal eclesiástico. O 
papa venceu ó emperador alemán 
Enrique IV e medrou o poder pon-



tificio; o canonista Graciano cuñaba 
no seu Decreto o termo de "plénitu
de de potestade" referido ó sumo 
pontífice, distanciándose dos bispos. 
Inocencia III (1198-1216) chegou ó 
cume con este paralelismo: "así como 
hai un único mediador entre Deus e 
os humanos, na Igrexa de Cristo só 
·existe unha cabeza: o vigairo de 
Cristo", título que sobrepasaba a anti
ga denominación de vigairo de 
Pedro; atribución que, como demos
tra José Ignacio González Faus, per.:.. 
tencía desde antigo ós pobres .. 

Bonifacio VIII (1295-1303) clausu
ra o período aberto por Gregario VII 
e na bula "Unam sanctam" achéga
no-la teoría das dúas espada"s. Ambas 
pertencen á Igrexa pero de tal xeito 

· que o sacerdocio exerce d~rectamen:.... 
te espiritual mentres que a coacción 
material é realizada polos príncipes 
seculares a instancia do sacerdocio, 
que lles presta a outra espada. Non 
tivo moitos admiradores e abundou 
en inimigos, tantos coma os que 
rexeitaban a súa "papalatría". 

A ciencia canónica e o poder pon
tificio estaban uníndose e así 
Gregario VII emitiu un documento 
t~tulado · "Dictatus Papae". A idea 
básica do "dictado" é 11 fórmulas 
-das 27 que ten o documento- , prin
cipian con este retrouso: "qµe soa
mente o papa" .. . pode facer is to ou 
estoutro. O goberno de Roma que
daba en mans de monxes e de xuris
tas . O conciliarismo opoñíase á 
omnipotencia papal, que pr.ovocou 
cismas, reformas - Lutero-, e divisións 
internas. 

CONCLUSIÓN 

Resumindo, que xa fomos mm 
lonxe; a Igrexa adquiriu gran poder, 
con exércitos e media Europa for
mando parte dos Estados Pontificios. 
Durante alomenos catro séculas foise 
opoñendo a todo que soase a progre
so e avance e durante o século XIX 
e·nsaiou o retorno á teoloxía antiga, 

chamada romana, favorecendo a neo
escolástica e un neo-tomismo que O· 

santo de Aquino dificilmente recoñe
cerá. Contra o conciliarismo foi 
insistindo no decretalismo e, aínda 
que con León XIII aparece a cues
tión social e a resposta romana, o 
mundo obreiro distánciase. 

O concilio Vaticano I (1869-1970) 
reforzou - xa o fixera Trento-, a auto
ridade papal e o papa pasou a ser 
intocable. Cando se ía tratar sobre a 
infalibilidade, cincuenta cardeais 
ausentáronse da sala conciliar. O ecu
menismo está cada vez menos madu
ro e isto é gran responsabilidade, 
como dixo Paulo VI, do Papa; é ·a súa 
figura xurídica a que s·e rexeita. 
Mesmo as Igrexas separadas de 
Roma chegarían a recoñecer ese pri
mado do sucesor de Pedro, centro da 
comuñón mais non unha primacía 
xurídica. 

Entre os católicos moi romanizados 
existe a convicción de que ese vigai
ro de Cristo, infalible, preside a 
Igrexa universal, que non existe en 
ningures, · pois xa o franciscano 
Guillermo de Ockham dixera no 

Xosé Chao Rego 

século XIV que os uruversa1s non 

existen, son arrotos verbais (flatus 

vocis).A universalidade é un concep

to 1e o que hai son Igrexas locais que 

poderían -deberían-, ter· a Roma 

coma centro de comuñón. E Roma, 

deixando de ter nuncios e embaixa

dores, debería ser acompañado por 

conselleiros de todo o orbe cristián 

que fixesen o oficio que desfai a curia 

to mana. 

En definitiva, o papa non é o ~ispo 

do mundo e nin tan sequera un 

superbispo, serrón o de Roma. En 

consecuencia, o futuro papa debería 

ser escollido ·polos romanos. Pero a 

Igrexa tiña que poñer en práctica a 

primacía do Pobo de Deus, c~mo así 

o quería o concilio Vaticano II, com

pletando o Vaticano I que, por culpa 

da guerra, rematou sen tratar do epis

copado e da colexialidade, está prac-

. ricamente sen estrear porque os síno

dos non cumpren co que aquí vimos 

dicindo: son simplemente consulti

vos. 

e··············· 
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FARTOS DE ATVR.AR 

N-550 

N un caloroso serán de un aínda 
ufo ante verán tiven o "privilexio" 

d asi tir a un novo exemplo de 
in ptitude profesional. Estaba a ver 
un programa de televisión dunha das 
canles privadas que asolagan o espa
cio radiotelevisivo españOl - para 
variar non se trataba dun programa 
da "unha, grande e libre" como ven · 
sendo habitual -polo tanto do móbil 
de · socialización sobranceiro da nosa 
sociedade actual. 

Era a primeira vez que seguía o 
concurso pero coido que será a 
derradeira. U nha parte del trataba 
dunha proba sobre as rías da nosa 
Terra onde os concursantes debían 
evitar a única resposta falsa entre as 
dez rías enunciadas. Teño a obriga de 
dicir que ese día, 10 de Setembro, 

· vulneráronse as bases do concurso. 
Non existía unha res posta falsa a 
evitar, para maior dificultade dos 
contrincantes existían varias: Ría de 
Lag , Ría de Muros y Noya .... á 
parte da proposta como falsa. 

As preguntas que me fago son as 
seguin~es: ¿realm nte os redactores 
do guión coidan qu topónimos 

m Lax non xi ten peró si exis-

u 

te Lage? ¿Cometerían as mesmas 
irregularidades o trataren con locali
dades vascas ou catalanas? Aposto a 
que non, e paréceme que máis de un_ 
dos mencionados redactor.es pasea
ron por estes belos enclaves galegas 
deg~stando viño e mariscos das Rías 
Baixas - as Rías Bajas non existen -
¿non si? ¿Que lles parecerfa ós 
madrileños que escribise 
Majadaonda ou os aragoneses Bera 
del Moncallo? 

Pese a que a ~ei de N ormalización 
Lingüística recoñece que a única 
forma ortográfica dos topónimos 
galegas é a galega, aínda tem'?s que 
aTVrar. nos medios de comunica
ción aberracións lingüísticas coma 
Lage, Mujía ou Carballino. Pero 
tendo en conta que institució'lls do 
suposto autogoberno galego ou per
sonaxes coma o r·exe.dor da miña 
cidade teiman en desprestixia-lo 
idioma e fomenta-lo sentimento de 
autoodio entre os galegas, ¿que 
podemos agardar. de persoas alét1: 
Xinzo de Limia? 

Coido que o que se está a facer 
con este grandísimo 'idioma, instru
mento de transmisión durante sécu-

los dunha cultura e sabedoría exem

plares, forma escrita dunha das 

mellares líricas medieval que viu 
Europa, un idioma cronoloxicamen

te máis antigo có portugués, non é 
só un paso máis senón un dos máis 

importantes pasos cara á alienación 

cultural do naso pobo, pode que 
máis determinante incluso que o 

naso desmantelamento económico.

político porque se algo nos pertence 
de verdade, o que ninguén debería 

roubarnos é a nasa propia cultura e 
o naso propio idioma. É preciso 

conseguir unha autoafirmación dos 
nasos valores, os que . nos definen 

como pobo e mais como nacionali
dade histórica. Camus, se non me 

equivoco, dixo unha vez que .quizais 

fose verdade aquilo de que a espada 
era máis forte- có espírito, pero que 

sen espírito a espada non ía a ningu- . 

res. ¡Callamos todos esa empuñadu
ra camusiana para rachar coa nasa 
espada rexurdidora · o histórico, mal

dito e falseado "complexo de infe

rioridade" que psicosomaticamente, 

din, nos fai domábeis e maleáheis! 

¡ Sexamos· un único espírito unido ! 
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O DALAI LAMA E O DESPREZO 
POS MERCADORES DA GUERRA 
· O Dalai Lama veu recentemente a España para recoller un premio pola súa Jaita a favor 

dos dereitos humanos. Os medios de comunicación notificaron a súa visita e a 
pasividade dos nasos representantes políticos que non o recibiron. 

U nha das hipóteses máis baralladas 

é a. de que o Goberno c~deu ás pre

sións de China, que ten un réxime 

despótico que está enfrontado co 

budismo tibetano desde que invadiu. 

o Tíbet hai máis de medio século. O 

Dalai Lama é o líder ·espiritual e 

tamén político do Tíbet, e vive no 

exilio dando voltas ó mundo en 

defensa da súa causa xusta. De feito, a 

Embaixada chip.a apresurouse a agra

decerlle ó Goberno español que que 

non recibira oficiah11.ente ó Dalai 

Lama, o que parece confirma-la sos

peita. 

O Dalai Lama: un novo exem

plo de xeneroso pacifismo 

Os budistas din que o seu Dalai 

Lama é un oc~ano de sabedoría, 

mentres os chinos o chaman "o lobo 

vestido de monxe". ¿Quen é en rea

lidade Tenzin Gyatso? El mesmo se 

autodescribe: "Só son un monxe 

budista. Tibetano accidentalmente, 

polo lugar onde nacín. Un monxe 

budista que ere firmemente na liber-

realista e práctico, para ~dar á cons

trucción dun mundo máis humano e 

mellor". Ten 62 años, de aspecto frá

xil e bonachón, este décimo . cuarto 

Dalai Lama é o máximo líder espiri

tual e político ~e seis millóns de tibe

tanos. Premio Nobel da Paz en 1989 
pola súa protesta pacífica contra a 

invasión do seu país, converteuse nun 

abandeirado da tolerancia e a non 

violencia. Os países poderosos estive

ron moi atentos á invasión de 

Kuwait, pero amósanse in_diferentes 

no caso do Tíbet. O Dalai formula así 

a súa pacífica reivindicación:" con 

China a nosa vontade é boa. 

· Conformámonos cunha xenuína 

autonomía". 

Formula da seguinte maneira a súa 

teoría pacifista: "O budismo xustifica 

a utilización da violencia en ocasións 

moi determinadas, pero nunca é 

recomendable. Son ocasións tan 

complexas, e os resultados son tan 

perigosos, que é mellor esquecela. A 

violencia implica resultados impredi

cibles. E só xera máis violencia. A 

dade e na non violencia. Trato de ser felicidade nace na compaixón e o 

amor ó demais, e a violencia afá ta

rros desa felicidade". 

Como recentement sinalou 

Mayor Zaragoza: "En todas partes, un 

nún1ero crecente de hon1.es e mulle

res mobilízanse para defend~-los 

dereitos humanos, para atende-los 

máis menesterosos, para fomenta-la 

diversidade cultural, para procurar 

xustiza e desenvolvemento sostibles. 

O poder cidadán radica na participa

ción, no compromiso. Outro mundo 

é posible se os gobernos saben que, a 

par~ir de agora, as súas funcións non 

deben desempeñarse para os cida

dáns, serrón cos cidadáns. É un prin

cipio inesquivable da democracia 

xenuína.". O Dalai Lama é un exem

plo de tolerante pacifismo e qe valo

res democráticos fronte ós gobernan

t~s empeñados en resolver todo coa 

violencia, cos "ataques preventivos, 

"por se acaso", con mortes de ino

centes, coa hipocrisía humanitaria, 

cando o verdadeiro referente é o 

diñeiro e os negocios. O demais non 

importa. Perverten a democracia. 

e .............. .. 
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Educación fashion e outras lindezas 
Cando pensamos en certas áreas da sociedade sobre as 
que os políticos poden actuar -ou non- ternos, quizais, 
unhas ideas preconcibidas sobre o que, desde sempre, 
foron prioridades das dereitas e das esquerdas. 
Desgraciadamente, en non poucas ocasións eses tópicos 
cúmprense. Devotos da doutrina neoliberal que, como se 
ve, mata de fame a moitos e enriquece a uns poucos, o 
candidato do PP á presidencia non ten reparo en decla
rar que o goberno non está para crear emprego, senón 

oportunidades. Igualmente oportunas foron as palabras da súa compañeira de alocución, a sempre ben infor
mada Esperanza Aguirre, que nun instituto concertado dixo que este tipo de ensino é un dereito constitu
cional, que os pais están contentos e que para proba, as colas que hai para. entrar no centro no que estaba. 
Asegundou adem ais dicindo que a idea que ten a esquerda sobre o ensino público é dogmática, fóra do sen
tido común e anticuada. O máis fashion é a educación do PP O futuro, un couto privado. 

O NOSO TABOLEIRO 
CONTRAREEMBOLSOS 2003 

Tal e como viñemos anunciando, irnos pasa-los reembolsos a aqueles subscritor~s que aínda non pagaron o 2003. 
S gundo as nosas contas, son 1 79. 

Irimia ten preto de mil subscricións, polo que é <loado que poidamos cometer algún erro (neste momento ternos 
dez ingresos que non logramos identificar). Por iso que SE ALGUNHA PERSOA XA TEN PAGADO ou NON 
E STÁ D E ACORDO CO COBRO, que non aboe o reembolso e que nos faga sab~-lo motivo cha.manci.o ó 981-
55-73-33 (mellor pola noite), enviando unha carta ó Apartado 980 de Santiago de Compostela ou escribindo a iri-
rnia@wanadoo.es. . 

Igual có ano pasado, o contrarreembolso vai acompañado dunha carta; nela explicase por qué á cantidade da subs
crición lle tivemos que suma-lo custo do reembolso (máis de 3 euros), e dun formulario por se alguén quixera domi
cilia-lo seu pagamento (é o sistema máis cómodo e económico). 

Insistimos. OS QUE NON PAGUEN O REEMBOLSO, QUE por favor, SE POÑAN EN CONTACTO 
CON NÓS para explicar cal é o motivo. 

¿Algo máis ca 
hispo de Roma? 

Gracias . 
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MARGARIDAS IMPERIOSAS 

Amiguiñas, barra, os, todas e .todos 

¿Como vai_ indo a causa? Vexo 
pala internet que anda o curral 
político embeleñado, pero eu non 
vou falar· _cliso, serrón de flores. 

E, concretamente, da margarida 
híbrida sudafricana. É unha flor ale
gre, colorista, que abre no día, bus
cando o sol, e cerra á tardiña, para 
descansar de tanto traballo vestindo 
os xardíns. Esta margarida é moi 
dada, non dá traballo ningún e ten 
unha gran variedade de colores. 

Só ten un problema. Palas causas 
xenéticas, e do señor Darwin qui
zais, hai unha color que predomina. 
Hai unha variedade máis dura, máis 
forte cando vén o vento do deserto 
e a area queimante, cando pasas de 
inverno a verán en poucas horas. É 
. o amarelo intenso. O caso é que 
non é unha color fea.Vaites, non vai 
cliso o tema. O amarelo é ben aque
lado. Pero se as deixas, en catro 
xeracións terías todo o xardín de 
amarelo. E perdes variedade e fer
mosura. ·Por iso tes que facer unha 
"intervención" decidida e cando a 

planta se acaba, seleccionar só a 
semente das outras colores. A mos
taza é incriblemente vistoso e ele
gante. A laranxa pálida, seductor. A 
crema, que non branca, con veludo 
nos pétalos, ilumina os recunchos. A 
amarela se amañase sen axuda exte
rior. 

Por aquí quedan nenas e nenas 
clamaras e namas, que falan a súa 
lingua nai, unha lingua moi pecu
liar, na que se usan clics da lingua co 
padal. Non sei se vistes aquela 
marabilla de película: Os deuses 
deben estar tolos, do bosquimán que 
recolle unha botella de coca cola 
tirada desde un avión. Aquel actor 
tan simpático, que por certo acaba 
de morrer, tamén falaba con clics. 
Son linguas irmás. Teñen arredor de 
seis clics diferentes dependendo de 
se a lingua cliquea máis contra o 
fondo ou contra os dentes. É unha 
x01a. 

Pero os únicos nenos e nenas 
clamaras que falan o damara-nama 
son aqueles ós que os pais llelo falan 
na casa. Porque a súa lingua é de 

color mostaza, non amarela domi
nante. Así que no xardín lingüístico 
desas casas hai variedade: a color da 
identi.dade e da tradición, a color do 
veciño de enfrente, que posible
mente fala afrikaans, e a color do 
mundo exterior, que é inglés. 
Outras familias son mono-colores. 
Adoptaron a amarela dominante e 
non os pre'ocupa a diversidade. 

Sempre tiven unha resposta cando 
alguén me preguntou por qué na 
miña casa só se lle falaba galega ós 
filias e filias. E a resposta é dunha 
contundencia sociolingüística amo
lante: é a única estratexia realista 
para que 9-espois sexan rn.ulti-lin
gües. O camiño inverso non existe. 
O castelán entra por todas parte ; o 
inglés cada vez máis. Son idioma 
amarelos, non precisan intervención 
do xardineiro. Sempre estarán aí. 

Cando isto escribo andades co 
encontros dé normalización lingüís
tica. E seica se van centrar na 
importante presencia do galega nas 
novas tecnoloxías. Tamén lin a pre
ocupac10n de Henrique 
Monteagudo pala escaso uso do 
galega entre a mocidade galega. Son 
fillos do amarelo dominante e da 
renuncia paterna ó xardín multico
lor. 

Se o galega consegue facerse nor
mal, será gracias a un compromiso 
social e íntimo dos galegas e gale
gas. A un cambio de conciencia das 
familias e dos pais e nais. A un ro-ro 
durme meu nena. A un amoroso 
cambio de estratexia xardineira. O 
das novas tecnoloxías axuda, claro, 
como vou dici-lo contrario. Pero o 
aquel está na casa. 

Coidade ben o vaso recunchiño 
de planeta, para que de colores se 
vistan as flores pala primavera. 

Pois iso, bicos diversos e con clics 
de bosquimán. 

e·········· ·· ·· ·· 
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FALANDO· 
DALINGUA Lidia e Valentina 

AÍNDA VOS QUEDA UNHA TIRADIÑA ... 

O outro día quedó uno-lo conto dos plurais a medio rematar. ¡Eh!, ¡tranqui

los!, que hoxe non irnos teorizar, prometémosvolo lixeiro. Pero faltounos un 

punto por tocar, así que irnos comezar por el. Trátase dos nomes tipo luns, mar

tes, mércores ... , e non é que os días da semana .sexan termos especiais á hora de 

Aquí está o tipo que comeu o "h" do número anterior. 

face-lo plural. Non, sim

plemente con eles exem

plificámo-lo caso .dos 

nomes rematados en 

-s que non entran nas 

normas da última revista. 

Casos como portugués, cor

tés, ananás... (agudas 

rematadas en -s) non 

teñen problema: cando 

hai moitos dicimos: portu

gueses, corteses, ananases ... 

A lea · está en que non 

diremos os lunses nin os 

marteses. ¿Por que? Pois 

porque luns acaba en 

grupo consonántico, mar-

. tes é grave e mércores 

esdróxula. .. Conclusión: 

todos estes nomes que 

non sexan agudos quedan in".'ariables: os luns, os bíceps por un l_ado; os martes, os 

lapis por outro, os r-n.ércores por outro. De tódolos xeitos non vos preocupedes, 

é raro que estas formas se empreguen mal, só aclaramos isto para que saibáde

la razón das causas. ¡Ah! , unha cousa que ó mellor vos chama a atención é o 

de lapis. Pois si, esa é a forma correcta, así diremos que ternos un lapis ou moi

tos lapis de cores. Evidentem ente, ó ser grave e rema.tar en -s non debe levar 

acento gráfico, igual ca casas, nenas, bicos ... 

E como o prometido é débeda, hoxe fuximós da teoría e ... fuxir podemos 

fuxir para cerca, para preto, a onde se chegue á carreiriña dun can, ou rnmha 

patada, a un tiro de pedra, a un lugar que che caia cerca ou que alomenos che · 

cadr á man. Agora ben se o que e.stás é cheo, cheo coma de bolo, farto, podes 

fuxir lonxe, ben lonxe, ata onde o aire dá a volta, ata o cabo ·do mundo, ata o 

u do mundo, mesmo ata as quimbambas, ata o quinto inferno ou, menos 

finam nte, ata o quinto caralla, ata onde Cristo deu as tres voces .'ou ata onde 

p rd u a zapatillas. ¡¡Buffi!. .. , e, ó chegar alá, descansar ... , xa nos doen as per

n ó de penar. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Cando os romanos, latinos 
algo pechaban con chave 
tal habitación era 
simplemente, a "con-clave" . 

2 . . En Viterbo, que é de Italia, 
en pleno século Trece, 
morre o papa Clemente 
Pois ... ¡que a xente por el rece". 

3. Pasaba o tempo sen papa 
e o señor gobernador 
propuxo arranxa-lo asunto, 
que ía de mal en peor. 

4. O colexio de cardeais 
que era a forza electora 
mentres non votaban papa 
Non podían saír fóra. 

5. O papa Gregario Dez 
cavilou que abondaba 
con dez días pra elixir 
á persoa máis dotada. 

6. A cousa non furrulaba 
e houbo que tomar medidas 
indo rebaixando, ós poucos, 
o volume das comidas. 

7. · A ningún dos electores 
lle conviña pórse bravo 
pois a pan e auga quedaban 
en chegando o día oitavo. 

8. Adoito o emperador 
elixía el mesmo o papa 
e así o poder da Igrexa 
eliminaba do mapa. 

9. Argallaron un invento 
que non parecía mal: 
que á elección do papa vaia 
todo o que sexa cardeal. 

10. En principio son os bispos 
das dioceses que rodean 
Roma: suburbica:i;ias 
que da Urbe perto estean. 

11. Pra os de lonxe, unha ficción 
e na Urbe asignar 
unha igrexa: o cardeal 
.dela será o titular. 

12. E xa p.ode quedar claro 
que se elixe case a dedo 
mais poñen de responsables 
ó Paracleto e a Pedro. 




