
Ouen é da terra, á terra · 
pertence e da terra fala. 

R E V I· s T A Q u 1 N e E N A L D E e R E N T E s G A L E G o s 

!>futuro do noso campo · cánto paga cada · 
~uen · as axudas europeas · a calidade do 
!nsino público · o Plan Galicia · ensino laico 
!>U relixioso · o futuro da lingua · en qué 
:aladoiros pescamos · vías de comunicación · . 
~ué ·peso irnos ter dentro do Estado · a 
:orresp?nsabilidade e a solidariedade 

1
. . --

·1sca1 . ¿Que s~ ~o~a Ga 1c1a 
nestas elecc1ons. sobre qué . 
~.odemos decidir · .a democracia feita día a día 
()U votar cada catro anos · precariedade . 
aboral · desindustrialización · a marcha diaria . 
~e galegas e galegos a traballar fóra · facer 
.. ousas ou facer propaganda · o traballo nos 
!staleiros · sanidade pública · a atención ós 
11ellos · · políticas a prol da igualdade de xénero 
violencia doméstica · as guerras de lucro 

· - indecente · diálogo ou autoritarismo · 
... · clientelismo · un -grupo parlamentario 

· propio · a maioría absoluta · investigación · 
e desenvolvemento propios ... 



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

EDITORIAL VOTAR NAS ELECCIÓNS 
Nas portas das eleccións xerais vénsenos á cabeza unha 

pregunta: ¿que temos que dicir Galicia e os galegas nun

has eleccións do Estado? ¿Q ue temos que ter en con ta á 

hora de votar? 

Malia os numerosos desenganos . que temos ó ver cómo 

actúan moitos políticos, votar segue sendo algo necesario. 

Hai trinta anos vivíamos nunha dictadura. Temos unha 

democracia nova que pide · medrar, ser máis participativa, 

convocar máis sectores da poboación. Som os unha socie

dade que pide ser escoitada, pero non só cada catro anos. 

omos unha sociedade que lles pide ós políticos que _nal

gúns temas esquezan os votos e lembren· as persoas e os 

problemas que de verdade nos preocupan: un rural vivo, 

un traballo digno, unha vivencia aseqll:ible, un apoio deci-

dido á mull r, un medio ambiente limpo. Querer gober-

nar de costa á xente e logo pedirlle o voto é menospre

zala. Dialogar coa outras forzas políticas só cando é estric

tamente nece ario non é honrado. 

Galicia xa exi tía antes do Prestige, pero menos. M enos, 

porque perdemo poboación e representación en M~drid. 

P rque e a no a voz sempre foi cativa, co paso do tempo 

npequene mái : Pontevedra é a terceira provincia gale

ga que no último ano perde un escano. Por desgracia 

par algún partido político , aínda on actuais aqueles 

r o d araiba que dicían: aq11{ Jalan con xeito . e en 
Madrid están calados. 

ando t 111 , s rá bo pen ar na ideas dos que non 

an ande r p tir: Galicia egu ali na e quina do noro

t . El obri 11 o d mai a p rtar do eu sono . 

· · X osé Lois Vilar 

O AQUEL MEDICINA DE GALERÍA 
Viña dicindo o denostado Marx que a clase burguesa 

tiña a tendencia a interpretar que os seus intereses 

eran os intereses do común da xente. E vén dicindo o 

saber popular da xente que cando o rico da parroquia 

corr;ie, pensa que xa comeron todos. El Correo Gallego, 

a TVG e algunhas outras follas destíntanse cada día 

por redactar un titular sobre da medicina punta que se 

practica na autonomía, e xa cese que que sandamos 

todos. Unha medicina punteira que nos leva· de inno

vación en innovación, de descuberta en descuberta, 

de transplante en transplante, e que pretende aneste

sia-lo sentir común dos pacientes. O último deles foi 

relativo ós leviáns. Parece ser que en Galicia a lista de 

espera para os transplantes de levián é a máis "liviá" de 

España. E así seguindo. Entre o Juan Canaleja de 

Coruña, o Meixoeiro de Vigo e o Clínico de Santiago 

fanse tamañas virguerías que estamos a piques de aca

dar un modelo sanitario que nin os de "Roca". Sen 

embargo o estado xeral da climatoloxía non se mide 

por un tc::rmómetro, senón por varias e maioritarias 

catas. A min, e a unha gran maioría de galegas, non 

nos transplantan nin nos. transplantarán nada, por for

tuna. A miña señora foi en outubro do 2003 a pedir 

cita de xinecoloxía e déronlla para .o 1 7 de ~arzo do 

2005 , teño o papel diante. Unha veciña foi ó neuró

logo e non había listas abertas porque o médico refe

rido ·estaba tamén en urxencias e non era que'n. de 

estar nos dous sitios á vez. Así botou meses. Co andar 

do tempo aprendémo-los usuarios que era mellor 

pedir cita por teléfono para o especialista antes de 

pasar polo médico de atención primaria, era un forma 

de atallar. Decatáronse, e tem9s agora que. ir dúas 

veces, quilómetros mediante e sen que sirvan chama

das de· teléfono; unha a pedir cita e outra para ir á 

consulta. 

O meu termómetro está localizado na comarca do 

Barbanza e as medias que obtén deberían tamén ser 

contabilizadas nos baremos de funcionamento do 

SERGAS. Propoño engadir un novo transplante ás 

listas de transplantes. Un transplante de modelo sani

tario e con carácter de urxencia. 



XAGG 
"Se non vos convertedes" 

.__l _O __ E_C_O ___ __.I Andrés Hernández Mouriño 

Supoño que case a todo o mundo nos fai boa 

falla a advertencia da lectura: "non somos máis 

cos demais"; ou, alomenos, habería bastantes 

causas que poderiamos cambiar para facerlles 

un pouco máis agradable a vida a quen está ó 

naso redor. 

Tomemos nota. Pero hoxe prefiro falar da figuei

ra, para contar unha sensación que sinto con 

frecuencia, e que medra en época electoral: a 

tentadón, un ha vez escoitados os resultados . 

-que adoitan se-los que case sempre son e · 

serán-, de "cortar e queima-la figueira", de man

dar este país e o conxunto dos e das votantes 

reais e potenciais a un lugar menos importante 

nas miñas prioridades. 

Menos mal que sempre hai quen nos convence 

de que paga a pena dar unha opo_rtunidade máis. 

Unha máis. 

· A clave do evanxeo .deste domingo está en comprende-las dúas pinceladas coas que 

Xesús expresa algo do que entende por "conversión". Xesús móvese nun contexto de 

urxencia, porque o "tempo está cumprido-", e dende aí esixe converterse; e isto signi

fica dúas causas: recoñece-lo_propio pecado e sentí-la necesidade dun cambio radical. 

Primeiro, cunha .tradición que evoca dous sucesos ben desgraciados e tamén descoñe

cidos, Xesús desfai un malentendido dos seus oíntes: non vos creades máis xustos 

diante de Deus, en comparanza con eses outros que considerades pecadores pala des

gracia que sufriron. Xesús non acepta a dinámica tradicional de "pecado - castigo" e 

vi~eversa "xustiza - premio". Esta dinámica serve para alenta-la autosuficiencia do 

home fronte a Deus, esixindo paga (retribución) pala xustiza e tamén aceptando cas

tigo pala impiedade. Xesús declara que todos están no mesmo cesto, que todos teñen 

que converterse, que, se non, todos corren o perigo de rematar mal. Os seus oíntes 

deberon ficar estrañados e molestos: críanse diferentes. 

Segundo, cunha parábola, doutra tradición seguramente ·independente, Xesús aporta 

outra pincelada para o tema "conversión": Deus déixanos tempo ·para que nos conver-

. tamos e deamos froito. O lóxico é corta-la figueira estéril, p~ro o dono vai esperar un 

ano máis a ver se dá froito. A parábola revela a paciencia de Deus que espera a con

versión do home. Pero non é unha paciencia indefinida, por isa a parábola implica ó 

mesmo tempo a urxencia de converterse e dar froito. Os oíntes de Xesús deberon ficar 

inquedos: críanse os danos do tempo. 

Pero en ámbolos dous casos Xesús desfai seguridades e deixa clara a necesidade dun 

cambio radical. 

o ············ ····· 
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10.000 pescadores embarcados non 

poden votar NO 14 M·. argo que 

xa denunciamos neutras convocatorias. 

No Reino Unido utilizan a delegación do 

voto para que unha persoa de confianza 

cumpra cos ·requisitos lega is de intro

ducción da súa papeleta; En Poi, da 

· Terra Chá van experimenta-:-lo voto elec

trónico: unha "caixa negra" inviol_able 

que conecta co ordenador ou o móbil do 

votante. A ilustración é de Kido da Silva. 

O poder coida máis os 294.222 (o 180/o 

dos votantes de Ourense) votos de gale

gas residentes fóra, o que non impide 

que perdamos cfeputados polo descenso 

da poboación (dende 1991 somos 

36.000 menos). Só en 10 anos, 

Pontevedra perdeu un escano e antes 

Lugo e Ourense. 22 .. 275 mozos van votar 

por primeira vez. 

No inverno máis cru lembrámo- los máis de 4.000 nenas da rúa da capital de 

MONGOLIA, entre a Siberia rusa e o ~arte de China, que viven baixo ter~a, 
nos sumidoiros, fuxindo das temperaturas mais frías do mundo. Viven e marren, xogan 

e paren sobre as redes de tubos de auga· quente, comendo do que vai no lixo. 

Abandonados palas súas familias, que case sempre están a morrer de fam.e, organí

za nse en pandillas. Tódolos anos sobre quince deles marren de frío ou polo estoupido 

dun deses canos. Saen á rúa para pedir esmola ou prostituirse e volven ós tuneles e 

sumidoiros se algún veciño non lles tapou as entradas. 

Sí 
O O, 7 XA cumpriu 3o anos, pero 

segue sen levarse a cabo. No 1972 a· 

ONU convidou os estados máis ricos a 

destinar esta porcentaxe dos seus bene

ficios a loitar contra a pobreza, España 

só ·destina hoxe un 0,25. Agora a cam

paña: "toma partido polo 0,7', cadrando 

coas eleccións, vailles mandar papeletas 

ós partidos políticos con esta proclama: 

"candidato ó 0,7". Estas son os retratos 

dos 1150 millóns·de homes e mulleres 

que non poden cubri-las necesidades 

básicas e dos 840 millóns que pasan 

fa me. 

As MULLERES TRABALLADORAS fan a metade de horas 

!abarais, pero só perciben o ~O por cento dos ingresos, e o 70 por cento delas viven 

na pobreza. En Galicia moitas sufriron o desemprego coa reconversión do téxtil e a 

súa instalación fóra; agora, as afectadas poden ser 7.000 dos 13.000 empregados do 

sector conserveiro. Calvo desmantelou tres cocedeiros para trasladalos ó Salvador, as 

mulleres son as máis afectadas por esta medida. Pala súa banda, Jealsa vai conxelar 

. en Guatemala. As 2.000 empregadas nas conserve iras de Centroamerica cobran o 

mesmo cás 650 dunha soa fábrica galega, tres Veces menos có salario da oficial de 

segunda aquí. Na pesca, o 530/o non cobra o salario mínimo. Mentres, o 560/o dos 

un iversitarios en Europa son mulleres, que ·chegan ó 67,1 por cento en Portugal. 



AS ELECCIÓNS PRESIDENCIAS EN RUSIA, o 14, 
. . 

ultraxan a democracia e a verdade. Putin aprovéitase do terrorismo para crear máis 

censura, dictadura, represión e marte. As investigacións non interesan e menos os 

dereitos humanos ... To~fo vale para culpar de todo mal os chechenos, os primeiros en 

independizarse (1991) das repúblicas da Federación Rusa, e que teñen moito petróleo. 

A ambigüidade coa que occidente está a combate.:.10 terrorismo non fai máis ca escu

recer esta situación de violencia na que medra o autoritarismo de Putin, que gañou 

as lexislativas no Nad;;il con irregularidades. Na foto, o líder Gorbachov facendo soar 

unha caracola galega, símbolo do mar, que lle agasallou Manolo Rivas. 

~· 
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Alfonso Blanco Torrado 

BAIÚCA 

Hai locais de copas ateigados de creati

vidade e cultura, por isa queremos cele

bra-los 1 i anos de 

.AS CRECHAS, eses anima

dores culturais da cidade vella de 

Compostela neste ano xubilar con tanto 

espectáculo adormecedor. Alí podemos 

goxar á cotío de exposicións, música en 

directo como as "foliadas" dos mércores, 

cabaré, como o que vai ofrecernos nese 

día, Patricia Vázquez, o "match da 

improvisación" dos luns ... todo isto terá 

lugar n·a festa de aniversario o ·18 de 

marzo na SALA NASA de Santiago, onde 

tamén . lle van render homenaxe a Man, 

o alemán de Camelle, marta cando oca

• rreu o do Prestige. 
A PRECARIEDADE 
NO TRABALLO segue a 

afundir a moitas persoas. Un 34,8 por 

cento, o triple da media europea, 

271.900 galegas. Dende 1988 esta eiva 

medrou un 200 por cento. Somos os pri

meiros no paro, o 13,45 por cento (a 

media española é o 11,21 por cento) e 

dos empregados: o 70 por cento, ·contra

tos eventuais e un 30 por cento, indefi

nidos. A precariedade afecta o 60 por 

cento e o paro o 19 por cento dos 

mozos e mozas, que .teñen que pasar 

dous anos e medio na busca do traballo . . 

Son moitos os que son despedidos nas 

fins de semana ou a comezos de vaca

cións para seren readmitidos despois, 

A folga xeral, as mdbilizacións e os asasinatos do 72 converteron o 10 de marzo nunha 

xornada histórica na loita obreira, que lembramos lendo un libro referencial: Os poe
tas galegas coa xente do trabal/o, editado por Comfsións Obreiras (CCOO) de Vigo. 

Principia cun poema de Rosalía de. Castro, Curros, Leiras Pulpeiro, Ramon Cabanillas ... , 

non só nas emprésas. privadas senón 

tamén na Xunta·, con contratos de luns a 

venres ou de médicos só por un día, co 

que aforran na Seguridade Social. · 

ata aqueles versos de Novoneyra: "A AMADOR Rl;Y 
RODRÍGUEZ E DANIEL NIEBLA GARCIA 
Ferrol/mañá 10 de marzo de 1972/ ERGUÉSTESVOS ;cedo aquel día/o 

costum.e do traballo/mañá cediño para facernos ca vasa marte". 

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



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 / 62 02 00 
Fax: 981 - 62 38 04 

~~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COM.POSTELA 
Teléf.: 981 - 5819 05 
Fax : 981 - 5818 88 

~~ Provenza, 274 - 276 
08008 BARCELONA 
Teléf s.: 93 - 215 03 68 / 215 01 79 
Fax : 93 - 215 01 79 

~f Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf.: 91 310 48 30 
Fax: 91 - 3104830 

~ Habana, 12 
32003 OURENSE 
Teléf. : 988 - 37 09 26 
Fax: 988 - 37 09 28 

~': Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf. : 981 - 35 3714 
Fax : 981 - 35 3716 

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

~~ Urzáiz, 17 
36201 VIGO 
Teléf.: 986 - 22 00 50 
Fax: 986 - 22 04 74 

(f Albareda, 17 
41001 SEVILLA 
Teléf. : 95 - 421 67 08 
Fax: 95 - 429 37 43 

~ 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 
Fax: 986 - 85 7918 

~~ Praza de España, 2 

........... _ 
27400 MONFORTE DE LEMOS (Lugo) 
Teléf.: 982 - 40 26 57 
Fax: 982 -41 60 33 

~ 

POLITICA 1intxu 

MIRANDO Ó. FUTURO 

A campaña electoral está a piques de. rematar. Os políticos 
xa fa/aron, aínda que non sempre se fixeseá 

escoitar ou entender. 

Pero agora chega o momento de falarmos . nós, ·os electores. Desde 

logo, cómpre que o fagamos todos, que se n.on votamos outros decidi

rán por nós. Xa se sabe que o.s gobernantes non sempre fan caso dq que 

lles din os cidadáns e considéranse autorizados para facer calquera 

cousa. Resulta sistemático, por exemplo, escoitarlle ó conselleiro da 

Presidencia e voceiro do PP no Parlamento Galega. como argumentos 

para· defende-las actuacións do goberno en Iraq ou no Prestige que eles 

gañaran as eleccións por maioría absoluta. 

Sen embargo, do que se trata é de· emitir un.voto e de facelo do xeito 

máis maduro posible. Visto que cada partido propuxo; os electores 

ternos que tomar unha .decisión. Por suposto, á hora de avaliar as pro

postas d.e cada partido haberá que xulgalas á vista do que fixo no pasa

do. Pero o que ten que prevalecer en nós é unha visión de futuro. E 

Se non votamos, 
outros decidirán ·por nós 

votar en positivo, por aquilo que nos pareza máis útil, non actuar á con
tra, en oposición a algo. 

Durante a campaña e xa desde un par de meses antes, o candidato do 
PP á presidencia estivo prometendo unha gran cantidade de causas, 
m oitas delas tan interesantes que non se sabe por qué razón non as fixo 
antes o seu partido desde o goberno. Ou mesmo, como lle botaron en 
cara os socialistas, propostas feítas pola oposición e rexeitadas nas Cortes 
pola maioría do PP 

O s socialistas tam én fixeron moitas ofertas, referidas sobre todo a ser
vicios sociais e mellaras da situación laboral. Tamén outras en materia 
fiscal, onde semella que fo ron eles os · que copiaron do PP, de xeito que . · 
rebaixaron fortem ente as súas clásicas reivindicacións de solidariedade 
social . 

Os nacionalistas m antiveron a súa aposta por que esa solidariedade 
non sexa ex;clusivamente unha cuestión de clase, entre individuos, 
serrón tamén unha compensación ó conxunto da sociedade galega mar
xinada por unha economía de m ercado centralizada baixo un un libe
ralismo globalizante e sen normas. 

Pois iso, a reflexionar e votar, buscando o mellar para todos e para 
cada un de nós . 



CARTA Marisa Vida/ Collazo 

O SARCA.SMO -INEVITABLE 
Como muller que son, sinto . que cada vez é máis dificil facer 

comentarios sobre a actualidade, tanto a da Igrexa como a de fóra 

dela, sen caer no sarcasmo, ás veces cruel. 

Deheriamos darlle un "toque" ó alcalde de Toques, 01.i ó naso pre

sidente, que cada vez que fahi "cágaa" aínda máis. Pero lago sae a 

Conferencia Episcopal coa súa análise sobre a violencia de xénero, e 

xa quedamos abertas do peito. 

Debe ser un problema de de-xeneracióri xeriátrica. Os protagonis

tas destas historias rondan os 80 anos (Fraga ten 81 e o de Toques ou 

a media da nasa Conferencia Epioscopal pasa moito dos 70). A unha 

sempre lle fixeron crer que a madurez vai acompañada de cautela, da 

prudencia que dá o ver como cambian os mundos e como os pará

metros pasados están certamente pasados, que as hormonas se van 

serenando, deixando paso á sabedoría e ó respecto. Pero que a estas 

alturas haxa septuaxenarios pensando que os males do mundo se 

deben ás mulleres, ou que cheguen reclamando o dereito de pernada 

dende un cargo público dá _ para pensar. E máis se a muller en cues

tión é unha adolescente de 16 anos. ¿Será un probkma de alimenta-· 

ción? Din que comer polo fai medra-las tetas, porque os alimentan a. 

base de hormonas. ¿Gustaralle moito o polo ó alcalde de-Toques? ¿Irá 

moito comer ós Me Donald's? ¿Será o viagra? Pois que algún facul

tativo faga o favor de desaconsellarlla, que está moi mal visto ter 

setenta anos e estar máis saído có mango dun cazo. E se é un desa

rranxo natural, por favor; que alguén lle recomende tomar bromuro, . 

para evitar males maiores, porque. as mulleres non son as de cando el 

se estreou na alcaldía, nos tempos dos machos ibéricos. 

Peor é se nos poñemos a analiza-lo tema do goberno de octoxe

narios. Estamos fartas de oír falar de se o Papa debe · dimitir ou non, 

alegando motivos de idade e saúde. Pero se ó Papa o elixiu un cole

xio cardealicio hai 25 anos e agora non hai- quen o desamarre da 

cadeira con brazos, a Fraga elíxeno (elixímolo, disque) relixiosamen

te cada 4 anos. E tamén a el lle poderiamos pedi-la dimisión por 

motivos de idade e de saúde. Iso de que está como un buxo non o 

ere nin el, que todos o ternos visto desmaiarse en público, caerlle fií
ños de baba; e ... ¡que demo!, sabemos para qué serven moitos fárma

cos. 

Nos dous casos o resultado é o mesmo: ¡esta~os gobernados e 

gobernadas por octoxenarios! O tema non ten que movernos á risa, 

porque é grave. E parece se-lo naso sino futuro, pois. a esperanza de 

vida no primeiro mundo cada vez alóngase máis e cada vez nacen 

menos nenas, o que fai que o relevo xeracional se atrase aínda máis. 

Só nos quedaría a esperanza de que nos "colonizase" a xuventude do · 

terceiro mundo, pero a maior parte dela son devoltos dende as salas 

de tránsito dos aeroportos ou aparecen flotando nó Estreito de 

Xibraltar. 

,. / 
, , 

e ···· ······· ·· 



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

FAI ADOIRO NO ADRO 

CORESMA 

r humano vive dúas dim en
i' n : e pa io o tempo. M entres a 
onqni ta do e pacio coñece revolu
ión , a po esión do tempo, sendo 

bá ica, non mobiliza tantos esforzos. 
O campesiño galego ten unha 
noción do tempo máis cíclica ca 
lineal. Irnos ver cómo se desenvolveu 
o calendario cristián, tendo en conta 
que un calendario é unha organiza
ción do tempo que abrangue tres 
finalidade : relixiosa, práctica (agríco
la nun principio) e política. 

Un certo desequilibrio 
A reforma litúrxica que deita do 

on ilio Vati ano 11 , ach egounos 
unha vella novidade: a centralidade 
qu a fe t pa ual tina nos primei
r tempo . ¡Tard piach ! podería 
• lgu ' n di ir porqu a e a alza teórica 
n r forma houbo unha baixa na asi -
t n i ulto pa ual. Me mo adoi-
tap d r qu párroco que e 

n pr parar on forza o tri-

duo pascual, qhservaba con descon
certo e tristura cando, chegados .os 
días santos, estaban ausentes das ceri
monias algúns dos mellares colabora-
dores . . 

Esta pequena traxedia -traxiedúcu
la, se me é lícito . inventar frívolos 
cualificativos-, é debida a un novo · 
dobre factor: ·por unha parte a crise 
do domingo por culpa de que moita 
xente deu en ter dobre residencia 
ausentándose da parroquia para insta
larse nese novo invento que veu 
sendo a fin de sem ana, e logo o cos- -
turne de aproveitar unhas pequenas 
vacacións primaverais para viaxes e 
diversións m enos sagradas. 

Por outra parte, e atentos ó inter
no da cuestión, a partir da reforma 
volveuse a unha necesidade de distin- · 
guir o que é necesario e o que resul
ta e encial, que sería esta breve frase: 
Cri to · m or to e resucitado. 
Afirmación que hoxe se amosa evi
d nte, pero que é recente, corisistin-

Xosé Chao Rego · 

do a novidade en que, logo de sécu
las de esquecemento, volven a reu
nirse os dous aspectos do mesmo' 
misterio: a paixón e .maila resurrec
ción. A novidade conciliar consiste 
na atención á festa de Pascua, prece
dida de corenta días de preparación, 
os tres días santos -triduo pacual-, e. 

un tempo . de acción de gracias e de 
aleluia: os cincuenta días que desem
bocan en Pentecoste. 

O calendario 
No ano 45 a.C. César reformou o 

calendario romano. En principio, a 
Igrexa estructurou o tempo a partir 
da resurrección de Cristo. Tal festa 
semanal acolle na súa estructura a 

Pascua. O domingo, día do Señor, . 
despraza o sábado dos xudeus coma 
tempo forte. 

No século IV, ano 313, logo da paz 
constantiniana, chegou unha nova 
dimensión porque o emperador 
Constantino, adorador do deus solar 
Mitra, veneraba tamén o deus Sol e 
Cristo. Impúxose coma día festivo e 
só se permitía a continuación dos tra
ballos agrícolas afectados polos cam
bios meteorolóxicos,. 

Nace o triduo pascual: Venres 
Sábado e Domingo. O Xoves Santo 
tardou en incorporarse ó _Triduo. 
Existe o ·risco de disociar marte e 
resurrección, desprazando a pascua ó 
domingo. E sen que saibamos o 

motivo, a Coresma vai pre~edida de 
tres semanas precoresma1s: 
Septuaxésima, Sesaxésima e 
Quincuaxésima. Coa suspensión do 

aleluia, éntrase 11ª Coresma, á que lle 
precede o entroido ou introito, 
entrada no tempo penitencial; na 

medida en que o factor ascético 
medra o carnaval enténdese coma 
filio bravo ou bastardo do cristianis
mo. Pero ese xa é outro cantar . 



· , · · . Victorino Pérez Prieto 
UNHA CORESMA AINDA NECESARIA . . . 

A Coresm.a foise convertendo para 
moita xente nun residuo inútil do 
pasado. Unha palabra baleira que soa 
a prácticas hipócritas ou masoquistas. · 
¿Por que e para que, a renuncia a algo 
sen unha utilidade inmediata" e prác
tica? ¿Para que i11tensifica-la oración 
e a esmola nun tempo específico que 
me vén imposto, cando xa o podo 
facer eu cando me pete? E mesmo 
¿para que facer "esforzos relixiosos" 
se Deus xa nos vai regalar a todos o 
ceo alén da marte? 

A min non me interesa a Coresma 

arqueolóxica, sen9n a que pode ser 
válida hoxe. Fronte a ridículas con

cepcións so.bre unha abstinencia de 
carne que no pasado se podía "con
validar" pagando ·a "Bula da Santa 
Cruzada" e no presente por un bo 
peixe, a Coresma e as prácticas cores
mais poden e deben: ter un sentido se 

un sabe atoparllo, sobre todo no 

tempo presente n~ q~e moitos dos 
símbolos e as realidades que se impo
ñen na nosa sociedade veñen se-lo 
co.ntrario do proxecto · evanxélico, 
que algúns aínda ternos como ·a pro

xecto máis liberador. 
A Coresma é un tempo de gracia .. Se 

o traducimos dicindo que esa gracia 
non é algo automático e máxico, 
serrón un ·momento de encontro co 
ci.mor vivo e ben activo de Deus ("agora é 
tempo oportuno, agora é día de salvación" 
2Co 6,2, liamos no Mércores da 
Cinsa), pode que signifique algo. 
Sobre todo para quen se recoñece 
necesitado de renovación, de .conversión; 

. para quen non está cego ante a dor, a 

inxustiza e o mundo absurdo que 
fornas construíndo e non se confor
ma co que ve. A Coresma "é tempo 
de revisa-la vida, tempo de reflexión 
e de oración, de encontro intenso 
coa Palabra de Deus", dicían sabia

mente en Remol. . 

As "prácticas coresmais" seguer-i a 

ser unha boa proposta ·se sabemos 

descubri-lo ·seu espírito máis aló da 

letra ("a letra mata, pero o espírito dá 

. vida") e o rito baleiro, que xa critica

ra o mesmo Xesús. Esas prácticas só 

son válidas se serven para cambia-lo 

corazón, e comprometernos na cons

trucción da paz con xustiza. Entón si 

ten sentido intensificar neses días o 

a letra mata, 
·pero o espíritu 

dá vida 

xaxún e a abstinencia, a esmola, a 
· escoita da Palabra e a oración. 

Un xaxún que, ademais de que 

pode ser moi san, pode ser signo 
necesario de ·austeridade nun mundo . 

consumista, pode facernos máis libres 

e solidarios (cf. Is 58,6-7),pode axu-

darnos a superar vellos vicios. Unha 
abstinencia... de TV, de tabaco, de 
caprichos innecesarios. Todo sempre 
que se viva con alegría ("cando xaxú
es, peifuma a cabez a e lava a cara", Mt 
6,17). 

Unha esmola que naza dun· corazón 

compasivo e misericordioso, que naza 
dun verdadeiro espírito de compartir, 
e non de "gaña-lo ceo" dándolles ós 
pobres o que me sobra. A escoita da 
Palabra e a oración non necesitan xus
tificación ningunha, son sempre 
necesarios.· A oración é "a leña que 
alimenta o lume da nosa caridade" 

dixo un cura santo (A. Chrevrier) e 
D. Bonhoefer escribiu que ser cris
tián é "orar e facer xustiza'·', ou vice

versa. 
Mesmo ten sentido a c~nsa sobre as 

nosas cabezas. Unha cinsa que nos 
recorde . con Paulo que non somos 
danos de nada ("Que tes que non reci
biras ?"),que o que ternos é para com
partilo, que cómpre vivir intensa
mente o momento presente e non ter 
medo á marte. 

U nha Coresma e unhas prácticas 
así seguen senda necesarias. 

e ······· ·· ······ 



·· ···· ·········e 

,,. 

XA VOLO DICIA EU · 
, 

A EMOCION DA PAISAXE NO HOME GALEGO 

fi a de súp to 
da chaira caste

un p ixe ao que se tira 
do u elem ento. O pri

meiro que lle a corre é que non se 
p de vivir a í, sen árbores, sen rega
to , en prados verdes, sen vexetación, 
sen o mar misterioso, sen outeiros 
doces, sen penedos abruptos, isto é 
en o "irmán paisaxe" . [ ... ] 
A paisaxe está m oito antes do pen

samento. Non é o home o que crea a 
paisaxe, senón ao revés, a paisaxe é a 
que fai o home. A paisaxe fainos 
moito antes de que sexamos capaces 
de p nsar e mesmo de que sexamos 
capace de ver. Xa nos mesmos lirnia
re da percepción do mundo, cando 
o no os cinco entidos empezan a· 
abrir coma floriñas na alba da vida. 
E quen ab ? , poida que moito 
ant . A pai a ' quizais tea xa en 
n m mo nt de nacermo .A 
pa1 axe n n ó e tá d ntro nosa por-
qu a í o fanta iando un 
grupo d n audo o inte-
1 tuai g leg , n ' n porqu n 

realidade, consonte os últimos e máis 
rigorosos estudos da neuro:fisioloxía 
moderna, a paisaxe "internalízase", 
introdúcese dentro da propia organi
zación de neuronas en virtude de 
procesos que acaso duraron mile
nios , pero que deixaron unha pegada 
que o olld experto do neuroanató
mico e do neuro:fisiólogo moderno 
chega hoxe a descubrir.[ ... ] 

O home galega ama e vive inte
riormente a paisaxe no noso. comÍm 
antenacemento; canto tanto el coma 
nós, comunalmente, fraternalmente, 
empezamos a ser. [ ... ] Explica o 
antropólogo Levy-Strauss a idea, fun
damental en todos os pobos, do 
mana, coma exceso, unha superabun
dancia do significante sobre o signifi
cado .. · [ ... ] A paisaxe, para o home 
galego, sexa este un poboador prehis
tórico ou un intelectual do século 
XX, é sempre mana, signo do numi
no o, sentido significante do Ser, pre
linguaxe. Un sentido no que eu 
memo esto.u inserido, encravado. 
Fronte a paisaxe sinto tamén a miña 

propia creación, as súas raíces. Cómo, 
por riba deses doces outeiros, a carón 
deses sorrintes ribazos, no medio das 
néboas· misteriosas e de implacábeis 
ceos, xeración tras xeración, a paixón, 
a grandeza ou a pequenez de centos 
de milleiros de nais, avoas, tataravoas, 
de centos, dé milleiros de homes for
tes e sinxelos torpes ou apaixonados, 
lúcidos, apouq.dos ou bravos, ao 
longo de miles de milenios foron 
tecendo co seu amor e co seu odio 
este urdido escondido e secreto da 
que . eu nacín, que me constitúe., que 

. me pon en situación· de poder ser 
agora, eu, luz sobre a paisaxe, mirada 
sobre el. Un pouco antes de que esta 
paisaxe, cando a Terra coa morte me 
reintegre, sexa mirada sobre min. 
Compartirei entón, suavemente, o 
mesmo destino cá flor e ca nube, có 
piñeiro e cá rocha. Continuarei ade-

. mais, sendo, nalgunha parte, luz. Que 
inmenso cons'olo ante o enigma da 
morte ten 0 home galega na súa pai
saxe! . 

Xoán Rof Carpallo, 1966. 



INTERNACIONAL Moisés Lozano Paz 

, 

POBRE HAITI' 
·Haití é a parte occidental dunha illa compartida coa República Dominicana, ó leste de 

Cuba. Ten 8 millóns de habitantes. Segundo o Programa Mundial de Alimentación (pma), 
máis de dous millóns de haitianos padecen fa me e o 50% padece ·malnutrición crónica. 
Noventa .mil nenas e noventa e unha mil persoas vulnerables (mulleres embarazadas, 

anciáns) en risco de morrer de fa me. Segundo · Unicef,. un millón douscentos mil nenas e 
nenas están en situación de vulnerabilidade. 

A exc;::olonia francesa e os 
rebeldes 

A rebelión contra o presidente 
Jean-Bertrand Aristide esténdese ó 
longo de todo o territorio deste paí~ . 

A ONU advertiu que sen a axuda 
urxente. o excesq de fame pode aínda 
in"cidir máis no caos e nos disturbios 
.existentes. 

O Goberno de Aristide, que uilha 
vez materializou unha mínima posi
bilidade de cambio, defraudou o cas
tigado pobo carib.eño, asfixiado pola 
interminable sucesión de gobernan
tes corruptos. Aristide foi reelixido. 

·en 2000, e como tal foi aceptado 
internacionalmente. Aclamado como 
un "salvador" e un "pai combatente" 
polos pobres de Haití, que son o 80% 
.da población. Pero hoxe critícase 
pola fortuna que acumulou nos 

Aristide 
defraudou o 

castigado pobo 
. caribeño 

Estados Unidos, e pola súa vida luxo
sa, a súa· mansión de dúas piscinas -

nun país onde a penas o 39 % ten 
acceso a avga potable. Por iso Aristide 
é alcumado como "Duvalier-bis" . 

A prudencia internacional sustén
tase no feito de que non hai en Haití 
unha auténtica oposición política. 
Por iso, o caos actual non se solucio-

nará coa saída precipitada de Aristide. 

Só unha mediación das instancias 
caribeñas ou mesmo da ONU, sen 

descartar unha forza internacional de 

paz pode soluciona-la situación des
crita. Francia, que parece amosa-la 

súa disposición, poderla evita-la vaga 

de violencia revanchista que se está a 

estender por toda a illa. 
A ·Fronte de Resistencia 

Revolucionaria Artibonite, dirixida 

por Butteur Metayer, que ten toma

das varias partes dun país, sen policía, 

chamou á insurrección nacional, 

ameazando que "non esperaría á fin 

do mes para marchar sobre Porto 

Príncipe e sacar a Aristide" . A cidade 

do norte de Gonaives, onde tamén 

empezou a rebelión que rematou 

con case 30 anos de dictadura da 

familia Duvalier en 1987, foi escena 

de violentos enfrontamentos · entre 

grupos rivais nos últimos meses dei
xando bastantes martes. A Fronte, · 

anteriormente chamado "grupo 
Caníbal", cando era financiado e 

armado polo mesmo presidente 
como- forza de choque, · rebelo use e 

tomou Gonaives o pasado 5 de 

febreiro, precipitando o último episo- . 

dio dunha crise sociopolítica endé
mica desde varios meses. 

Segundo un Comunicado de 
Amnistía Internacional "A pantasma 

dos abusos cometidos no pasado 
aínda non deixou de constituír unha 

ameaza para Haití. N esta etapa crítica 
na que o Estado de dereito é tan frá

xil, o último que necesita o país é qu~ 

quen cometeu abusos no pasado 

ocupe pe>stos de liderazgo na oposi
ción armada". 

e ················ 
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A PROPIEDADE CONMUTATIVA-E OS SEXOS 

' ' , ,.1/ ~ 
' • 

1 ' ., 

H x imo falar da propiedade con-
mutativ ( a qu di que tanto ten · 
· ribir 3+2 c 2+3, porque sempre 
l{ 5), p r aplicándo á relación 
·1 tr h m ·s as muller s . 
.. nw iar m vari . hip' t s 
1 111 strar m . • tr v'. d 1 a falsida

(a nen que 
v, ri m m it a 
muan o ... ) N 
itu ci ' ns familiar s mái comúns, nos 

cas s B danse as n cesarias correspon
dencias que habería se existise a pro
pi dade conmutativa entre a muller e 
o home. 

1ª HIPÓTESE 
Ca o A. Dados un home H e unha 

muller M. O home traballa fóra. A 
mulier non. Xa que logo, deciden que 
ela asumirá a intend nc.ia do fogar 
( omid s, limpeza, etc.) Se hai filios, 
1 varao á es ola, a menos que el 
poida, por horario, ucompañal'o . Ela 
deberá ocup r e tamén dos deberes. 
Dado que M é a que má.i tempo pasa 
na ca a e non e tá can a por traballar 
noutro lugar, é normal que ela exa a 
que e r pon abilic a i totalmente 
d fogar. 

a o B. Dado un home H e unha 
mulier M. A muli r traballa fóra. O 
hom non. a que logo, decid n que 
el a umirá a intenden ia do fo0 ar 

mida , limp za, etc.) e hai filio , 

levaraos á escala, a menos que ela 

poida, por horario, acompañalos. El 

deberá ocuparse tarnén dos deberes . 

Dado que H é o que máis tempo pasa 

na casa e non está canso por traballar 

noutro lugar, é normal que sexa el 

. quen se responsabilice casi totalmente 

do fogar. 

CONCLUSIÓN: 

- Chamarán a H calzonazos, man

dado, home sen carácter. 

Pensarán que M abusa da súa_ situa

ción e que non asume as súas res

ponsabilidades fundamentais. 

M sentirase culpable por non estar 
facendo o correcto. 

¿Que di~án os respectivos pais desta 
parella? 

2ª HIPÓTESE 
Caso A. Dados un home H e unha 

muller M. Embarázanse. Van xuntos ó 
xinecólogo. Preparan xuntos o enxo
val do bebé. Deciden xuntos qué 
nome poñerlie. "Un filio é responsa
bilidade de dous". Chega o parto. El 
está presente, claro. Ela colle a baixa 

de catro meses. 
Caso B. Dados un home H e unha 

mulier M: Embarázanse. Van xuntos ó 
xine ólogo. Preparan xuntos o enxo
val do bebé. Deciden xuntos qué 
nome poñerli . "Un filio é responsa-

bilidade dos dous" . Chega o parto. El 
está presente, claro. Reparten a baixa 
entre .os dous: os dous primeirós 
meses de baixa para ela, e os dous 

_ seguintes para el. 
CONCLUSIÓN: 
O permiso de maternidade é un 

dereito exclusivo de M, que para iso 
pareó bebé. 

¡Menudo morro que ten H! Claro, 
así · pasa dous meses na casa ·sen traba
llar,. ... Por certo, ¡así calquera· é mai! 

Por moito que digamos, o filio non 
significa o mesmo para M que para H. 

3ª HIPÓTESE 
Caso A. Dados un home H e unha 

muller M . Os dous traballan : nunhas 

condicións salariais parellas. Deciden 
ter filias. · Queren coidalos persoal

mente, polo que un dos dous deberá 
deixa-lo seu posto de traballo. Tras 
algunhas dúbidas rapidamerite· resaltas 
sobre qué priorizar, os filias ou o tra
ballo, é M · quen decide renunciar á 

vida laboral. 
Caso B. Dados un home H e unha 

mulier · M. Os dous traballan nunhas . 

condicións salariais parellas. Deciden 
ter filias. Queren coidalos persoal
mente, polo que un dos dous deberá 
deixa-lo ~eu posto de traballo. Tras 
algunhas dúbidas rapidamente resaltas 
sobre qué priorizar, os filias ou o tra
ballo; é H quen decide renunciar á 
vida laboral. 

8 de marzo, 
día da mulle·r 

traballad·ora 



CONCLUSIÓN: 

¿É capaz un H de priorizar :fillos a 

traballo? 

. ¿Acaso M non se decata de que 

ningún H é capaz de facer como debe 

ser . certas cousas propiamente femini

nas? 

M, aclárate, filliña, porque ter :fillos 

para que ch os · coide. o home ... 

¿Será capaz H de minimiza-la súa 

esfera social <liante da afectiva? 

¿Será capaz M de miniJ!liza-la súa 

esfera afectiva, que a fin de contas é a 

única que importa nesta vida? 

4ª HIPÓTESE 
Caso A. Dados un home H e · uriha 

muller M. Os dous teñen un ritmo de 
traballo forte, pero' están satisfeitos co 
seu traballo, e sérítens.e realizados a· 
nivel profesional. Teñen un :fillo. M 
procura entón non pasarse c.oas horas 
extras. Desconecta totalmente do tra
ballo cando remata. Non se prega tan 
facilmente ás esixencias dos xefes. 
Sabe. cales son as súas prioridades. 

Caso B. Dados un home H e unha 
muller M. Os dous teñen un ritmo de 
traballo forte., pero están satisfeitos co 
seu traballo, e séntense realizados a 
nivel profesional. Teñen .un :fillo. H 
procura entón non pasarse coas horas 
extras. Desconecta totalmente do tra
ballo cando remata. Non se prega tan 
facilmente ás esixencias dos xefes, e 
sabe cales son as súas prioridades. 

CONCLUSIÓN: 
¿ Sentirase ben M cando teña ganas 

· de traballar horas extra? 
¿Sentirase culpable H cando teña 

gañas de traballar hora~ extra? 
¿ Cuestionarase H a posibilidade de 

que o seu rendemento profesional 
estea afectado por ter un :fillo? 

Xela Álvarez 

¿Atreveranse os xefes a dicirlle ·a H: 
"Desde que es pai, está claro que xa 
non estás centrado. Irnos ter que 
repensa-lo teu posto."? 

H, :filliño, déixate de caralladas, e 
ponte a gañar cartos para esa familia, 
que é o que tes que facer. 

Posiblemente esta demostración da 
falsidade da prop,iedade conmutativa 
tenda ó infinito. O día a día de cada 
un de vós está cheo de novas hipóte
ses que confirman o enunciado ini
cial. Pensádeas e comprobade o resul
tado. De tódolos xeitos, ó mellor 

. algún día demóstrase que as matemá
ticas tamén son relativas ... 
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Canta: CAIXA GALICIA: 2091-0349-45-3040005822 

BBVA 0182-0267-15-0207905484 
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O NOSO TABOLEIRO 
, 

SUBSCRICIONS 2004 
Tal e como vos diciamos no número anterior estamos facendo o cobro das subscricións do 2004, 

que, por c.erto, van ser ó mesmo prezo có ano pasado:· 21 euros a ordinaria e 33 a de apoio. Tamén 

se vai cobrar a cota de socio/a (3 euros) e o 60x100 daqueles que están apuntados. 

Todos os que tedes domiciliado cando vos chegue esta revista o banco xa vos debería ter feíto o 

cargo correspondente á vosa subscrición. · 

Os demais ides recibir na vosa casa unha carta cun impreso xa cuberto. Con ese impreso non hai 

,máis que ir a unha oficina de Caixa Galicia e ingresar a cantidade que alí vos di. 

Para calquera dúbida ou problema chamade ó 619-42-19-02. 

Xaquín Lorenzo Fernández 
< oca> 

1907-1989 

O "Xocas" 
no o compañeiro irimego e traballador incansábel Clodio González acaba 

de publicar .na editorial Toxosoutos o primeiro libro dos qu~ este ano se van 
debruzar ante a vida e a obra do autor distinguido co Día das Letras Galegas: 
Xaquín Lorenzo, "Xocas". Trátase dun volume que, ao longo de 10 capítu
los, vai debullando os traballos e os días deste home que, tal como figura no 
subtítulo do libro, dedicou a súa vida á nosa cultura. Membro das· Moódades 
e do Seminario de Estudos Galegas, este profesor ourensán, aprendeu dos 
1nembros da Xeración N ós -Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo, 
Florentino L. Cuevillas- e el mesmo foi rnestre da seguinte xeración de 
investigadores, entre eles, o propio Clodio, que xa no limiar confesa o seu 
respecto por Xaquín Lorenzo. O libro contén ademais numerosos docu
mentos da vida do Xocas e mais un apéndice fotográfico. É, xa que logo, 
unha excelente achega para todos os interesados neste mestre da cultura 
popular que este ano vai ser homenaxeado. 

A.Q 
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FALANDO 
DALINGUA Lidia e Valentina 

Vaia manía coa malia madía! 

Parece que nos quedou metido o bicho de buscadle a orixe a esas palabras 
que usamos sempre nas expresións e que teñer{ unha orixe un tanto escura ... 
O outro día estivemos co de madía e hoxe veunos á cabeza unha que se lle 
parece moito, malia: a súa orixe tamén é curios.a, vén do latín male habeat, que 
quería dicir "que mal haxa", empregábase para desexarlle mal a alguén. Hoxe 
a forma "malia" expresa censura, condena, contrariedade·, maldición. Sobran 
exemplos: Malia o día en que te coñecín! Malfo a hora en que comprei isto! Malía a 
hora en que alí fun! e, xa moi cabreados, malía a nai que te pariu! Tamén existe 

r---t1 ___ l 

Malia seres tan gordiña ... , ¡heite furar! 

outra forma malia que usamos noutros contextos," no sitio de "a pesar de" ou 
"pe e a": Malia estar enfermo foí igual. Malia non poder, veuno visitar. Aprobou malia 
llOn ter estudiado. 

Malia todo, mira que témo-lo noso aquel os galegas, ¡sómosche algo retor
cido ! , nó nin arre nin xo, sempre desconfiando e deixando o conto prepara
do para o que poida vir, véñennos á cabeza frases do tipo Deus é bo pero o demo 
11on é rnalo. e o demo chama á túa po'rta non lla peches, entórnalla ... Ben deitamos 
de Pepe Chao para axudarnos a facer memoria ... 

Por certo, coñecéde-lo de ben deitar?, a nós asegurámosvos que nos custou 
o noso entendela, oímola alá pola Terra Chá, emprégana cando queren dicir 
algo a í como "que sorte tes con" ou "ti sálvaste que", por exemplo, nós sal
vámono qu Pepe no deu estas liñas para escribir hoxe. ¡Ben deitamos de ter 
migo! 

Ben· deitamo tamén de ta raíña de sol no medio de tanto frío ... Si, a ver se 
a eada a arabia non queiman o gomiños das árbores, que este ano pare

qu xa van ba tante adiantadas, fiarémonos do conto aquel de que cando 
Día q11ere da-la a11ada, non a talle non vento nin xeada ... 

E alá no imo , abrigádevo ben e andade co olio aberto, recordade · aquilo 
d qu polo san osé a primeira andorilia se ve, e para os de boa boca tecle en 
con~a qu a naval/a e o longueirón polo mes de marzo, ¡que bos son! 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Escoitei dicir que o Papa 
era de cultura dual: 
no relixioso, integrista 
e aberto no social. 

2. A este tópico xa vello 
referiuse un xornalista 
que cos mellares .ffiundiais 
situado está na lista. 

3. Sen ir. máis lonxe, hai días 
a campaña electoral 
de novo vai pr~cedida 
por proclama pastoral. 

4. E temas tan discutibles 
coma o aborto e divorcio 
en cada elección retornan 
como formando consorcio. 

5 .' En todo o que atinxe 
ó mundo tabú sexual, 
as consignas nin se agardan 
xorden cal causa normal. 

6. En canto ó papa Wojtyla 
en viaxe a Nicaragua 
xa dende o avión 
berroulles ós de Managua. 

7. O máis alarm~nte pasa 
cando a monseño.r Romero 
mátao a dereita católica 
e no Vaticano, ¡cero! . 

8. E o· xefe do Vaticano 
a Ernesto Cardenal 
lle berra por ser ministro 
dos máis pobres, cultural. 

9. Coma bo nacionalista, 
pra Polonia fai un trato: 
coa axuda de Reagan-CÍA 
e crean un sindicato. 

1 O. ¿Que pasa no Vaticano 
pois ali o sindicalismo, 
ou controlan ou prohib.en 
mais non recibe o bautismo? 

11. Non nego qu~ hai causas boas 
e no social, certa audacia, 
que no seu conx~nto amasan 
moi escasa democracia. 

12. Non a.cuso ó Pontífice, 
persoa fiel, coherente 
a quen moita xente admira 
pois é un home transparente. 




