
Quen é da terra, á terra 
. pertence e da terra fala. 
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EDITORIAL SEMANA 
SANTA Remata a Coresma e che

gan os días da Pascua. Son días nos que 

os cristiáns vivimos un tempo fonda

mente marcado no noso calendario. 

Mais detrás da Pascua parecen agacharse 

moitos sentimentos velados de descon

fianza no xénero humano, de vergoña 

por existirmos ·e de desengano de cómo 

somos. Parece que sexa mester crucifi

carse para sandar. Semella, en definitiva, 

un tempo que parece · máis chamado 

para a dor e o suftimento que para a 

esperanza. 

Aínda segue sendo común pensar que 

a dor curte e fai medrar. Sen embargo 

son as experiencias nas que nos sentimos 

amados as que ocupan ese lugar. A dor 

aca o peor de nós. Os lategazos ñsicos e 

espirituai que se prodigan en tempo de 

P ua m stran pouco do ser cristián. 

N n hai qu bu ca-la dor porque en si 

me ma non ' bo~, se ben tampouco hai 

qu fuxir dela cando chega porque adoi

ta vir como consecuencia dalgún pro

blema ou inxustiza á que é bo facer 

fronte. 

Demasiadas veces a Pascua busca na 

frivolidacie da· dor pública un reconforto 

que pouco ten de liberador. Detrás dela 

non parece estar o santo Grial da fe. Non 

é aí onde está o cerne do que nos rega

laron hai dous mil anos. Non está nela 

tampouco a construcción da nova 

humanidade. 

A Pascua é un tempo demasiado 

importante e excepcional como para 

bu calo só en pasos e procesións, ás veces 

mái espectaculares ca relixiosas. Convén 

tamén botar unha ollada ós nosos aden

tro , -con optimismo resucitador-, pois· é 

aí onde no reconciliamo co resto da 

x nte oa que témo-la orte de compar

tir un mundo no que, a pesar das guerras 

atr e , da fam negra e do abusadores, 

paga a p na vivir . 

Xosé Lois 

O AQUEL 11ELOÍ, ELOÍ, LAMA SABACTANÍ" 
Ridiculizado coma un espantallo e torturado coma un ·animaL Pola 
mente chatolada de espiñas xiraban con vertixe amarga as lembranzas 
das curacións de leprosos, o viño da voda de Canaam, a conversa coa 
Samaritana no peitoril do pozo, o camiñar torpe e novo do tolleito de 
nacemento. Aquela historia de bondades e utopías , de xentío esperan
zado, de amigos que non te deixarían nunca, aqueles tres anos vividos, 
bebidos e comidos con fame de xustiza ancestral. A entrada en 
Xerusalén, <?Reino que xa chega, ¡bénaventurados, ditosos, felices, ino
centes, irixenuos, parvos, estúpidos, tolos, paspáns ... , rebelde, blas~emo, 
ridículo, crucificado!. 

¿E agora . que 
lle digo eu á 
miña xente?. 
Non hai nada 
que dicir , xa 
non son, xa 
non están. 
Miña nai, si. E 
pensar que a 
deixei planta
da e larguei da 
casa convenci
do de darlle 
unha revira
volta á histo
ria. Non sei se 
me ere ou non 
me ere. ¿Que 
máis dan a 
estas alturas as 
cuestións de 
fe?. Non hai 
nada por nin
g u r e s . 

Quizabes tería sido mellar conformarme co meu destino, como fai 
todo "Dios". Eso, "Dios", ¿onde caralla andas?. Por aquí non te vexo. 
Non te vexo coa xente, non te vexo rebentando o poder da soldades
ca, non te vexo derruín.do a escravitude relixiosa dos teus representan
tes. Non te vexo no presente nin te vexo no futuro ... 
Non te vemos galopando a carón dos ditosos, non te vemos nas fave
las de Sao Paulo, nin nas pateiras do estreito, nin nas rúas de Basara, nin 
no tren do Pozo do Tío Raimundo, nin nos campamentos de Gaza, nin 
na fame de Corea, nin na sida centroafricana, nin en Silicon Valley, nin 
nas Vegas, nin en Hollywood, nin en Marbella, nin nas ofertas de viaxe 
de Semana Santa. ¡Santo "Dios", onde te metiches!. 
Desculpa a desconfianza, pero non somos os primeiros nin os únicos 
que fan a pregunta. Lembra: o sufrido Xob, O Nazareno e despois nós, 
unha marea, unha lexión, un mundo de xente. 
¿Sabes un segredo?, ¡como nos gustaría que estiveras!. 
Pola presente e se non hai máis novidade, "Eloí, eloí, lama sabactaní". 



A PALABRA 

Xn 20, 1-9 

O día primeiro da semana María a 

Magdalena foi ó sepulcro moi cedo, 

cando aínda era escuro, e viu que a 

pedra do sepulcro estaba quitada. 

Botou a correr e, chegando onda 

Simón Pedro e onda o outro discípulo 

a quen amaba Xesús, díxolles: 

-Colleron do sepulcro ó Señor, e non 

sabemos onde o puxeron. 

Pedro e mailo outro discípulo saíron 

correndo cara ó sepulcro. Corrían os 

dous á par. Pero o outro discípulo 

correu máis lixeiro ca Pedro, e che

gou primeiro ó sepulcro. 

Abaixándose, viu que estaban os len

zos, pero non entrou. Entón chegou 

tamén Simón Pedro, que o seguía, e 

entrou no sepulcro. Viu os lenzos 

pausados ali. Pero _o sudario que 

envolvera a súa cabeza, non estaba 

cos panos, senón á parte, enrolado 

noutro lugar. Entón entrou tamén o 

outro discípulo, que chegara 'primei

ro, ó sepulcro; viu e creu. Pois aínda 

non entenderan que, conforme a 

Escritura, era preciso que resucitase 

de entre os martas. 

BOA NOVA 
Bernardo G. Cendán 

O ECO A sepultura baleira 

En canto me puxen a reler este texto do apóstolo Xoán, a primeira causa que me veu 

á cabeza foi unha película que hai dous ou tres anos tivo moita fortuna de público. 

Titulábase O Carpo e, aínda que a súa calidade non era moita, o tema da mesma pre

sentábase como conflictivo. Supoño que vos lembrades: un ha arqueóloga atopou os 

restos dun carpo que correspondía sen dúbida á Xesús ca que se esborrallaba toda a 

credibilidade da resurrección. Eu pregunteille a un sabio teólogo qué pasaría se tal 

causa aconteces.e realmente, e a súa resposta descolocoume: non debería pasar nada, 

e oxalá que acontecera, así decatariámonos de que cómpre aprendermos a pensar 

doutro xeito as causas da nasa fe, mesmo as máis importantes. Xa se sabe que os teól

ogos teñen que dar canta da fe no diálogo vivo coa cultura de cada tempo, e xa son 

moitos os que, na actualidade, est_án a nos aprender unha lectura máis axeitada dos 

textos evanxélicos que moitas veces enténdense mellar en clave simbólica ca históri

ca. Se non entendín mal, supoño que non importan tanto os procesos físicos e quími

cos polos que a sepultura quedou baldeira, como descubrir o simbolismo fundamental 

dunha vida que non pode esmorecer para sempre nun sepulcro. E se o Cristo da nasa 

fe vive, tamén nós viviremos con el. lmaxino que non hai símbolo máis fermoso da 

nasa esperanza ca un ha sepultu.ra que non foi quen de pechar as palabras ·eternas nas 

que confiamos: unha sepultura baleira da vida que ninguén puido matar. 

A CLAVE 
Xabier Blanco 

Miriam de Magdala 

Esta muller, curada por Xesús dunha grave afección psíquica, converteuse en discípula, pero confundírona cunha prostituta, aínda 

que san León Magno (s.V) dixo que era "xeradora de lgrexa". No s.VI san Gregario tívoa por nova Eva. Xa no s.111 Hipólito de 

. Roma,d·enomináraa "apóstola dos apóstolos". Pero aínda hoxe continúa o equívoco. 

O "Evanxeo de Felipe" fa la da rivalidade entre os discípulos e a Magdalena. Afirma que Cristo a amaba máis ca a todos, e adoita

ba bicala. O resto dicíalle a Xes_ús "¿por que a amas máis ca ós demais". No "Evanxeo de María" diseque os discípulos, arrepiados, 

pregúntanlle polo que Xesús lle dixo en privado. Pedro séntese molesto; ela responde que nada inventou. Na discusión mediou Leví 

dicindo: "Pedro, sempre tiveches mal xenio. Agora véxote polemizando coa muller coma cos adversarios. Pero se o Salvador a fixo 

digna ¿quen es ti para rexeitala? 

Alguén dirá que estes escritos son apócrifos, pero resulta que _os canónicos falan dela coma a única persoa que foi testemuña da 

crucifixión e a resurrección. Pero xa estaba en marcha a marxinación da muller na lgrexa. Na miña infancia cantabamos: "María 

Magdalena /tan pecadora fue /y ahora está en el cielo / tomando café". Lástima: descafeinado. 
e ········ ······· 
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APENEIRA 

A PASCUA XUDÍA é · 

vivida por 30 xudetJs, algú'ns inmigran

tes arxentinos, que están aquí. Para 

celebraren comunitariamente as súas 

crenzas teñen que viaxar ás sinagogas 

de Oviedo, Porto, Madrid e agochan a 

súa identidade re lixiosa pala vaga de 

antisemitismo que está a vivirse. 

Antes da expulsión no século XV houbo 

comurnidades xudías, como se ve no 

mapa. Máis dun milleiro de hebreos, dos 

que nos quedan hoxe as súas pegadas, 

como na Rúa dos Xudeus de Betanzos. 

Por outra banda, os 9 millóns de habi

tantes de Israel viven nunha encrucilla

da; deles 3,5 millóns non teñen niflgún 

dereito, pois son de orixe árabe, mentres 

os colonos (400.000} vivindo fóra poden 

incluso votar. 

O 10 de abril está .adi.cado ás tendas do COMERCIO XUSTO. Na 

foto, un mercado dos productos de Myanmar (Birmarlia} na beira da estrada, nun 

mundo que urxe medidas contra a pobreza. Salvador Allende . nacionalizou o cobre, 

cerne do progreso do país, dentro dunha democracia que buscaba xustiza social; 

Brasil lo ita contra a fa me da metade da poboación, e cunha minoría privilexiada: é o 

9° comprador de ferraris de luxo. Os países ricos subvencionan a agricultura cada día 

con mil millóns de dólares e copan os mercados, prohibindo as axudas á agricultura 

das pobres. Unha vaca de Europa ou EEUU "gana" o dobre ca uri labrego do sur coas 

subvencións que recibe, que duplican o que gaña un granxe.iro do Terceiro Mu·ndo 

nun ano. 

DE FILOSOFÍ 
PONTEVEDRA • 12 ao 16 de abril de 20 

I 1 

- Ovf U.'1"''-' <J.I -~ ~ ..,unln ~ 
P\111 rt.0rw c o C11.-

A SEMANA DE FILO
SOFÍA do 12 ó 16, arredor de 

FILOSOFÍA E CIDA-
DANÍA celébrase nun momento 

no ·que vivimos un pulo da conciencia 

cidadá en amplos sectores: unha rede ·ou 

tecido civil, arrequentando a sociedade 

coa liberdade, o pluralismo, as diferen

cias, o sentido critico. A democracia non 

pode só crear súbditos e lacaios, ten que 

educa-los cidadáns no compromiso res

ponsable ~e cooperar e nisto a filosofía 

cumpre coa súa teima de ser un servicio 

á comunidade. Na Aula Castelao van 

afondar 3 filóns: "Repensar a cidadanía", 

"Alternativas desde Galicia" e 

"Movementos sociais e cidadanía". 

o ACORDO DO VENRES SANTO naceu da vont.ade de 

crear a paz no Ulster, en 1998, cando o Ira decide destn,ií-lo armamento e os britá

nicos as.súas bases militares naquel territorio. Tódalas partes en litixio teñen que ir 

cedendo nas sú9s actitudes, agora nun clima crispado, para restaura-la autonomía e 

formar un goberno de coalición no que estea o Sinn Fein. Esta imaxinación e xene

rosidade non existe noutros recantos. Na foto o Nobel da Paz, o unionista John 

Hume. 



Alfonso Blanco Torrado 

Helena Vi llar Janeiro compuxo este poema na 

Semana Santa de 2002, na súa parroquia de S. 

Miguel dos Agros en Compostela: 

"A paixón segundo San Mateo" 

"Abril que busca sempre un sitio amable 

pa_ra a tenrura das primeiras rosas 

cédelle sete días ó suplicio do Redentor 

O DÍA DO AMOR FRATERNO, obríganos a remedia-los e ca bando sonoro .de Johan Sebastian Bach 

m~les dos veciños. Así, Cáritas de Lugo, con donativos e a xenerosidade dos comer- ordénalles ós lirios, 

ciantes serve comida gratis no comedor social do Seminario, comprometéndose a . ás lilas, 

servi-las persoas nescesitadas a domicilio ou no mesmo centro. Estes trabal los son ás glicinias 

atendidos por Fil las da Caridade de S. Vicente de Paul, (o mesmo que o Comedor da e mesmo ás violetas dos ribazos 

Esperanza de Vigo que coordina Milagros de la Fuente, na foto), arroupadas por par- que salten o. perfume revestidos de color triste 

titulares e polo Banco de Alimentos. Os optimistas falan de 110.000 galegas e gale- e nos fagan chorar tamén por nós· 

gas na miseria, 32.000 familias. A axuda da Xunta, a "Risga", só chega a un 120/o, e coma cedros do Líbano. 

1600 viven na rúa, algúns nun albergue, moitos con prpblemas de droga nas cidades. Vinde, fil/as, chorade comigo 
Abril chega a modiño 

Do 7 de abril, "Dia da Saúde" e ata o 

outono, convidamos á exposición 

cos vellos lignum crucis, 

e en liturxia profana depositaos 

nos veos das noitiñas .. VACINAS PARA 
TODOS" na Domus da Coruña-_ 

Ilustra a expedición filantrópica (1803) 

de 22 nenas do Hospicio da Coruña por

tadores do virus da viruela, unha coida

dora e dous médicos a América para 

erradicar esta enfermidade máis alá do 

Océano 

para que ·nas cravuñen como espadas de prata 

sobre o peito da Mater Dolorosa. 

O . DÍA DA TERRA, o 3o, 

lembrámo-las manifestacións nas aldeas 

árabes dentro de Israel pala confisca

ción das terras naquela xornada de 

. 1976. Daquela, as forzas xudías mataron 

.a 10 manifesta'ntes, algo que se multi

plicou traxicamente nestes anos. Arafat 

está a orienta-la loita cara o pacifismo e 

as reformas que rematen nunhas elec

cións. Hai un libro recente que explica a 

longa historia deste conflicto: Samud -

Conversa con Palestina publicado polo" 

xornalista Xavier Navaza e editado pala 

Fundación Araguaney. Na foto a cadea 

de Naplusa. 

¡Son eu quen debería facer. a penitencia 

atados pés e mans e fundido no infernal 

Abril agranda os dentes 

de adorrriiñadas bestas que nos moran 

e anímaas a que roan a calzada 

escondida nos nasos corazóns. 

¡Ai !, son eu, Señor, quen comete u a ofensa 

e ti es quen a expía. 

¡Como pesan as martes en abril, 

insomnio, 

obsesión tráxica, 

ataduras de espiritas espidos de cadáver, 

memoria transparente, 

cúpula de cristal, 

piano, 

violoncelo, 

ventolada de cuspe de campás, 

forxando a badaladas 

na propia dar e nos remordementos 

os cravos que han fi~ar ó Axusticiado! 

Vinde, fil/as, chorade comigo". 

_ ..... .. ... .. 
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MULLE·R Engracia Vida/ Estévez 

O RÁPIDO QUE CAMBIAN 
AS COUSAS 

A aceleración dos acontecementos é implacable. Releo o artigo anterior 

no número 667, que foi ·a carta aberta a Fraga a propósito de Toques ¡O. que 

choveu! Pero aí segue o alcalde recollendo votos e como se non pasase nada. 

Non o podemos esquecer e tería que seguir saíndo ós medios. 

Axiña ·chegou o documento da Conferencia Episcopal: Directorio de pasto

ral familiar, que tampouco nos deixou indiferentes. E houbo reaccións abondo. 

Unhas desde fóra da Igrexa, cargadas de razóns e non _exentas de descualifica

cións demasiado totais. Non poder facer nada porque se nos nega a participa

ción nestas orientacións, froito da reflexión sobre a realidade, que se atribúen · 

á Igrexa, cando a Igrexa non son só os xerarcas que firman o documento. 

As Mulleres Cristiás Galega_s escribimos unha carta ao presidente da 

Conferencia Episcopal e a tódolos bispos de Galicia onde, a máis das reflexións 

puntuais sobre o que non compartimos, criticabamos o ton xeral, a actitude 

distante e desde arriba, a linguaxe, e a falta de participación da muller na refle

xión da Igrexa xerárquica. 

A riada de com'entarios quedou cortada pola campaña· electoral, o terro

rismo, o resultado das votacións, as rnaccións ... 

É a esperanza 
que necesitamos 

E para non saír do meu tema, entre tódalas reflexións que me suxeriu o 
funeral de estado. O único grupo humano que había na Almudena, e que 
resultaba grande, estaba formado soamente por unha masa compacta de 
homes. Cando en autoridades, pobo, casa real, era a ·propia da sociedade for

mada por homes e mulleres. Agardamas con esperanza o cambio prometido 
polo novo goberno de aumentar a representación feminina ... 

No outro horizonte, no eclesial, pouca esperanza aberta. Pero non a per

demos, chegará, chegará. 
O traballo que ternos nas mans preparando a concentración de Vigo nos 

días 22 e 23 de Maio promovida pola Marcha Mundial, As M.C.G. prepara- · 
mos un dos tres· Foros sobre Muller e espiritualidade: corporidade e resistencia. As 

que queiran asistir que non esquezan a matrícula, son prazas limitadas. 
PD 
Xa rematado, leo as declaracións de Carlos Aspiroz, superior xeral dos 

Dominicos, revindicando, xunto co celibato opcional dos cregos, a responsa
bilidade da muller na Igrexa. Insiste na ne.cesidade da súa interpretación e pre

dicación da Palabra. E augura moitos cambios na Igrexa. É a esperanza que 
necesitamos hoxe ... 

\ 



O PETO DO 
SANTO 

························i1iibeii .. Arii"mbúrii· ~-------------~ 

Boa tarde, sanantoniño.~. 

Que ben se miran dende aquí as Ons e máis Sálvora. Di a xente do 

mar que cando Sálvora se ve moi preto é que vai chover. O que si 

caeron foron chuzos de morte e xenreira estes días con ese atentado 

en Madrid. Vaia unha oración polas ánimas. O asunto é que como 

gañaron os socialistas, andan algúns nerviosos, pois din que van sacar 

as clases de relixión, os soldas dos cregos ... Eu non creo que sexa para 

tanto, e vaia por Dios se ternos que estar pendentes das eleccións para 

sermos Igrexal. A cousa é que algúns non dan espertado e pensan 

que seguimos igual que hai 50 anos. O meu bo amigo Xesús de 

Lourizán ten unha curiosa teoría sobre como rematou a Idade 

Media: a teoría do Burato: Andaban os feudais metidos no seu caste

lo, e non había máis mundo, ata que chegaron uns estrafalarios cun 

tubo moi longo e zoscáronlle un canonazo facendo un gran buraco 

no muro do castelo.¡Arillguiños, isto acabousel-dixeron os caste~áns, 

e marcharon a facer as cidades. Meu santiño, dáme a impresión de que 

o capelán · debeu quedar no castelo de costas ao buraco. Escoito a 

moitos aba.des que están desanimados, outros cabreados, e outros non 

saben non contestan. ¿E sairemos do castelo, aínda que non nos fagan 

reverencias? Mirei pola tele o. funeral de Estado e non me gustou 

moito, foi unha cousa fría e distante. Debe ser que agora no Estado 

teñen .unha desas funerarias tan serias e profesionais que andan polas 

parroquias e ai::ranxan todo sen que ninguén se dea conta, ás veces nin 

quen é o defuntiño. 

O outro día chamoume unha amiga, a tía Rosiña, que anda con 

moitas mulleres argallando a Marcha Mundial das Mulleres en Vigo. 

Non paran, e non teñen medo a nada. Xuntáronse en Pontevedra na 

casa da Marisa para traballar e mobilizar a todo o mundo. A min 

danme envexa estas mulleres, que forza levan e que boas párrocas serí

an algunhasl Por certo, '¿e. non serían e~as as do canón que fendeu o 

muro? Teño que preguntarllo a Xesús de Lourizán. Falando de 

Lourizán, non escoitei cantar o cuco", e din os vellos que cando tarda 

o cuco tarda o verán. Irnos indo, meu santo, un N osopai e vaia polas 

ánimas! 
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SEMANA SANTA 
, 

A ENTREGA DE XE·SUS 
1.- XOVES SANTO: 
A DESPEDIDA DE XESÚS NA . 
DERRADEIRA CEA 

Antes de andar o camiño 
da crúa e moura paixón, 
todo en ti xa recollido, 
todo ti xa doazón, 
entrégaste en amor vivo, 
dáste para a comuñón. 

Lembranza da primeira Pascua 

Moi to desexei amigos 
comer a Pascua con vós, 
con vós lembrar o magn[fico 
xesto dos nosos avós, 
rebeldes ó cruel dominio 
e fuxindo da opresión, 
nun Éxodo promovido 
por D us mesmo salvador 
¡ 011 canto e fondo agarimo 
s doeu da situación 
Deus que non quer oprimidos, 
porque é Deus liberador! 
Por sempre sexa bendito 
o Señor que rescatou 
ó seu pobo dos exipcios, 
e deulles terra mellor. 

A eucaristía 

Bu sonlle en todo fillo, 

fago como 111e mandou: 
comede este pan partido 
regalo do Creador, 
comede este bocadiño, 
nel por completo me dou, 

é o meu corpo que enteiriño 
faise alimento de unión. 
Comédeo a Deus bendicindo 
cando non estea con vós: 
eu mesmo estarei partindo 
os signos da comuñón. 

Despois de tercies comido 
o año da salvación 
(que co seu sangue en Exipto, 
librou· do exterminador 
e deu azos pró camiño, 
a fuxida da opresión), 
disposto ti a un sacrificio 
por maior liberación 

. que a de Moisés e os antigos, 
e coa plena convicción 
que o Pai estaba contigo 
naquela entrega de amor, 
dixeches ós teus amigos, 
ós de entón e ?s de despois: 

Tomade e bebede o viño, . 
Alianza do Señor: 
é o meu ~angue que é vertido 
por todos sen excepción. 
Este trago é un anticipo 
do banquete que o Señor 
ha dar fl tódolos fillos, 
en peifecta comuñón, 
xa sen irmáns excluídos, 
xa sen bágoas e sen dor. 

Con el expulso ó Maligno 
que exerce de acusador; 
con el descubro o cinismo 
da ·inhumana relixión; 
con el estou cos convictos, 
tamén eu entre a exclusión; 
con el pido e reivindico 
unha mellor conversión 
que a do curto legalismo 
incapaz de compaixón; 

con el o.frezo un bautismo 
para ·a reconciliación; 
con el soergo ó caído 
e adianto liberación; 
con el a todos invito 
a ser un co Creador. 

O lavado dos pés 

Pero algúns que están contigo 
non fan caso da túa voz 
e andan ó deles, perdidos 

pola maniña ambición, 
parolandq e discutindo 
quen é, de entre eles, mellor, 
quen máis listo e quen máis fino, 

· quen máis fiel e quen máis bo, 
cal deles mellor amigo, 
quen de máis admiración. 
Nese ambiente de cainismo, 
de estéril competición, 
ti, que viviras servindo, 
erguícheste na reunión, 
e quitando o teu vestido; 
e.orno humilde servidor 
cun.ha toalla cinguido, 
fuches lavando do pó 
os pés daqueles amigos, 
e tamén os do traidor. 

Despois co.n todo o grupiño 
·calado pola impresión 
dun xesto tan imprevisto 
e algo provocador, 

·· novamente revestido 
· . e sentado ó seu <;arón, 

explicaslles aquel signo, 
que é un testamento de amor. 

Ollade que penso e vivo 
coma irmán e servidor, 
sigo en todo o dinamismo 
do Pai que a vós me enviou. 
Algúns pensarán c~n isto 
que Deus se mullerizou: 
abaixarse é percorrido 
da mellor elevación; 
non vos hai outro camiño, 
sexa muller ou varón, 
que acollerse e dar servicio 
para' entrar en sanación. 

O que fixen nes te signo 
facédeo así entre vós, 

'f 
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con amigos e inimigos, 
superando a inclinación 
a ser somente_ benignos 
cos teus propios ou cos bons. 
Non vos engane o Maligno : 
para curar a opresión, 
non ahonda con dicilo, 
nin repetir a lección 

. quedándose só co oído: 
cómpre pór implicación,. 
facer o que tedes visto, 
mallarse e ser servidor, 
ora rindo, ora sufrindo. 

O aviso da Paixón e da tenta
ción 

Para que a túa prisión 
non os colla sen aviso, 
e non poida a desazón 
roubar a fe dos amigos, 
fálaslles ó corazqn . 
do mal trago e do perigo 
que vén coa túa Paixón, 
e da fe no Pai querido 
que nunca pasa de nós. 

Axíña estareí proscrito 
e contado entre os ladróns, 
tratado coma un bandido, 
acusado de impostor. 
Ó ver o pastor ferido 
ha querer o Enganador 
arredarvos dos camiños 
da sinxela .comuñón. 
Pretenderá, co extravío, 
que vos poida a desunión, 
o desprezo ó pequeniño, 
os rancores e a inchazón .. . 

Sede írmáns e sede amigos, 
buscade sempre o perdón, 
amade mesmo ó inimigo, 
e lembrade o meu amor. 
Se .and-ades como vos digo, 
non prenderá o mal en vós. 

A promesa do Espírito Santo 

Se andades neste camiño 
teredes consolación: 
viravos o Santo Espírito, 
a paz ·e a iluminación. 
Que o medo cos seus espiños 
non vos roube a decisión 
de andar sempre como fillos, 
como írmáns sen excepción. 
O santo Alento divino 
é o mellar defensor, 
acougade, tede siso, 
que non vos colla o pavor. 
O Pai sostennos solícito 
tamén na persecución, 
tentalo é o vacío, 
darlle fe é adoración . 
Confiemos nel coma fillos, 
non se esquecerá de nós. 

A crise e a oración en 
Xetsemaní 

Rompías muros sinistros, 
dándonos porta e tirón, 
para andar novas camiños 
de entrañable relación. 

As-µmías o destino 
terrible do transgresor, 
e encarabas o martirio, 
e a meirande humillación. 

. Estabas moi decidido 
naquela entrega de. amor, 
a andar polo val sombrío 
de abandono no exterior. 

E 1ntuías que o perigo 
está no mar interior, 
nun inexplorado abismo 
de noite e desolación. 

Pesábache o tan temido 
proceso inquisidor, 
e o espectro do suplicio 
volvíase turbador. 

Mancábate como espiño, 

Xosé Antón Míguelez 

a terrible tradición 
de resistencia ó divino, 
de abuso da creación. 

. Doíache no máis íntimo 
ver a pouca recepción 
dos apóstolos, en líos 
sobre quen era o mellar. 
Pesábache infinito 
non gañar o corazón 
de quen amas como amigo, 
de Xudas, o delator. 

Pero o peor desafio, 
o máis amargo apretón, 
foi sentir o repentino 
silencio do teu Señor. 

Estou triste e a.flixido 
. dixeches a media voz 
ós que cearan contigo 
buscando apoio e calor. 

Inicias un travesío 
que ha vencer a perversión, · 
pasando por largados 
espacios de confusión. 

E ó principio con sixilo, 
o desacougo chegou 
con dúbidas, miudiño, 
roendo a forza interior. 

¿E se tódolos amigos 
perecen na represión 
do meu airado inimigo, 
ou quedan en dispersión? 

¿E se este mundo caído 
no abuso e na submisión, 
fose tan duro e vacíe 
que é incapaz de redención? 

o········· .. 
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¿E se fose un espellismo 
a presencia do Pai Bo 
que crin sostén afectivo, 
e agora tanto míngou? 

¿E se a voz que crin do Espírito 
fose autosuxestión 
e trabucara o camiño 
e fose só un soñador? 

¿E se voase soíño, 
eu, vulnerable pichón, 
ante o tolo desafio 
de vencer un gran falcón? 

¿E se este meu sacrificio 
fose inútil efusión 
e segue triunfando o vicio 
e a máis cativa ambición? 

¿E se fose un falso Unxido 
por 1:nxenua percepción 
do que non é constructivo 
para o Reíno e a nación? 

¿E se á fin os inímígos 
tivesen crúa raz ón, 
e andase confundindo 
morte e resurrección? 

A anguria foi invadindo 
t d t u mundo interior: 

u ningún r cullo 
ter .6 1 amargor. 

i1ito un horrible arrepío 
vide co111igo á oración 
píd siles ó teus amigos 
envolto en fría suor. 

E en Xetsemaní caído, 
esmagado co terror 
revélasnos o camiño 
que vence na tentación. 

Meu Abbá, meu Pai querido 
lf brame de tanto horror. J 

pero non sexa o que eu pido 
senón o teu ben mellor. 

E os apóstolos rendidos 
por tantísima emoción, 
en vez de velar contigo 
adormecen a carón. 

¡Que soidade de granito, 
que fonda desolación! 
Non hai ningún aloumiño 
para o mái tenro amador. 

Mai na oración insistindo 
va aíndo gañador: 
por . uplicar como filio 
venciches o Tentador. 

Volve a ti o ñorío 
a rteira onvicc10n: 

pa u o intr mái ríspido 
qu da afrontar outra dor. 

Aínda ha volver o inimigo 
probarte na tentación, 
máis a paz xa vai contigo: 
farás da paixón amor. 

2.- VENRES SANTO: PARA 
LEMBRAR A PAIXÓN E 
CRUCIFIXIÓN DE XESÚS 

j Que inerme en mans do inimigo ! 
¡Que año dado ó león! 
j Que santo malpocadiño ! 
j Que víctima da traizón! 

j Que enteireza no xuízo ! 
¡Que paz ante a acusación! 
¡Que o liada para o amigo! 
j Que grandeza na Paixón'! 

¡Ai ai o reí do agarimo 
en mans do torturador! 
i Que esfarelado corpiño r 
¡Que crueldade sen dó ! 

A carne mazada a ño, 
a pel desfeita a rachóns, 
chagada e fóra de sitio 
por flaxelación feroz. 

Os cabelos coma ourizos 
baixo a coroa baldón, 
entretecida de espiños, 
tortura e humillación. 

Os teus pés tan espilidos 
de home evanxeliiador 
cravados en vil suplicio 
sangran soidade e terror. 

As túas mans, antes signo 
de traballo e curación, 
agora son un abismo 
de impotencia e suxección. 

Os teus olios sempre ricos 
en soños· de admiración 
andan ceguiños, sen ris;, 
turbos de sangue e suor. 

O teu sexo agradecido, 
e empeñado nun amor . 
de universal agarimo, 
sufre espida ostentación. 

O teu rostro Xesucristo 
perdeu a humana facción 
e aliarte dá arrepío, 
é insoportable visión.· 

Foi probado o teu espírito 
ata a extrema extenuación 
aínda afogando e lívido 
continúa en tentación. 

"Que o libre Deus se lle é filio, 
que o quite da destrucción, 
e quede as{ esclarecido 
se é elixído ou impostor" 

Mais ti, polo mal batido. 
afincaste na oración, 
e dando un grito fortísimo, 
oras con adoración. 

Para lembrar a oración na cruz 
co salmo vintedous e a morte 
de Xesucristo 

Abbá, Eloí querido, 
como cera o corazón 
derréteseme en xemidos ... 
¿Acaso o meu clamor 
non chega ós teus oídos? 

Un cruel torturador 
fai de min carnada e riso, 
afúndeme na aflicción, 
reparten os meus vestidos, 
e eu non albisco Pai Bo 
a forza do teu auxilio. 



Fuches ti quen me quitou 
do meu seo primeirizo, 
e cortaches o cordón 
que á nai me ataba nun niño, 
e abriches nova ocasión 
doutro vivir imprevisto, 
no peito que me aleitou 
despois de sufrir o frío .. . 

Non leves conta Senor, 
do mal do meu inimigo, 
¡ pero . que triunfe o amor 
sobre o odio entolecido! 
Que as vindeiras xeracións 
atopen novos camiños 
para a reconciliación 
e a loanza sen olvidos. 

Son como verme entre o pó 
xa non ·podo dar un chío, 
todo é morte ó meu redor, 
pouso en ti o meu laído: · 
aínda na desolación 
entrégoche o .meu Espírito. 

Así Xesús espirou, 
irmán dos máis pequeniños, 
home en todo igual a nós, 
na luz e no sensentido. 

¡Que grito desgarrador 
entre o silencio perdido! 
¡Que odio asoballador 
deixando todo sombrío! 
¡Que frío conxelador 
tras tanto soño esvaído ! 

¡Que escura noite ó redor! 

Para evocar· a dor e o desencan
to dos discípulos de Xesús e as 
razóns dos seus críticos ou ini
migos 

"¡Meu filliño1 meu filliño1 

fillo do meu coraz ón1 

quen me dese estar contigo 
alixeirando a túa dor ! 11 

Salouca a nai compartindo 
con Cristo o seu mesmo amor. 

"¡Ai meu rabino docísimo1 

meu coitado sanador! 
¡Ai meu ben1 e meu amigo! 
¡Ai miña luz e meu sol! 
Desfeita, xemía afio, 
a muller que tanto -o amou. 

¡ Quixera non ter nacido· 
para non verte en paixón1 

quixera1 aínda vencido1 

seguirte con máis valor! 
Chora por el, conmovido, 
o amigo que o acompañou. 

O brote dun reino digno1 

ledo e esperanz ador, 

que dicía estar xa vindo1 

co xeo do mal murchou. 
Sofre con el, abatido, 
un sincero buscador. 

¡O santo foi reducido1 

vencido o liberador, 
o profeta enmudecido1 

a raz ón posta en cuestión! 
Un admirador · de Cristo 
lamenta con estupor. 

"Como facha foi bonito1 

como soño1 encantador, · 
mais non foi operativo, 
pois aquí nada cambiou 11

1 

pensa, desde b excepticismo', 
moito pobo que o aclamou. 

"O grande esmaga ó cativo 
e non cabe oposición1 

pois non vos hai intersticios 
que permitan sanación 11

1 

conclúe moi reflexivo, 
un que vai de espectador. 

"Se fose de Deus un fillo 
·non quedaría tan só: 
Deus mira polos amigos 
era pura seducción 11

) 

vai, renarte, repetindo, 
un pensar demoledor. 

"O Mesías prometido 
que a tantos mobiliz ou 
é un falsario. e un perigo 
un iluso soñador", 
berra o covarde realismo 
da fe domesticador. 
"Por dous ·días que vivimos 
non busques complicacións: 
cartos1 sexo1 mesa1 amigos1 

goz ar con moderación))) 
cavila ante o crucifixo 
o sabio sentenCiador. 

"Vende falsos paraísos 
o mundo da relixión1 

todo queda en verbalismos 
sen poder transformador11

1 

apunta, afinando crítico, 
o agudo cuestionador. 

"O Deus que enxendrou tal fillo1 

eu non lle vexo raz ón1 

ou é pobre ou resentido 
ou é parvo e perdedor11 

denuncia .con vitalismo 
un gran pensador teutón. 

"Se queres ter no dominio 
parte nalgún sector, 
terá~ que pactar comigo 
pois eu son Amo e Señor 11 

suxire con atractivo 
o homicida Tentador. 

"Xesús1 meu mestre e amigo1 

aínda en auz 1 o meu Señor, 
aquí estou1 canta comigo1 

contigo estou na paixón 11 

Di, mudo, ó pé do suplicio 
o que Xesús moito amou. 

"Contigo estou caladiño1 

en todo contigo estou1 

toda a túa dor vén -comigo1 

e abrolla en resurrección 11 

Alenta o Amor divino, 
no Filio e no seguidor. 

3.- PASCUA: PARA EVOCAR 
· A FE NA RESURRECCIÓN 

Ó pouco, .e sin artificio, 
afondando en tanto amor, 
a fe alvisca en gordiño, 
no calvario un redentor. 

Vai atervando no grito, 
un xúbilo triunfador,. 
e vai enxergando un fito, 
que anuncia o máis ledo albor. 

Na cruz, horrible suplicio 
e vergoñendo baldón, · 
vai, a modo, percivindo 
o auténtico vencedor. 

A fe fai o seu camiño 
na noite escura da dor, 
e descubre paseniño 
a luz da resurrección. 

U nha boa nova contigo, 
Xesús, alegre estourou: 
a morte non ten dominio 
sobre a nova creación. 

As fontes de luz abriron: 
nada hai máis forte que o amor. 
¡Bendito, sexa bendito, 
o envía do do señor! 

e ···· ······ 
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¿UN TEMPO DE MUDA? 

Pedro Solbes, futuro ministro de economía. 

Despois do de exado e inesperado 

cambio electoral, debúxase un hori

zonte cheo de posibilidades e incer-

tezas. A liña económica do PP era 

mundo lle guste a idea. Iso tamén nos 

debera valer de autoreflexión sobre o 

que algúns chaman "voto útil". 

ben coñecic;la por todÓs. O que faga · Unha España descentralizada 
o novo goberno irase vendo co Se algo se botou a faltar nos últi-

decorrer do tempo. O feíto de que mos tempos foi a cordura necesaria 

este goberno non teña a maioría para saber ver que o desenvolvemen

absoluta condicionará en gran medi- to das competencias autonómicas 

da as súa decisións, sobre todo · nos trae consigo unha xestióri moito máis 

temas que atinxan á descentraliza- achegada e eficaz da Administración. 

ción. O forte respaldo que tiveron as · Que as causas que afectan a Galicia 

forzas catalanas ~ vascas nestas elec- se abordan con moita máis probabili

cións sitúaas cunha clara capacidade dade de éxito desde aquí. E iso non é 
de illfluencia en Madrid. Hai meses que esmoreza España, é que se desen

falabamos da discutida vantaxe que volve como o· que é: un estado pluri

para Galicia tiña a figura de R~joy; o nacional, unha · democracia descen

que non cabe ningunha dúbida é que tralizada na que onde mellar se coñe

tanto Cataluña coma Euscadi soube- cen as peculiaridades de cadaquén é 

ron aproveitar a posibilidade que lles no seu lugar, aínda que lago haxa que 

daba a existenc.ia dun escenario poli- defendelas en Europa co ·apoio do 

tico incerto no que eles podían ser Estado. 

moi relevante na formación do novo 

goberno (en especial Cataluña). 

Hox ninguén dubida de que estas 

dúa autononúa serán moi tidas en 

conta aínda que a non todo o 

Saber atinar no camiño do desen-

. volvemento require unha participa

ción moi activa de todos e cada un, · 

que Cataluña goce dunha maior 

autononúa que lle axude a gobernar-

se mellar non é tender ó separatismo 

nin á insolidariedade. É un exercicio 

de boa xestión económica e fonda 

raizame democrática. O Goberno 

central xa contemplará as maneiras 

de que en tódalas autononúa_s tenda

mos a equipara-das vantaxes e servi

cios públicos, e será algo que teñamos 

que reclamar continuamente, pero 

para chegar a iso hai que saber dele

gar nos gobernos auton6inicos. Con 

demasiada facilidade falamos de tópi

cos e prexuízos no canto de falar 

serenamente das causas. 

¿Canto costa que funcionen as 

cousas? 
Un camiño necesario de empren

der é o de saber cánto nos custan as 

causas públicas, para ónde van os car

tas que pagamos diariamente nos 

nosos impostas (sexa co IVE das 

nosas compras, co IRPF que nos ·des

cantan da nómina, cos impostas que 

afectan á nasa empresa, etc). Ese san 

exercicio de cidadanía acércanos á 

dificultade de coñecer o que custan 

as causas e o importante que é facer 

bo uso delas, desde os orzamentos . 

dunha escala ata as papeleiras das · 

nosas rúas, p·asando pola 

Administración de calquera concello. 

A corresponsabilidade fiscal lévanos a 

asociar os pagamentos que facemos a 

Facenda co gasto público que ela fai 

no noso territorios a través dos catro 

organismos . de gasto público que 

ternos: concellos, deputacións, Xunta 

e Goberno central. 

Asociar este camiño á eficacia eco- · 

nómica e á necesaria solidariedade 

entre territorios deixando á marxe 

posturas altisonantes será garantía de 

éxito. 
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KOSOV·O 
Kosovo é aínda unha provincia serbia, baixo protectorado das Nacións Unidas. Hai 

pouco viví u .un estoupido de violencia que demostra que a convivencia entre as 
comunidades serbia e albano-kosovar nesta zona segue a ser moi conflictiva. Os 

rumores sobre a marte de tres nenas albaneneses, cando eran perseguidos por serbios, 
desencadeou resultados moi violentos, con 22 mortos e máis de 500 feridos. Dende 1999 

este foi o enfrontamento máis grave e preocupante par_a o futuro da zona. 

Dificultades de convivencia cilmente están dispostos a ceder unh;,i 

En _ Kosovo viven divididas e sepa- soberanía para esta zona, que consi

radas, coa vixilancia de forzas da deran altamente simbólica para a súa 

OTAN, dúas comunidades con moi- ideritidade, historia e cultura, mentras 

tas historias· de enfrontamentos. Por · que os albaneses só contemplan . a 

unha banda, a minoría serbia, de reli

xión cristiá ortodoxa, e por_ outra, 

unha maioría musulmana de albane

ses independentistas. A comunidade 

internacional reacc10nou rápido 

desta vez, e a OTAN e Gran Bretaña 

reforzaron de inmediato o número 

de efectivos na zona. 

Nos últimos tempos existiron 

algúns tímidos avances na apertura 

_do diálog~ político entre Belgrado e 

Ko~ovo para dotar a este pobo koso

var dun estatuto cunha certa autono

mía, pero as posicións están aínda 

moi afastadas porque os serbios difí-

alternativa da súa independencia res

pecto de Serbia. Os ~ecentes enfron

tamentos representan un duro revés 

para o necesario diálogo e mesmo 

non pode descartarse a posibilidade 

de que eses violentos enfrontamentos 

fosen provocados coa finalidade de 

evitar un Kosovo mul:tiétnico e para 

impedir a estratexia da ·reconcilia

ción. As grandes potencias (Unión 

Europea, Rusia e a ONU), deben 

implicarse máis e esforzarse por facer 

avanzar o diálogo e, sobre todo, crear 

ambiente de confianza entre as dúas 

comunidades. 

O multiculturalismo 

En Kosovo, coma noutras partes do 

mundo actual, imponse un mod~lo 

de convivencia pacífica no contexto 

do respecto ·á diferencia. As solucións 

de guerra, do poder da violencia, do 

terrorismo de Estado non teñen 

saída. Está claro que a violencia pro

voca violencia. Só ten cab{da a· paz, o 

diálogo, o consenso, a tolerancia crí

tica ... 

A homoxeneidade cultural está 

chegando a súa fin en todas as socie

dades . O multiculturalismo está a 

xénerar un debate acerca das rela

cións entre diversas culturas e a inte

gración dos inmigrantes especial

mente nos países máis desenvolvidos. 

Dentro do marco xeral de respecto 

crítico a outras culturas e relixións 

debemos propoñer un cambio .de 

actitudes nas persoas, nas que predo

mine o amor sobre u odio, a toleran

cia sobre o dogmatismo ... É precisa a 

con-vivencia entre culturas e relixións 

e a .igualdade de der~itos e deber_es. 

Debemos ter · unha visión positiva, 

por máis que se empeñen en conven

cernos de que non existe solución 

para o terrorismo, para as guerras. No 

· contacto con outras culturas pode

mos aprender e matizar moito.s dos 

nosos valores; para iso non podemos 

ter unha visión etnocentrista, que 

considere que a nosa cultura é a 

mellar e case a única. _, ..... .. .. . 



< -E -• -

.. ........ _ 

Terrorismo de estado 
Claro. Se non damos máis datos podiamos pensar en varias posibilidades .. O 
que pasa é que estes días escandaliza especialmente o ca~o de Israel, un esta
do terrorista e potencia nuclear que se asenta no poder do seu exército e 
máis no apoio incodicional dos Estados Unidos, que acaban de impedir unha 
condena ós últimos asasinatos de Sharon e os seus amigos, porque os votos 
xudeus e os seus grupos de presión son demasiado decisivos nas eleccións 
americanas como para andar xogando con eles.Ademais· uns palestinos máis 
ou menos quemáis ten. Uns cantos millóns xa están en campos de refuxia
dos; outros aillados na franxa de Gaza; das súas terras séguense apropiando os 
xudeus dos · novos asentamentos; un muro de que separa a miseria da rique
za segue anexionando o seu territorio ante a indiferencia do resto do 
mundo. Mentres, Sharón, o día seguinte de . matar ó líder de Hamás, pónse 
ante un micro a dicir que hai que promover a cultura da paz. A el, que xa de 
novo envelenaba os pozos dos palestinos; vese que goza co asunto. 
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OPINIÓN Xoán A. Pinto Antón 

AS CORES NEGRAS DA GLOBALIZACIÓN 

A fermosa muller negra leva con 

coidado a culler ata a boca do vello. O 

home come ensimesmado. E a. muller 

limpa coidadosamente unha gota de 

sopa que pmga. 

A escea acorre na terraza dun bar. 

Ou na cociña dunha casa. Ou nunha · 

das infinitas residencias de vellos: 

Inmigrantes coidando de nós, traba

llando nos traballos que rexeitamos, 

· mantendo o músculo de econorrúas 

que medran mellar mergulladas, tra

endo filias e futuro a unha terra con 

poucos nenas. 

Vense monxas. negras rezando nos 

duros conventos dun silencio de 

pedra. Ou curando, enfermeiras, as 

dores máis crónicas. Non falta moito 

para que sacerdotes de pel negra ocu

pen as igrexas baleiras· catequizarido a 

un país descrído que só adora os deu

ses escuras e inquietantes do diñeiro. 

Poñeremos un- millón de gardas 

civís e o dobre de policías vixiando o 

arame de espiño das fronteiras ou o 

corredor da marte do estreito de 

Xibraltar. · Pero os condenados pala · 

fame, a corrupción, a SIDA, as guerras 

da fin do mundo e a miseria seguirán 

morrendo. E tentarán entrar no paraí-

so saltando sobre os cadáveres dos que 
foron derrotados. 

Cantan que nos países veciños do 
Magreb unha natalidade . desbordada 
fai que unha porcentaxe altísima da 
pobóación teña menos de vintecinco 
anos . Esa inmensa rapazada é invitada 

· a cotío a través do olio tramposo da 
televisión a un banquete farturento, 
pero xamais poderán sentarse na mesa 
dos ricos. 

Seguirán intentando entrar nunha 
sociedade de consumo que, se expor
tara o seu modelo inviable de vida, 
precisaría tres planetas azuis como o 
n~so para sacia-lo ~aciable apetito de 
Occidente, segundo vén de denunciar 
el Worldwatch Institute no seu infor
me "O estado do mundo 2004". 

Tentarán entrar unha e outra vez 
agora que saben que un cidadán esta
dounidense consome cento cincoenta 
veces máis de enerxía có cidadán dun 
dos principais países productores de 
petróleo: Nixeria. Nos Estados 
Unidos chegaron xa ó desbarre con
sumista: máis coches que conductores. 

Seguirán vindo porque son ben 
.conscientes de que a presión sobre o 
medio para manter os privilexios con
sumistas dunha inmensa minoría 

estragou ecolóxicamente e esgotou os 

recursos dos seus países de pel escura. 

E ademais saben ·que os nasos 

nenas, tan gordos como mal alimenta

dos, teñen escasas posibilidades de 

morrer coa SIDA ou de que algún 

tirano mantido por cartas de pel bran

ca lles corte as mans en Serra Leoa, ou 

os recrute para o seu exército en 

Liberia, ou os viole no seu harén en 

Zaire, en ... , ou en ... 

O consumismo que nos consome 

fai que esteamos enfermos de opulen

cia. Pero non somos máis felices, e 

condenamos a parte da nasa mocida

de a un camiño cara á ningures, a ser 

rebeldes sen causa, a instalarse cronica

mente no presente, incapacitados de 

soñar. 

A entrada no ceo de pel branca ten 

un ·altísimo prezo de desprezo que 

están dispostos a pagar: non son ben

vidos. 

A muller negra, fermosa como unha 

princesa, remata de dar a sopa ó 

ancián perdido nas corredoiras do alz
heimer. Co pano branca limpa coida

dosamente os beizos do home. 

Delicadamente. Cunha infinita tenru-

ra. e .......... .. 
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FALANDO 
DALINGUA Lidia e Valentina 

TRANQUILOS TODOS E TODAS (2) 

¿Estades aínda tranquilos ou xa vos alporizastes coas grazas e a presenza? Por 
certo, a lista non acabara, entran no saco tamén tenza, nacenza, sentenza, haben
z a, querenz a, noviz o, que deixamos á parte o outro día porque nos pareceron 
de menos uso. 

Moitos de vós preguntariádesvos polo motivo de que estas formas remata
das en -cia, non entran na normativa, cando a maioría as usamos. Claro! tamén 
a maioría di "*iglesia e *jueves"!, pero nós recordámosvos que son castelanis
mos e que ternos que depurar a nasa lingua, porque de seguir así irnos quedar · · 

diluídos . nun 
dialecto do cas
telán. Así que a 
ver se empeza
mos a dar grazas 
con perseveranza. 
para aumentar a 
pres enza da nasa . 
lingua en 
Caliza. Por 
ce:i;to, a . forna 
Galiza xa ·deixou 
de ser unha con
signa ideolóxica, 
pois aínda que 
Galicia segue a 
ser correcto e o 
seu uso ten unha 

Que agradábel era o mes de abril no cubil. maior extensión, 

xa se aclarou que 
Caliz a é igual de lexítima pois· aparece moi documentada na época medieval. 
Como vedes, máis que modi:ficacións das normas naigúns puntos fixeron sim
plemente engadidos: Ás veces nin eso, simplemente primaron ou resaltaron 
opcións que xa se' recollían: 

Vai comezar a soar máis a terminación en -bel, por exemp.lo amábel, agradá
bel, estábel, variábel, terríbel ... Tranquilos e tranquilas que seguen a valer amable, 
agradable, estable, variable e terrible. Aquí non houbo cambios porque a termina
ción -bel xa a recollía antes a norma, incluso xa_ incidía en que facían· os plu
rais de forma especial, engadindo -is, coma as agudas rematadas ·en -1: .amábeis~ 
agradábeis, variábeis ... Olliño co acento porque vedes que se acentúan as pala
bras graves rematadas en ditongo decrecente, é dicir que teñen unha vocal 
forte (a,e,o) seguida dunha débil (i,u). 

A palabra derivadas de adxectivos con estas dobres terminacións, por 
exemplo estable-estábel van ter tamén unha dobre solución: establecer - esta
belecer, establecemento - estabelecemento. 

Ben, por hoxe imo~ tomar un tomar respiro, non sexa que por tanta gra
mática esquezámo-la nasa cultura popular, así que recordade aquilo de entre 
marz o e abril sae o cuco do cubil. Tamén sabemos outro que aínda que non nos 
gu ta, e cadra ' vo de proveito: a 30 de marz o dá o sol na umbría e canta a ando-
riíia ... 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. O señor ministro Acebes 
fixo un traballo estes días 
que deixa o interrogante: 
¿fiaste ou non te fías? 

2. Un recurso pra sabela, 
entre outros motivos varios, 
évos consultar o asunto 
nalgún serio calendario. 

3. Dos que coñezo,eu penso 
no que coñecín primeiro; 
é ·e Lugo, pra labregos: 
"Mentireiro verdadeiro". 

4. Un problema de reparto 
vén afogando á dereita: 
máis có temp.o de semente 
prefire o da colleita. 

5. Para entender algo ináis 
non hai que perder de vista 

· que unha -causa é "popular" 
e moi outra "populista". 

6. Grande delirio coas masas 
mantén o ano enteiro 
e seguimos cuestionando: 
¿mentireiro ou verdadeiro? 

7. Era o catorce de marzo 
o día da elección 
e pra decidir o voto 
cumpría información 

8. U nha matanza enorme, 
¿de quen é a autoría?; 
o goberno que_ os etarras, 
a oposición desconfia. 

9. Era a unha da mañá 
antes de facerse día 
e o Acebes comunica 
o que cadaquén sabía. 

1 O. A xente do pobo estaba 
se mentireira na escoria, 
mais todo foi verdadeiro: 
non se borre da memoria. 

11. Media España, a da dereita 
en cambio estaba vencida, 
mentres que Antonio Machado 
recobraba nova vida: 

12. Españolito, que _vienes 
al mundo; te gu:arde Dios: 
una de las dos Españas 
ha de helarte el corazón . 




