
Ouen é da terra, á terra 
pertence e da terra tala. 
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EDITORIAL PARAR O TERRORISMO 
Vivimos malos momentos. Aínda que semelle cómodo, e 

incluso frívolo, a arriscada . política exterior do anterior 

goberno colocou a España no medio dun grave conflicto. 

Sacóusenos do "recanto da historia" para poñernos na pri

m eira liña da fronte; 
Sen embargo, a crítica situación non pode xustificar que se 

fagan lecturas da realidade nas que se chega a aseverar que o . 
terrorismo non ten unhas causas orixinarias. O terrorismo 
non está, nin estará nunca, lexitimado, pero si que exiten 
motivos, que non xustificacións, polos que aparece e polos 
que se fai cada vez máis virulento. _ 

Se analizamos o século XX e vemos as decisións que dende 
occidente se toman en momentos tan cruciais como o rema
te da I e da II Guerra Mundial, ou durante a Guerra fría, vere

mos que se 
asen tan sobre 
o desexo de 
controlar a 
fonte de ener
xía que move 
o mundo: o 
petróleo. Para 
iso non dubi
daron en 
derrocar 
gobernos , 
apoiar dicta
dores ou 
financiar gru
pos armados, 
todo .por un 
pozo de ouro 
negro. 

Agora foi 
Iraq; pero xa 
están avisados · 

. Irán, Siria e· 
outros países 

próximos. D ise que se loita no nome da liberdade e da demo
cracia, sen embargo, os dous conc~ptos se deslixitiman cando 
van u.nidos á crueldade do conquistador. Por que ¿como xus
tificarlle a un árabe o reparto dos negocios dos iraquís entre 
as empresas estadounidenses? ¿Como chamar lle a iso recons
trucción? ¿Como pedirlle a un pobo que permaneza impasi
ble cando ven destrozadas e desfeitas as súas familias? 

Aínda e tamos a tempo de dar marcha atrás, se .ternos a 
abez.a o uficientemente fría como para parar unha espiral 

que reba vida e sementa odios entre razas, países, culturas e 
r lixións. Pretender que o estado policial asuma ese reto non 
~ ir á raíce do asunto, senón arriscarse a que sigan agra
mando marte e destrucción . 

Beatriz Cedrón Vilar 

A AQUELA MISTERIOS Historia 
primeira: · concello de Begonte; ano: 
2003/2004. Relato esta historia porque, malia 
a súa repercusión nos medios de comunica
ción, no día de hoxe non entendo, precisa
mente, que "la vida siga igual". Feítos: en sen
tencia xudicial admítense como feítos proba
dos qu·e o alcalde (representante do pobo, eli
xido -bromas á parte- democraticamente), 
acosou moralmente a muller que prestaba os 
seus servicios no propio Concello e que, 
obviamente, foi despedida. Resultado: · por 
acordo do Pleno (maioría absoluta ·do PP) a 
sanción pecuniaria imposta págase con cargo 
ó orzamento municipal (¡ !) . Nas imaxes ofre
cidas pala televisión local vese, ademais, cómo 
o alcalde comparece entre os vítores e aplau
sos de numerosos veciños. 
Historia segunda: un cidadán faille saber a un 
ensinante que o feíto de que lle concedan á 
súa filia certa axuda económica vai ser deter
minante (relación causa - efecto) do voto que 
el vaia depositar nas próximas eleccións (se lla 
dan, irá para os de sempre; se non, voará para 
os outros). Contento do trato dispensado polo 
mestre, e a modo de despedida, engade que se 
o profesional así o desexa, mesmo garante 
outros 11 sufraxios máis doutros tantos veci
ños, non tendo máis que dicilo. 
Episodios por desgracia pouco novidosos 
coma estes fan que, por exemplo, as conse
cuencias electorais do Prestig~ en realidade 
non sexan tan sorprendentes. Ou que outro 
alcalde abusador siga ocupando un cargo de 
representación política igual ca antes da con
dena xudicial. E non pasa nada. E ese non 
pasar nada é o que asusta. ¿Que hai en realida
de detrás de todo iso? ¿"Cultura"? 
¿Individualismo? ¿Medo? ¿Inseguridade? 
¿Ignorancia? ¿Descoñecemento? ¿Covardía? 
¿Ausencia de criterio? ¿Falta de recursos e 
habilidades? ¿Convencemento? ¿Gañas de se 
manter á marxe? ¿Querer afastarse? ¿Temor a 
posibles perdas? . 
O que me pregunto é ata cándo nos van ser 
suficientes as explicacións, porque, non che
gando moito alá, algunhas delas, por moi 
manipulados que todas e todos esteamos, non 
vai haber ser humano que as crea. O que me 
pregunto, e o que de verdade me gustaría 
saber, é o que hai detrás de cada veciño. 



A CLAVE 

O ECO 
Engracia Vida/ Estévez 

Os relatos das aparicións sempre me resultaron gozosos, plenificadores. Pero 

sempre me deixaban tamén un aquel de misterio e de desigualdade respec

to dos apóst.olos ou persoas receptoras da apárición. Eles vían, eu non. 

¿Como compararme? 

Coas novas claves de interpretación, hoxe son quen de me sentir mo.ito máis 

en sintonía. Eles tampouco o re-coñecían a primeira vista. Non había apari

ción física. Había presencia real súa, e certeza neles, como pode habela hoxe 

en nós. Facían a súa vida cotiá, e tal vez máis xuntos pola nostalxia da súa 

ausencia, ían xuntos traballar, non se desanimaban polos primeiros fracasos, 

gozaban dos .éxitos· que lles proporcionaba a súa constancia. Comparten o 

que pescan, froito do seu esforzo. E aí teñen· a forza para lle ser fieis e para 

confesar o seu amor: 

Tu seis quia am·ote. Ti sabes que te amo. 

Xabi Blanco 
DE OFICIO, CONSOLADOR. 

' , ,. . 

• 

A perícopa que nos ocupa non é narrada por ningún outro evanxeo. lso, unido. ó feíto de que é un capítulo engadido posterior

mente, sitúanos na perspectiva de que estamos diante dun re_lato profundamente teoloxizado. 

A escena está situada no Lago de Tiberiades, punto inicial da misión de Xesús e do encontro-chamada cunha gran parte dos seus 

discípulos. A confirmación na fe no Resucitado vai ter como escenario o mesmo lugar xeográfico-teolóxico do encontro co Xesús 

histórico. 

O cansazo dunha noite enteira traballando sen resultados remítenos a unha situación histórica de comunidades desanimadas por

que non ven resultados concretos da súa misión. ¡Hai un clima de desesperanza! É a .experiencia-presencia do Resucitado a que lles 

devolve a confianza ós discípulos e o entusiasmo coa misión. Nese momento, a rede énchese de peixes. ¡Hai resultados concretos! 

Hai unha relación directa entre a pres.encia-experiencia do Resucitado e os resultados da misión. 

Por outra banda, a conversa con Pedro recórdanos que participar da misió~ do Resucitado conlev_a pasar pola historia, coma el." ser

vindo, consolando e dando a vida. Velaí as características da "autoridade" na comunidade cristiá: o que serve, o que consola, o que 

dá a vida . polos demais. Por certo, trátase de características non vinculadas ó x.énero. 

. e ··· ···· ········· 
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o 17 de abril é o DÍA INTERNACIONAL DA LOITA 
LABREGA, en memoria dos 19 labregos do Movemento. Sem Terra de Brasil, 

asasinados o 17-IV-1996 cando loitaban polo dereito á terra. Os labregos están a 

defende-la súa producción de calidade, a soberanía alimentaria dos seus pobos e 

países, fronte á agroindustria das multinacionais que está a destruir os pobos pobres 

con importacións a baixos prezos. Buscan µn comercio xusto para ter acceso ós mer

cados dos ricos nas mesmas condicións, pois cando exportan pagan en aranceis un 

4000/o máis cós labregos occidentais, debido ás subvencións agrarias que teñen estes 

e que os están a destruir. 

O 26 é o cabodano do asasinato do bispo guatemalteco 

JUAN GERARDI ( 1998), víctima dun.ha trama do poder civil, 

militar e eclesiástico. Dous días antes presentara os seus catro tomos de Guatemala, 

nunca más, nos que demostraba que o 900/o da violencia nos 37 anos de guerra civil 

fara producida polo exército e a policía, e só un 100/o pala guerrilla. Os asasinos 

andan sa ltos ... O libro de Maite Rico e Bertrand de la Grange, ¿Quién mató al obispo? 

Autopsia de un crimen político, produce terror ó descubrir a intriga do poder, tamén 

do eclesiástico, contra un bispo que morreu polo pobo. Na foto, a súa comunidade. O 

cinismo dos que medraron polo ocultamento de probas dá arrepío. 

Do 22 ó 24 ten lugar en Madrid o 

FORO SOBRE 
AMÉRICA para achegarnos ó 

seu futuro. Hai uns 50 millóns de indí

xenas de 500 etnias que deron lugar a 

culturas moi diferentes. As constitucións 

dalgúns estados van recoñecéndoas, 

pero fano dun xeito paterna lista, sen 

facer nada por elas. O 800/o dos indíxe

nas viven na pobreza. Non é o mesmo 

ollar o mundo dende Europa ca dende a 

outra beira, onde están a conquistar os 

dereitos da saúde, alimentación, educa

ción ... , exceptuando Cuba e pouco máis. 

As CHORIMAS visten dun dourado relucente os montes, mesmo aqueles 

máis necesitados dese agarimo e desta luz. O toxo, tan xeneroso, multiplícase coa súa 

presenza ata nos terreas máis pobres, e non agradecemos o deleite para a nasa alia

da nin a súa compaña nas viaxes polo interior e a costa. O toxo, que sustenta o chan 

inxectándolle ese nitróxeno tan necesario. Pero se a nós se nos fai duro o andar entre 

eles, para os xabaríns e moitas aves insectívoras é o mellar acubillo e fogar. A foto é 

de Xurxo Lobato. Un lembra os versos de Crecente Vega: 

"Flores de toxo, floriñas 

pequeniñas, 

amarelas. 

Non hai outras coma elas, 

Que xa amasan as espiñas 

Cando a man vai a calle-las. 

Flores de toxo, floriñas, 

Agruchadas entre espiñas 

Coma as flores, xa murchiñas, 

Das miñas profundas dores ... 

Sodes as máis belas flores. 

¡Sodes vós as flores miñas!" 



VOLVEN AS 
ANDORIÑAS ós niños que 

deixaron no outono, tan ben construidos 

que algúns duran ata 40 anos. 

Emigraron en grupos, sempre memori

. zando o treito para o retorno. Escapan 

do frío de Europa na busca da calor das 

estepas de África. As que sobreviviron ás 

treboadas. e ós ataques de serpes, feli

nos, etc. voan agora dun tirón os 2.000 

km do deserto do Sahara e o 

Mediterráneo, e só acougan nunha 

embarcación ou xa nas marismas de 

Andalucía. En xaneiro principiaron a 

preparación para 9 percorrido: mudaron 

as plumas e acumularon graxa. Seis mil 

quilómetros destes amigos ós que lles 

agradecemos o esforzo de volver visitar

nos. 

Alfonso Blanco Torrado 

Todos os recantos teñen algún sinal doloroso da· represión que principiou co golpe de 

Estado de Franco. Viaxamos ·ó Colexio de Xesuítas de CAMPOSANCOS, 
na Guarda, convertido en campo de concentración. No 1938 máis de mil presos agar

daban ser fusilados ou "desaparecían" por presuntas enfermidades. O cemiterio de 

Sestás lembra cun monumento este exterminio de miles de republicanos, pero son os 

veciños os que teñen máis gravado no corazón aqueles anos que empurraron á súa 

solidariedade, acollendo nas súas casas as mulleres que os viñan visitar dende lonxe e 

axudándoos no que podían. Na_ foto, un dos sobreviventes, Manuel Domínguez 

Pacheco. 

Na lembranza da REPÚBLICA 
escollemos unha foto que deu a volta ó 

mundo: "A marte dun republicano espa

ñol" (1936), de Robert Capa, dende 

aquela o. mellar reporteiro de guerra. Era 

Federico Borrell, o fundador das 

Xuventudes Libertarias de Alcoi, o seu 

pobo. O fotógrafo recolle o miliciano 

antes de ser abatido na loita contra os 

feixistas en· Córdoba. Aquel pacifista, 

creador da fotografía comprometida, 

que o único que quería disparar era a 

cámara, morrería víctima dunha mina 

antipersoa nas manobras do exército 

francés no delta do r.ío Roxo (1954). 

Na tempada da pesca acariciamos os RÍOS, REGATOS, 
REGUEIROS, non como medio de competición, senón de coñecemento e 

apr.ecio pala súa riqueza e diversidade. Neste mergullarnos na auga doce do naso 

país podemos .descubrir ata 27 especies: troita, lamprea, angula, salmón, etc., pero só 

19 son naturais de aquí. As outras invadírorinos dende fóra, creando graves desaxus

tes: tenca, carpa, carpín, lampuxa ... Andando aínda máis, espantarémonos da peor · 

desfeita: a invasión dos verquidos humanos que crean bolsas de lixo e infectan as 

augas con toda cla~e de inmundicia. Na foto, uns pescadores van pescar lamprea no 

Baixo Miño. 

e ·· ············ 
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POLITICA Tintxu 

CAMBIO DE GOBERNO, GOB·ERNO DO. CAMBIO 
Rodríguez Zapatero, o Zp dos carteis, xa é presidente do novo goberno, un equipo que 

promete cambio, quizais lembrando os anos máis felices do primeiro goberno socialista. 
A maioría da sociedade recibe aliviada esta nova situación e, mafia as difíciles 

cirCUfJStancias creadas polo · terrorismo, celebra a baixada da tensión política que tanto 
fomentou o Aznar da maioría absoluta. 

Co nomeamento do seu equipo, Zapatero deu un 
pequeno primeiro paso· simbólico no cumprimento das 
súas promesas, ó poñer idéntico número de mulleres ca de 
homes á fronte dos ministerios. !So pode eclipsar algunhas 
outras críticas sobre o método, tales como o feíto de que 
se fose filtrando o nome desas persoas antes de que se 
cumprise a formalidade legal de proposta e votación do 
propio presidente ou o que non se soubese moi ben quen 
os nomeaba. A conxunción deses 'feítos suscitou algunhas 
críticas, xunto co descoñecemento das capacidades dal
gúns dos nomeados (sen distinción de sexo). Pero será 
causa de darlles un voto inicial de confianza. 

O novo goberno ten diante de si unha boa colección 
de asuntos relevantes por resolver dentro deses cen días de 
graza que tradicionalmente se lle conceden, aínda que 
nalgún deles o PP non está disposto a agardar ·nada. Así é 
o caso da retirada das tropas de Iraq, dunha zona que se 
e tá convertendo nunha das máis conflictivas, no momen
to crítico de traspaso do poder ós iraquís. 

Pero tamén terá que resolver de inmediato sobre a apli
cación da Leí de calidad~ da educación para o próximo 
cur o. O texto vixente precisa numerosas medidas con
creta que teñen que aplicar as diferentes comunidades 

autónomas, que non tería moito ~entido se no prazo dun 
ano se vai reformar a leí aprobada pola maioría do PP, en 
contra de tódolos demais. Por iso o políticamente :rp.áis 
oportuno sería a conxelación inmediata da aplicación desa 
leí, algo que desde logo non está dipos~o ·a admitir a actual 
oposición, pero reclaman os outros partidos. 

E aínda que non poida ser tan inmediata a reforma dos 
medios públicos de comunicación, resulta evidente que se 
precisan medidas urxentes para que non sigan danando o 
seu prestixio cargos tan desprestixiados como o xefe de 
informativos de TVE. E aquí tocamos un asunto moi sen
sible · e visible para a opinión pública en xeral. 

Aínda que a nós nos pode quedar algo lonxe, tamén se 
precisan medidas urxentes sobre o Plan . Hidrolóxico e 
mailo trasvase do Ebro. E, xa moi preto de nós, os pro
xectos en marcha sobre o. AVE e outros proxectos estrela 
do Plan Galicia agardan decisións inmediatas. 

Ou. sexa, que en poucas semanas poderemos constatar. 
realmente se este cambio de goberno se concreta nun 
goberno do cambio, por moi tranquilo que este sexa, ou 
se ternos máis do mesmo. Os .nomeamentos de cargos 
intermedios que se van suceder vannos dar tamén algun
ha pista neste senso . 



O PETO DO ~ 
SANTO.ANTON 

····················································ifiibeii .. Aramburu" · 

A ver se nos axudas, meu Santo. Aquí no 

rural quedamos moitas veces sen füs eléctri

ca. Este ano estivemos 3 días seguidos, e a 
min ~.stragóuseme un polo da casa que me 

regalara a Señora Lola da Barronca. Os xura-

. fás de Ferrosa non fan nin caso, e agora teñen que pasar unha liña 

.polo monte e non qtieren soltar un can. Obrigámolos a que mello

raran o servizo e prorp.eteron pór un transformador novo, e agora 

vén o peor, resulta que de todos os v~ciños que se queixaban pola 

lus, non hai un que deixe un anáco de terra para instalar o cacha

rro. Eu acordeime daquilo que dicía Castelao: '.'Aos galegos meté

ronnos o minifundio no corazón ... " Xesús Acuña, . o cura· de 

Lourizán, de quen che falei o outro día, di que o símbolo da Galiza 

tiña que s r un valado, pois todos levamos un na cabeza. E se non, 

mira as arroquras, cada un anda ó seu, descorrendo inventos e non 

hai quen se poña de acordo nunha pastoral conxunta. Tiñamos que 

aprender dos frades e as monxas, a primeiros de abril tiveron un 

encontro en Santiago para unir estratexias no ensino_, oes, cousa 

seria, moi profesionais. Anda to o o mundo coa leria da película esa 

da Parnón. Pois eu non teño ningunha gana de vela. Seica o outro 

día nu11 cine · da capital entraron un feixe de xitanos, deses "pente

costais '1, e puxéronse a, berrar: ¡aleluia, aleluia ... ! Eu creo que se non 

miramos as paixóns que nos rodean pouco caso irnos facer desa 

outra pa'ixón ·do cine. Estamos na Semana Santa, se che digo a ver

dade, nunca me gustou moito est~ tempo, supoño que como peda

goxía estará ben, pero eu c eo que tódolos días son santos, e tódo

los anos. Ás veces, cando vexo ña televisión esas procesións, os capi

ruch s, os tambores .. . milleiros cde peregrinos rifando por entrar na 

catedral, penso que non nos diseip.guimos tanto deses talibáns ós 

que criticamos e chamamos fanátic s. ¿Sabes que a Andrés Torres 

Queiruga, o chamaron para o Cons llo de Dirección da famosa 

· evista Concilíum? Pois é unha _alegría GIUe a xente que vale estea 

onde fai falla. Bueno, irnos indo, que so as campás chamando á 

·misa do Xoves Santo. O cura da parroquia ten un can e chámalle 

arrabás, e fai ben porque é bastante r:uín, ládralle ós que non van 
á misa. ~ .. 

e········ .. ···· 
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ECONOMIA 

MANIFESTO DAS IX XORNADAS 
DE ECONOMIA CRITICA 

Do 25 ó 27 de· marzo celebráronse en Madrid as IX Xornadas de Economía Crítica, este 
ano dedicadas a abordar as perspectivas do capitalismo. Foron varios días de trabal/o 

nos que se falou da economía de guerra; da inmigración; dos ataques ós sistemas . 
públicos de seguridade social.~. Ó remate fíxose público un manifesto, que reproducimos 

a continuación, e que nos fai manter viva a esperanza de que 
outra economía tamén é posible. 

Vivimos unha situación mundial formas de desigualdade mundial e a 

convulsa, que xera cada vez máis des- unha intensificación das contradic-

trucción económica, ambiental e 

máis regresión social. Os problemas 

non son de índole técnica, senón 

social, e precisan unha axeitada com

prensión das súas causas máis profun

das, ó que debe contribuír unha eco
nonúa crítica que axude a entender 

e a actuar, unha economía que sexa 

capaz d abstraer, máis mirando e 

a umindo a estructura da sociedade. 

A dinámi a da globalización 
neoliberal e tá levando á concentra

ión do poder económico, a novas 

ci{ms, que, xunto a un fondo esmore

cemento das institucións políticas 

tradicionais, conduce a un capit_alis

mo agresivo que non dubida en 

recorrer a todo tipo de medios, 

incluso á guerra, para lograr os seus 

fins. Fronte a el, precisamos dunha 

orde mundial baseada en criterios de 

xustiza, igualdade, sostibilidade, 

dereitos de cidadanía universal,. 

empoderamento das mulleres, res

pecto á diversidade e unha legalidade 

internacional que busque o desen-

volvemento dos países, os colectivos 
e as .persoas. 

Os movementos de migración 
· non poden ser tratados cun discurso 
dual que se sirva deles, e a un tempo, 
os criminalice. En momentos nos 
que medran, nun mundo cada vez 
máis pequeno, os movementos e 
intercambios de todo tipo non ·se 
poden excluír dese proceso as perso
as que buscan mellorar as súas condi
cións de vida. Un tratamento inteli
xente e solidario do fenómeno 
migratorio . pode mellorar a nosa 
sociedade. Debemos construír unha 
sociedade libre e xusta, na que os 
dereitos das persoas de toda candi-

A chamada 
crise do Estado 
. do benestar. 

non é ·real. 

ción sexan respectados e na que os 

inmigrantes participen dos que posú

en o resto da poboación da socieda

de na que conviven e traballan . . 

Obsérvase un grande esforzo por 

parte das forzas económicas para 

recuperar todo para o eido do priva

do; privatizadas xa as empresas públi

cas, asistimos agora a unha gran bata

lla por privatizar todos os ámbitos do · 

"estado do benestar" que, no noso 
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país, apenas comezara a· desenvolver
se. O ataque á saúde, á educación e ós 
servizos sociais públicos, por unha 
banda, o potente intento de privati
zación dos demais servizos públicos 
(transporte colectivo, auga, tratamen
to de refugallos), e a vontade de des
mantelar tódalas áreas de actuación 
pública son boa mostra de que todo 
ha converterse en negocio privado 
baixo a escusa, desvergoñada, da 
coinpetitividade e a eficiencia. De 
particular gravidade nos parece o ata
que ós sistemas públicos de pensións, 
baixo a falsa afirmación da súa ine
luctable crise financeira. Mantemos 
que esa pretendida crise non se sos
tén en feitos e previsións reais. Por 
todo · iso, rexeitamos o deterioro e a 
privatización do ámbito dos servizos 
públicos no seu sentido ináis amplo 
e, en especial, do sistema de pensións 
públicas do Estado español. 

O temor ás agresións violentas á 
poboación civil está servindo de 
escusa para limitar fortemente os 
dereitos civís da cidadanía e asistimos 
alarmados á regresión das liberdades 
públicas no ámbito interno e no . 
internacional. Mantemos que o 
recorte das liberdades non é sistema 
para combater o terrorismo e que o 
único xeito de erradicalo é encarar as 
súas razóns últimas. Non é posible 
deter esta terrible evolución sen unha 
transformación radical das sociedades 

S00630387·745 

500 
nas que vivimos; en última instancia, 

a única vía eficaz para construír un 

mundo onde tanta barbarie non teña 

razón de ser. 

Porén, aparecen signos esperanza

dores. Albíscase unha fonda renova

ción das resistencias de partes cada 

vez máis amplas da cidadanía. Xorden 

O terrorismo 
non se pode 
combate~ con 
recortes nas 

liberdades. 

actitudes activas que, con auténtico e 
radical realismo, buscan outras formas 

de relación entre as persoas, os gru
pos, os países, novas métodos de 

actuación social e política con vonta
de de construcción de novas socieda

des. Consideramos a nasa abriga par
ticipar activamente nesta busca. 

No. nos o país ábrese unha nova 
etapa política .. A herdanza que deixa 

o Partido Popular é onerosa tamén 

no plano económico: o paro ~ o 

emprego precario, o deterioro dos 
servizos públicos e o alto custo da 

vivencia, o agravamento da depreda
ción ambiental, o predominio dun 
capitalismo especulativo, o aumento 
das desigualdades entre grupos sociais 
e a persistencia das desigualdades de 
xénero son algúns dos efectos máis 
graves dunha política económica que 
nos intentaron presentar como o seu 
mellar logro. 

Consideramos que a política eco
nómica do novo Goberno debe cam
biar radicalmente para satisfacer as 
necesidades máis perentorias da 
poboación: unha política que garanta 
o emprego digno (en termos retribu
tivos, de estabilidade, de segurida
de ... ); a mellara e ampliación dos ser
vizos e prestacións públicas; unha 
solución ó problema da vivencia que 
a restitúa coma un ben básico; unha 
· reconsideración ecolóxica . do naso 
modelo de producción e consumo; 
recuperar e afondar a lexitimidade e 
progresividade do sistema fiscal e 

. adoptar medidas contra a especula
ción; realizar unha política integral 
contra as desigualdades sociais e de 

. xénero; erradicar a pobreza e a exclu
sión social. 

No .plano internacional debe avan
:.tarse en varias frontes. Na construc
c10n dunha Europa progresista, 
democrática e guiada polos intereses . 
dos pobos. Nunha contribución acti
va a un desenvolvemento integral 
que garanta a satisfacción equitativa 
das necesidades de tódolos seres 
humanos. Na procura da paz e a 
defensa das liberdades a escala mun-

. dial. Como primeiro paso esiximos ó 
novo Goberno a retirada das tropas 
españolas en Iraq. 

· Amasamos a nasa solidariedade 
coas víctimas do atentado do 11 de 
marzo en Madrid, ó tempo que rei
teramos que a resposta a estes non 
pode nin debe ser o recorte das liber
dades nin o reforzamento de políticas 
e actitudes xenófobas. 

Madrid, 26 de marzo de 2004. 

e ·········· 
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ASÍ SE CANTABA ANTES DO CONCILIO 
Probablemente nunca se nos ofreceu unha análise do canto relixioso pre-~onciliar. Nos Sábados Bíblicos de Bastavales 
de unos por lembrar este asunto e foi máis que entretido, significativo. Santo Agostiño dicía que "cantar é rezar dúas 
veces". Irnos comentar varios cantares. 

OS HOMES FÓRA DE CORO 
Posiblemente os homes non cantaban se non for o himno _do Congreso 
Eucarístico, Madrid, 1912: 

Cantemos al amor de los amores / cantemos al Señor 
¡Dios está aquí!, venid adoradores / adoremos a Cristo redentor . . 
Gloria a Cristo Jesús/ cielos y tierra bendecid al Señor; 
/amor y gloria a Ti 
Rey de la Gloria./ Amor por siempre a ti, Dios del amor. 

Este c;antar apar_ece como algo concreto, con palabras habituais e cunha 
contundencia nústica. Non exenta de ambigüidades porque non se rema
ta sabendo a quen vai dedicado, 
se a C risto ou a Deus Pai. Non comentamos o do Congreso Eucarístico 
de Barcelona porque a música _non chegóu a facerse popular, aínda que a 
letra - De rodillas, Señor ante el sagario- era pouco coñecida pero tiña un sig
nifi ado ósmico moi valo~able: 

Hagamos de los hom·bres y la tierra / como un inmenso altar ... 
Cristo en todas las almas/ y en el mundo la paz. 

s gun antar p udo- místico sería o que se cantaba na parroquia de Vilalba nas celebracións eucarísticas do serán: 
Entre nubes fragantes de incienso _/ que perfuma el sacro viril / de mi alma el ardiente suspiro /Jesús mío, se 
eleva hacia ti./ Quien pudiera cual cirio bendito/ consumirse al pie de tu altar/ quien pudiera morir en tus bra- . 
z os / y contigo al cielo volar. 

L tra .e música son esvaesce.ntes e convidan á alienación. Como réplica transml.to un cantar a María, traducción dunha 
cántiga profana, de moita dignidade, á parte de que inclúe as loanzas á Virxe que o libro do Apocalipse atribúe á Muller 
cornada por estrelas e sosténdose sobre a lúa.Velaquí os dous cantares a dobre columna: 

P.rofanq 
Pasar yo vi la alegre primavera 
Y de ella al par la máis bella ilusión 
Pasó ante mí cual sombra fugitiva 
Y me llenó de frío el corazón 

I vi caer las floras en otoño 
del vendaval al más leve rumor 
Así -pensé-, mis años se disipan 
Y caen ay, las flores del amor 

INFANTILISMO 

Mariano 
¡Qué hermosa sois oh Madre Inmaculada 
el mismo Dios formó tanta beldad 

· té viste el sol, tus pies calzan la luna, 
.Tu sien de estrellas coronada está. 

jay tiéndeme, oh madre una mirada 
de paz y amor que llene el corazón 
y con la fe que tu gracia me inspire 
ensa.lzaré tu pura Concepción .. 

N on faltan a cantigas marciais propias dun século en que a dimensión militar tivo moito en que se entreter. Velaquí · 
e emplo de ántigas de nenos: na primeira, o mociño séntese "medio monxe e medio soldado", de acordo cos tem-
po do nacional catolicismo. . 

De Jesús soy soldadito / viva Jesús, viva Jesús/ y es ri1i bandera la cruz, viva Jesus. Siempre mi grito 
de guerra/ ha de ser viva Jesús, viva Jesús, viva Jesús . 



A . confesión patriótica é frecuente e aguerrida_ 
Si te preguntan quien eres /responde con alta voz ¡alta voz!: 
Hijo fiel soy de la Iglesia / soy católico español, ¡español! 
Es la cruz .de Jesucristo mi bandera ... 
Lo juré y lo juro hoy también / hijo fiel de la Iglesia quiero ser. 

A batalla contra o mal remátase cunha entrada tiunfal: 
Cristo vence, Cristo impera, Cristo reina ya / flota al viento su bandera 
Y en sus pliegues la victoria va. Venid, Señor, y en .triunfo 
Las calles recorred / de un pueblo que os aclama / a voces po_r su rey . . 

Infa~tiloide parece este exemplar: 
Viva, viva Jesús mi amor; vi_va, viva mi Salvador. 

• Oh Jesús tiernecito ejemplar de candor; 
oh precioso hemanito eres todomi_ amor. 

Sen dúbida, -o máis socorrido era este cantar: 
Vamos niños al Sagrario / que Jesús llorando está, 
Pero en viendo tantos niños / muy contento se pondrá. 
No llores, Jesús, no llores / que nos vas hacer llorar 
que los ·niños de este pueblo / te queremos consolar . 

. Os devezos eucarísticos claman pola presencia sacramental 

Xosé Chao Rego 

Se cierra el sagrario / y queda escondido / en místico nido, Jesús mi Señor, 
No cierres Dios mío / no cierres la puerta /déjala entreabierta /a mi corazón. 

PENITENCIAIS 
Característic9s do pietismo culpabilizador, son estes breves exemplos: 

Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdóna
lo, Señor; 
No estés eternamente enojado / no estés eternamente eno
j~do, perdónalo Señor. 

Con frecuencia este versos teñen estrofas arrepiantes, outras inclínanse á 
rriisericordia: 

Perdón oh Dios mío / perdón e indulgencia 
/ · perdón y clemencia, perdón . y piedad. 
Pequé, ya mi alma / su culpa confiesa 
Mil veces me pesa / de tanta maldad. 

Por fin ternos este tráxico salaio: 
Amante Jesús mío / oh cuánto te ofendí;/ perdona mi 
extravío / y ten piedad de mí. Quien al mirarte· exánime / 
pendiente de una cruz,/ por nuestra culpa víctima / Expirar 
buen Jesús. l. De compasi<:>n y lástima no siente el pecho 
herido 
Habiéndote ofendido / con negra ingratitud. 

Que o lector interesado vaia aumentando o seu .elenco e, sobre todo irnos reflexionar no que fixeron de nós. Son 
moitas as pezas marianas, das que daremos .conta en maio florido e habémolo facer a porfia_. 

o·············· 
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XOSE CHAO REGO: O DEMO MERIDIANO. 
LEMBRANZAS DUN TRANSGRESOR 

Ó saír este novo libro de Pepe Chao (0 demo meridiano. Lembranzas dun transgresor. Ed. 
Xerais) comentamos cun amigo que estaría ben fa/ar del en lrimia. El díxonos que tiñamos moita 

preferencia por Pepe e que sempre lle sacabamos o que publicaba. E nós démoslle a razón. 
Temas preferencia por escritores coma ti, Pepe, coma Victorino e Manolo Regal, coma os Xosés 

{A/vi/ares e Miguélez),coma Andrés ou coma o propio Daniel. Escritores dos que moitos 
_ desexamos fer o que decidides escribir, pois regaládesnos un espacio tan importante coma 

fermoso onde apousenta-lo p_ensamento e gozar de vagar dunha boa lectura. 
Tan xeitoso coma o libro é a soleira que nos abfe as súas páxinas escrita por Daniel López, que a 

continuación reproducimos íntegramente. /de facef?dO boca. 

Xosé Chao Rego O demo 
meridiano 
Lembranzas dun 
transgresor 

o 
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XERAIS 
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SOLEIRA 
Benquerido Pepe: 
E tamo aquí (no santo Alberte), 

moi honrados de confesar en públi
co, a xeito de amigable acusación, 
que e tás feito, e por i o te admira
mo tanto, un contracultura! asilves
trado que non respecta ningunha 
regla nin convención <lesas non escri
ta , p ro mái férrea có decretos-lei, 
que pr id n o 1nodu vivendi et ope
randi de tanto a pirante a intelectual 

table ido, ora d e querda, ora de 
c ntroder ita d arriba ou abaixo, do 
entr ou da p riD ria, on nihil obstat 
u n gnó ti o pedigre ao u o. 

Non se pode ir pola vida así, com
pañeiro, sabendo tanto .e dando tanto, 
gratis, impudicamente gratis, estra
gando o fundamento de tantas vidas 
de diletantes de cartón pedra, monta
dos ao carro da mediocridade lucra
tiva, incapaces de acadar a categoría 
de chascos no país de cegos. 

Non se p9de atentar así contra o 
negocio de tanto vendedor de imaxe 
que presume do que carece, de tanto 
carneiro arrufado, que vai por la, e 
non acaba de saír tosquiado. porque a 
penas quedan xa tosquiadores críticos 
no Antigo Reino de Galicia, e, iso si, 
proliferan os espectador:es e alcaiotas · 
que amparan tanto puterío intelec
tual porque lles dá de comer, que o 
sector servizos está en expansión e de 
algo hai que vivir coma un conde, 
que son tres días. 

Por iso e por !!láis causas non te · 
acaban de admitir no Olimpo. 
· Non pasas polo aro, machiño, non 

aceptas pompas, e por iso ternos que 
vir facerche homenaxe a este perifé
rico lugar arreciado dos cenáculos da 
o:ficialidade cultural, a esta pequena, 
enxebre e vizosa asociación, quizais a 
máis representativa de entre as .·que 
tecen o país real, a cultura real, a do 
intercambio cara a cara, a que non se 
compra nin se vende coma o cariño 
verdadeiro que, por se aínda non o 
sabes, é o que che ternos. E , todo hai 
que dicilo, t~moscho a pesar de, e 

tamén gracias a, que cada quince días, 

na mesa de redacción de Irimía, dei

xábasnos pampas co teu sa~er de case 

todo, amolados coa túa capacidade de 

traballo e desencaixados cos vinte e 

tantos chistes por sesión que nos 

brindabas en actuación exclusiva. 

Sitios coma este son os que· saben 

dos teus andares, infat~gable, disposto 

a acudir ao último recuncho, á última 

Pepe, 
o teu é u~ poema, 

un precioso 
poema 

de entrega e 
honradez. 

das Íniciativas modestas, populares, a 

penas subsidiadas polo diñeiro públi

co nin privado. Tésnolo dito moitas 

veces: é aí onde ·a g<;>zas e non nos 

círculos de resabiados da capital. Iso, 

para aqueles, é o que te perde. Xa 

non só polo que dis, serrón pola esté

tica coa que actúas: non entras pólo 

aro das ·poses imprescindibles para 

triunfar. ¿Que fai un sabio coma ti 

falando para catro p~rdidos non cu 



do país o mesmo día en que despre
zaches ser· membro de tal xurado 

. endogámico, acudir a esoutro progra
ma televisivo, estar presente en certa 
cea da oficialidade cultural? 

Pero é que, ademais, falas dunhas 
causas que nin a sociedade do coles
terol, nin o imperio, nin o sanedrín, 
non a inteligentsia compracida dan 
dixerido. Porque o teu non é, defini
tivamente, un discurso light. 

Será porque segues, confiado e 
libre, o derradeiro discurso do mestre 
de Galilea e estás neste mundo sen 
seres deste inundo. 

E, estando no mundo, ben dentro, 
ben á escoita dos humildes, marcas a 
primeira derrota que hai que seguir. 
Como nos dicías hai pouco, facendo 
túa unha idea de outro, "fóra do 
mundo non hai salvación." E con esa· 
opción radical marcas unha distancia 
definitiva coa oficialidade do espiri
tual, con aqueles que teñen secues
trada nun imaxinario extraterrestre a. 
vida e mensaxe revolucionarias de 
Xesús de N azaré, a que orienta e sos
.tén os teus pasos . E con esa opción 
entras en diálogo co mellar da nosa 
sociedade, coas súas utopías transfor
madoras, coa súa positividade, cos seu 
soños de xustiza e emancipación. 
Nada que humanice e libere che 
resulta alleo nin indiferente. Es un 
perdido para os líderes relixiosos aco
chados nas súas torres de marfil. 

E porque estás no mundo faste 
Terra concreta, Terra N osa, que o 
.falso universalismo é unha trampa 
imperial. E co teu renacer galega 
fixeches a mellar invitación ao rena
cemento de moitos outros, inspiran
do un movemento creativo e descon
certante de crentes galegas. 

Pero non quedas aí, que o outro 
rumbo márcalo distanciándote do 
mundo, do mundo como sistema 
establecido, como chambonada mon
tada sobre a inxustiza e lexitimada 
coa mentira e os silencios dos que 

tantos viven pero que non van conti
go. 

E estoutro vector é o que te distan
cia das medallas de malversado nome 
e de calquera prebenda, favor ou dis
tinción honorífica: Non dependes 
deles e non cho perdoan facilmente. 
Porque as túas causas de home libre e 
xusto ·non son as causas do sistema. E 

velaí ternos o sempre novo, ao vello 
Pepe, cos insubmisos antimilitaristas; 
e por aí vai o amigo Chao polemi
zando a pral da revolución cubana; e 
acolá o ternos agora bailando a 
Rumboia na Romaxe de Crentes 
Galegas ao borde da excomuñón; e 
hoxe disque vai en Chantada falar a 

Daniel López Muñoz 

Coa neta lria 
na Romaxe 
de Allariz 

dez rapaces sobre o futuro do naso 
pasado, e ~añá en Euscadi, Madrid 
ou Barcelona, dicindo que Galicia 
existe; e cada semana investindo 
horas preciosas nunha revistiña igno
ta que seica se chama Irimia -que con 
sorte len mil persoas-, e que é o 
menos recomendable para labrarse 
un currículo de prestixio nos tempos 
que corren. 

Vaia, Pepe, que o teu é un poema. 
Un precioso poema de entrega e 

honradez. 
Nós sabémolo ler, palabra a pala

bra, engaiolados, emocionados, dese
xando que non acabe nunca. 

Gracias, Pepe, por estares aí. 

-············· 
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As moscas no ubre 
CAlá van, pero han volver, que sempre é así. E vanse ladrando o seu ran
cor palas esquinas, estes da era Burberrys, como di María Yáñez na súa 
simpática colaboración na sección de artigas de opinión de vieiros.com 
que vos recomendo. E moitos aínda hán seguir ladrando toda a lexislatu
ra dende a emisora episcopal e outros centros de corifeos o réxime 
-algúns verdadeiramente feos . E claro, como puxeran todos os ovos no 
niño de Aznar, agora parece· que senten as moscas no ubre. O terríbel dos 
seus ouveos fai que non sexa difícil imaxinalos no ano 36 facendo listas. 
Asusta a alienación da xente que di que son os outros os alienados. Son 
causas que pasan coa funda-mental. E por aquí? Ben, gracias. Os que 
coma servidor sempre irnos estar cos que van perder as eleccións, non é 
que nos desanimemos ante a perda do equipo de Quin, pero dá un pouco 
de mágoa que todo ese esforio de civilidade de Nunca máis fose para o 
saco de Zetapé,Jotabé e Jotacé. 
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FALANDO 
DALINGUA Lidia e Valentina 

TRANQUILOS TODOS E TODAS (3) 

E xa irnos coa terceira entrega, esperamos e desexamos que completéde-la 
colección ... Hoxe toca estudar uns puntos referidos ó léxico e a algunhas ter
minacións que variaron: 

Perden o -i- estudar e estudo. Eu estudo, ti estudas, el estuda no estudo .. : Para 
os que · seguían a norma de mínimos e mesmo a reintegracionista non lles soa 
raro, porque xa estaban afeitas. Os que seguiámos a norma oficial que admi
tía *estudio e *estudiar coma en castelán, pois debémonos corrixir porque son 
palabras moi comúns. Todo é afacerse! 

Tranquilo ho, que é moi doado! · 

A mesma razón de evita:... 
la castel,anización levou a 
modificar o termo *vocal 
por vogal, que xa dicían os 
das tendencias máis lusistas: 
Pero non pensedes que só 
perdemos os que adoptara
mos a oficial! isto é unha 
norma de consenso e cede
ron ambas partes ... 

Pau e · chapeu son por fin 
as formas normativas, así 
non se nos fará costa arriba 
escribir "que che · dou co 
*pao no *chapeo" que se 
afastaban da fala". Tamén 
rematan en -u o soboroso 
bacallau, o famoso xubileu e 
o tan aromático romeu. 

Corrixiuse *pubertade 
por puberdade para ser cohe
rentes coa evolución da lln
gua. Xa tiñamos liberdade 
como f or-.ma culta ( aínda 
que na fala está estendido o 

castelanismo *libertá) e ~oita xente preguntábase por que non valía libertade. 
Ímonos parar a explicalo porque o caso é un pouco especial. Despois de vogal 
vai sempre a terminación -dade: novídader realídade, enfermídade ... e despois 
de consoante sempre é o sufixo -tade: difi.cultade, tempestade, vontade:_ O caso é 
que hai veces que aparece -dade despois de consoante porque en latín había 
unha vogal que se perdeu no paso ó galega, como pasou en mortaldade, verda
de ou trindade (derivadas das latinas mortalítatem, veritaterri e trínítatem). O uso de 
-dade de pois de consoante estendeuse a tódalas palabras que rematan en -r, 
por i o se o correcto é liberdade, por lóxica tamén terá que ser puberdade, non? 

A terminación -arfa t~n agora prioridade sobre -ería (que tamén vale!), 
a· í que tranquilos todos e todas que non hai cambio pero si preferencia. Así 

rá mellar falar de librarías, carnizarías, enfermarías, tinturarías, reloxarías, 
panadarías, lavandarías, chocolatarías, carpintarías .. . Non tódas van soar raro, 
que xa tiñamo comisarías ... 

Agora toda a imilalo todo.Volvemos atoparnos, tranquilamente, na 4 ª entre
ga . .. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Nace un monstruoso nen o : 
cando abre a boca, roxe; 
medio humano, medio besta 
e cando o ve a nai, foxe. 

2. Non aturou que ·tal filio 
pés teña e carpo de cabra 
guedellas que son noxentas 
e barba salvaxe, brava. 

3. Deus Mercurio, do Comerrio, 
-Hermes-, era o seu pai; 
pilla o nena e lévao fóra 
por ver o que con el fai. 

4. Envolveu ese petate 
en boas peles de lebre, 
e cun pai tan quenturento 
ou ten abrigo ou febre. 

5. Leva o nen o ao Olimpo 
na maior montaña grega 
onde os deuses habitan 
e o lebracho ali entrega. 

6. Acólleno ben os deuses 
de nome póñenlle Pan, 
Que en grego quer dicirTODO, 
E todos contentos están. 

7. ¿Por que este asunto tratamos 
sendo unha cuestión tan rara? 
¡Perdón, deus Pan é que o medo 
mái.s cruel nos acurrala. 

8. Deus cazador, pola noite 
medo sementa nas nenas 
que arrepía ao laiar; 
quen lle fale hai a penas. 

9. ¿Quen pánico non s~ntiu 
coa barbarie da matanza 
nuncio da pánica marte 
coa súa macabra danza. 

10. Todo está cambiando hoxe, 
A xente ten moito medo 
O deus Pan cada día 

·berra o pánico máis cedo. 

11. Mátanse entre continentes 
Gorbachov dixo a verdade: 
"antes mortal era o home, 
agora a Humanidade. 

12. Pan e circo, os romanos 
tiñan por distracción boa; 
a tele - etcétera-, aparvan 
dende o Olimpo da Moncloa. 




