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EDITORIAL 17 DE MAIO, DÍA 
DAS LETRAS GALEGAS 
Chega un novo 17 de maio, e xa van 41. 

Celebramos as nosas letras, a nosa literatura, as . 

obras que persoeiros ilustres nos legaron coas 

súas inquedanzas, as súas querencias, as súas · 

investigacións. Deixáronnos anacos da súa vida 

para seguir construíndonos. Pero hai celebra

cións que nos deixan un sabor acedo. Semella 

que en todos estes anos poucas cousas teñan 

avanzado, de non seren o descenso 9-o número · 

de falantes e o escepticismo nunha normaliza

ción que solucionase a esquizofrenia lingüística 

na que vive o noso país. Tódolos galegofalantes· 

seguimos sendo protagonistas diarios de verda

deiros episodios subrealistas: funcionarios da 

Administración autonómica galega-amnésicos; 

t ndeiros que con perfecto acento galego se 

disculpan porque "el gallego no se me da muy 

bi n"; asociacións mentais do tipo "ese/a éche 

d Bloqu ... ,non ves que fala galego?"; etc. 
Hai unha maioritaria porcentaxe de poboa-

1 n q u t da tas cuestións lles resultan 
t t lm nt indi.6 r ntes. E por que? Pois por
qu o gal go non forma parte da slta vida: nin 

falan, nin o len. Se mañá desaparecese, ata 
algúns se sentirían aliviados. A máior parte nin 
s decatarían. Que é o que nos pasa ós galegos 
co idiom.a? Será que non somos capaces de ver· 
a importancia de termos unha lingua de noso? 
A normalización dunha lingua é un . proceso 
longo e cheo de atrancos, que ternos que 
afrontar con paciencia. Normalizar é posibilitar 
aprendizaxes, investigar, protexer, coidar e 
recrear. 

De aí a importancia de irmos consensuando 
unha normativa. Unha normativa non é un 
conxunto de regras caprichosas. Ten unhas 
razóns históricas e :filoJóxicas, e é un instru
mento fundamental para que unha lingua se 
conforme como elemento de creación. E ese é, 
ó final, o obxectivo dunha lingua: permitirnos 
falar do mundo, crear pensamentos e expresar 
ideas. A lingua é o espiñazo dunha cultura. Un 
proxecto tan magnífico que ben merece o 
esforzo de adoptar e asimilar as últimas modi
fi acións ortográficas e morfolóxicas publicadas 
pola Real Academia ~alega. Son producto do 
traballo e da negociación dunha comisión que 
bu cou puntos de unión e limou diferencias 
para chegar a un consenso. N ós, dende aquí e 
dende hoxe, umámonos a esta iniciativa . 

Xosé Lois Vilar 

O AQUEL CONQUISTAS ESTÉRILES Hai 
desequilibrios que son conquistas e hai equilibrios que conle·- . 
van derrotas. O afortunado feito de que as mulleres non fixe
ran servizo militar, nin participaran do corpo estéril e nada 
gozoso dos exércitos, era un avancé consolidado fr~:mte ás tro
pas de ocupación ideolóxica. Faltaba un matiz importante, que 
o mérito da batalla fose asumido polo glorioso exército femi
nino. Pero non foi así. A non incorporación da muller ás trin
cheiras era unha concesión cabaleresca á condición maternal. 
N esas estabamos cando, errando o tiro, algunhas mulleres deci
diron reivindicar o seu espacio na milicia e unha meirande 
parte de homes sempre atentos coas damas, manifestáronse dis
postos a prestarlles un AK ou un F-18. Pero á concesión faltá
balle chegar ás conclusións, asunción a fondo do conflicto des
carnado, bala, balacera, sangue, guerra certa e non virtual, e en 
consecuencia, ruptura brutal do offacto feminino da supervi
vencia. 
Bush _e Blair precisan dedos para os gatillos das escopetas que 
gamitan en Iraq. Xa non hai xente. Pódense enviar mulleres de 
milicia ou chamar pola reserva. o segundo ameaza con ser 
xelamonita socio-electoral. O primeiro racha co;,i imaxe (afor
tunada?) que a pesar dos traxes e as incoporacións militares 

todos gardamos 
nos angumiños. 
Manda moito 
caralla ver as 
que pairen vida 
andala desfa
cendo a petar
dazos. Queda
aínda a solu
ción de pedir
lles ós títeres 
acompañantes 
que envíen 
máis monecos 
de tiro. Pero na 
barraca · hai 
escopeteiros de 
máis e o que 
prometfa ser 
unha verbena 
está collendo 

tintes de traxedia, de tal xeito que o ensoñado desfile militar 
revira en toque de retirada. 
Non pintan nada as mulleres na fronte, e non pola condición 
de muller serrón pola condición de ser humano. Nin sequera 
ós anarquistas de Durruti lles saíu ben a incorporación das 
libertarias ás trincheiras. Causaban máis estragos a sífilis e a 
gonorrea cás balas dos "nacionais". Porque noutrora, arestora e 
por sempre máis vale facer o amor cá guerra. 
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[!f CLAVE 

O ECO 
Marta Sopeña 

¿Calé o mandamento novo? 

A este texto pásalle como a moitos problemas de matemáticas dos que 

poñen na· escala. Tal e como empeza o enunciado-, parece que é complicado 

e non acabamos de entender de qué vai a cuestión. Pero se ternos a pacien

cia de ler con atención ata o final, resulta que a formulación que debemos 

facer é demasiado sinxela. ¿.Pode se.r tan fácil? E· aparecen . as dúbidas. 

¿Trátase tan só de amor? Pois resulta que si, que o problema. non nos pide 

operacións complicadas e que calquera o pode resolver por si mesmo, sen 

axuda de calculadora e empregando diferentes métodos. 

Xosé Antón Migué/ez 
O amor fonte de revelación e de resurrección 

Os evanxeos das primeiras semanas de Pascua centráronse na Boa Nova do triunfo do Señor, da súa resurrección. Este, e os próxi

mos domingos, pretenden que os crentes en Cristo, a lgrexa, recolla os froitos do triunfo de Xesús,· participe nel, faga experiencia 

comunitaria desa resurrección. 

O que se anunciaba no prólogo do evan·xeo ("a cantos o recibí ron deul/es o poder de seren fil/os de Deus" Xn 7, 7 2) comeza a facer

se agora realidade se acollemos vitalmente ·as palabras e o camiño de Xesús. 

O amor ó estilo de Xesús, como don recibido do Pai que se fai servicio respectuoso e conflictivo ata o extre.mo da cruz, sen cerrar

se ós inimigos, vai ser a gran porta, para entrar na vida nova resucitada xa desde agora. 

Non se tra~a de adquirir convencementos só intelectuais, senón de -encontrármonos coa regalía de sermos capaces de amar como 

Xesús. 

Un amor do calibre do de Xesús énos revelado cunha tripla dimensión: por unha banda é o gran froito da resurrección, o regalo que 

Xesús nos pode ofrecer: facernos capaces, unidos a el, do seu mesmo amor; por outra banda, inicialo, é o único modo de facer expe

riencia íntima e actual da resurrección. con odio ou indiferencia ó próximo, nin podemos ver a Deus nin ó seu Cristo resucitado; e, 

por fin, o amor é tamén o principal (¿o único?) signo convincente para a· evanxelización. 
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APENEIRA 
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Son moi tos os éxodos e as inmigracións ilegais que acontencen cada día; é o caso 

dos mil es de NORCOREANOS que foxen á China, a nai protectora, 

para non morrer de fame, a través dos 1.300 km . de fronteira común. Este adoles

cente, Kim, cruzou o río Turnen o mesmo día que finou a súa nai. Á China préstalle a 

dictadura dese país, pois ~eme unha Corea unificada e democrática ó seu carón . . 

EEUU recea da súa actividade nuclear, pero non entra dentro do.s seus plans porque 

non ten petról eo coma Iraq. Mentres tanto, 23 millóns de norcoreanos sofren a 

pobreza , e agora temperaturas de 20 grados baixo cero. Dende 1996 máis de 2 

mi llóns morreron de fa me. 

Somos unha potencia mexilloneira (máis 

do 500/o deste producto de toda Europa) 

con 3.380 BATEAS nas rías 

e unha producción de 250/300 millóns de 

quilos. Dáse traballo directamente a 

11.500 persoas. As bateeiras sofren dis

criminación, pois ás veces impídenlles ter 

ó seu nome un ha desas bateas e mariscar 

ó mesmo tempo. Cada batea produce 

sobre 80 toneladas anuais e adoita servir 

entre 12/15 anos segundo a zona. As pra

zas con máis facturacións son: O Grave (o 

420/o da poboación· activa traballa neste 

sector). Vilanova (o 400/o), A lila, Boira, 

Cambados... Na foto, unha discusión 

entre bateeiras e mariscadoras. 

SUU KVI, na foto, líder dos dereitos humanos e da LIGA NACIONAL pala 

Democracia en Birmania, vai ser liberada e convidada a participar na redacción dunha 

const.itución para este país. Birmania está gobernada por unha Xunta militar dende 

1962, a pesar dos simulacros de eleccións coma as de 1990, nas que Suu Kyi e o seu 

partido gañaron por maioría; a cambio ela foi detida en arresto domiciliario ata hoxe. 

A súa loita foi recoñecida co Nóbel da Paz ó ano seguinte. Un intento moi feble de 

querer crear unha democracia. 

AS VOLTAS CICLISTAS por etapas xa escoitaron o asubí.o de 

saída. Do 14 ó 16 de maio a da "Provincia da Coruña" e do 4 ó 6 de xuño a "Volta ó 

Sa lnés" son o preludio da Volta a Galicia, do 1 ó 5 dé setembro. Noutro eido, o ciclo

turismo, o 22 e 23 de maio, a XIV Marcha Monte Santa Tecra organizada polo Club 

Ciclista Guardés. O Club Ciclista Travesas de Vigo convoca as V Xornadas 

Cicloturísticas, do 25 ó 27 ·de San Xoán pala comarca do Bierzo e a XI Supermarcha 

C.C. Traviesas o día 6 (986-27-91-38). 
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lº- DE MAIO 
DIA INTERNACIONAL DA CLASE TR~BAllADORA 

EMPREGO DIGNO. NON A PRECARIEDADE 
• •• n .. • 

A OBXECCIÓN 
FISCAL vai contra o investimento 

militar de España cos impostas cidadáns 

e desvia un 50/o da renda a proxectos de 

pacificación e non ó armamento. No 

2004 por 1 euro que se gasta en investi- . 

gación sanitaria, outros -6 van para 

innovación militar e un tercio para a 

mesma ·i.nvestigación. Despois das elec

cións, o PP firmou contratos de arma

mento por 4.000 millóns. Hai 1 morto 

cada 60 segundos por disparo de armas. 

Os países pobres compran 23 millóns de 

euros en armas coas que se están a des-

truir en guerras. España é o 2° exporta

dor a Brasil, onde na última década 

foron asasinadas 300.000 persoas. Para 

·informarse e face-la obxección fiscal 

podedes chamar a Vigo (986-36-97-67), 

Lugo (982-24-62-5~ ou 

Santiago (981-59-01-42) . . 

O 1 DE MAIO denunciamos as eivas do mundo laboral, ó que non poden 

acceder 186 millóns (108, 1 homes e 77,8 mulleres), 500.000 persoas máis ca no 

2002. Entre os mozos hai 88,2 millóns de parados. Pero a miseria segue a cebarse 

.nos traballadores, dos que 550 millóns non superan o umbral da pobreza. Tamén as 

liberdades sindicais están á baixa, fronte ó poder crecente das multinacionais que as 

afogan. Na India, 50 millóns de adultos están no paro e 60 millóns de nenas son 

.explotados laboralmente. 250 millóns de nenas traballan entre os 8-14 anos: un de 

cada tres en África, un de cada catro en Asia e un de cada cinco en América Latina, 

e nos traballos con máis risco. En España trabarlan irregularmente 250.000 deles. 

A ampliación de EUROPA mobi

liza os cidadáns. En Varsovia veñen de 

xuntarse representantes do "Cuarto 

Mundo" cun obxectivo: unha Europa da 

dignidade para todos': Denuncian como 

o 150/o da poboación (56 mill.óris) ten 

ingresos inferiores ó 600/o da media, en 

España son o 190/o ... Mentres, está a 

construirse unha Europa dos ricos anco

rada cara ás grnndes potencias. Na 

mesma Polonia existen 200.000 persoas 

sen fogar e só un 100/o teñen unha praza 

nun albergue público, cada ano marren 

300 persoas de frío. Un país martirizado 

na 11 Guerra Mundial, na que morreu un 

200/o da súa poboación, agora quere 

vivir a fondo a súa reconciliación con 

Alemaña. Na foto, un dos grupos que . 

participou neste encont ro a. pral dos 

máis pobres. 

Nas eleccións parlamentarias na India non participan os musulmáns da anexionada 

CACHEMIRA. O conflicto vén producido pala descolonización, e arrastra

se dende 1947 con tres guerras polo medio (entre a India e Paquistán) e un referen- -

do decidido pala ONU que aínda. Son 12 millóns de habitantes, o 700/o musulmáns, 

os outros: hindúes, na foto, budistas, sijs ... rifa.dos entre dous estados con armas · 

nucleares que queren a reunificación pero non a independencia. A maioría dos 

musulmáns expu~saron a 150.000 indios, agora en campos de refuxiados. 

e·············· 



" 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 COMPOSTELA 
Teléf. : 981 - 58 19 05 
Fax: 981 - 5818 88 

~ti Provenza, 27 4 - 276 
08008 BARCELONA 
Teléfs.: 93 - 215 03 68 / 215 01 79 
Fax : 93 - 215 01 79 

• Zurbano, 46 
2801 O MADRID 
Teléf.: 91 - 31 O 48 30 
Fax: 91 - 310 48 30 

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

~~ Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 37 14 
Fax: 981 - 35 3716 

~ Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982 - 22 78 04 
Fax: 982 - 24 49·13 

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

~ 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 

~ti Oliva, 24 
36001 PONTEVEDRA 
Teléf. : 986 - 85 25 84 
Fax : 986 - 85 7918 

$ Praza de España, 2 

············e 

27400 MONFORTE DE LEMOS (Lugo) 
Teléf.: 982 - 40 26 57 
Fax: 982 -416033 
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POLmCA 7intxu 
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O NOVO TALANTE 

As primeiras decisións do novo goberno están na liña do 
discurso de investidura, do novo talante aplicado á 

xestión. E mereceron unha acollida amplamente positiva 
por parte da opinión pública e dos diferentes axentes 

político~ e sociais. Coa única excepción do máis 
importante grL!Pº da oposición, cos matices de 
personalidades como o presidente da Xunta. 

Porque realmente os únicos reparos que se lle poden poñer á xestión de 

Zapatero son os de anunciar diversos nomeamentos sen cumprir todos os trá

mites previos obriga~os (foi o caso dos ministros, pero tamén o · do fiscal ou 

da directora xeral de RTVE). N ese mesmo capítulo pode incluírse o adianto 

da decisión de retirada das tropas de Iraq, previo ademais ó debate parlamen

tario sobre a cuestión. Pero pouca autoridade moral e política ten o principal 

grupo da oposición; que no seu día apoiou o envío de tropas sen debate pre

vio e que nunca contou cos outros grupos políticos á hora de nomear os ante

cesores nos cargos citados. 

Agora, pasados estes fulgores iniciais, empeza a xestión ordinaria. E den

tro dela, cabe volver sobre o xa aludido, a actitude de Manuel Fraga que, como 

presidente da Xunta, opta polo diálogo co novo goberno, moi lonxe da opo

sición ·rotunda expresada polo voceiro Mariano Rajoy e, sobre todo, Ana 

Fraga opta polo diálogo . 
· co novo goberno 

Pastor. Así que asistiremos axiña a unha desas típicas visitas do presidente da 

Xunta a unha ducia de ministeriGs. Tamén foi prudente a postura da Xunta 

sobre o ·desenvolvemento da LOCE, que o goberno pretende conxelar. 

- E mentres tanto o goberno central vai tamén completando os nomeamen

tos de cargos de rango inferior. Se os nomes das ministras resultaron unha sor

presa, os outros novos cargos resultan máis familiares para a opinión pública 

galega e encaixan mellar coas expectativas previas e foron en xeral ben reci

bidos. 

Agora hai que ver cales son as medidas inmediatas que se toman nos asun

tos en curso, como as contratacións de novos treitos de obras nas vías do AVE 

cara a Zamora e no Eixo Atlántico, ou nas autovías do Cantábrico, Lugo

Santiago e Lugo-Ourense. Tamén haberá que ver se Elena Espinosa consegue 

mello.res resultados en Bruxelas para o sector pesqueiro dos que obtivo sobre 

o algodón, e como evoluciona a situación do sector lácteo. 

Son todos estes asuntos concretos, que poden servir como pedra de toque, 

para poder comprobar os primeiros resultados dese novo talante do goberno 

tan ben acollido por todos. 



o ·PETODO ~ 
SANTOANTON 

·············.··································································································· 
Rubén Aramburu · 

Hoxe veño coa prensa. Collín os xornais 
de días ·no. bar do Xaime de Marcos. Sentei 
varias veces inentres subía e fun lendo . 

. Agora todo son peregrinacións~ xa sei que é 
Ano Santo ou Xacobeo, p.ero isto xa parece 
o dos musulmáns aló na Meca. O outro día 
fun a Santiago, e non había quen tomara unha_ cunea pola Raiña 
con tanta xentiña, e todos falando raro. Cóntoche, en xullo hai 
unha peregrinación duns 50.000 mozos e mozas de toda Europa, 
xúntanse aquí, en Galiza e despois repártense en catro camiñadas 

·desde os recunchos do país ata Compostela. Hai outra peregrina
ción a Lourdes e outra que vai de Santiago a Fisterra, todas para. 
xente nova, que organizan desde o bispado. E uns 40 bispos de 

· toda Europa chegaron tamén peregrinando a Santiago, xunto cun
has 300 .persoas, entre eles representantes dos novos membros da . 
Comunidade Europea,seica despois fixeron un importante con-

greso de teoloxía. Mira, leo aquí que en Pamplona, o bispo abriu 
un re:xistro de apóstatas, e dicir, dos que abandonan a Igrexa, ¡que 
cousas! e tamén que o bispo de Sevilla dixo que hai que dar 
cobertura legal aos outros tipos de familia, inda que non sexan 
matrimonio. Bueno, as cousas vanche c~mbiándo ... Entereime que 
os Crentes Galegos pensan facer unha grande e importante asem
blea o día 5 de xuño no Monte do Gozo, e que queren que este-:
an todos e todas, os que teñan comunidades e grupos. Esta fin de 
semana é a Pascua Xove de Arousa, nas Filipenses de Vilagarcía, ali 
xúnt~nse uns 400 mozos e mozas de todo o país, e falan e discu
ten, e reflexionan e tamén bailan e dormen pouco, pois son.mozos 
e ademais é pascua. N este xornal din que este ano non hai 
Asembleas de Catequistas: fan unha peregrinación-xuntanza (e 
dálle!) interdiocesana de educadores na fe, o 8 de maio no colexio 
La Salle de Santiago. E no medio dos papeis hai un panfleto que 
fala do Ensino Relixioso na Escola, e vén en galego, mandáronllo 
a moitos pais e nais, pois baixa o número de alumnos que escollen 
relixión, e como os socialistas van recuar coa lei esa dos outros, 
pois que hai que espabilar, parece. ¡Canta cousa, Santiño, e iso que 
esquecín os lentes! 

9 ........... . 
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Fiel á cita de todos os anos lrimia ofrece unha entrevista-ficción co personaxe 
homenaxeado no Día das Letras Galegas: Xaquín Lorenzo (1907-1989). ·Con todo, nada 

hai de ficticio nas respostas do naso home: son na súa meirande parte declaracións 
feítas en entrevistas e escritos xa publicados. Xocas foi un home, que coma todos os do 

Seminario de Estudos Galegas, traba/Jau por Ga/icia en diferentes eidos: arqueoloxía, 
etnografía, arte ... Ademais foi un admirado profesor e un excelente debuxante e 

fotógrafo. Esta é a nasa homenaxe. 

OS PRIMEIROS ANOS 

A súa era unha familia acomo
dada 

Poi a verdade é que si. O meu pai 
tiña unha ca a na parte vella de 
Ouren e, propiedades na Arxentina e 
un bo patrimonio en terras e casas 
no oncello de Lobeira e Calvos de 
Randín. A m.iña nai tamén posuía 
b n nVigo. 

Igual ca vostede, seo pai tamén 
escribía e debuxaba. 

Si, meu pai foi un gran debuxante; 
era un gran escritor; pero_ foi un 
home que casou e en canto nacemos 
meu irmán e máis eu, abandonouno · 
todo para dedicarse única e exclusi~ 
vamente a nós. Non volveu a intervir 
en nada: abandonou a colaboración 
na prensa e a política a partir de 
1916. 

A ferida que recibiu na Guerra 
non lle impediu ser un excelente · 
debuxante. 

Si, feríronme moi pronto, en agos
to do 36 preto de Villablino, en León. 
E a bala deixoume o brazo tal como 
o podes ver. Sen embargo iso non me · 
impediu debuxar. 

O . ~mbiente cultural da súa 
casa era moi bo. 

Era. Non xa porque meu pai fose 
avogado, debuxante e xornalista e 
posuíse unha boa biblioteca, senón 
polo ~nterese que puxo na educación 
de meu irmán e máis na rniña. Cando · 
era moi novo oía anacos do Quijote 
que lía meu pai e, en voz alta a rniña 
nai. Logo, xa un pouco maior, acon
sellábanos a Xulio Veme e Dickens. 
Foron os libros que nos espertaban a 
imaxinación. 

Ese tempo paso uno en 
Ourense 

Non sempre, nestes primeiros anos, 
fundamentais na vida de todas as per-

soas, coñecín tres mundos moi dife
rentes: a cidade conserva.dora que era 
Oun;nse; a mariñeira, moderna e 
industrial, Vigo; e a freguesía plena
mente rural na nosa casa de Facós, en 
Lobeira. 

PEDRAYO, RISCO E CUEVI
LLAS 

Ao longo da súa vida tivo 
oportunidade de tratar á perso
eiros de todos os eidos da cultu
ra galega .. Pedrayo, por exemplo, 
foi profesor seu no instituto, non 
si? 

Si, foi algo único na miña vida 
poderme xuntar e convivir co mellor 
que tivo Galicia entón: con Castelao, 
Bóveda, Xesús Carro, Bouza Brei e 
de xeito especial con Cuevillas Risco 
e Otero Pedrayo. Púxerime en con
tacto con eles cando tiña 16 anos, 
pero sobre todo colaborei con eles 
no Seminario de Estudos Galegos e 
cando me matriculei en Xeografía e 
Historia, no curso 1931-32. 

Efectivamente sempre tivo 
palabras de agradecemento para 
Cuevillas Risco e Pedrayo. 

E como non había ter. O que me 
liga a min con eles e precisamente o 
feito de que seguín o carniño que 
sinalaron. Por iso eu fixen etnografía, 
arqueoloxía e xeografía. Eu, o que sei 
dé bollo exclusivamente ao meu · afec
to e a aqueles homes, porque cando 
traballo en calquera cousa pens9 
sempre o mesmo: "E que diría 



Cuevillas? E como opinaría Otero? E 
que pegas me poría don Vicente?" 
Sempre son eles os que continúan 
sendo algo así coma un espírito críti
co que me vai guiando. 

Pero con quen mantivo unha 
relación especial ata a súa morte 
en 1958 foi con Florentino . 
Cuevillas. 

Porque el foi o meu valedor e o 
que animou nos meus estudos de 
etnografía. Cando o enterramos, eu 
metinlle debaixo da chaqueta do 
traxe unha bandeira galega que fixer~ 
a miña nai. Redactei a necrolóxica en 
galego e leveina ao periódico. Ali non 

·se atreveron a publicala, porque 
naquel momento era perigosísimo 
facer unha cousa desas. Do xornal 
pedíronlle autorización ao delegado 

· de Información e Turismo, e este 
pediuna a Madrid. En Madrid Fraga, 
que era o ministro, dixo que nos dei
xásemos de historias e a publicáse
mos en castelán. Ao enterro foi todo 
Ourense, e Bouza Brei leu unha poe
sía preciosa, pero non puidemos can
tar o Himno Galego. 

Vostede nunca criticou a posi
ción de Risco, · cando abrazo u 
ab~rtamente o ré;rime franquis
ta. 
· Eran uns tempos tremendos. Había 
quen se dedicaba a ·delatar, a dicir 
onde se xuntaban dous ou tres. Eu 
tiven a sorte de poder salvarlle a vida 
a un galeguista, porque de casualida
de oín que aquela noite ía~ por el e 
puiden avisar. Risco, coma os máis, 

· tiña medo. 

NO PARTIDO GALEGUISTA 
Vostede foi un activista da 

galeguización universitaria e 
simultaneou os estudos -. no 
Seminario cos mítins. Que papel 
xogou no Partido Galeguista?· . 

Eu fon un dos fundadores do 
Partido. Que eu poida lembrar esta-

ban Pedrayo, Cuevillas, Risco, 
Amador Villar, Monxardín, Eleuterio 
González, o meu irmán, López 
Trasancos, Peña Rei e algún outro. 
Fundámolo no soto do que hoxe é o 
local do Orfeón. Foi polo ano 31. E 
fon do Partido ata o ano 36 en que 
foi disolto oficialmente polo gober
no militar. E o mesmo ca aqueles 
homes, fon expedientado, sanciona
do, e dende entón permanecín á 
marxe de toda actividade política. 

TRABALLO ETNOGRÁFICO 
Entre a súa obra destaca sobre 

todo Etnografia. Cultura material. 
Como viu a luz ese proxecto? 

É o froito de varios anos de traba
llo e publicouse en 1962. 
Corresponde ao segundo volume da 

A CULTURA 
POPULAR , 

E COMA 
O IDIOMA 

Historia de Caliza feita por Otero 
Pedrayo e publicouna na Arxentida a 

Editorial Nós. O texto vai ilustrado 
por 351 láminas que .eu debuxei e 

!Iláis 163 fotografías. 

Un dos seus soños, xa dende a 
época do Seminario de Estudos 
Galegos foi o Museo do Pobo 
Galego. Que significou para vos
tede? 

Moitísimo porque efectivamente 

foi un proxecto polo que houbo que 

agardar demasiado. Inaugurouse en 

1977 e os membros do padroado eli
xíronme presidente, e ao meu amigo 

Antón Fraguas, director. Eu penso 

Aldegunde Quiñónez 

que o museo non pode ser unha obra 
morta, unha habitación onde se gar-

. dan cousas.Quixemos que fose algo 
Vivo, con publicacións, conferencias, 
exposicións, etc. Hoxe tamén están 
ali a miña biblioteca e o meu arquivo 
persoal. 

E que supuxo o museo para a 
etnografia galega? 

Foi unha institución imprescindí
bel porque a etnografía estaba nun 
perigo gravísimo, do que a xente non 
se dá conta. Un castro, se non se esca
va hoxe pódese escavar dentro de 50 
anos. Pero as causas que o pobo non 
usa, desaparecen. Convennos conser.:.. 
valas, porque a única maneira de 
entender un pobo é entender a cul
tura· dese pobo, e a cultura é a cultu
ra popular, que esa non se improvisa 
nin pode vir de fóra porque é obra 
do mesmo pobo. É tan obra do pobo 
coma o idioma. 

e··•••oo••····· 
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O NOSO TABOLEIRO Equipo de Sábados Bíblicos 
........................................................................................................... .............................. .................................................................................................................................................. 

ISTO DIN OS ENCONTROS EN BASTAVALES 

Levamos, polo visto, 8 anos visitan

do Bastavales coa Biblia debáixo do 

brazo. Resúltanos un espacio acolle

dor, tocado pala mística de Rosalia. 
Estas son as opinións de · 15 persoas. 

Parece que o grupo ten un protago~ 

nismo estimable para a acollida. 

Talmente se expresa unha persoa par

ticipante: 

É un espacio para vivir a nos a fe 
en comunidade co valor de estar orga
nizado de forma periódica e coa 
característica de actualizar a nosa fe 
actualizando a mensaxe de Deus a 
través do Xesús do evanxeo dende os 
coñece111en fos de hoxe. 

Algu én xpr o desexo de seguir 

participand , n cansar: 

Non quero vivir en soidade a miña 

fe; teño medo de cansar e quedar 
impasible ante noticias inxustas. 
Escoito, decido e comparto a comuni
dade. 

Ábrense novas perspectiva: 

O fema relixioso importábame máis 
ben pouco e aquí, ao ter outro tipo de 
explicacións, empecei a tomarlle gusto. 
Levamos máis de oito anos e segue 
aberto. 

Soa a palabra liberdade neste rico 

menú que abre o apetito: 

Un gntpo de amigos cos que com
parto vivencias, ensinanzas e comida. 
A údame a vivir en liberdade; eu 
estaba atada ao conser~adurismo. O 
co11eceinento da Biblia conflr111ame en 
co11 as que eu pensaba. 

utro aplau o á Biblia dunha per
a q u foi medrando con ela: 

D rnbrí11 que 4 Biblia era máis 
/111111a11a do q11e nos di eran: 

Mesmo hai quen agradece o futu

ro a Bastavales: 

Toda a nosa vida é unha semente 

pero non vemos os froitos na historia. 

Só vemos agromar a esperanza , e 

acougo coma en Bastavales. 

Búscase álgo máis ca estar a gusto: 

Veño aquí para intentar crecer coma 

persoa e que a miña vida teña unha pro

xección social. 

Hai . quen subliña a conciencia de 

pertencer a un pequeno grupo: 

Parece interesante o sentido de per

tenza a un grupo. Ten isto moito 

valor. Confírmame en que o grupo 

pequeno é vital, as cristianías. É 
alternativa ao cristianismo de masas. 

Interesante o efecto que hai entre 

nós. 

Unha persoa que apalpa a liberda

de e ten coina horizonte a esperanza: 

Atópome . a gusto con todos. 

Síntome en liberdade para Jalar de 

todo. É. o único sitio no que me atopo 

libre para Jalar. Na miña adolescencia 

vivín unha relixiosidade moi boa. 

Despois cheguei a pensar que non 

valía para nada. Agora recuperei a 

esperanza. Aínda que veño poucas 

veces non me sinto perdida. 

Así de claro e contundente: 

Sentirme libre para Jalar sobre a 

nos a fe sen imposicións dogmáticas. 

Unha descrición: 

É un grupo de renovación e de busca 

e afondaménto nas novas correntes 

teolóxicas . . Confirmámonos nas nosas 

buscas individuais para facer comuni

dade. Lévanos a unha maior liberdade 

referente a· asp~ctos negativos que inci

den nas nosas vidas. Sentímonos 

acompañados nas cousas en que esta

mos no compomüo coa fe e a galegui

dade. Un grupo no que intercambia

mos apoios, cariño, sentimentos. Un 

espacio que nos remite aos grupos de 

base nos nosos compromisos e potencia 

á nosa presencia ao Planeta Irimia. 



·o CAMPO Movemento Rural Cristián de Galiza 
............................................................................................................................................. : ...................................................................................................... ..................................... . 

DE NOVO O SAN CIDRE 

O Movemento Rural, Cristián 
Galego · -

Os lectores todos de IRIMIA 
saben mm ben quen somos os do 
Movemento Rural Cristián de 
Galiza. Levamos máis de vinte anos 
cunha actividade humilde, calada, 
nun medio hoxe tamén humilde e 
calado como é o rural. Facémonos 
notar polo noso agradecemento e 
admiración por vivir na aldea e pola 
nosa loita por mantela viva e 
emprendedora. Somos persoas cren
tes, e no medio desa vida e loita rural 
pretendemos expresar e fortalecer a 

. nosa vida día a día. 

Algo máis do que facemos 
Nbs tamén ternos a nosa revista, 

Fervenza. Sacamos catro números ó 
ano, coincidindo coas catro estacións 
do ano : primavera, verán, otitono e 
inverno. É unha revista .que na súa 
segunda época vai xa no número 38. 
(Se alguén ten interese en recibila, 
non ten máis que · chamar ó tlf. 
986.561219 para se subscribir): É un 
órgano de comunicación e de forma..:. 
ción entre nós, pero que tamén fai bo 
servicio a outros. 

Ademais ternos xuntanzas durante 
o ano· coa finalidade de nos animar a 
proseguir nun camiño que non resul
ta doado nestes tempos de descrédito 
do rural, e para fomentar un coñece
mento actualizado da realidade rural; . 
son momentos tamén de convivencia 
gratuíta para o lecer e o cultivo do 
humor e da festa. O cumio destas 
xuntanzas anuais é o cursiño do . 
verán, no que durante tres días pro
curamos orgamzar o traballo do ano 
seguinte tendo en conta os camiños 
que estea collendo o campo en cada 
momento. 

A festa do San Cidre 
Levamos máis de vinte anos cele-

brando a festa do San Cidre por dife
rentes aldeas e pobos de Galicia. É a 
nosa festa. Procuramos celebrala con 
moita animación, con moita partici
pación . de toda a xente que a ela se 
achega, aínda que quen leva o peso 
do asunto sexan os grupos organiza
dos do Movemento Rural. 

É unha xornada de encontro, de 
celebración relixiosa, de xantar 
común, de romaría pola tarde, que 
moito nos anima ano tras ano. 

E este ano, ~ué? 
Este ano celeoraremos o San Cidre 

en Guitiriz, Lugo, concretamente en 
Pardiñas, onde o crego Afonso nos 
agasalla ano tras ano co Festival de 
Pardiñas. Precisamente el e mailo 
cura de Guitiriz, Juancho, coordina
rán a organizaci6n da festa no que 
sempre lles corresponde ós residentes 
do lugar. 

O lema que nos congrega este ano 
é "O que se agradece meclra e solece; e o 
que non se agradece axiña podrece". É un 
dito do pobo que queremos conver
ter en guía da nosa actitude ante o 
pasado e o presente do campo. A 
celebración é o día enteiro, serán 
cousa de agradecemento. 
Xuntarémonos polas 11 de mañá 
para empezar a celebración ás 12. Ás 
2 da tarde será o xantar compartido e 
a continuación, e ata as 6 da tarde, 
haberá xogo e baile. 

¿Estamos · todos convidados? 
Estades todos convidados. Traede 
agarimo pola aldea, traede ganas de 
celebrar e de agradecer, traede ganas 
de festa e un chisquiño de merenda, 
ou non, que calquera mesa se fará 
mesa común para o gozo de todos. 



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

ROMAXE2004 . Eliseo X. Miguélez 

·XXVII ROMAXE. TODO EN MARCHA 

O CANDO 
A Romaxe deste ano será, coma 

gundo ábado de setem
tc ano v' n sendo o día 11. 

O LUGAR 
lugar de celebración é en plena 

Serra da Capelada, no mirador 
dos Cadrís, chamado tamén do 
Padre Sarmiento por ser moi cele
brado polo frade benedictino. Está a 
un tiro de pedra de San Andrés 
de Teixido, a onde se chega andan
do uns 15 minutos. A maioría tere
mos que pasar por Cedeira. 

Cedeira ou cetaria, do latín cetus 
(atún ou balea) xa nos indica polo 
seu nome que está na costa. A vila 
está dentro da ría que leva o seu 
nome e forma parte das chamadas 
Ría Altas. 

ALGO SOBRE O S. ANDRÉS 
e ollamo para o océano, dende a 

Igre a, antuario de San Andrés, 
albi ar mo á no a dereita uns illotes 
que n a illa Gabeira , ou Pena 

·ab ira. A mái grande da tres é a 
qu haman a "barca de ·santo 
Andr ' ', qu gundo a 1 nda, che-
g u lugar nunha barca que 
d p i vir u d p dra. 

É curiosa a coincidencia con

Santiago Apóstolo na forma da che
gada a Galicia. 

Segundo a lenda "Cando o Noso 
Señor andaba polo mundo con 
Pedro, chegou unha vez a Teixido, e 

ían tan cansos e tan ardidos de sede, 
sen poderen atopar auga ningunha 
para beber, que N oso Señor pediu 
axuda ao ceo, e o ceo mandoulle 
unha mazá, e ao partila en dúas para 
camela, no medio da mazá, atopou a 
San Andrés, quen se laiou de que ao 
seu santuario ían moi poucas persoas, 
a pesar de ser santo milagreiro, en 
canto a Santiago eran milleiros os 
que asistfan. 

Naquel lugar, Cristo, despois de 
facer xurdir unha fonte, fíxolle a pro
mesa de que ninguén habería de 
entrar no ceo sen visitar antes o san
tuario. 

"aquí Santo André / que de vivos ou de 
mortos / todos te virán a ver" 

De aiquí ven o dito: "A San 
Andrés de Teixido, vai de morto 
quen non foi de vivo". Así, aos 
hechos-cobras, lagartos etc.- que se 
atopan no carill,ño non se lles pode 
facer mal ningún: son almas dos que 
en vida non fixeron a romaxe, e que 
toman esas figuras para cumprila ... 

Os que ían á romaría, que se cele
bra o día 8 de setembro, por simple 
curiosidade ou turismo, adoitaban 
buscar a herba de namorar ou herba 
namoradeira, que se atopa baixando 
cara á costa, e os xuncos de ben parir. 
Voltábase cunha 'póla de abeleira, 
abondosa en toda a serra, segundo 
testemuña do Padre Sarmiento. Dela 
pendurábanse unhas poliñas de teixo 
(a árbore que orixinou o topónimo) 
e os famosos · sanandreses. 
Chámanse así as figuriñas feítas de 
miolo de pan sen lévedo, endurecidas 
no forno e pintadas das tres cores pri
marias: rubia, amarela e azul. 

VOLTANDO Á NOSA 
ROMAXE 

Quedábanos por dicir que da litur
xia vanse encargar Tereixa Ledo e 
Xabier Blanco. Fixérono tan ben no 
25 aniversario, aló por xuño do ano 
pasado en Bonabal, que os manda
mos recuncar. 

Do traballo de campo vaise encar
gar xente do propio concello de 
Cedeira (dos que lamentablemente 
non dispoño neste momento dos . 
seus nomes) co valioso apoio da 
xente de Ferrolterra, á fronte da cal, e 
para este labor, figura Antón 
Martínez Aneiros . 



DEBATE ABER 1 O Marta Sopeña 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

IRIMIA, QUE IRIMIA? 

IRIMIA 
O pasado 7 de febreiro cele

brouse a Asemblea Xeral 
Ordinaria da Asociación l~JMIA. 
Ó chegar ó -pun_to n º 5 da orde do 
día procedeuse á renovación de 
cargos directivos, de .. acordo co 
artigo 27 dos estatutos. A nova 
directiva quedou configurada do 
seguinte xeito:_ 

Presidenta: 
Marta Sopeña Font-Gras 
Vicepresidenta: 
Soiedad González Sállchez 
Tesoureiro: 
Antón Xosé· Laxe Bermúdez 
Secretaria: 
Concepción Sánchez Otero 
Vocal da Romaxe: 
Xesús Vilas Otero 
Vocal da Cotuña: 
Anuncio . Moroño N oia 

VocaJ. de Lugo: 
Valentín Arias Pontón 
Vocal de Ferrol: 
Pepe Fernández Barral 
Vocal de Vigo: 
Manolo Sordo del Villar 
Vocal da revista: 
Rubén Rivas Vidal. 

IRIMIR 
Posteriormente fixose unha 

xuntanza para o traspaso de docu
mentac10n e información da 
situación actual da Asociación. 
Para comezar a nova etapa, a 
directiva entrante reuniuse no mes 
de marzo para abordar varios 

temas ·que xa foran iniciados ante
riormente: 

Presentación da adaptación dos 
estatutos éonforme coa nova 
lexislación. 

Revisión do estado de socios da 
Asociación Irimia (180 na act_uali
dade) e dos subscritores. da revista 
Irimia (821 a día de hoxe). 

Repaso e información das dife~ 
rentes actividades e publicacións 

- qu~ se _realizan ó longo do ano: 
· Acampada da Mocidade 
Canal Irimia 
Colección Angueira 
Encontro de Verán 
Festa do Lume 
Festa do Vento 
Irimianzas 
Pasantías Teolóxicas 
Revista Irimia 
Romaxe de Crentes Galegos 
Sábados Bíblicos 
Tertulia Corta Feira 

. Proposta de abrir un debate 

sobre os fins e actividades da 

Asociación Irimia coa intencíón 

de abordar o mellor camiño para 

o futuro. O debate levaríase a cabo 

durante o ano para poder chegar a 

unhas conclusións na Asemblea 

Xeral Ordinaria do 2005. 

Como inicio deste debate hoxe 

queremos lembrar cales son os 

fins que aparecen nos estatutos 

para invitar a reflexionar sobre 

eles: 

Promover todo o referente á 

lirigua, cultura e espiritualidade 

cristiá galegas. 

Edición e distribución de publi-
. cacións culturais, revistas, libros, 

informes, artigos periodísticos, 
material gráfico e audiovisual 
sobre 'temas relacionados coa lin- · 
gua, a cultura e a espiritualidade 
cristiá galegas. 

Organización de reunións, con
ferencias, cursos de formación, 
festas populares, ro_marías, campa
mentos, convivencias e calquera 
outra iniciativa co fin de forn.entar 
temas relacionados coa lingua, a 
cultura e espiritualidade cristiá 
galegas. 

Segues a identificarte con estes 
fins? Farías algún cambio ou adap-

·IRIMIA 
tación na actualidade? Estas e 
outras varias son as interrogantes 
que se poden formular de cara ó 
debate que propoñemos. Para os 
máis animosos, podedes enviar 
comentarios a través da revista. 
Para os máis modernos podedes 
enviar mensaxes a través do 

correo eléctrónico. Estas aporta
cións poderán tamén facerse nos 

diversos grupos de activ:idades ós 
que lles faremos chegar un peque
ño cuestionario-base para a refle
xión. 

rsJ /R/M/A 
e ·· ········ ······ 



................. _, 

D sde o fondo dos nosos corazóns doloridos 
p r tanta morte inocente en ·Madrid,. 
i in10: PAZ. . 

a m mona olidaria 
a qu 1 m ramos a tódolos que morren inxustamente 

n 1 u ra parte do mundo, 
n bágoas, en aplausos, sen manifestación televisadas, 

di imo: PAZ. 

D sd a vontade firme e fonda 
de facer do mundo u,nha terra de irmáns, 
dicimos: PAZ. 

Desde · a aposta diaria nas casa e nas parroquias 
por renunciar a toda violencia de palabra e de obra, 
dicimos: PAZ. 

Desde a disposición de repartir mellor os bens da terra, 
para que ninguén xusti:fique coa pobreza a súa violencia, 
dicimos: PAZ. 

Desde o respecto absoluto a tódalas culturas, crenzas e 
relixións, 
para que o nome de Deus non se empregue como arma 

contra ninguén, 
dicimos: PAZ. 

Desde a renuncia a soluciqnar coas armas da guerra 
os problemas entre pobos e nacións, 
dicimos: PAZ. 

Desde o convencemento de que no pacifismo limpo e 
inocente 
está o camiño para felicidade de todos, 
dicimos: PAZ. 

Desde a demanda do Deus da paz, 
que nos convoca para sermos sempre homes e mulleres de 
paz, 
dicimos: PAZ. 

Desde Madrid, desde Iraq, desde Palestina, 
desde Galicia, desde cada unha das nosas casas e corazóns 
Dicimos: PAZ. 

MANOLO REGAL 

--- l~.IH.IA_ 
EDITA: Empresa periodística A. IRIMIA FEITO EN PAPEL RECICLADO ft 
COORDINACIÓN D~ DIRECCIÓN: Pedro Pedrouzo Deve_s~. Dani~.l .López Muñoz, Rubén Rivas Vidal. - Tlf. 660 469 882. ~ 

AROUIVO FOTOGRAFICO:.Rubén Rivas Vidal. CORRECCION LINGUISTICA: Lidia Campos Chan. Luís Aldegunde. · ·-· .... 

MESA DE REDACCIÓN: Daniel López Munoz, Mariano Guizán Sánchez, Luís Gómez Aldegunde, Pedro Pedrouzo Devesa, Rubén 

Rivas Vidal, Lidia Campos Chan, Manolo G. Turnes, Xosé Manuel Díaz Cadaveira. 

COLABORADORES: Xosé Chao Rego, Victorino Pérez Prieto, Xosé Antón Miguélez, Manolo Regal, Alfonso Blanco Torrado, Xosé Lois 

· Vilar. Marta Sopeña, Gumersindo Campaña. Tareixa Ledo, lintxu, Moisés Lozano, Clodio González Pérez, Antón Martínez Aneiros, Sara 

Paz Quiñones. Agustín Bueno. Manuel Pérez Blanco, Xabier Blanco, B~rnardo García Cendán, Valentina Formoso Gosende, Celia Castro 

Ojea, Xerardo Castedo Valbuena, Engracia Vidal, Francisco Xabier Martínez Prieto, Lines Salgado Iglesias: Fernando Veiga, Antonio Pinto 

Antón, Bea Cedrón Vilar. 

SUBSCRICIÓNS: Apdo. 980 - 15705 Santiago de Compostela . Telf. : 619 421 002 

SUBSCRICIÓNS: ordinaria: 21 Euros. de Apoio: 33 Euros. Correo electrónico - irimia@wanadoo.es 

CONTA: Caixa Galicia, CC/2091-0349-45-3040005822 - Urbana, ng 8 - Santiago/ BBVA 0182-0267-15-0207905484 

DEPÓSITO LEGAL: C-1417-81 TIRADA: 1.300 exemplares DESEÑO E MAOUETACIÓN: Ninfa, Riveiro, Martínez 

IMPRIME: Artes Gráficas LITONOR S.A.L. DISTRIBÚE: IMPACTA 

EDICIÓN ELECTRÓNICA: http://www.vieiros.com/canalirimia 





........... ..... º 

FALANDO 
DALINGUA Lidia e Valen.tina 

SEGUIMOS ENTREGANDO ... 

E como o prometido é débeda, aquí estamos coa cuarta entrega respeeto 
das modificacións das normas ortográficas e morfológicas da nasa lingua. 
Continuamos coa teima de tervos tranquilos, que a causa . non é para tanto. 
Ademais hoxe ímosvos ofrecer unha <lose de comodidade, sobre todo con <lúas 
cuestións que normalmente nos complicaban á hora de escribir, non así de 
falar: 

¡Estes si que son cuchocarneiros, e non os dos nosos 
Manoliños! 

A primeira, refírese a 
"cuxo": só era válido para 
denominar o filio da vaca 
e non como pronome 
relativo, é dicir como 
equivalente ó "cuyo" cas
telán, que si existe no 
estándar do portugués. 
Pois ben, agora admítese 
"cuxo" en gal ego para o 
rexistro culto, <leste xeito 
evitaremos ter que darlle 
voltas a frases do tipo Nun 
lugar da Mancha de "cuxo" 
nome non quero acordar
me ... 

E a segunda refírese á 
escrita dos números, antes 
ían xuntos do dez ó trin-
ta: dezaseis, dezaoito, vin- . 
tedous, vintenove... e 
separados de ali en <liante: 
trinta e un, corenta e 
tres .... Isto traía complica
cións, porque moitas veces 
non nqs acordaba a partir 
de onde había que xuntar 
ou . separar. Agora irán 

desde vinte en <liante sempre separados: vinte e un, vinte e dous, vinte e tres.~. 
vinte e seis .... Un problema menos!, porque xa a ninguén lle vén á cabeza 
escribir os inferiores a vinte separados. 

Xa que estamos cos números, contámosvos que tamén houbo unha modi
ficación nos numerais multiplicativos, eses que se retiren ó dobre, o triplo, o 
cuádmplo, o quíntuplo ... Que pasou aquí?: non se considera correcto *triple, 
debemos empregar sempre . triplo ou tripla, masculino ou femenino segundo 
corr sponda; respecto dos que se multiplican por dous, si se empregará dobre 
cando non s marca o xé?ero e recorrer ás variantes duplo e dupla para espe
cifi ar masculino e femenino. Así, debemos dicir: "Gano o triplo de cartos" e " 
Pi ~o un ha tripla pinchacarneira mortal ". 

Hai qu morriña das pinchacarneiras que dabamos de nenas!, non eran 
mortai p ro tiñan a úa graza . . . Se cadra vós virabades dando "tambos de 

0 t ', pinchagato " pinchas, cuchocarneiros, viravoltas ... Nós agora irnos dar 
un himpo d 15 días no aire! 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Cando hai anos escribín 
sobre o "sindoi:i" de Turín, 
farto xa de trolas dixen : 
"isto non é para min". 

2. Reliquias da. saba santa 
proban carbono - Catorce 
e a crer en tal milagre 
non hai razón que nos force. 

3. N ese lenzo de Turín 
gravado está, polo visto, 
o carpo nu, trala marte 
de don señor Xesús Cristo. 

4. A tal proba do carbono 
negou autenticidade 
á data da saba santa 
que era tida por verdade. 

S. A maravilla da saba 
non é unha causa máxica: 
manchas de sangue actuaron 

- cal cámara fotográfica. 

6. Os cruzados, por Europa 
cruzáronse no camiño 
venciendo falsas reliquias 
a todo quisque ou veciño. 

7. Hai histórica evidencia: 
o antipapa de Aviñón 
Clemente Sete, mantivo 
unha firme decisión 

8. Publicamente expoñela 
era un asunto diario 
pero advertindo aos fieis 
non ser o santo sudario. 

9. Agora sae un libro 
contando as fraudes vixentes 
e a súa credulidade 
con humor algo estridente. 

10. Autor; Eslava Galán: 
a editora é Planeta; 
quen quixer rir a cachón 
que á lectura se meta. 

11. Este asunto das· reliquias 
en Galicia inzou moito: 
cumpriría que un día 
visemos cal é o froito. 

12. Por certo que a España ."roxa" 
pasa momentos de euforia 
vendo como aos "azuis" 
lles están furtancfo a· gloria. · 

(T.P aleluia) . 




