
Himno
A Pepe Chao no día 
de Santa Mariña

Santa Mariña bendita
Nosa Señora e modelo,
gloria desta terra nosa,
guíanos contigo ó ceo.

Orfa de nai ó nacer
mamaches a fe cristiana  
dos peitos agarimosos
dunha sinxela criada.

Repudiada dun mal pai,
ansiada do gobernador,

só deches o corazón
a Cristo, o noso Señor.
O rexo e tirano Olibrio,

brindándoche maligno amor,
froito do seu egoísmo,
foi o teu perseguidor.

Gran tirano e sanguinario,
con tortura e crueldade,

mais o Señor dos máis febles
ríu da agresividade.

Así o Deus dos oprimidos,
foi o teu mellor valedor,

defensa da humilde pastora
fronte a calquera opresor.
Fíxoche Deus marabillas
e por ti fíxoas no pobo.

Na túa parroquia ferrolá
deu un cambio Chao Rego.

Logo renaceu galego,
de Irimia no Pedregal,
e truncouse a carreira
de un futuro cardeal.

Quen ía para eminencia
renunciou á autoridade

encarnando a cotío
a fe na galeguidade.

No cenobio da Chouzana
tamén se trocou labrego
este fillo do hotel Chao,

fachendoso e vilego.
Pero pagou moito a pena
que se abaixase ata nos

como facho sempre aceso
para xenerosos e bos.
Mais o Pepiño sen Sari
non sería hoxe quen é.

Ela pon feminidade
á esperanza e á fe.

Aí puxeches, Mariña, 
a túa man agarimosa
de virxe martirizada
e galeguiña xeitosa.

Ti tamén, nosa santiña,
rexeitaras os honores,

menosprezaras nobrezas
e quedáraste cos pobres.
Coma arrecendo de rosas

expandiuse o santo aroma
impregnando a orbe enteira,

de Augas Santas a Roma.
Tampouco a sona de Pepe

se constrinxe a Galicia
voa polo mundo enteiro

con door e con ledicia.
Anque sexa magoados,
mantenos o lume aceso

pra tecermos irmandades
e cantares de irimego.
Ó rematar a andaina,
en compañía e amor,
acóllenos ti, Mariña,

nos soños abertos en flor.

Xosé Manuel Carballo

Actuación do gaiteiro Raúl Galego, acompañado de Mini e Mero, e presentación da obra na honra de Chao Rego a cargo de Sonia Ferreiro e de Marcos Ladra, os seus autores. C.PéREz

O señor das palabras

C.p.r.

VILALBA. «O señor das palabras», 
tal e como definiu Luis Aldegunde, 
improvisado voceiro da familia, a 
Xosé Chao Rego, conta xa por de-
reito propio co seu monolito e cos 
seus cen metros de homenaxe no 
vilalbés Paseo dos Soños, onde na 
tarde de onte amigos e familiares 
quixeron estar presentes para ren-
derlle tributo a toda «unha lenda 
en Vilalba».

O «defensor, impulsor e prota-
gonista da liberdade», tal e como 
o definiu a escritora Marica Cam-
po, recibiu múltiples mostras de 
cariño no sinxelo acto de inau-
guración do Hectómetro Litera-
rio deseñado por Sonia Ferreiro 
e elaborado por Marcos Ladra, e 
tamén as chanzas retranqueiras 
do párroco Xosé Manuel Carballo, 
compañeiro no Paseo dos Soños, 
quen lle aseguraba que «grazas a 
Deus, defectos tamén tes».

Logo de honralo coa composión 
do ‘Himno a Santa Mariña’, mu-
sicado por Mini e Mero, Carballo 

tildou a Chao Rego de «mentiro-
so compulsivo» por dicir que os 
amigos lle duraban pouco, cando 
onte, á beira do río Madalena, se 
constataba xusto o contrario.

Entre esas amizades cóntanse 
a do escritor Xoán Xosé Fernández 
Abella, quen recitou dous sonetos 
dedicados «á figura extraordinaria 
e universal de Chao Rego»; ou a 
do sociólogo Daniel López Muñoz, 
encargado de salientar «o sentido 
de humor, a capacidade de simbo-
lización e a liberdade» que caracte-
rizan ao teólogo e autor do célebre 
ensaio ‘Eu renazo galego’.

Tamén acudiron á chamada 
da Irmandade Manuel María e 

da asociación Xermolos o matri-
monio formado por Xesús Rábade 
Paredes e Helena Villar Janeiro, así 
coma o xornalista Moncho Paz, 
responsable de porlle voz á misiva 
remitida dende París por Ramón 
Chao, na que repasaba a histo-
ria persoal de seu irmán e a súa 
relación con el, viva a través do 
teléfono.

E como «non hai mellor forma 
de honrar a unha persoa que arar 
a súa leira», como aseguraba o 
teólogo Rubén Aramburu, o 21 de 
setembro Chao Rego poderá ver 
cumprida unha vella arela coa 
colocación no Pedregal de Irimia 
dun altar dedicado a Prisciliano. 

▶ Xosé Chao Rego 
renaceu vilalbés no 
Paseo dos Soños, 
onde inaugurou o seu 
Hectómetro Literario

Xosé Chao Rego (centro), rodeado da familia e dos amigos. C.PéREz

Aeródromo de Rozas (LERO) LUGO

Firma:

Nombre y apellidos

TeléfonoEdadPoblación

Dirección

Con motivo del IX Criterium Aeronáutico y la XXXI Vuelta Aérea Galaico-Duriense, el Real Aeroclub de Lugo
y El Progreso sortean 3 vuelos en globo*. Para participar en el sorteo solo tienes que cubrir este cupón con tus
datos y entregarlo en las oficinas de El Progreso (Rúa Ribadeo nº5, Lugo) o enviarlo por correo postal a El Progreso,
apartado de correos 520 de Lugo. Entrarán en el sorteo los cupones recibidos antes de las 15.00 horas del martes
22 de julio. Los ganadores del sorteo se publicarán el día 23 en las páginas del diario El Progreso.

* La actividad está prevista para el día 25 sujeta a las condiciones meteorológicas.
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