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Os· Periódicos,
flor de un dia

...1

O Papa e·s tivo
en Galicia?

TAMEN NA VISTA DO PAPA
FOI MARXINADA GALICIA
Ninguén contaba con eso. Tíñamos case a seguridade de que a visita do Papa iba servir para
confirmar aqueles camiñ9s gue a lgrexa gale~a
abrira no tímido Concilio Galegod para confurnar a nosa propia personalidade entro da comunión coa Igrexa universal representada no
Papa ... Pero Galicia e a lgrexa galega non estuveron presentes en Compostela. Foi unha pena.
Astra houbo momentos en que o corazón se enchía de rebexa.
Vimos alí froles da Terra adornando o altar e
a praza, vimos ramas de piñeiros e sellas do País
lucindo o entorno,%, vimos dous traxes galegos ...
pero non vimos a ualicia. Ou, se queredes, unha
vez rnais vírnola corno unha meniña tirada no
chan, a que quixeron contentar co cararneliño
daquelas catro palabras, ditas no seu idioma, o
mesrniño que se fai a un cativo. Foi ben expresivo o xesto daqueles que estaban ao redor do Papa no estrado da Pllaza do Obradoiro cando el
dixo aquelas palabriñas en galego. O seu sorriso
(está gravado e pódese ver) demostrou a pobreza e o infantilismo de toda esa xente . Muitos
deles foron os organizadores dos actos, e así resultaron.
Deunos pena aquela presentación do Arzobispo, falta de vida e de concreción. Os galegos
quuéramos recibir ao · Papa con mais calor e
doutra maneira. Recordamos como vibraban os
arzobispos de Madrid, Sevilla e Granada. Recordarnos tamén os discursos do Papa en outras
partes de España. Aquí todo foi frio. Non houbo para nós nada que nos caen tara e nos animara.
Na Bacolla foi mais frío o día ca noite, foi mais
quente a espera ca presencia.
Desde IRIMIA decimos esto, porque estamos
doídos. IRIMIA quer seguir crendo o que leva
entre rnans: xungir a sua fe cri tiá e o seu sen timento galego. Non querernos renunciar a ningunha destas causas, porque pra nós son algo
muí queridas} e non podemos vivir a unha sin a
aoutra. Segmremos berrando cando aJguén nos
diga que se pode chegar ao ceo sin esforzarse
pra que na terra haxa menos escravitudes e medos.
Anque non o sabemos, case nos astrevemos a
decir que o Papa non ten culpa do que paso u.
Culpamos mais a aquelas personas que o aconsellaron, e que non lle fixeron ver que a visita a
Galicia tiña que ser simplemente visita a Galicia.
Cousa que non foi.

O OUTRO SANMARTIÑO
Nestes días Ourense e outras vilas de Galicia
festexaron a este Santo, que foi un bispo francés relacionado nas lendas cos nosos reis suevos,
nun dos séculas mais escuros ( 456-5 59) da historia galega. Nos tamén irnos lembrar outro San
Martiño: o de Braga ou Dumio ... Foi este un
dos persoaxes mais importante da Galícia medieval. Este monxe ademais de escribir e levantar mosteiros galegas no século VI..., organiza
a prirneira igrexa galega no noso mundo rural.
Exerce unha gran forza política no rei galego
Teodomiro da Galicia sueva.
·
PABLO IGLESIAS
Nestes días moitos españoles botaron unha
ollada afrás na memoria colectiva do pobo, e
xurdeu a lembranza dun vello loitador: Pablo
Iglesias. N aceu nunha familia obreira do Ferrol
en 1. 850, e funda casi trinta anos despois o
PSOE .
Xa residía en Madrid onde pasou a maior
parte da súa existencia. Home austero e honrado, entregou a súa vida en favor dos traballadores e ctas clases mais explotadas. Foi o promeiro
parlamentario socialista que se sentou nun parlamento en Madrid. Hoxe douscentos un congresistas e cento trinta e catro senadores tentan
cambiar a imaxe do Estado nas novas Cortes.
O TERCEIRO PRESIDENTE SOCIALISTA
Antes que Felipe González, xa tivemos outros dous presidentes socialistas: Largo Caballero e Negrín ... Pero estabamos sumerxidos na
traxedia da guerra civil. Agora é un deber de
agradecimento, lembrar a multitude de homes e
mulleres, que como consecuencia da guerra, pagaron ca súa ·vida ou co exilio, o tributo da libertade e da igualdade. Tantos héroes anónimos
que fix ron ··posible a democracia que disfrutamos hoxe .
AVISO

Amigos de IRIMIA, rogámosvos que cubrades canto antes a enquisa que se vos mandóu no
número 52, e que a enviedes ó Apdo. 5 de Villalba; ou ben lla dedes a quen vos provee da
revista.
Graciñas.

Olt
COPLAS A CRISTO REI
CANTEMOS, AMIGOS,
O NOSO SEIVOR;
LOUVEMOLO XUNTOS,
FAGAMOS PREGON
DA SUA GRANDEZA
CON TODO FERVOR.
Que o alaben os ceas,
que o alaben. os mares,
a terra e os montes,
os ríos e os vales,··
que xuntos pregoen
con canta verdade
viviu neste mundo ·
o Rei da humildade.
Non quixo ser rei
cal outros da terra,
con armas e forzas,
d ispostas prá guerra;
non quixo poderes,
non quixo as maneiras
·dos ensoberbiados
.que ós pobres dobregan.
Os reís dominan,
os grandes afrixen,
os fortes esmagan,
os ricos oprimen;
X esús n 'é un deles,
nin é dos que dicen
des/ grandes causas
que os feitos desdicen.
O poder de Cristo
danos libertade,
porque é un servicio
feíto na verdad e. ·
Os seus seguidores
con sinceridade
andamos á busca
doutra sociedad e.

Festa de Cristo Rei

t EVANXELIO SEGUNDO SAN XOAN
(18, 33b-37)
Pilato chamou a Xesús e preguntoulle:
- ¿Es ti o rei dos xudeus?
Xesús respondeu:
- ¿Dis ti esto _p ola túa conta, ou dixéroncho outros de min?
Pila to replico u:
-Logo son eu Xudeu?
A túa xente e os Sumos Sacerdotes ·
entregáronte a min; ¿que fixeches?
Xesús contestoulle:
-O meo reino non é deste mundo;
se deste mundo. fora, os meus oficiais loitarían para que Eu non fora entregado
aos xudeus; pero o meo reino non é de
aquí.
Díxolle entón Pilato:
- ¿Logo ti es rei?
Xesús responden:
-Tal como o estás decindo, Eu son
rei: para eso nacín e para eso viñen ao
mundo; para dar tes.temuño da verdade;
todo o que é da verdade, escoita a miña
voz.

Na que os pobres sexan
os mais venerados;
na que nos vexamos
unidos no canto
ó Deus dos humildes,
que baixa do carro
ós que están facendo
dos irmáns esclavos.

O PERIODICO, F
Cada día., normalmente ó mencer, sae á rú.a un exemplar
diferente do periódico diario ( ou· cada semana ·ou cada mes, se
se trata dunh.a revista semanal ou mensual). Por iso cada día
trátase de empezar de novo, h.a.i que facer un producto diferente ~o día anterior: as noticias xa non teñen. valor dun día para
o seguinte, o periódico e flor dun día.
·
Quen máis quen menos, a xente pregúntase cómo se producen cada día as noticias e sucesos necesarios e suficientes para encher un periódico, sobre todo tendo en conta que uns teñen unhas vinte páxinas e outros poden chegar perto das cen.
E tamén todos opinan, con razón, que o periódico ten con ta
do que lle poñen. Todo elo lévanos a considerar un periódico
coma o espello diario do que sucede ó redor de nós. Pero ese
espello utiliza un ft1tro, que lle sirve para dar unha imaxen
mili grande ou máis pequena, segundo o espacio de que se dispón en cada periódico, e para darlle un ou outro matiz, segundo o interés que merecen en cada c~so diferentes facetas ou aspectos da realidade.

lQuen fai os periódicos?
Para saber qué tipo de filtro ten que atravesar a realidade
para verse ó mesmo tempo reflexada e coloreada en cada periódico compre saber quén fai os periódicos, quén pon o filtro. E
aquí atopámonos <liante dunha organización bastante complexa na convén suliñar duas partes moi importantes e complementarias, que mesmo poden entrar en conflicto: a empresa, a
sociedade comercial que é a dona do capital e de toda a organizacion material (edificios, maquinarias, material de impresión,
etc.); e un conxunto de persoas, encabezado polo directo r, que
son quen teñen que poñer cada día o filtro a realidade.
Agora ben, estas persoas que cada día recollen, seleccionan ordenan as imaxes revoltas que chegan ó espello do periódico a traveso do seu filtro contan, por así decilo, cun molde
previamente establecido pola propia empresa editora. Esta pode revestir múltiples formas e ter moi variados obxetivos: pode
ser unha empresa familiar que pretenda simplemente defender
intereses familiares concretos ( anquc só sexan os da propia va-

nidade), ou pode ser calquera m
xa que pretenda os mesmos ot
desde defender unha determinac
reli xi osa, astra pretender únicru
periódicos (coma ou tr~s vende ne

Como se recollen as noticias
Este doble nivel de· organ
influénciase mutuamente no tral
periódico, sexan as relacións do

idea xeral que os donos se fan do seu periódico ha de ser leva~
da á letra impresa tódolos días polos periodistas. Elo dalle o
seu carácter ó filtro propio de cada periódico, que fai que exista unha diversidad de contidos entre eles: en caso contrario, de
existir unha norma estrictamente obxetiva sobre o que ·se debería publicar cada día, tódolos periódicos dirían o mesmo.
Agora ben, cada periódico dispón de diferentes medios,
máis ou menos complexos, según as suas forzas, pata recibir as
noticias. Dos feítos que suceden lonxe do lugar onde se publican. só uns pouquiños periódicos teñen noticias directas a traveso dos seus corresponsais ou enviados. Tódolos demáis dependen de grandes axencias que se dedican a recoller informacións
en todo o mundo e a vendelas ós periódicos, aplicando xa de
por sí o propio filtro empresarial na valoració idas noticias.
Canto roáis cercanos sexan os feítos ou opinións recollidas por un xomal, tanto máis abundantes e mesmo diversificadas poden ser as fontes dos mesmos e os canles polos que chegan ó per:iódico . Ne se caso o filtro opera tamén para valorar o
interés de cada elemento da noticia e a fiabilidade de cada testigo da mesma e do propio canle de transmisión (cada persoa
da unha versión diferente do mesmo feíto).

A búsqueda do público

utra organización máis complebxetivos ou outros diferentes:
da idea política, económica ou
mente facer diñeiro vendendo
do zapatos).

s

úzación e de responsabilidades
bafü"\ diario de publicación dun
mellorciño ou máis tirantes. A

1

Calquera que sexa o plantexamento oficial dun periódi
co, en definitiva necesita atopar un público a queu ve derlle o
seu producto. A existencia dese público permítelle contar con
ingresos directos (por venta de exempiares) e indirectm, (a cantos mais lectores, mais anuncios e mais caros). Os intereses do
públicc · axudan tamén a conformar o filtro que tmIJ.i.1.a .ú maxen que se reílexa cada día no espel1o do xomal.
Trá tase, xa que logo, dunha realidade moi co!npk ·ra, en
pe1petua evolución en percura de ~ellor acadar os sea?: vbx.etivos. Evolueión esixida por outra parte pola necesaria renuva
ción que supón a sucesión dos días e dos acontecemi:11~<:- ' . Se
nalgunha cousa non sirve quedarse parado é o mundo ü.a ~G ·ormación e da prensa un dos prirneiros.

NO CIMITERIO DE COCHES (11) UN MERCEDES MOi CELIBE .
Contoume tamén en con- de pitos a oito quilómetros da
fianza o amigo Seiscentos que casa e, de remate, ó mozo de
o Mercedes fora dun bispo dezanove anos. Con este foi
preconciliar destinado a Ou- co que mais sufríu, arique tarense, e despois .pasara ó Ser- mén garda bos recordos de
vicio Oficial, pero o Oficial · daquela. Díxome:
tamén era solteiro. Segura-Metíame uns aceleróns
mente sería por iso que o tolos, facíame derrapar e asMercedes tomara moi a peito tra por d úas veces, pra deciro asunto do celibato e cando lles adeus a unhas rapaciñas,
se cruzaba en vida pola carre- reducíume á segunda sen pitera cunha DKV, poño por sar o embrague. Aquilo pra
caso, aempre baixaba a vista mín foi coma un xasteirazo
pudoroso.
nos cadrís. Nunca mais ben
- Nunca mirou a nungun- quedei. En cambio o do maha de frente, - dixo o Seiscen- tadeiro de pitos traíame en
tos- . E cando chegou pra a- palmitas. Foi co que mellor
quí, que tamén tiña vida, an- estiven.
Desque fumamos dous ou
que o deran por morto, vía
con mui malos ·onos que eu, tres cigarros xuntos confesouós meus anos, lle. choscase o me:
-Non quero que me tomes
faro esquerdo de posición a
aquela Citroneta que está ali por mellor do que son; pero
adiante. Sentino moito cando teño feíto donación pra desmorreu de vez, fixérase miña pois · da miña morte de varios
amiga eiquí; pero o Mercedes órganos: dos paliers, dos fadebía pensar que non pode ros, ·dos pistóns, se valen, e do
haber amistades limpas entre carburador. O que mais escaos xéneros masculino e feme- sea pra trasplantes son os carburado.res; pero eu tamén esnino.
O Seiscentos primeiro fora timaría cando andaba polo
dun médico, que tiña ademais mundo que chegado ás apuraun Milepico, despois pasou a das houbese quen me donase
un cura, logo a un o breiro o seu. ¡Total despois de morque traballaba nun matadeiro tos xa non nos serven! Pero

escasean. Non entendo como
hai xente tan conservadora.
Ahí- tés por exemplo. o Mercedes que non consentíu que ·
que lle quitasen nin unha buxía.
Botou tres ou catro chupadas seguidas ó cigarro e 1 como eu non decía nada, porque me quedara cavilando en
que eu tamén era conservador, anque sempre gusta presumir de aperturístas, seguíu
el:
-Claro que, polo que teño
oído, os mercedes en xeral teñen moito rechazo a órganos
alleos. Será como son de orixe alemana ... V amos digo eu.
¿A tí que che parece?
-Pois a min paréceme -dixen eu- que nunca escoitei
chamarlle separatista a ningún
Mercedes a pesares dos seus
rechazos.
lnterrumpíume:
- ¡Home, xa! Os separatistas sempre se dí que proveñen
de clases sociais non acomodadas ou incómodas ou incomodadas, que todo virá querendo decir o mesmo.
Aquel Seiscentos tiña mais
de douscentos mil quilómetros polo mundo no seu ltaber.
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Bronco coma unha pombiña
avanza por todo o mapa
da católica España
o coche que leva ó Papa.
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O entusiasmo español,
como .xa, ~ vello costume,
axunfa i:on "Viva o Papa
a toda unha moitedume.
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A viaxe pontificia
cecais sexo pasaxeira,
pero o pobo fai ó Papa
ocollida de primeira.
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Tamén o pobo galega
anda estes d/as en vela
agardando o d/a nove
· de novembro en Compostela.
Hai xente que vive isto
con moita autenticidade
para as/ afirmar a súa
boa catolicidade.
Ogallá que o naso pobo,
cando diga ó Papa adeus,
sinta un pouco atortolados
os vellos anceios seus.

~~A~~FALQ~é~~~~~=~~~~~¡r;~=~~

Quen queiran falar ben o
ga.lego, haberán de se decatar
dunha regra gramatical bastante elemental: en galego
non hai tempos compostos.
Así, por exemplo, escóitase
por desgracia cada día mais
decir: "eu había seguido" ,forma non galega, senón castelá,
xa que en galego dise: "eu seguira".

N este sentido o castelán é
mais rico -neste caso concreto"- có galego. Así, no idioma de Cervantes distínguese

I

I

entre "yo he seguido", equivalente a "acabo de seguir" e
"yo seguí", forma que supón
un tempo algo mais pasado,
por exemplo, "seguí ayer".
A estas dúas formas corresponde, no idioma de Rosalía, a única forma "seguí",
sen outras matizacións. Por
iso os galegos, cando falamos
o castelán, difícilmente sabemos distinguir entre "seguí"
e "he seguido".
A expresión din seguido
non ~ un tempo composto se.-

nón o que se chama unha perí frase ou circunlocución, é
decir: un rodeo para expresar
con mais palabras o que se
podía decir mais simplemente. "Non din seguido ó Papa"
non equivale a "no he seguido", senón que significa: "non
seguín" ou "non fun capaz de
seguir", porque o Papa andou
moito estes días por España.
Tampouco é tempo composto
"teño seguido" e non equivale · a "he seguido", senón que
é unha perífrase da que falaremos o próximo día.
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