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EDITORIAL

Tocando fondos
Ó fío da recente polémica arredor da COPE, a radio da
que os bispos posúen o 70% do accionariado, e do seu peculiar
estilo de facer periodismo radiofónico e algo ruáis, púxose
sobre a mesa o substancioso asunto do financiamento público
da Igrexa Católica.

O tema de fondo é que, dos acordos Igrexa-Estado, se
deduce o compromiso dun financiamento da instifución eclesiástica por parte do Estado. Hoxe, quen ruáis quen menos, xa
sabe que cando dentro de tres meses declare o IRPF, poderá
escoller entre poñer un X ou non no apartado de contribución
ó sostemento económico da Igrexa. Sen embargo, que a Igrexa
se financie con fondos públicos nun Estado non confensional,
difícilmente deixará de ser unha cuestión discutible e discutida.
Especialmente se a Xerarquía, na súa práctica socio-política,
adopta certas actitudes.
Efectivamente, pódese adrñitir que, por razóns sociolóxicas
e históricas, sexa razoable que a Igrexa se nutra de parte do
_o rzamento do Estado. Pero admitido ese xogo, hai que. acepta-las súas regras, as do I?luralismo e do sentido común democrático.
Así, a única posibilidad~ de defender ese uso de diñeiro
público, sería cos argumentos do labor l;>en realizado, de seu
interese para a colectividade en xeral e do feito de brindar unha
oferta relixiosa arredada de todo sectarismo, socialmente normalizada, transparente, aberta a todos e o ruáis neutral posible
na loita partidaria. ·
Se a Igrexa perde a neutralidade na loita entre partidos -o
que n n debe implicar neutralidade á hora de defende-la xustiza
e o dereito do pobre-, se a Igrexa se alista nas manobras de asalto
ó poder dun partido concreto arrimada ó cal se sente ruáis segura, está poñendo as bases para que se revise, nun momento dado,
aquel pacto de financiamento. Outro tanto, no caso galega,
podería dicirse, da actitude lingüística da Igrexa: se a sociedade .
que a sostén considera positivo que se avance na recuperación e
normalización da lingua galega para tódolos usos,¿ Como non
esixir ruáis tarde ou ruáis cedo a unha Igrexa subvencionada que
devolva ó galega a dignidade furtada durante séculas, so pena
de verse exposta ó vintemperio do autofinanciamento?
Unha sociedade democrática e plu~al ten o dereito e o
deber, a través dos seus representantes e da administración, de
controla-lo labor e a cali~ade dos servicios prestados polas
entidades ás que subvenciona. A Igrexa debe saber dar razón
do uso deses fondos: se son para servicios relixiosos, para o
sostemento dos cregos, para apoiar accións e programas sociais,
catequéticos ou educativos ... ou para paga-la fichaxe pola
COPE de Antonio Herrero e José María García.
Non deixa de ser unha irregularidade, aínda que o diga .o
PSOE, que os fondos públicos cos que se :financie a Igrexa non
se controlen. Monseñor Yanes retrucaba que nos acordos IgrexaEstado non se establecían normas sobre o uso que se queira facer
dese diñeiro. Mal camiño de def; nsa, que non fai senón poñer
en dúbida a lexitimidade democrática daqueles acordos, pois un
dos principios elementais de calquera democracia é o de control
e transparencia no uso dos fondos públicos. ¿Ou son acaso unha
orte de novo fondo reservados·de uso discrecional e secreto?
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O TRASNO

Daniel López Muñoz

O termómetro, na lingua
O da lingua nun país coma
este, galega mal que lle pese, é
coma o termómetro có que se
mide a saúde colectiva. O noso
autodesprezo, tan noso que resulta incomprensible para os de
fóra, segue a facer virguerías.
Por is'o, unha vez ruáis, a Xunta
.chega tarde. Para non perde-lo ·
costume', pediu t.arde a versión
galega do prograina operativo
para ordenadores Windows ·98 algo así como a linguaxe coa
que os ordenadores se comunican co usuario. E, así, mentres
cataláns e vascos, xa o teñen
contratado e medio listo, a hosa
inconmensurable Dirección
Xeral de Política Lingüística,
quizais atafegada con tanto
harmoniza-lo inharmonizable,
quizais stressada preparando un
congreso sobre a sintaxe d_o
galego precolombino ou, se
cadra ocupada en controla-la
corrección política, que non a
coherencia lingüística, dos medios que escribimos en galego,
..... pois mira ti, . .. se lle
despistou o asuntiño ese.

É o que hai. Un chegar tarde sempre para reconquistar
dignidades e futuros. Se miramos ás concesións que a Xunta
:fixo aí atrás de· novas emisoras
de F.M. vemos unha nova renuncia a un modelo radiofónico
propio, en galego e desde
Galicia, e un pagar favores a entidades como a COPE, tan
inimigas das identidades diferenciadas das periferias, como
amigas do goberno amigo . dos
seus amigos da Xunta.

Pode parecer que non hai
relación. Pero abofé que esas
actitudes de renuncia á
dignidade e o f:ituro teñen
moito que ver con causas
como esa da Deputación de
Ourense, con disque 40
traballadores relacionados,
emparentados ou apadriñados
por políticos do PEPE provincial; ou coa teimuda
sobrevivencia de probos alcaldes feudais como o agora inhabilitado Pepe Castro de
Ponteareas -ou diremos
Puentearenas don José?- ,
decimonónicos coma o seu
colega e camarada de partido
e de inhabilitación en Xinzo,
ou simplemente xurásicos,
como o de Vicedo.
E, se cadra, por outra banda, tamén teñan que ver éon
que ocupemos de entre tódalas
nacionalidades e texións,
falando en constitucional, o
primeiro lugar na inxesta de
alcohol e de número de bares
por habitante, o segundo pola
~ola en depuración de augas e
o cuarto pola cola en reciclaxe
de vidro, e, sobre todo, o indiscutido primeiro posto neso
de ter unha pésima imaxe de
nós mesmos.
Por iso agardamos
arelantes o retomo de Rajoy,
para poder, outravolta,
rexoubear co Carrabouxo:
Hola, soy Rajoy y voy a Raxoi,
porque tengo .una junta de la
X unta.
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BOA NOVA

Manolo Regal Ledo

Orar desde a vida (4)
Punto final
Rematamos hoxe este xa
quizabes longo discurso sobre o
tema de "orar desde a vida", que
un amigo tivo a ben nos plantexar
aló polo ano vello. Hai libros ben
escritos sobre esta cuestión, e a
eles nos remitimos, s·e · é qüe
alguén segue a estar interesado por este asunto, que
a min persoalmente me
parece básico para únha
boa conciencia ciistiá nos
tempos de hoxe.

Un pequeno guieiro ·
Estamos sos ou en grupo. Sentados, en silencio. Alguén nos in..:
.troduce cunha pequena introducción nun clima de escoita e de
reverencia ante a vida, que somos
nós, que son os outros, que _é o

Se estou acompañado,
comparto e escoito a quen
comparte, entre medias
podemos cantar algo. E
así rematamos. 15 minutos diarios poden ser
abondos para nos ir introducindo na práctica. ¿Algún
pedacino bíblico, evanxélico,
polo medio? Ben, pero
poderían ser prácticas alternas: un día orar desde a vida
e outro día orar desde o
Evanxeo.

Pero, despois, dalgúns
toques de teoría, non queremos cerra-la cuestión sen
presentar · algunha maneira
práctica coa que cada un pode
ir aprendendo día a día a orar
desde a vida. E, para facelo,
ímonos· reforir a algún material que aparece quincenalmente · na mesma
Irimia, e que a min polo
menos me parece de moitísima
utilidade.

Pero ben atentos ó noso

A peneira
A peneira é unha sec~1on de
Irin)ia onde Alfonso Blanco Torra- .
do lle vai tomando o pulso ó
acontecer diario. Son pequenos
trazos sobre un tema ·e outro, sumamente suxerentes, sumamente
válidos para nos facilita-lo
coñecemento <;la rea~dade real que
nos rodea, na súa dinámica de vida
e de morte. Ocórreseme que poden
ser textos a partir dos que un se
pode iniciar nunha boa "oración
desde a vida". ¿Como?

polo asunto, ¡é Deus quen no lo
propón! Haberá razóns para · o
agradecemento, para a solidariedade, para a admiración, para
o compromiso persoal e grupal,
para o perdón, para nos decatar das
resoancias · que o tema ten entre
nós, na nosa aldea ou barrio, na
miña mesma persoa.

outro, que é . Deus. ¿Un canto
axeitado? Mellor.
Alguén le un punto .de "A
peneira", lentamente. Quedaremos
abertos
ás
ma1s
variadas
dimensións da vida, da nosa vida,
da vida do noso pobo, do noso
mundo. Deixámonos sobrecoller

N ós non sómo-lo embigo
do mundo. O que nos pasa a
nós é importante, pero é tamén
importante o que pasa ó noso
redor, ó redor do noso pobo,
no mundo enteiro. De calquera
xeito sería boqueo proceso de
"orar desde a vida" nos fose
levando desde a realidade persoal
nosa ás realidades cada vez máis
distantes de nós, como a onda que
se produce no estanque cando no
medio tiramos unha pedra. O punto
no que a pedra bate coa auga é a
propia vida de cada un, onde Deus
nos chama a un encontro e a un
diálogo liberador.
RlttlA -3

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

AS FINS DE SEMANA convidan acoñecer novas mundos
e rutas, polo que se multiplican as ofertas; desde o interior,
no Carballiño (988-274557) organizan: sendeirismo, rutas a
cabalo, cicloturismó, augas
medicinais, etc.; desde a costa,
Canabal Ocio (teléfono 981236436) acompaña o sendeirismo con coñecemento da
flora, fauna, arquitectura popular, etc., por parte de especialistas. Os prezos son variados e estas actividades rematan
a comezos de xullo. Na fotografía o escudo do concello
do Carballiño.

A PRIMEIRA PROBA DO MUN~ ~fr~~iiíiiii""ll
DIAL DE TRIAL .é a única que se
vai correr nos pobos da península,
ten lugar derradeira fin de semana
<leste mes en Silleda-Bandeira coa
participación dos pilotos máis importantes do motociclismo nesta
especialidade. Despois prolongarase
o calendario con probas noutros
Estados europeos. Pero o que máis
preocupa en Gali.cia son as carreiras
de .motos en varias das nosas estradas
tódalas fins de semana, e que están custando moitos mortos
sen que os controis de tráfico se decaten.

OS MONTES DE MAN COMÚN seguen a ser atacados por
medidas que van en contra da súa
finalidade social e económica de
sempre~ agora queren grava-los
seus beneficios cun 35% do IRPF,
esquecendo que as comunidades
...____ _ _ _ _ _ _____. invisten estes productos en fins
ociais para as parroquias. É un ataque á particularidade <leste
monte, e algo queren a~ochar cando están esixindo o pago
de te imposto dun xeito individualizado, a cada comunidade,
en e tudiar e tratar unha fiscalidade xusta para este tipo de
montes. Se antes foi o intento de privatizalos, agora pode selo afán por rematar con eles a base de cargas fiscais.
·

OS ''PREMIOS MARÍA CASARES"
son a ocasión para festexa-lo "Día Internacional do Teatro", o día 27, e serán
entregados no "Rosalía de Castro" da
Coruña. Xa se coñece un dos noi:ninados:
o Premio de Honra "Marisa Soto", que
é para Manuel Lourenzo, director, actor
e autor de obras importantes, pero sobre
todo un loitador das nosas letras que
tivo que sufrir pola dignidade do teatro
desde hai moitos anos, xa que fixo de
todo no mundo da escena. Obras como Anxeliños, Fábula,
Unha rqsa é unha rosa... , poden copar varios premios. Na
ilustración ·Manuel Lourenzo visto por Siro.

a

VOLVE, lrimia, Volve, ... agasallar
Recorta e envíanos a: IRIMIA Apdo. 980-Santiago.
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Quero subscribirme a IRIMIA (Subscrición por un ano) (1 ):
Ord_inaria: 2.500 pts.

O

Real: 3.000 pts.

O

De apoio: 5.000 pts.

O

Nome ...................... ;.......................................................... ·................................................................................... .
Rúa ou parroquia .............................. ·.·.....................................................................................................................
Cidade ou concello .. ~ .......................................................................·...................................................................... .
BOLETIN DE DOMICILIACION (Só para os que queiran domicilia-lo pago)
Banco ou Caixa de aforras .......................................................................................................................................
Domicilio da Sucursal ..............................................................................................................................................
Vil a ou Cidade .................... :............ ·.·............................................................ Provincia ..... ... ................. ................ .
Titular da cta./libreta ..................................................................................................................................................
Nº cta. ou libreta ......................................................................................................................................................
Sírvase atender ata novo aviso, e con cargo á miña conta, os recibos que ó meu nome lles sexan presentados
ó seu cobro por IRIMIA.
En ................................ a ................ de ................................ de 199 ....... .
Atentamente
(1) Sinalar cun X

POLO SAN XOSÉ
OS PAXAROS CASAN, polo menos
~algunhá comarca;
por iso é boa data a
que escolleron para
inaugura-la Estación
Ornitolóxica Esteiro
do Miño, na que foi
escala da Pasaxe e que vai ser cedida pola Consellería de
Medio Ambiente á Asociación Naturalista Baixo Miño para
centro de estudios deste enclave importante de observación
das aves. É de gabar que colaboren deste xeito as
administracións e as asociacións privadas, e que as antigas
escalas, case sempre abandonadas, sexan recuperadas para
cumprir servicios á comunidade.

"FISTERRA, ONDE
REMATA O MUNDO''
é a longametraxe que se
está a rodar na Costa da
Marte e noutros recantos.
Dirixida por Xabier
Villaverde que, con
Chano Piñeiro ("Sempre
Xonxa"), supuxo un novo .....______________.
renacer do noso cine na década dos oitenta con "Continental", despois das curtametraxes da década anterior de
xente como Antonio Simón e outros ... O noso cine segue
sen atopa-la plataforma econóÍnica necesaria para a súa
producción e promoción. Na fotografía o actor Nacho Novo,
un dos protagonistas que fai memoria da súa nenez na costa.
O filme poderáse ver despois do primeiro de maio.

A ASOCIACIÓN DE BULÍMICOS E · ANORÉXICOS de
Pontevedra está a patear tódolos
centros que inciden na vida dos
mozos para prever estas enfermidades, que son as que máis padecen os adolescentes e mozos. O
Sergas non ofrece un tratamento
especializado para este mal, só un
psiquiatra. Agora Povisa de Vigo
acaba de crear unha unidade para
remediar estes trastornos nmiha
poboación cada volta máis sensible
a esta rúa cega de moitos dos máis novas, aínda que a
. sociedade coas súas modas de imaxe tampouco está a
colaborar moito na loita . contra estas enfermidades.·

O CRISTO DA VICTORIA, _que se
venera na Colexiata de Santa María ~~D~
de Vigo, introd~cenos nesta Semana
Santa por varias razóns, porque é o
centro das aliadas de tódolos cidadáns
nestas datas e tamén no verán, cando
se celebra a súa procesión o dous de
agosto, a máis numerosa de toda
Galicia. Pero tamén polo deterioro que
está a sufrir esta talla de madeira con
varias capas de verniz que a estragan.
A súa confraría foi noticia polo ma- L..!.!:!!!!22.::2:l!.AB~:.:za::!~U
lestar que produciu en certos niveis, sobre todo eclesiais, a
elección dunha muller como presidenta da institución; aínda
hai moitos que pensan que as mulleres só están para limpalas imaxes, polo que tivo que demitir a boa da señora.

O DÍA MUNDIAL DA
AUGA ten que sensibilizarnos sobre ese ben tan
prezado que moitas .veces
deixamos correr como se
non tivese nada que ver
con nós, cando no mundo
malviven máis de 1.000
millóns de persoas que
non a teñen. A auga tamén
corre o risco de ser privatizada e entrar na guerra . dos. prezos e do mercado. As multinacionais xa están
á zaga, sabedoras de que o control da auga lles dará cada
día máis poder e decisión no mundo, porque non só o
petróleo provoca guerras, tamén a auga é a fonte de moitos
conflictos. Só nos queda o aire para poder respirar...

A NASA, nave de servicios
artísticos, séguenos a convidar a
viaxes singulares, agora cunha
teima: montar un teatro estable
como opción de ocio para os
nenas e os adultos, abrindo posibilidades para a práctica do
teatro. Os domingos, cada quince días, ensínanos a nos divertir
visitando o planeta "Asteroide
B-612" do Principiño, que se ...-.......-.:
converte nunha tarde de desfrute
en familia ou dun teatro canguro, xa que a sala canta con
persoal para atende-los nenas
que non estean acompañados por adultos. A sala está no
Campus Sur. de Compostela (teléfono 573998).
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27891 CERVO (Lugo)
Teléf.: 982 • 55 78 41
Fax: 982 • 55 78 04
O CASTRO DE SAMOEDO
15168 Sada (A Corufia)
Teléfs.: 981 • 62 09 37 I 62
Fax: 981 • 62 38 04

00

Rúa Nova, 16
_
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 • 58 19 05
Fax: 981 • 58 18 88

fe Provenza,

274
08008 BARCELONA
Teléf.: 93 • 215 01 79
Fax.: 93 • 215 01 79

fe

92

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

fe Habana,

Pedro F Pedrouzo Devesa

Fraga en Arxentina
Recentemente se aprobou polo PP de Galicia un aumento de
gastos na partida de representación, esta é a que financia as viaxes
do gobemo. Esa partida aumentou con respecto ó ano pasado
porque se acabou gastando máis do que se previra. Ternos que
recordar que estas viaxes están sendo moi promocionadas por
Fraga (entre outras cousas permitíronlle ampliar nun escano a
súa · victoria electoral).
Fraga non dubidou en áproveitar a última viaxe a Latinoamérica
para agradece-lo voto da emigración ó seu partido. Ademais de ·
usar dos cartos públicos para facer campaña (vive permanentemente nela), confinanciou un colexio privado no que a matrícula
mensual é de doce mil pesetas ó mes, segundo dicía orgulloso
un dos pais que asistíu á súa inauguración.
Como non podía ser doutro xeito, isto non rematou así: o prato
forte estaba .por chegar, e Fraga non nos fixo esperar moito. Ásí
o recollian os titulares da prensa galega:

20
32003 OURENSE
Teléf.: 988 • 37 09 26
Fax: 988 • 37 09 28

"Manuel Fraga convida ós arxentinos a esquece-los _crimes
da dictadura"

fe

Dolores, 55
15402 FERROL
Teléf.: 981 • 35 37 14
Fax: 981 • 35 37 16

fe

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

Vemos así a Fraga na mesma liña de qpinión que ten en
relación ó GAL e lémbranos as recentes declaracións do biógrafo
do Rei, Jaime de Villalonga, nas que afirmaba que o problema
dos GAL non fora o da súa existencia (necesaria en todo Estado),
senón que o de ser uns chapuzas.

*
*
*

*

Dr.· Cadaval, 24
36202 VIGO
Teléf.: 986 • 22 00 50
Fax: 986 • 22 04 74
Albareda, 17
41001 SEVILLA
Teléf.: 95 • 421 67 08
Fax.: 95 • 421 67 08
Vía A. Volta, 20
MILANO, 20121
Teléf.: 02.657 58 99
Fax.: 02.657 58 99
Ollva,
36001
Teléf.:
Fax:
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24
PONTEVEDRA
986 • 85 25 84
986 • 85 79 18

Nin esquecemento nin perdón, lei do silencio é o que quere
Fraga; as cuestións de Estado só deben sabelas os homes de Estado
que para iso están, para guiarnos.
Para nada serve que aínda haxa miles de familiares que non
saiban nada dos seus parentes; para nada serven os anos de
concentración das Mais da Praza de Maio (pois nin se dignou
recibirá súa vicepresidenta o pasado verán); para ·nada ~erve que
· un militar chamado Scilingo nos arrepiase contándono-lo xeito
que tiñan os militares de arranxa-los problemas cos disidentes;
para nada serve saber do papel activo da Igrexa católica, da nosa
lgrexa nesta diaria matanza. Non, esquecemento e perdón mutuo
reclama Fraga; mutuo, pero mutuo ¿en base a que?, ¿teñen que
pedir perdón estas mais. por algo?. Se cadra si, teñen que pedir
perdón por parir fillos que creron na . liberdade e ~~ igualdade
do ser humano nun momento no que iso era unha sentencia, unha
sentencia a morte.

POLÍTICA

Por Tintxu ·

Nepotismo ilustre
Tódolos seres animados, por instinto, e os
homes ademais por.educación, teñen a tendencia
de procura-lo que coidan que é mellor para a
súa descendencia, mesmo co risco de errar no

obxectivo ou nos métodos. Por iso é un
procedemento bastante xeral o que cada cidadán
procure poñer ó dispor dos seus descendentes o
mellor dos seus bens espirituais ou materiais.

Pero dáse o caso de que mo~tos traballo. (¿para os fillos dous seus unha oposición. Cabe recordar que
cidadáns teñen a responsabilidade dirixentes? ¿nunha porcentaxe os propios tribunais, neste caso
de administrar, en maior ou menor .idéntica á dos votos, ou con prima polo menos, tamén estaban copamedida, bens ou servicios públi- dun 25 ou 30 por cento? ¿por que . dos polo mesmo grup? político; e
cos, en función dos in- ~~~~-~~~~~~~~-,----~~~~~-~~~t.-e-~-.-.~~~~~- que moi~s veces ~
tereses do conxunto dos
~~~~
~
~ oposicións son máis ou
cidadáns e non preferenmenos restrinxidas, con
temente dos propios advantaxe para os qúe
accederon por familia ou
ministradores. Por iso,
amizade a un posto de
na xerga política rµoderna se di que os servidointerino.
res públicos teñen que
Resulta aínda máis
ser elixidos polos votos
curioso que os protagoe . para· un período
nistas . da historia son
prefixado '(os cargos púpolíticos que nas súas
blicos) e con criterios de
proclamas critican a falcapacidade e mérito (os
ta de eficacia da admifuncionarios e asimilanistración pública e da
dos).
empresa pública. Poida
Estes princip~os son
que teñan razón: empreos que entran en conflicsas e organismos
tonocasodaD~ut~ión ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ xestionados por un
de Ourense. Teñen rapersoal recrutado dese
na administración e non ·nas mizón os que din que non é un caso
xeito sofren dunha natural falta de
nas, poñamos por caso?); outro di
único, que se dá noutros sitios (e
resultados. Desgraciadamente isto
que os dirixentes do PP tenden a
tamén con outros responsables
non é unha exclusiva dos citados
ter fillos prominentes (¿na admipolíticos). Pero resultan aterradodirixentes políticos: ¿cantos funnistración? ¿na medicina? ¿no
res algúns argumentos esgrimidos
cionarios do ensino (e dalgún outro
ensino? ¿na banca?).
servicio) defenden as súas
por xefes do PP para xustifica-la
situación. Para un, dado que o PP
Resulta curioso que se consi- avantaxes como empregados e
obtén o 50 por cento dos votos nas dere defendible unha tal distorsión buscan na iniciativa privada a
eleccións, é normal que obteña política no persoal contratado por resposta para as súas necesidades
tamén .a maioría dos postos de unha institución, ou no que supera (educativas, sanitarias, etc.)

m@ . --
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~~~~~~~Dona~aruxa:~e~
ENTREVISTA

Con
A muller que atende ós visitantes na casa-museo de
Rosalía, en Padrón, naceu na Barrela hai case 92 anos.
Non só ha ser lembrada por este labor de recuperar
e manter viva a memoria de Rosalía, no que empeñou
os últimos 27 anos, senón tamén por se-la YrJáxima figura
do teatro galego en Ar-Xentina. Alí creou a súa propia
compañía, apoiada polo seu home, o dramaturgo Daniel
Vostede naceu na Barrela...
Si, no concello de Carballedo, e ali
vivín ata os 21 anos, que marchei para
Arxentina. Tiña aló dous irmáns ·e
quena velos. Conseguín de meu pai
que me deixara ir por dous anos e
convertéronse en 23. Despois mórreu
mma na1crna e non tivémo-la
oportunidade de vela con vida. Xa
tiñámo-los papeis para virmos cando
recibímo-lo cablegrama coa nov~ da
súa morte. ¡Así é a vida na emigración!. Terrible. ·

Varela Buxán. Posuídora dunha gran voz, foi coñecida
como "a raíña do alalá ", e chegou a ter un programa
de música galega na radio arxentina. Incansable
dinamizadora cultural, organizau concertos e actuacións,
tanto en Arxentina coma en Galicia, movida seinpre polo ·
afán de divulgación da música e do teatro galegas nun
desexo constante por servir a Galicia.

meus honorarios xa están cancelados:
dígame o día e a hora". A obra foi un
éxito, e aquel mozo era D~el (Varela
Buxán), co que casei máis tarde. Logo
formou unha compañía e pediume que
formase parte dela, pero eu non quería.
Eu subiríame a un esceneraio para
servir a Galici~, pero nón me interesaba a fama. Sen embargo el
convenceume de que lle prestaría mellor

¿Como se iniciou vostede no mundo do espectáculo?

Moi ben. Fixémola con caretas,
moi orixinal. Dirixiuna o meu home,
e pasámolo moi ben. Castelao viña
tódalas noites e non tiña nada que
obxectar: saíu perfecta.
Daquela na Arxentina había unha
grande actividade cultural

E participou nese . programa
radiofónico

Poi curioso, porque un día un mozo
galego quixo falar comígo. Era autor
e díxome: "Eu son galego e escribín
unha obra, Se o sei... non volvo á casa
e quería que ofrecese un concerto ó
finaliza-la representación. E quixera
aber tamén o seus honorarios" Eu
re pondinlle: "Se é para Galicia, os
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Na súa estancia en América, ¿non
tiveron ocasión de colaborar con
algún dos. intelectuais exili.a dos?

A
súa
compañía
tamén
representou ·Os vellos non deben de
namorarse, de Castelao ¿Que tal
resultou a representación?.

Un cuñado de mma írmá
animábame a cantar cancións galegas
e dicíame que tiña unha voz moi
bonita. Fíxome ir a unha radio, e
resultou moi gracioso, porque o director nada máis oírme díxome: "Señorita, ¿cuando quiere usted empezar? A
partir de aí dediqueime a dar concertos.

E máis tarde veu o teatro ...

Claro que si: con Tacholas, con
Maruja Inhiesta e con moitos outros.
Maruja fixo moito por Galicia: dirixía
o coro "Ultreia", facía as adaptacións
para un trío que formamos, e despois
tiaballou· tamén na nosa compañía.

A obra de Dieste, Afiestra valdeira,
puidémola representar, pero, como me
dixo D~el, o meu home, "eu vivo
disto, é .o meu pan, e se programamos
outras ¿q~e como?". Así que de boa
gana representaríamos outras obras pero
non quedaba máis !emedio.

Canción e teatro ·

Si, tiven un programa no espacio
de Ramón Méndez, moi galego el;
tamén moi franquista.

Marux~

servicio poñendo o meu nome á fronte
dela, e así xurdiu a Compañía Gallega
de Comedias "Marujita Villanueva ".
¡Nunca foi posible que me chamasen
Maruxa ! Fixemos temporadas moi bonitas; puxemos en escena moitas obras,
e aínda fixemos algunhas máis
pequenas na radio.
Á parte do seu home colaboraría
con máis xente.

Si, fixéronse moitas cousas. Para
amar a Galicia hai que deixala. Fóra
parece que se quere· máis. Candi viñen
quixen repeti-la experiencia arxentina
dando un recital na Coruña, no ano 49.
A directora do local díxome: "Aquí la
canczon gallega no cuaja" e
respondinlle que, daquela, era mellor
non dar ningún concerto. Despois
quixen celebrar outro en Lugo. Falei
con Celestino Femández. de la Vega,
que tamén temía. que o público non
respondese. A cousa non se concretaba

~-

loria viva de.Rosalía

:i

Villanueva
e un día encontreime con don Ramón
Otero Pedrayo e conteille a situación.
El escribiume unha tarxetiña e xa tomarqn . o asunto ·máis · en serio.
Programouse o concerto · e non. cabía
unha agulla no Círculo das Artes.

¿E daquel tipo de música que
queda hoxe?
Hóxe algo hai, pero móito menos
do que cómpre. A nosa música clásica,
as cancións de Chané, de Montes e de
outros.. . ¿onde están esas melodías?
¿onde esas baladas? Hai moito que
facer, pero eu teño fe na xuventude.

Na Casa Museo de Rosalía
E alá polo ano·
1971 íixose cargo da
Casa-Museo de Rosalía, en Padrón.
Si, chamoume o
doutor Sixto Seco.
Cando" vin de América, a casa estaba en
ruínas. Despois restaurouse, vin á inau. guración· e parece ser

.L__ ____:_.:....__ _ _ _ _ _ _ _ _ _....:...._...::.i.~~~~.d

que foi a muller de .Sixto quen se
acordou de min. Eu vivía e~ Santiago
cuns irmáns e estaba pensando en ir
para América ou quedarme. E así
empecei: viña no tren, chegaba ás
Na miña parroquia había unha
once, traía a comida, e íame no tren
xuventude moi entusiasta. Funlles in. dicando a cada un o seu pérsonaxe .. das oito. Así atendín a casa durante
dous anos. Despois empecei a traer
Estivemos ensaiando a obra durante
seis meses e cando estreamos na, Barrela, · .libros, fixemos postais da casa. Máis
tarde vivín no camiño da estación, a
-malia tratarse dunhas poucas aldeas,
·
poucos metros da Casa de Ro salía, e
hoµbo que facer oito representacións.
cando tiverí aforrado o suficiente,
Despois aínda fornas a Chantada, O
peseiiña
sobre pesetiña, fixen esta casa
Carballiño, e por fin, Ourense, no teaagora
vivo, no ano 1980: E así·
onde
tro . Xesteira. Aquí volveu a pasa-lo
fun atendendo esta casa pola que tanta
. mesmo ca na Coruña: os empresarios
xente foi pasando nestes 27 anos.
desconfiaban da resposta do público,
así q~e repres.entamos pola nasa canta:
Son moitos anos de dedicación a
estivo o teatro ~barrotado. E despois xa
Galicia polos que xa recibiu
me viñeron dicir ·que tiñamo-las portas
recoñ:ecementos ben mercejdos ... ·
do teatro abertas para cando
Ultimamente paréce que estou conquixeramos. Pero tivemos mala sorte.
denada a recibir homenaxes: a medalla
Resulta que un dos primeiros actores
Castelao da Xunta, a.da Innandade dos
era secretario do xulgado da Barrela.·
fillos de Padrón ... Tamén ti ven que roeNon sei que trampullada lle solicitara
la Trisque[ de Ouro do Ateneo de
un garda civil á .que el se negou. Así
Madrid. Pero a min isto das liomenaxes
que nos denunciou e mandaron ós dous
non me gusta nada.
· primeiros actores a un batallón disciplinario. Moitas voltas dei para sacalos
Respecta-la vontade de
de alí. Pomos eu e mailo cura da
parroquia a ver un xeneral a Monterroso.
Rosa.lía
Prometeunos facer todo o posible. pero
¿E que lle queda por facer á
tamén dixo: "no le doy ninguna espefronte
desta casa?
ranza, porque· _cuando el generalísimo
da una orden... ". E non houbo nada que
O que máis desexo e que Rosalía
faéer. Aló estiveron do~s . anos, e · a
veña para Padrón, porque esa era a súa
Compañía Galega de Comedias Os
vo1:1tade, tal como a deixou escrita en
labregos desfíxose.
Follas novas: " ... e que nunca co meu

E tamén levou a súa experiencia
teatral ata as aldeas da súa parroquia.

corpo acerte / profanas mans para
levarme lexos ... / ¡Quero quedar onde
os meus dores fo ron!". Estremézome
con estes versos, e é a primeira causa
que me -yén á mente cando esperto.

¿Ninguén se interesou por este
asunto?
Moitos visitantes me preguntan por
que levaron a Rosalía para Santiago,
pero vai pasando un ano tras doutro e
non hai nada que facer. ¿Cando se
sacará a Rosalía daquel lugar frío e
triste [San Domingos de Bonaval),
daquel cárcere?. Ela estao pedindo
continuamente. Porque agora é un
cárcere, tanto para Rosalía coma para
Castelao. Aínda me acordo que cando
me viñen para GaliCia me dixo Cas~elao:
"Ti vas a Galicia e eu non volvo máis".
Aquel "non volvo máis" chegoume tan
adentro qu~ empecei a chorar. ¡Había
que verlle a cara! Sempre dicía que
quería volver para ve-lo mar dende
Rianzo, aínda que un ósiño seu fose
parar ó museo de Pontevédra. ¡E mira
onde o foron meter! ¡Que bonito é oír
a Rosalía! Cando recito os seus versos
parece que é ela quen me fala. O doutor
Sixto Seco di que mentres el viva
Rosalía non vai· moverse de Santiago.
E eu choro moitas veces . porque a
ternos ali, e os bos e xenerosos teñen
que xuntarse e convencer a quen co. rresponda, para que Rosalía descanse
onde quería.
Aldegunde Quiñones
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POLAS NOSAS ROMAXES MEDIEVAIS (VII)

Clodio González Pérez

Santa María de Reza
Reza é unha parroquia
do · concello de Ourense
que actualmente xa case
forma parte da capital, situada na orela esquerda do
Miño, augas abaixo da
cidade. Os tres núcleos
máis importantes de
poboación son: Erbedelo,
Reza e Estrada de Reza. A
finais do século X a capela
de Santa Catarina de Reza
e o seu couto foron <loados
por Arias Fernández e
Gudina Oduáriz, logo de
restauralos, ó mosteiro de
Ventá mozárabe de Reza. Museo Sa~ Miguel de Bóveda. En
Arqueo/óxico de Ourense (Foto: j Galiza). 1971 entre os restos da
capela aparecen unha ventá
monolítica xeminada, de arcos de ferradura, que pasou ó Museo
arqueolóxico provincial de Ourense, onde .se pode admirar esta
interesante e fermosa peza mozárabe. Suponse que a ermida foi
reconstruída no reinado de Afonso III, aproveitando pedras anteriores, como varios perpiaños de época romana.
O 4 de maio de 1439 Gar~ia Dias de Espinosa manda no
cu te tamento que se dea medio azume de aceite para a
lámpada de Santa María de Reza 1• A imaxe actual ·da Virxe,
de moita devoción na zona, procede de Inglaterra: tróuxoa en
1550 un xudeu en barco ata o porto de Vigo, que viña fuxindo
da persecución de Enrique VII, e mercoulla o arcediano de
Varonceli, que a levou para Ourense, indo logo para a igrexa
de Reza. Dende entón cando hai algunha peste,· seca moi
grande ou calquera outra calamidade, o .concello de Ourense
xunto co cabido, trasládana en procesión ata a catedral.

Se alá Joss ', irmaa[s}, ben sei
que meu amigu'i verria,
por me veer e Jalar migo,
ca á non vi noutro dia:
quer'ir a Santa Maria de Rer;a,
u non fui á mui grain pe<;a2•

;Nos cancioneiros da biblioteca do Vaticano e da Nacional
de Lisboa, figuran atribuídas a este poeta catro cantigas: dúas
"de amor" e outras tantas "de amigo". Nas primeiras, é o home
quen se laia da ausencia ou indiferencia da súa sñor (amada,
e se se trata de cantigas mariais, a Virxe: Sennor das sennores,
di Afonso X O Sabio), non faltando algúns que mesmo
chegaron a morrer de amor:
Dizen pela terra, senhor, ca vos amei
e de toda-las coitas a vossa maior él
e sempr' eu, namorado,
ei a vivir coitado!
E de toda-las coitas a vossa ei maior
e non dórmio- a noit' e o dia ei peor!
e sempr'eu, namorado,
ei a vivir coitado 3•

Para rematar esta lembranza de Santa María de Reza e
do xograr Arias Paez, volvemos outra vez ás ribeiras do Miño:
quizais fose o quince de agosto, día da festa da patroa, non
faltando no torreiro ningunha das mozas e mozos do arredor,
e mesmo moitos da capital. Todos andan ledos, agás unha
doncela que agarda polo "amigo": .
Por vee-lo namorado
que muit'a que eu non vi,
irmiia, treides comigo,
ca me dizen que ven y,
a Santa maria de Rer;a.

A súa celebración ten lugar na data máis festeira do ano:
·
o quince de agosto.

Por que sei ca mi quer ben
e por que ven i cuitado,
irmiia, treides comigo,
ca sei que veni i de grado, a Santa ·Maria de Rer;a.

Airas Paez
Era xograr e viviu entre a segunda metade do século XIII
e ,primeiros do XIV, documentándose en 1293; durante o
reinado de Sancho IV. Tamén se sabe que estivo en Tudela
(Navarra), e que polos anos 1303 e 1304 trovou na corte de
Xaime II de Aragón e Cataluñá. Do que nada se sabe, como
adoita suceder cos máis dos nosos trobadores, xograres e
xegreis, é do lugar e data de nacemento. O único dato certo
que se posúe é que en dúas das súas cantigas menciona o
santuario ou romaxe de Santa María de Rer;a, que poidera
corresponder a esta parroquia ourensá. De ser certo, Airas Paez
quizais nacería aquí, en Ourense ou nos arredores:
Quer'ir a Santa Maria de Re<;a
.e, irmiias, treides migo,
e verrá o namorado
de bon grado Jalar migo:
quer'ir a Santa Maria de Rer;a,
u non fui á mui gram per;a.
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Por vee-lo namorado,
que por mi gram mal levou,
treides comig ', ai irmiia,
ca mi dizen que chegou
a Santa Maria de Rer;a4•

Notas ó pé:
1

López Carrera, A.: De Ourense medieval. Rexistro de Xoán García,
1484, Ourense, 1993, p. 27.
2

Cancioneiro da Vaticana, 891; Cancioneiro da Biblioteca Nacional
de Lisboa, 1,285. lrméi.a treides migo = irmá (nena) ou amiga, ven comigo
ou ven cando a min. U non fui á mui gram per;a = a onde non fun xa
hai un bo pedazo (xa hai tempo) .
3

CV, 691; CBN, 1.100.

4

CV, 892; CBN, 1286 e 1287.

OPINIÓN

Somos lgrexa
Non hai moito tempo, falando
tiveran chegado tantos tamén seguestar chegando 6 remate, quéirase ou
con algunhas persoas . sobre o
. ramente estariamos mellor, digo eu.
non recoñecer.
movemento "somos igrexa", dinme ·
Pero estes rapaces parece que só
A enfermidade secular da igrexa
conta de que o nacemento de .
saben repetir os tópicos que
invaden a cultura eclesiástica.
fenómenos parecidos no seo
Dise que na igrexa hai unha
eclesifü¡tico ó longo da histoparte_divina inmutable que non
ria se debe a que somos
está suxeita a cambios nin ó
moitísima xente na igrexa.
vaivén dos tempos. Verdade
Mellor ainda, a que somos
só moi a medias. E unha parte
demasiados para nós entender.
humana que pode evolucionar.
No é, na forma en que se leva,
Pouca
verdade, porque os bauun espacio axeitado para tantizados, sen ordes, -e <lestes a
tos. Cando nun país, no ámmaioría
tamén- están suxeitos
bito administrativo as cousas
ó que m~dan os xerarcas en
van mal, comeza o descontenexclusiva. Para busca-la saída
to e escóitase dicir que non hai
hai que ser máis honestos con
quen se entenda, falta
un mesmo e cos demais á hora
autoridade e sobra poder. Os
de dici-lo que pensamos. As
aproveitados rouban por onde
democracias coñecidas teñen
poden e a tarta faise escasa.
moitas
limitacións. Xa se di
Somos demasiado, dise, para
que o xeito actual de funcioxustificar os enfrontamentos á
nar no chamado mundo occimorte. . Esto non se amaña
dental está superado e que se
máis que cunha guerra. E tense
deben buscar novos vieiros
dado o caso demasiadas veces
democráticos de participación
de resultar certo. Pois na
social. É dicir, que a Demoigrexia tamén veu sucedendo
cracia
non é o que ternos nestas
descubrimos que parece estar no seu
algo parecido no fondo, ainda que na
sociedades tan modernas, este é só
carácter xerárquico mal nacido e,
forma existan diferencias. Porque ó
un
modo de exercela. En consecuencomo consecuencia, no mal uso que
principio, cando as primeiras comucia ¿que impediría poñer en práctica
se veu facendo do poder. As purgas
nidades apostólicas, como eran
formas democráticas axeitadas de
poucos e non chegaban· ben para se
e as exclusións están presentes hoxe
participación no ámbito da igrexa,
nas relacións intraeclesiásticas, algo
arroupar uns ós outros, as diferencias
nas decisións que Hes afectan ás
sabido ·para a maioría e negado polas
tiñan amaño no encontro e no debate,
persoas
que se queren considerar
curias. Pero esto podería ter remedio.
ainda qu~ costara moito. Non se
membros da mesma? ¿Por que nas
Caberiamos todos e ainda sobraría
podían permitir as divisións .nin as
parroquias e nas dióceses, etc. non
espacio se o guisaramos e comeramos
exclusións porque se xogarían dei:nasiado. Esto por unha banda, pero por .xuntos. ¿Quen dixo que a igrexa non .se pode exercelo dereito eclesial
recoñecido de que nas decisións que
pode ser unha democracia? O xomal
outra, tan importante coma a anterior,
afectan a todos deben participar to"El Sur de Málaga" daba conta de
porque o poder de decisión non
dos? Algún hispo hai hoxe que o está
que un grupo de cregos xoves, xuntos,
estaba ainda concentrado senón- rea facer así, lo~o é posible. O
manifestaron: "La iglesia no es una
partido. Non estaba personalizado, o
movemento "somos igrexa" querería
democracÜ!, ni puede actuar como
que impedía que se puideran executalogo
significar o punto de inflexión
una democracia. Si fuera así, ahora
las exclusións. Despois do emperaque marque o remate de unha era .na
no permanecerían muchos de los
dor Constantino, as cousas comezaron
igrexa
e o comezo doutra.
principios que nos han llegado a lo
a ser doutra maneira. Este foi o
Antón Martínez-Aneiros
largo de los años". E se non nos
principio dun camiño que debera
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¿Quen sera o sucesor de Xoán Paulo 11?
"O papa cambaleou e toda a
cristiandade desacougou"
Este ripio era o comezo dunha
reportaxe da revista francesa L'Evenement
a comezos de febreiro sobre os posibles
suces9res de Xoán Paulo II. Máis, a pesar
dos seus cambaleos, dos seus 77 anos e
dos insistentes rumores sobre a súa mala
saúde, o papa non quere deixa-lo solio
pontificio. Co que ·parece que se vai demorando o conclave que debe eilixi-lo seu
sucesor... Pero non pode tardar moito, e é
evidente que non hai "furacán Wojtila"
para moito máis. Con todo, se chega a este
outono cumprirá os v~nte anos de pontificado, que, malia os atentados e o ritmo de
vida frenético, é bastante máis do que
acadaron os seus predecesores; aínda que
León XIlI chegou no século pasado ós 25
anos na sé de Pedro.
Desta maneira, a "carreira pola sucesión" está aberta. Malia a posibilidade desconcertante da acción do Espírito, que
"sopra onde quere" e como quere, o normal é que as causas estean bastante ben
atada no Vaticano. Hai bastantes posibilidade de que e valva a un papa italiano,
afnda que e ten falado tamén moito dun
papa d Terceiro Mundo. De calquera
xeit , hai rnoita posibilidade de que sexa
alguén mais ben vello, dada a media de
idade dos membros do colexio cardenalicio, entre os que será o máis habitual
que se faga a escolla. Isto suporá que o
próximo pontificado sexa máis curto que
o actual. Con todo isto non significa nada
decisivo, Xoán XXIII foi elixido papa a
esa idade e revolucionou a lgrexa.

Dez candidatos con posibilidades
A revista francesa amasa na súa
reportaxe dez posibles sucesores, que
aparecían adobiados cos seus atributos
cardenalicios e cunha cualificación ·de 41 de posibi[idades.
Con 4 están, por esta orde, os
seguintes, todos italianos (ollo coas súas
idades ... ):
- Marco Cé (72 anos). Un home "rela. tivamente discreto", patriarca de Venecia.
Este patriarcado deu varios papas neste século: Pío X Xoán XXIII e Xoán Paulo I, por
iso é considerado habitual.mente como diócese
"de ascenso".
- Silvano Piovanelli (73 ano ). Arcebispo
de Florencia. Seica un bo pastor, pacífico e
profético, cunha boa espiritualidade e cun
cari ma ecuménico, me~mo con atención
particular polos mái pobres.
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- Cario-María Martini (70 anos).
Arcebispo de Milán. Un xesuíta con talento,
moi coñecido nos medios eclesiais internacionais polas súas brillantes exposicións
públicas e polos seus libros de espiritualidade.
Conta con numerosas simpatías e é un home
moderadamente aberto e "moderno"; polo que
é considerado "o mellor" entre os posibles
candidatos "de saída", -aínda que as súas
posturas "progresistas" lle teñan creado moitos
·
opositores .

crata e integrista; que a revista cualificaba
cunha expresiva afirmación: "un home que
non coñece a dúbida". Por iso, non dubida
en dicir que a súa elección "sería unha
verdadeira desgracia para os católicos".
- Camillo Ruini (66 anos). Arcebispo
Vicario de Roma, a diócese do Papa, e presidente dos bispos italianos. Admirador e colaborador do Opus Dei, maniféstase coma un
home distante, pouco pastoral e "carreirista".
- Lucas Moreira Neves (72 anos). Un
dominico conservador que está actual.mente á
cabeza da Conferencia Episcopal do Brasil,
despois de pasar varios anos en organismos
da Curia vaticana. Poucas posibilidades.

·... Pero non son os únicos
Eu falaba na última "Rolda de Igrexa"
de Encrucillada doutros dous candidatos
máis con posibilidades: Tratábase de dous
dos novas cardeais creados na última
fomada vaticana;_ os vatic:anólogos expertos comentaban que tiñan bastantes posibilidades na sucesión papal Christoph
Schonborn, arcebispo de Viena, e Dionigi
Tettamanzi, arcebispo de Xénova. Non
· entraba nos cálculos o noso novo flamante
cardeal gal ego, Rouco Varela...
- Acille Silvestrini (74 anos). É un home
da Curia, onde ten o cargo de Prefecto para .
as Igrexas Orientais. Centrista, de consenso ...

Con 3 están, por esta orde, os
seguintes:
- Josef Ratzinger (70 anos). Alemán, é
o coñecido Prefecto da Congregación da Fe,
cancérbero da doutrina católica, o "teólogo
oficial en xefe" da Igrexa de Xoán Paulo II.
Sen dúbida terá un papel particular de chave
en caso de bloqueo na votación.
- Fran~is Arinze (65 anos). Un nixeriano
aberto e dialogante, con moito sentido do
humor. É tamén un home da Curia, onde
exerce o cargo de Presidente do Consello para
o Diálogo Interrelixioso. ·Tense falado de que
o próximo papa podería ser africano; nese
caso, é sen dúbida o que ten máis posibilidades, e podería desempeñar un papel importante no diálogo islamo-cristián.

Con 2 e 1 están, por esta orde, os
seguintes:
- Angelo Sodano (70 anos). É o coñecido
Secretario de Estado, brazo dereito do papa
actual. Este italiano é un home da diplomacia,
moi conservador, que lle fixo as beiras a
Pinochet cando era nuncio en Chile.
- Giacomo Biffi (69 anos). Un italiano
pouco coñecido entre nós, arcebispo de
Bolonia. Un home autoritario, pouco demó-

Concretamente, o arcebispo de Viena
parece ser tinha persoa de talante bastante
ecuménico, que ten traballado na súa
diócese por tender pontes a ortodoxos, protestantes xudeus. Máis aínda, parece s~r
que ten manifestado un respecto verbo do
movemento "Somos lgrexa", que naceu
precisamente no seu país, convencido de
que a súa misión é a de "promove-lo diálügo con tódolos grupos de fieles leigos
dentro da Igrexa de Austria".

e

Pero hai máis. Entre outros posibles
candidatos hai algúns máis "novos", e
outros que xa pasaron dos 75 anos:
- Roger Etchegaray (75 anos). Un vasco-francés que foi arcebispo de Marsella e
presidente de Iustitia et Pax, un centrista
conciliador moi apreciado na Igrexa:
- Alfonso López Trujillo (62 anos). Un
colombiano conservador e ambicioso, que veu
se-lo "martelo de herexes" dos teólogos da
liberación. Foi acadando ·unha grande influencia en Roma, onde está na Curia.
- ian Pieter Schotte (69 anos). Un antigo
misioneiro belga que exerce de Secretario xeral
do Sínodo dos bispos. Como ven a ser "a voz"
dos 4.400 bispos do mundo, a ·súa elección
marcaría unha revalorización da colexialidade
episcopal na Igrexa, en horas ·baixas.

TELEVISIÓN

Antón Miramontes

~·

TV: A busca dun modelo de TV pública
Dicir que as tv públicas están en
tarios e de audiencia?. Podería así
unha tele pública, agás Estados Unidos
converterse sen dúbida nunha tele de
crise non é nada novo. Sempre tiveron
onde só manteñen a Voz de América cara
dificultades económicas e organizativas.
ó exterior, pois cara ó interior sería incalidade, pero co perigo de se converter
· Pero agora a crise parece que é máis
nunha canle de élite, e sobre todo resulconstitucional, e os centos de canles de
profunda e máis grave. É unha crise de · taría económicamente insoportable. O
que dispoñen todas son comerciais e
identidade e mesmo de supervivencia.
modelo actual español, unha parte subsostidas por capital privado. ¿Por que
Por iso desde hai algún tempo vén
vencionado polo Estado e outra pola
os países sosteñen unha TV pública, a
funcionando no Congreso de Mapesar do que custa?
drid unha Subcomisión encargada
Para a maioría a TV pública ten
. de estudiar un novo modelo para rQ\ (j>~~o·•~· flíl\'?10' ~ Wi~ unha función esencial na
a TV pública.
\3 ~lJ\Jl¡~l.!J
~~10!)
~
;o
vertebración do estado; e esto vale
Nun principio, cando TVE
máis, se cabe, en España trala destiña o monopolio -diciamos de
aparición dos elementos tradibroma que era "a mellor televisión
~-'!11.1 cionais de cohesión -estructura e
de España"- cumpriu a súa fundiscurso militar e relixioso-, e
ción sen demasiadas dificultades,
despois de ter optado por un conse deixamos a un lado a eterna
cepto autonómico e polo recoñecetentación de manipulación por
mento dos feitos diferenciais, con
parte do gobemo que toca. Pero no
consecuencias disociadoras no poano 88 irrompen con . forza· as
lítico, no cultural, no lingüístico e
canles privadas: A3, TV5, Canal+,
mesmo no informático. Segundo o
Autonómicas ...
pensar maioritario, a TV pública
debería coexistir coas privada e
A aparición dunha televisión
cumprir unha función complemenagresiva e competitiva, con
taria:
explora-las carencias de oferestándares de calidade moi baixos,
ta
das
canles comerciais e as neceonde o que prima é o resultado e~o
nómico a través do ·maior número L~==----===:::::~:=~~:===--,___J sidades da audiencia non satisfeitas
por elas, e da-la resposta que as priposible de audiencia, causou serios
vadas
non fan por non lles ser rendible.
trastornos á televisión estatal: en
publicidade, non resolve ningún dos
E xa noutro nivel, converterse nun moprimeiro lugar, produciuse un grave proproblemas e acumula os inconveniendelo -e mesmo nun estímulo para as priblema de finan-damento:. houbo que
tes de ámbolos dous sistemas. Aí está a
vadas- de pluralidade política e cultureparti-la tarta da publicidade, ata entón
cuestión: ¿Cal é razón de ser específica
ral, de imparcialidade no tratamento dos
en exclusiva; e en segundo lugar, e como
dunha canle pública fronte ás restantes
temas e de independencia total fronte
consecuencia, a _ canle pública
canles comerciais privadas? ¿Como
ós poderes políticos e ós poderes
contaminouse rapidámente das práctidebe se-la súa organización, a súa procas de programación estrictamente
gramación e o seu :fillaciamento? Esto é .chamados fácticos: banca, lgrexa,
exército, multinacionais, etc. O modelo
comerciais das privadas. Aparece así,
o que a Subcomisión terá que dilucidar.
a imitar sería o da BBC inglesa. Debeonda a crise· de financiamento, a crise
Pero algúns van máis lonxe e
ría ser, polo demais, un espacio público
da organización e da programación.
pregúntanse se hoxe ten razón de ser
para a participación e a profundización
Agora non só se pregunta como se
unha TV pública estatal -e paralelana cultura democrática dos cidadáns, e
pode soster finacieiramente, senón
mente unha pública autonómica, como
deixar de ser -como ocorre agora- unha
com~ debe ser, cal é a función propia
a TV galega-. De feito algunhas autoarma ó servicio do capricho e das veleidunha TV pública. ¿Debe ser unha máis,
nomías -con Madrid á cabeza- teñen xa
dades do gobemo que toca.
que compita coas privadas comerciais?.
pensada a privatización das súas canles
Algo que parece ben utópico, visto
Daquela non podería ter subvención esautonómicas. ¿É necesaria unha TV
o que está ocorrendo. Pero confiemos
tatal -sería competencia desleal- nin
pública, ou deixamos que se privatice
en que teña razón aquel que definía a
tería razón de ser pública. ¿Debe ser
todo este sector, igual que se está
utopía como "a realización mañá do que
unha canle financiada totalmente polo
facendo xa co sector industrial? O caso
onte non se cría posible".
Estado, sen condicionamentos publicié que tódolos países desenvolvifos teñen

....---------------------
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UTOPÍA

Non cambies
" ... Porque ninguén se poderá xustificar ante El
polas obras da Lei,
xa que a Lei só serve para dar conciencia de pecado"
(Rom, 3, 20)

Non cambies

E tamén con el estaba de acordo
e non me podía sentir ofendido con el.
De xeito tal que me sentía impotente e atrapada.

(Tony de Mello)

Durante anos fun unha neilrótica.
Era un ser angustiado, deprimido e egoísta:
E todo o mundo porfiaba en me dicir que cambiase.
E non paraban de lembarme o neurótica que eu era.
E .eu ofendíame, pero estaba de acordo con eles,
e desexaba cambiar,
aínda que non o daba conseguido por máis que o procuraba.

*

~

*

*

O peor era que o meu mellor amigo
tampouco deixaba de lembarme o neurótica que eu estaba.
E tamén andaba coa teima aquela de que eu tiña que
cambiar.
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*

*

*

*

Pero un día díxome:
"Non cambies, sigue sendo tal como es.
Ó cabo, tanto ten que cambies ou deiús de cambiar.
Eu quérote tal coma es e non podo deixar de te querer"
Aquelas palabras soaron nos meus oídos coma música:
"Non cambies. Non cambies Non cambies ... Quérote"
Entón acouguei. E sentinme vivir.
E , ¡que marabilla !, daquela cambiei.
(Adapt. Ana e Daniel)

DENDE MADRID

Rosa e Anxo

¿Que pasa en Galicia?
Un non pode renegar de Galicia, porque a leva no sangue, na fala, no acento,
na vida, e a moita honra, como dicimos.
Hoxe ser galego non desmerece por estes
lares madrileños. Aínda que lle colgan ás
veces o seu sambenito cando pola tefriña
acontecen deses casos que lle chaman da
Galicía profunda. E nesta tempada cando
me poñían . exemplos tiña que facer un
esforzo para aclarar que eso ~on é. Galicia.
Porque algunhas veces métente contra as
cordas e non sabes por _onde saír. Neste
casos quereriamos calar por vergoña ou
agacha-lanosa identidade de galegas. Pero
aínda así é imposible. Se arránca-las raí- .
ces marres. Évos coma o cravo de Rosalía,
e ben que fai sufrir algunha vez, porque
Galicia é noticia nestes tempos, non para
ben. Xa sei que esto non é Galicia, pero é
o que soa nesta tempada polos madriles.

As Pías
A xente dime: " ... pero a · umca entrada do acceso principal para Ferrol só
tiña dous carrís ?". É o que hai, o mínimo
para ir tirando -dicíalles eu-, pero non
reparades no cacho barco que fan os de
Astano. A xente non se · deu conta do
poder que ten este asteleiro para construír
petroleiros capaces de derrubar pontes e
seguir ben dereito_s (foi unha obra ben
probada, agás os encargados do amarre).
Todos repararon no despiste do amarre e
na miseria da ponte. E mentres tanto
paciencia ratos que ardeu. o muíño. A
paciencia dos ferroláns aillados. Pero mira
por onde, se hai máis barcos que construír,
se As Pías a convirten nunha estrada ampla,
se fan os accesos, ós do amarre do
· Discoverer Anterprise vanlles poñer unhas
medallas. Do mal veñen os bens.

Paos na tractorada
Pero se a natureza e .o despise poden
produci-lo desastre non _ten nada que ver
coa saña nin é tan grave como repartir
paos para que non protesten.
Antes non o entendían, agora a xente
de por aquí xa .o _entende, porque resulta
que· ós andaluces tamén lles van poñer
cota ás oliveiras que lles queren cortar.
Xa que logo entenden que os labregos
galegas protesten por non lles deixar
producir, e aínda máis, que teñan que .
pagar unha multa por traballar de máis
e .encima levar paos por protestaren. En
Andalucía as autoridades pelexan por ir
na cábeza das manifes-tacións en defensa
das oliveiras. E aquí en Madrid miles de
taxistas cos seus automóbiles atrancan o
centro da cidade para pedi-los seus
dereitos, e ·os demais apeitan; e non sei
eu de quen lles foran ó lombo. En Galicia
¡coitadiños ! protestan con tractores pola
beiravía e xa levan paos. Por aquí din que
Fraga ten máis poder ca Franco. Pois ·que
vaia ó sur aprender de vello.

neste caso o pao é arte, de Cervo. Pero
destácase no recinto o Colexio Fundación
Blanco de Lema de Cee, A Coruña. No
apartado "os inventos que· transforman a
vida" toda unha serie de aparatos técnicos
para o ensino de finais do século pasado.
Máquina magneto-eléctrica de corrente
continua, Máquina eléctrica Ramsden, Pila
de volta de columna de Fonteine, etc.
Tamén aparece o mapa dos caciques de
España na revista de Gedeón 1897, e tamén
os caciques de Galicia: A Coruña, Linares
Rivas; · Lugo, Quiroga Ballesteros;
Ourense, Bugallal; Pontevedra, Elduayen.
Galicia espalla arte, historia, técnica,
barcos, traballo, enerxía, productos diversos, alimentación da mellar, pero o que non
ten que levar é paos.

A arte
Pero polo que vemos hai paos para
todos ¿que pasa?¿ volven os vellos modos
do pocier?. Tamén nos doe que mallasen
nos artistas ó pé do. Centro de Arte Contemporáneo. Cando á arte lle queren por
cancelas é que queren voltar á noite longa
de pedra. Por aquí houvo unha feira de arte
de moita sona chamada ARCO. Tamén hai
unha exposición da vida de finais do século pasado "España fin de siglo". E deunos
certa fachenda ver un anaquiño de Galicia
representada nesta magna exposicjón.
f.\.liviounos un pouco o mal .gusto desta
tempada. Ali está l,l.Il velocípedo de pao,

CARTAS
¡Saúdos!
Son unha moza que estudia na universidade coruñesa,
e que atopei o outro día cun amigo que me falou da vosa
revista, da festa do lume, da Romaxe, etc. O. certo é que
eu nunca tal causa aíra.
Alédome moito que na nasa Galicia haxa este
movemento, e teño ansia de coñecelo máis. Se non é moito

pedir, "eu pídovos que me enviedes uns dous ou tres meses
a revista para poder coñecela máis a fondo. De seguro que
me subscribo.
Saúdos a todas e todos.

Mª Aránzazu Moscoso Varela
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O CANTAR DO IRIMEGO

ECOLOXÍA

l.

O Irimego está perante
delicado desafio:
a Radio dos monseñores
chamada Cope, ¡ai que lío!

2.

Nos mese8 febreiro e marzo
armáronse varios ciscos
nas Ondas que van e veñen
bendicidas polos bispos.

3.

Ondiñas· veñen traendo
o estilo da chulería,
ondiñas van proclamando
algo máis de profecía.

4.

E non a radiofonía
que dispara contra o vulto
levando de munición
a chantaxe e mallo insúito.

5.

Afiémo-lo caletre
porque a cousa évos máis fonda
e tratemos de entender
aínda estando noutra onda.

6.

A cousa vén de moi lonxe:
a lgrexa poder perdeu
hai ben anos; e ela doída
encapsulouse no seu.

Eco~ pr.i mavera
Tradicionalmente a primavera é a estación dalgún xeito ·máis chamativa en
canto ó descubrimento da natureza.
Nos últimos anos incluso é recoñecida institucionalmente para dalgún xeito
tentar xustifica-lo esquecemento que día tras día ten o noso medio ambiente.
Así ternos que son moit~s os días adicados
nestes meses a distintos aspectos do noso
entorno.
O día da árbore (21 de marzo), o da
auga (22 de marzo), o da terra (abri_l) ou
o do medio ambiente (xuño) poden ser
escusas válidas aínda que non dehesen ser
puntuais para descubri-los danos no vello .
planeta, mais · tamén a posibílidade de
trocalos en realidades. O que nunca M'i!~~~t:~ deberiamos permitir é que estas celebracións sirvan para calma-las nosas conciencias e continuar coa monótona, uniforme e constante destrucción da riqueza
ecolóxica do país galego o resto dos días
do ano.
Irnos propoñer nesta páxina verde,
poi , algún xeito de vi~ar por ~a
primavera diferente, distinta, engaioladora
6 mesmo tempo comprometida.

7.

li.~S:~~~itJ~i!~3~~~

•
Dez eco-ideas na primavera
1.- Mergullarse no mundo de Cunqueiro, redescubrir
fantasía, nas letras galegas.

poe~ía,

natureza e

2.- Plantar 21 árbores a carón dun regato.

Pero cando Roma tiña
tanto poder temporal,
· as cousas do Evanxeo
andaron bastante mal.

a

8. ·Perdida gran influencia,
da man do Absoluto Rexio
pensou seguir influíndo
perpetuando o privilexio.
9.

Haivos dous tipos de lgrexa:
unha é a de presencia,
que, saudosa, reacciona
con certa intrasixencia.

3.- Ollar "Derzu Uzala" (O Cazador) de Kurosawa e descubrir a .amizade e ·
. 1O. Pretende estar presente
o amor ó entorno.
cal "sociedade perfecta"
paralela á civil,
4.- Organizar unha campaña .de eco-pesca, recollendo o lixo que fica espallado
con influencia directa.
nos ríos (ides atopar ·pezas dabondo ).
5.- Percorre-los vellos sendeiros da Ribeira Sacra, en silencio a carón do Miño.
6.- Escoitar un grupo de pandeireteiras cantando historias dun país vello e vivo.
7. - Escribir cartas ós amigos en papel reciclado (e pedirlles que che contesten
en reciclado).
8.- Desempoa-la bicicleta, engraxala e empregala día tras días para acudir ó
colexio, á compra, ó traballo ...
9.- Recoller sinaturas e envialas a Clinton e Sadam Hussein para que se
desfagan de tódaias armas, química, nucleares ..·.
10.- Facer obxección fiscal na declaración da renda de maio, desviando os cartos
da guerra para construí-la paz.
Anxo Moure
Xevale Ecoloxía - Garabelos-Mariz Chantada
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11. Chámanlle de mediación
a outro xeito de ser crente
.que non quere medios propios
e mestúrase coa xente.
12. Os de presencia cavilan
que a lgrexa é Reino de Deus
e toda a xente do mundo
han ser servidores seus.
13. Os de mediación traballan
metidos ata os ósos
a profecía profana
e o que din os rumorosos.

