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EDITORIAL A NEGRA SOMBRA E AS 

LUZES DE GALI CIA Estar encausado por 

embolsarse -con toda a presunción, incluída a de 

inocencia- 16 millóns de pesetas anuais en 

concepto de dietas, sendo alcalde dunha inmensa 

urbe coma O Vicedo, non abondou para que 

Cacharro Pardo dictase para Prado Villapol un 

discreto retiro. Houbp que monta-lo número 

dunha renuncia por parte do alcalde hospitalizado, 

pobre víctima das manobras da oposiGión e da 

xudicatura. Todo, por suposto, unha 

confabulación. 

Nada se debe mover fóra do control do gran xefe 

provincial. Non é momento de purezas 

democráticas nin de restar apoios no encubrimento 

da gran maraña, esa que é tan fina, tan do país., que 

non haberá xuíz nin partido mesetario que a dea 

posto á luz. Nin o Tribunal de Contas de Madrid, 

no que disque predominan os socialistas. Nin o 

Con ello de contas de Galicia, onde se presupón 

q uen predomina. 

A arañeira caciquil ben tecida coas máis antergas e 

enxebres técnicas, non é visible, pero caza de todo. 

O control sobre as persoas e as súas traxectorias 

exercido por centos de informantes; a presión 

constante e delicada sobre alcaldes e concelleiros 

non afíns, para que vaian recapacitando, con 

realismo, qué é o mellor para os seus veciños e, de 

paso, para eles mesmos; a administración nutrida 

por xente avalada por padriños de confianza; o 

sabio uso da técnica da subvención selectiva e 

escorada (turismo e desenvolvemento rural, obras 

e servicios,_ .... ); e a maneira de concedelas, dando 

por suposto, ti xa me entendes, todo un pacto de 

vasalaxe; a inmensa pirámide humana de 

favorecidos-agradecidos que chega desde o 

mesm~ cume provincial á última corredoira; .... 

Só indicios. Nunca evidencias. Ou, quizais, unha 

única evidencia: o convencemento, feíto cultura 

provincial, de que se non entras polo aro, se hon te 

arrima , e non calas e agradeces, .... non tes no 

vicerreinato lugués nin oficio nin beneficio. 

O e crito tan ilustrativo asinado polo colectivo 

Luze de Galicia o mes pasado marca o camiño. 

Só un cambio de conciencia na propia cidadaiúa 

pode deixar sen puntos de apoio a arañeira 

caciquil. 

·Daniel López Muñoz 

O TRASNO TESOUROS POR DESCUBRIR Cada 

cruceiro é unha oración de pedra que fixo baixar un perdón do 

Ceo .. .Reparade nos cruceiros e descubriredú moitos tesouros, 

dicía Castelao, precursor dos irimegos, no ano 26. E reparar, 

reparar, vai a haber que reparalos case todos. 

Diríase que somos un pobo paseniña e teimosamente suicida. 

¿Cómo é qne tanto espíritu bo e sensible non se decata da 

relación profunda que hai entre a desfeita e roubo de cruceiros, 

a eucaliptización das mellores terras, a negativa dunha Cámara 

de Comercio de ·oalicia a admití-lo galego, e a resistencia de 

Cacharro a que se lle controlen as contas? 

Hai moitos indignados por estes fenómenos . Pero por cada un 

por separado. E así, témol~ sensibilidade nacional escachadiña 

de to?o. Hainos que loitan contra ese uso da política para 

infantilizar, facer clientes, temerosos súbditos,. .. pero non 

dubidan en que o progreso pasa por arrasar tódolos símbolos e 

restos de cultura rural. Son progresistas, meritorios militantes . 

do anticaciquismo de paleadora, que aturan mal as manchas de 

lama nos seus Martinelli de deseño. 

E hai moita boa persoa 

sensibilizada cos 

eucaliptos, sen pinga de 

remorso ·por lle falar 

monolingüe castelán ós 

seus fillos desde o 

primeiro día, en crear .ó 

seu arredor unha severa 

sucursal do Instituto 

Cervantes; en vivir unha 

vida enteira nesta Galicia 

sen pasar chisco de 

rubor ou carraxe por 

sosfe-lo galego en pé, por manterse nel en contra da presión e 

do prexuízo provinciano que a todos e todas nos meteron 

dentro. Son alternativos, apaixonados da clorofila, meritorios 

defensores dos dereitos étnicos das tribos da Amazonia. 

Outros rabean polo roubo dos cruceiros, sinal terrible de que 

as nosas comunidades están feridas de morte · polo reinado 

teleprogramado do individual. Pero non teñen pudor nigún en 

impulsar igrexas vangardistas de forrnigón onde había errnidas 

e carballeiras, ou se son do santo gremio, misan sempre en 

castelán, arredando o galego de todo acto social digno, serio e 

transcend~nte .... para non ofender nin a Deus, nin ós prójimos 

que están de paso, nin ó xendarrne que o colonialismo nos puso 

dentro. 
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A PALABRA 
Lucas 21, 5-19 

Comentaban algúns a fermosa cantería con que estaban 

. construido o templo. Pero el díxolles: 

-Todo isto que estades a contemplar, días virán nos que o 

derrubarán ata que non quede pedra sobre pedra. 

Eles preguntáronlle: 

-Mestre, dinos, ¿cando van pasar estas causas? ¿Cal será o 

signo de que van suceder? 

El dixo: 

-Estade atentos, para non vos extraviar. Porque han vir moitos 

no meu nome, dicindo: "son eu" e "está a chega-lo momento", 

pero non os sigades ... 

Entón díxolles: 

-Erguerase pobo contra pobo, reino contra reino; haberá 

grandes terremotos, pes_tes e fames en diversos lugares; causas 

espantosas, e grandes sinais no ceo. Pero antes de todo isto 

botaranse sobre vós, perseguíndovos: levaranvos ás sinagogas e 

á cadea, ante reis e gobernadores por causa miña; así teréde-la 

oportunidade de dar testemuño. Metede ben a cabeza que non 

tedes que preocuparvos pola vosa defensa, que eu vos darei 

unha elocuencia e mais unha sabedoría que non poderá resistir 

nin replicalos vasos adversarios. Entregaranvos vasos mesmos 

pais, irmáns, parentes e amigos. }Aataranvos a algúns de vós, e 

todos vos aborrecerán por causa miña, mais non perderedes nin 

un pelo da vosa cabeza. 
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Manuel Pérez Blanco. 

O ECO Falar de relixión, para moitos é falar de causas e poderes doutÍo 

mundo; dunha serie de ritos e p·regarias para acadar un Alén mellar ou detraer 

daqueles poderes (santos e santas) algún favor nos momentos de apuro. Todo o 

máis que nos pide a relixión para este mundo é: "non matar ou roubar". 

Sepáranse a fe e a vida. 

O evanxeo, aínda que anuncia e mantén unha tensión cara ó alén, chama a ser 

un "sal'! e "fermento" na "masa" deste mundo. Xesús non foi un "Supermán"; a 

súa "santidade'! mesturouse coa ·súa condición "carnal", e compremetido coas 

persoas e a sociedade do seu propio espacio e tempo. O Vaticano 11 (G.S. 43) fala, 

tamén, de que o Cristián debe _compremeterse coas realidades temporais. 

Non abonda lago con rezar ou cumprir coa moral do "non mato1 non rou.bo". O 

cristián ten que_ comprometerse na transformación 

do mundo que lle tocou vivir. Por isa, e, ademais de 

viví-los valores evanxélicos na familia, no traballo, 

no mundo do lecer ... . debe esta presente nas 

asociacións, nas agrupacións sindicais, nas 

realidades políticas, etc. loitando por mante-la 

dignidade das persoas, pala xustiza nas relacións 

humanas, pala verdade e por outros valores humanos 

e evanxélicos, en contra de aqueles intereses ·- ~_, .... ,_,__ .... 

espúrios e toda forma de mal organizado. 

Neste enfrotamento pode ser víctima dos poderes 

deste mundo e padecer "persecución" como Xesús e 1 

os profetas. Pero ha de ser constante e esperanzado, .lllli:~~~~,, 

porque Deus está con el. E nesa loita polo ben do 

mundo irá acadando esa lentitude que chaman o 

máis alá. 

A CLAVEÍoán C. Rodríguez Herranz 

Donos das vosas vidas 

Nestes tempos de sinaladores do futuro 

inmediato, cháma_se paraíso neoliberal ou viaxe 

da fin do mundo, Lucas subminístranos unha boa 

receita contra o milenarismo. Destrucción do 

templo e signos de xuízo, baseados seguramente 

nalgún comentario real do Xesús histórico, foran 

integrados por Mateo tralo discurso de Misión, 

relacionando o asedio de Xerusalén por lito no 

ano 70, coa fin dé festa apocalíptica tan do gusto 

da época. 

inmersos na persecución, pequena aínda pero 

dolorosamente concreta (vv 12-19 son unha 

crónica e unha parentese de urxenciar· E el dilles 

que non é previsible unha data do retorno de 

Xesús, que a ruina de Xerusalén non ten que ver 

coa fin (oú remate) do mundo, pois separa os vv 

21,20-24 (realismo da persecución) de 21,25ss. 

(parafernalia apocalíptica). e que o tempo actual 

é o verdaeiro campo de probas: hoxe é o centro 

do temp_o. 

de pasar palas pequenas martes, cotiás, 

episódicas, aparentemente periféricas ó Reino, 

pero imaxe das grandes martes martiriais. 

Coma · unha praía, os ·feítos resurrectorios que 

propiciamos van enchendo, trala resaca, a grande 

festa da area do pleno verán. Os cristiáns non se 

diferencirán, segundo este evanxeo, polo seu 

aparato organizativo, nin os seus saberes acerca 

da fin, senón palas súas respostas diarias, 

concretas á vida, ó "camiño": 1) descubrindo 

como se ha amar e ser solidarios agora; 2) 

descubrindo como se pode vivir e morrer gozosa 

e intensamente agora; 3) descubrindo como se 

ha ser verazmente humano e vivo agora. "Coa 

paciencia, coa perseverancia, co aguante, 

farédesyos donas, entraredes defin itivamente e 

definitoriamente ·en posesión das vasas Vidas" (Le 

24,19). 

Lucas corrixe esa visión catastrofista,_ 

historificando no real: _hoxe é o centro do tempo. 

¿Por que fixo esa relectura? Pois porque era 

consciente de que unha tensión exclusiva cara ó 

final, sen raices na realidade, era un engano e 

unha fuxida da tarefa do Reino. Estaban xa 

No evanxeo non nos din que Deus vaia da-la 

riqueza ó xusto, nin o poder, nin os medios 

económit.os, nin o centro do interese na prensa, 

·nin o relevo eclesial, nun grande show de fin de 

milenio. Senón que vai ser perseguido por impío, 

esquerdeiro, nacionalista e outras herbas. Pero si 

que nos dixeron que só hai resurrección final cos 

peque nos feitos res u rrectorios a et u a is, despois _ ........... .. 
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A PRECARIEDADE 
NO TRABALLO co~vértese, 
ás veces, nunha loita pala subsistencia, 

segundo vén de denuncia-lo sindicato 

da CIG, pois dos 180.000 

desempregados, a metade non teñen 

seguro nin prestación social ningunha, 

pero sí que van medra-las bonificacións 

empresariais ás cotas da Seguridade 

Social. Por outra banda, os riscos no 

trabal lo son cada vez máis frecuentes 

nos traballadores eventuais e están a 

medrar dun xeito alarmante os 

accidentes mortais, como o deste veciño 

de Bueu que quedou esmagado por 

unha escavadora. A mesma 

administración central, e queda curta, 

recoñece que a estabilidade no trabal lo 

reduce nun 500/o os accidentes, a crúa 

realidade é que cada tres días marre 

unha/un traballadora/or galega/o. 

O PREMIO BLANCO AMOR, que este ano organiza .o Concello 

de Culleredo, é un golpe cultural que hai que salientar porque é froito do esforzo 

e·conómico de varios cancel los. A XVl'I edición deste ano foi para unha novela de Xavier 

Alcalá, ·o enxeñeiro da Mancha que descubriu a súa patria na nasa lingua. Culleredo, 

en colaboración coa Facultade de Filoloxía da Coruña, que dirixe o historiador das 

n-0sas letras Xosé M. Dobarro, convócanos para o IV Seminario de Historia (do día 19 

ó 21), este ano d.edicado á narrativa desde a Xeraóón Nós ata a literatura infantil que 

se está a facer hoxe. Pero será o autor de Os biosbardos o que concentrará a atención 

de Isaac Díaz Pardo, Fernández del Riego, Neira Vilas e outros. 

11A PREVENCIÓN DAS 
DROGO.DEPENDENCl.AS" preocupa en tódolos países, e así vai 

. . . 

ter lugar un curso, organizado pala Dirección Xeral de Xuventude, os días 23 ó 28 no 

albergue de Gandarío para educadores, animadores, monitores, etc. Introducir nun 

novo concepto de saúde fronte ós programas tradicionais de pr~vención e incidir no 

alcoholismo son dous dos eixes deste encontro. Pero ninguén pode esquece-las 

novas drogas de deseño que están a afectar a tanta xente, a droga negra ou letal, a 

éxtase da que un 100/o da humanidade se pode ver afectada negativamente, ou a 

droga azul, menos perigosa e máis accesible á poboación, e que se coñece como 

"éxtase bo" e que corre por Estados Unidos como a cervexa. Na fotografía un nena 

daquel país afectado por outra droga máis perigosa, o crack .. . 

··os CELTAS DA 
EUROPA 
ATLÁNTICA" é o tema do 11 

Congreso Internacional sobre Cultura 

.Celta, a celebrar no Ferrol do 20 ó 22, e 

que comezará coas ·conferencias de 

Kruta (Prof. da Sorbona) sobre o 

Atlántico e de Omnes.(Prof. da Bretaña) 

sobre as pegadas celtas na lingua 

galega ... Outros temas son as tradicións 

popu.lares, os vencellos entre Irlanda e 

Galicia; etc. Para máis información: ~81-

372380. Son varias as asociacións do 

país que están a traballar para coñecer e 

uni-las nacións celtas, así a Liga Céltiga 

da Coruña, que ofrece ós colectivos 

unha exposición de fotografías en varios 

paneis sobre as sete "filias do Pai 

Breogán": País de Gales, Bretaña, 

Irlanda, Escocia, a lila da Man, a -

penísula de Cornualles e Galicia. 



NA -FESTA DA MÚSICA, o día de Santa Cecilia, queremos 

homenaxear a tantas mulleres e homes que están· a crear música con moi poucos 

medios neste país e lembramos a Enrique X. Macias (Vigo 1958). todo un profesional 

autodidacta e do que agora se cúmpre o terceiro cabodano da súa marte prematura, 

pero que nos deixou un amplo repertorio de obras, así o Itinerario de luz para seis 

instrumentos: frauta, clarinete, trompa, violín, violonchelo e viola ... Nestes días moitos 

compositores lembrarían a súa estadía creadora en Alemaña, Finlandia, Cracovia, 

Francia, etc. Macias non tivo a sorte de poder .contar coa Escala de Altos Estudios 

Musicais que vén de inaugurarse en Santiago baixo a dirección de Helmuth Rilling. 

O PRESIDENTE 
CHILENO, PRESO aínda 

Alfonso Blanco Torrado 

OS VOLUNTARIOS 
DE GONDOMAR xa 

puxeron en marcha unha nova andaina 

da súa xenerosidade con varios frontes: · 

agora veñen ·de enviar un contenedor 

cheíño de medicinas, libros, xoguetes ... , 

ó Perú. Alí integrados, na ONG lnti, 

están a trabal lar cinco voluntarios 

nunha posta sanitaria na· que tam én · 

estiveron, no verán, catro veciños, e que 

foi custeada coa axuda da comarca . 

Estes veciños tan solidarios están a 

sensibifüar os máis pequenos, 

percorrendo os colexjos de Gondomar e 

Nigrán, estimulando a xente a que 

apadriñe os máis pequenos do Perú . 

da dictadura, de Pinochet non actúa 

libremente á hora de xulga-las 

barbaridades cometidas polo dictador. 

Frei e os seus socios socialdemócratas e 

socialistas están a perder votos, mentres 

a dereita, herdeira dos anos escuras, 

medrou nas eleccións do pasado ano. 

Tamén cada día teñen máis forza os 

co.munistas, agora fóra do Parlamento. 

Par· todo isto Eduardo Frei xoga ó 

camaleonismo eri detrimento da· xustiza. 

A política chilena sofre os vicios ~ tics 

do medo á liberdade, inxectado durante 

o autoritarismo· de Pinochet, e só ten 

razón cando di que esta situación é 

semellante á transición española en que 

as dúas naceron tuteladas polos poderes 

fácticos, por exemplo a constitución. Na 

fotografía, unha das manifestacións 

contra Pinochet en Baiona; en Galicia 

hai máis de 500 chilenos. 

ECOS DO· SUR ofrece materiais para centros de . ensino ou asociacións 

sobre a problemática do Terceiro Mundo con esta campaña de sensibilización, 

Miremos máis alá con catro módulos temáticos: O conflicto norte-sur. Solidaridade, 

. Educación intercultural. As diferencias enriquecen, Dereitos humanos. Mu/fer e A 

cultura da coca e a cocaína ... Tamén durante este mes, organizan as VIII Xornadas de 

Achegamento ó Terceiro Mundo baixo a chamada de A inmigración feminina en 

. Galicia. Para máis información: Rúa Ángel Senra 25-1 º. 15007 A Coruña (Tfno. 981-

150118). Na ilustración un debuxo de Ana L. López Besada, de Pontevedra, do certame 

de Mans Unidas. 

e ············· 



f~GAL€RIA! 
!ARGAD€LO! 

$ 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 I 62 02 00 
Fax: 981 - 62 38 04 

~ Rúa Nova, 16 
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléf.: 981 - 58 19 05 
Fax: 981 - 5818 88 

. ~ Provenza, 27 4 
08008 BARCELONA -. 
Teléf.: 93 - 215 01 79 
Fax: 93 - 215 01 79 

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

(f Habana, 20 
32003 OURENSE 
Teléf.: 988 - 37 09 26 
Fax: 988 - 37 09 28 

~. Dolores, 55 
15402 FERROL 
Teléf.: 981 - 35 3714 
Fax: 981 - 35 3716 

~ Pza. Sto. Domingo, 4 
27001 LUGO 
Teléf.: 982- 22 78 04 
Fax: 982 - 24 4913 

$ 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 

~ Via A. Volta, 20 
MILANO, 20121 
Teléf.: 02.657 58 99 
Fax: 02.657 58 99 

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

lf/lel 

TESTEMUNO 
. . ··················· ·· ····································································································· ······· ········· ·····.·················· ··························· 

, 

A MORTE DE VICTOR JARA 
Nun libro s,obre Chile titulado "Cuatro duros carpinteros", 

Santiago Alcalá comenta a marte do cantautor Víctor Jára. 
A actualidade que xira arredor do xeneral Augusto Pinochet 

fornéceno-la ocasión de fer tal estarrecedor testemuñ.o: 

Coñecino nunha reunión dun Centro de Nais do meu barrio. As señoras 

deddiran convidar, con motivo de algo solemne qu'e nori lembro, ós seus 

r~spectivos c~mpañeiros. A ese Centro pertencía Jóan, compañeira _de 

Víctor Jara, e Rosa, a miña compañeira. 

Poeta e cantor do pobo, pacífico por estructura, modesto, si landeiro e 

aco.lledor, cunhas raíces cristiás entrañables que algúns, estupidamente, 

quixeron ocultar, constituírase na figura máis importante, sen dúbida, 

dentro do grupo que fixera da canción unha arma de combate ó servicio 

da revoluclón chilena . 

_O 11 de setembro foi detido, xunto a centos de estudiantes e profesores 

da Universiaade Técnica do Estado, e levado ó Estadio Chile. 

O ambiente non se aturaba (trátase dun estadio pecho). Miles de detidos 

agardaban nas . bancadas, mentres os ían interrogando. Os que volvían, 

logo dos interrogatorios, viñan ·con mar'cas . de seren salvaxemente 

batidos. 

Todos procuraban amasar enteireza, pero era indubidable que o medo e 

maila angustia ían apoderándose da maioría. Non podían fumar, non 

podían talar, non podían moverse do seu sitio. 

Víctor de~ide ergue-lo ánimo dos seus compañeiros e comeza a cantar. 

Ségueno varios. 

Soben dous so·l dados e báixano a empurróns. Danlle patadas e culatazos; 

érgueno e dinlle: 

-"Canta agora, merda". 

Víctor, sangrando, feito un pingallo, rompe a entoar unha cántiga. 

Novas golpes e culatazos, ata deixárenlle o rostro irrecoñecible e as mans 

trituradas. 

Cun fío de voz, trata de seguir cantando. Un soldado ·-.un rapazolo-,torna 

a cara para que non se descubran os seus charos, e sácano, rapidamente, 

do recinto, entre vómitos. 

Un xove Oficial decide rematar· ese número non programado, e dispáral le 

unha refolada de metralleta que converte ó cantor nunha gran masa de 

sangue. 

Todo está consumado. 

O silencio é interrompido só polos saloucos entrecortados · dos 

compañeiros detidos. 



"LLORAD GUITARRAS 

Fué un once de septiembre; 

onc~ de septiembre negro; 

. once de tortura y llanto; 

once de horror; 

once de vergüenza y asco; 

de generales traidores; 

once de septiembre negro; 

once de gritos de niños; 

once de fusilamientos; 

·once de muerte en Palacio; 

un once de Allende muerto; . 

un once de asesinatos; · 

·once de los militares 

y los perros. 

Guitarras, llorad, guitarras 

de mi Pueblo. 

Ángel de dura esperanza; 

caminante sin silencios; 

· médula roja y cristiana: 
· guitarrero. 

La fuerza de tu canción 

desalambraba el infierno. 

El alma de tu guitarra, 

· tu propia alma, 

cantó con sus cuerdas rojas, 

lloró con sus ·cúerdas rojas, 

murió con sus cuerdas rojas, 

combatiendo. 

Guitarras, llorad, guitarras 

de mi Pueblo. 

- ··············· 
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ESTE BISPO N·ON ASCEN.DERA ... 

Con ocasión da visita do papa a Austria, o bispo auxiliar de Viena, mpnseñor Helmut Krazl, realiza 
estas declaracións que tomamos do boletín italiano AD/STA: 

- ¿Que é o que a vostede lle quedou 

desta terceira visita do- Papa, á parte 

da consideración obxectiva de que, en 

contraste á do 1983 e a do 1988, 

foron menos os cat ólicos que 

participaron na misa do Papa? 

-É que o número dos ca tólicos estalle, 

certamente, diminuíndo. Pero penso que 

en compensación, tal reducido número 

está má is comprometido ca no pasado, 

cando os católi cos estaban moi 

vence llados á t radición. 

-Este "pouco púo bo" ¿non está en 

contradicción coa misión da lgrexa 

católica? 

-Sería unha con t rad icción se nos 

abondase co n isto e fi casemos en grupos 

pechos, de oración ou carismát icos. Hoxe 

O peor da época Wojtyla é a creba do diálogo 
interno na lgrexa: a exclusión do sector mán 

aberto ó cambio e a sociedade actual. 

existe tal perigo, a saber: ou se busca un 

grupo de identificación para lle fuxir ó 

seica mundo perverso, ou se queda na 

sancristía. lsto paréceme unha absoluta 

equivocac_ión. 

-¿Como calibraría vostede a 

frustración, nos laicos e no clero, verbo 

dos desenvolvementos internos da 

lgrexa austríaca nos últimos anos? 

-Un dos motivos de insatisfacción · 

paréceme que provén de que algúns 

claros sinais dos tempos non son 

recoñecidos. O concilio Vaticano 11 

evocou (incluso re-evotou, porque en 

realidade é moi antiga), unha nova imaxe 

da lgrexa na que esta non é vista en 

primeiro lugar coma xerarquía senón 

coma pobo de_ Deus, e na que todos, 

mediante o Bautismo e maila 

Confirmación, teñen os mesmos dereitos. 

As lgrexas luteranas sempre tiveron este 

aspecto en gran estima, mentres nó-los 

católicos, quizais por medo de mala 

interpretación, levámolo esquecido nos 

últimos séculas. 

-A consecuencia de tal nova imaxe 

sería a maior corresponsabilidade dos 

laicos na lgrexa. Pero tense a impresión 

de que coas lnstruccións romanas -coma 

aquela sobre a colaboración dos laicos 

nos ministerios sacerdotais-, o~ laicos 

son arrecantados en límites moi estreitos. 

E así déixase fuxir especialmente o 

potencial, que medrou moito, dos laicos

teólogos. 

académicos -agás excepcións-, 

verdadeiros encargos de gran 

responsabilidade . no trabal lo parroquial, 

no empeño rexional, na pastoral. Nas . 

parroquias non teñen posibilidade 

ningunha de avanzar e fican algo así 

coma de capeláns, pero iso si, sen 

consagración. 

-¿Observa vostede _ nas decisións de 

Roma unha marcha atrás verbo do 

Vaticano 11? 

-Poida que non sexa así, pero 

paré~eme certo que _en Roma domina un 

gran medo con relación á necesaria 

unión da lgrexa universal. Por medo -

sempre pésimo conselleiro-, cavilase que 

se pode restablece-la unidade a forza de 

disciplina. Debería reflexionarse cómo 

hai que entender hoxe a unidade da 

lgrexa. 

A lgrexa sempre foi, tamén no pasado, 

lexitimamente pluralista, comprensiva 

das diversas aportacións teolóxicas. 

Sobre- todo no último século, o control 

sobre a teoloxía chegou a ser tan estricto 

que levou ó doloroso conflicto dos 

chamados modernistas ... Pensabamos que 

o concilio Vaticano 11 puxera fin ó ríxido 

control sobre a teoloxía. Moito temo que 

a lgu nhas afirmacións de Roma 

testemuñen nidiamente que se está 

retornando a unha censura central difusa 

e que de novo se limita a investigación 

teolóxica en vez de deixala correr pala 

súa canle. lsto é extremadamente 

Eu remito a nosout ros, responsables perigoso para o desenvolvemento da 

na lgrexa, a acusación de termos tardado, lgrexa. 

nos últimos decenios lago do Concilio, en Coma exemplo podo cita-lo feíto de 

crear e ofrecerlles ós laicos con títulos que, mesmo o gran brinco cara adiante 



Curiosa disensión postura! dun Frade durante 
unha das visitas de Wojtyla · 

que o Concilio representou, foi posible, e 

non en derradeiro termo, porque os 

bispos de todo o mundo tiñ~n canda eles 

os mellares teólogos da época e 

traballaron colaborando con eles. Hoxe 

existe a impresión de que a tensión entre 

Maxisterio e teoloxía é estéril -no 

sentido de que por culpa da censura, os 

teólogos redúcense a explicar e xustifica

lo que sempre se dixo, e foron reducidos 

máis consistente do que se quere admitir. 

E ó mesmo tempo, para a xente dos nasos 

días, no anuncio maxisterial, o que máis 

convence r:ion é a autoridade que 

descende ó roda, senón . a forza do 

minoritario no Concilio, e do que entón 

se desconfiaba, gozan da maior 

consideración verbo da maioría, que foi a 

que levou adiante o Concilio . . · 

-¿É partidario vostede dun novo 

argumento. As afirmacións maxisteriais · concilio? 

deberían estar fundamentadas e argüidas -Polo de agora, non. Neste momento é 

moito mellar dende o punto de vista tan forte a polarización na lgrexa, que un 

teolóxico, en colaboración cos teólogos, 

cando posible far. 

-¿Que lle parece. máis importante: a 

lei da lgrexa ou a salvación das almas? 

¿Non terá máis peso o dereito dos 

católicos a celebraren a Eucaristía o . 

· domingo do que a observación do 

celibato? 

-Teño medo de que, fronte á carencia 

de cregos, prefiran sacrifica-los 

sacramentos, en vez de procurar novas e 

valentes solucións. Cada día hai máis 

parroquias sen Eucaristía o domingo. En 

vez de reflexionar seriamente sobre 

novas condicións para a admisión ó 

sacerdocio, conténtanse con ir botando 

parches. 

-¿De onde procede, na lgrexa de 

hoxe, esta polarización extrema que 

máis ben era de esperar 

concilio non traería solución ningunha. 

Deberiamos retoma-lo Vaticano 11 e 

facérmoslle unha relectura. Repito que 

isto só é posible cunha colaboración moi 

intensa entre bispos e teólogos, e non de 

xeito unidireccional. Para min é 

demasiado pouco dicir "estamos tralas 

pegadas do Concilio". Este preparou o 

terreo,· e cómpre ir adiante en tal 

dirección; outramente non se dará 

colleitado nin o espirito do ·Concilio. 

-¿Como deberá facerse presente a 

lgrexa da próxima xeración? 

· -Eu medrei durante e despois da 

guerra e vivín na lgrexa diversas 

situacións. Lago do Concilio estar na 

lgrexa significaba ser progresista. Hoxe 

máis ben se ten a impresión de que estar 

na lgrexa signifique ser reaccionario e 

desvencellarse un pouco do proceso 

inmediatamente despois do concilio . social. 

Vaticano 11? 

.-Lago do Concilio, moitas cuestións Para min, a lgrexa do futuro é unha 

que estaban sobre o tapete naquel grea máis pequena da actual, pero que 

a voceiros de ideas eclesiais consabidas e ·contexto, non tiveron posterior afronta os desafíos do tempo .coa 

sabidas de memoria-, e que a liberdade desenvolvemento. Por outra parte, convicción que deita da fe, non para 

de pescuda teolóxica é moi limitada. 

-¿Por que considera perigosa esta 

situación? 

-Porque cómpre procurar novas 

formas de anuncio. E isto non se obtén só 

mercé ás vellas ensinanzas, por boas que 

foren. Dentro da lgrexa dámos un pésimo 

exemplo. Claro que me desagrada que 

exista a impresión de que a liberdade na 

lgrexa estea fortemente limitada. 

Mentres tanto, hoxe o volume das 

ensinanzas .maxisteriais é seguramente 

despois do Concilio aspirábase a realizar 

todo o que se desexaba para que todos 

puidesen vivir, como se fose posible 

encarna-lo espirito do ·concilio. E, claro 

está, os desexos camiñaron moi lonxe. 

lsto levo u ós ·responsables da lgrexa a 

unha .atmosfera de pánico. Agora queren 

volver ó rego. Dos textos conciliares podo 

deducir diversas imaxes de lgrexa, 

distinta? interpretacións da autoridade. 

Hoxe hai a impresión de que na lgrexa as 

veces as opinións daquel sector que foi 

regulamentar ou mesmo moralizar, senón 

para servir: a sociedade, sen os cristiáns, 

non pode realmente facerlles fronte ós 

problemas, e sen eles sería moito máis 

pobre. Polo mesmo, para que a lgrexa lle 

sexa má is evidente á mocidade, penso 

que deba acompaña-lo tempo actual -o 

que non quere dicir adaptación 

preguiceira-, para ir adiante e non volver 

atrás, abrirse e non pecharse, dar 

liberdade e non proceder con molestas 

censuras. 

- ············· 
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OS MELLEORES REIS 
Achégase o Nadal e en moitos lugares preparan obriñas de teatro. Ofrecemos esta, feita por Mª Luz, 

de As Somozas. Os debuxos son de Carmela López, irimega de 9 anos 

Primeira escena 

Os nenas sentados no patio 

Neno 1: ¿Vides xogar á miña casa co que me trouxeron os reis? 

Ne no 2: ¡Bu ah! ¡A min si que me ~rouxeron causas! Este ano 

meus pais fóronas comprará Coruña. 

Anxel: Pois a min tráenmas hoxe os Re is: · 
Neno 1: ¿Pero aínda eres nesas parvadas? 

Neno 2: A min cómpranme todo meus pais, que non hai tal reis. 

Joseíño: ¡Si que os hai! A min o ano pasaqo trouxéronme un 

coello pequeno. 

Anxel: Eu creo que si que existen, o que pasa é que ás veces 

acaban as causas e déixannos outras. 

Neno 1: Si ho ... ¡E por iso che deixan un coelliño! ¡Ha. ha! lso é 

que seus p~i s non podían comprar algo mellar. 

Uxía: Non te rías de. meu irmán. 

Neno 2: ¡Non rimos del muller! 

Neno 1: ¿Acordádesvos, o ano pasado, cando viñeron os da tele 

á escala, preguntárno- lo o que nos trouxeran? 

Anxel: Si, o da tele quedou pasmado co coello. 

Neno 1: Eses si que se pasaron un pouco, ¿Non credes? 

Todos: (Asisten). Son uns meticóns. 

Uxía: Nós ternos que ir para a casa que se hai que deitar cedo, 

veña Joseíño, se non, non nos traen o xogo de montar. 

Anxel: ¿É que o pediches para o~ dous Uxía? 

Uxía: Si, porque este ano meu pai qixo que este ano pedisemos 

pouco que había qu~ repartir cos negriños da Africa. 

Joseíño: Eu vou ·romper o peto para mandarlles algo do meu. 

Anxel: (Posándol/e un ha _man polo cabezo). lso esta moi ben 

Joseiño ... quen tivera un irmán coma ti. 

Uxía:¡Ala!,ata maña. 

Neno 1 :Eu tamén marcho xa que non queredes vir. 

· Neno 2: E eu.espérame Uxía que vou ve-lo coello outro pouco. 

· · Segunda escena 

Nai: Veña Anxel, lava as mans que irnos cear. 

Anxel: ¡Bu ah !(déixose caer nunho codeiro) 

Nai: ¿Que che pasa. home? 

Anxel: É que algúns nenos din que o reis non existen, e todo iso. 

Pai:¿E ti que eres fil lo? . . 

Anxel: Eu non· teño dúbida, de que os hai ,pero o que non 

entendo é que a .uns tráenlle moito e a outros tan pouco. 

Pai: ·E por iso mentiche.:.10 ano pasado cando viñeron os da t.v.: .. 

Anxel: É que Joseíño dixera o do coello,e riran todos del. 

Nai:Pero a Jo~eíño gustoulle ese coello, quérelle.Para el é máis 

importante que ningún xoguete. A ver que argallada come na 

túa man,dormeche no colo e faiche compaña. 

Anxel: Xa ó se.i mamá, pero Joseíño é diferente ós demais nen os. 

Avo:Come,que che vai enfriar. 

Anxél :E ti, ¿que dis disto avó?. 

Avo:Pois ben, vouche contar unha cousa, cando eu era pequerio, 

na miña casa eramos moi po~res e non había as veces nin para 

. comer. Un nadal ; meu pai foi tr~ballar ata de noite para _poder 

regalarnos-algo, mercounos uns zapatos a cada un. Os primeiros 

que tiven, eu sei que non foron os Reis en persoa, pero de algún 

modo estiveron alí, no corazón do meu pai, no teu e no meu. 

Anxel: Si avó, pero, ¿por que ós pobres ~on nos traen o mesmo 

que ós ricos.¿Acaso somos menos ca eles? 

Nai:¡Pero neno!, ¿E que non enténde-lo que che dixeron? ¿Non 

foi o neno Xesús o neno máis pobre do mundo? Os reis en 

persoa foron levarlle agasal.los.O verdadeiro sentido do día de 

Reis non é regalarnos causas uns ós outrós, se non da-lo mellar 

de nós mesmos, o cariño, a compaña, as causas son o de menos. 

Pai: Faille caso ós maiores fillo, que saben do que che falan. 

Avó: É ben certo, Ánxel a min dáme compaña, trátame _ben e 

déixate de inventos. 

Ánxel: (Levántose e dalle un bico o todos). ¿Credes, que será 

tarde para facer outra carta?. 

Avó: Non che sei, se cadra non. 

Ánxel: Po is, vou axiña pedir o que máis que ro. 



Pai: Papá, ¿para que lle dás ás ó nena? ~en sabes que este ano 

non lle mercamos· nada, con tódo-los gastos que tivemos. 
. . . 

Nai: E os que van vir, que aínda non lle dixemos nada do novo 

irmán que vai t~r. 

Pai: Eu pensaba darlle algúns cartas, que mercara unha 

lambada. Ademais xa non é ningún meniño para crer nesas 

causas. 

Terceira escena . 

. Petan á·porta 

Nai: ¿Quen será a estas horas? 

Enrique: ¿Será o señor Pepe? 

Nai: Avó, é Enrique 

Avó: Pasa, Enriquiño, pasa 

Enrique: Tráiolle o encargo da Coruña. 

Avó: Pero pasa e toma un café. 

Enrique: Agradézollo moito, pero teño présa. Pilar ten feita a 

cea, non vexades cómo se pon se ·Ch ego tarde. 

Avó: ¿Chegaron os cartas? 

Enrique: Bueno, aínda me_sobróu isto. 

Avó: Pois. Déixaos para tomar un vaso. 

Enrique: Bueno, gracias señor Pepe, boas noites a todos 

( vaise). 

Nai: ¿Pero isto que é avó? 

Avó: Vosoutros non podiades mercalo, así que andei aforrando 

e merquei unha agarimo, que para o nena é moi importante, 

aínda que non nolo pareza. 

Mª Luz Santa/la Soto 

Pai: (abfazárono) Papá cómo é. 

Avó: Lisca, lisca que vou para a cama. 

(Quedaron os pais sós) 

Nai: Ánxel vaise poñer moi contento. 

Pai: E mañá sen falta dicímoslle o do bebé 

. N.ai: Deus, xa custaba criar un , agora xa vén outro. 

Pai: (Dándol/e un a/oumiño) Veña muller que onde comen 

catro, comen cinco. 

Cuarta escena 

(Mañá de Reis almorzando) 

Anxel: (Entra· na cociña todo alporizado) ¡Papá, mamá! 

¿viñeron os reis? ¿viñeron avó? 

Pai: Si, deixaronchos aquí 

Anxel: (Abre o paquete) Que ben, era a segunda causa que 

máis quería ¿fuches ti avó?. 

Avó: Non 

Anxel: Sei que fu ches ti avó, pero non importa, porque hoxe 

sei que hai uns reis, que están no naso corazón, quérote avó. 

Pai: ¿E isto? (saca un pergamino) 

Anxel: (Ábreo e le) Vale por un irmán coma Joseíño. ¡ Deus! 

Mais estabamos no certo. Onte rachei a primeira carta e 

escribin outra, pedindo isto. 

(Todos míranse estrañados) 

Anxel: Voullo contar ós meus amigos;(Vaise) 

Nai: ¿Fu ches ti avó? 

Avó: Que me encendan se sabía algo disto. 

Pai: Pois a min non me miredes 

Todos: ¡ Deus! 

Quinta escena 

(Os nenas sentados no patio) 

Nena 1: (Acércase ós outros). ¿Vides ver despois o telescopio 

que trouxo meu pai?. 

e ·············· 
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Ne no 2: Hoxe non podemos, quedamos con Uxía e Joseíño 

para verlle a·s coellos que pariu a coella 

Ánxel: Vainas dar un a cada. 

Nena 1: ¡Se meu pai me deixara ter un ... !. Cambiábacho polo 

telescop.io. A ver para que quera eu ese cacharro. 

Ne no 2: Para ver de cerca as pernas da profe de mates. 

lrmán de J: Se queres un, dámoscho a ti tamén. Témolo na 

nasa casa, pero é teu, ¿vale? E valo ver cando queiras. 

Nena 1: ¿Dádesmo de verdade? 

Mestra: ¿Qué rapaces? ¿Traedes moitas ganas de estudiar? 

Anxel: Mirade, veñen os da tele. 

Nena 1: Este anos tócanos rir del. 

Mestra: ¿Pero non terán outra causa que facer? 

T.V.: Estamos no patio da escala, para saber que lle trouxeron 

os reis este ano ós nenas galegas. A ver, este rapaz tan listo, a· 

ti, ¿qué che trouxeron?. 

Nena 1: Un coello 

T.V.: ¿Un coello?, ¿pero pedirías algo máis supoño?- Coma o 

disco da t.v.z. A ver ti rapaz, ¿qué che trouxeron a ti? 

Anxel: Un irmán, máis un coello. 

T.V.: Bueno, bueno, cómo son estes rapac;es, pero ¿e que nadie 

pideu o disco da t.v.? 

. Maestra: Pero será senvergoña, preguntando isa ós ne nos ... a 

cada un trouxéronlle o qµe puideron, por riba facendo 

propaganda do seu disco. 

T.V.: Disculpe, señora, ¡Arede! (entre dentes) Rapaces dicide 

que si e douvos uns carameliños. 

Todos: ¡Non! 

lrmán de J.: yostede riuse o ano. pasado do meu irmán. 

°T.V.: (Di/le ó cámara) ¿Corta, corta!, . que aquí son todos uns 

parvos. 

Ánxel: (col/e o mic:o) A min,. só me trouxeron unha carteira, 

mentin para estará altura dos demais, este ario meu avó 

tróuxome un bo regalo, .pero o mellar foi o que me ensinou. 

Nunca dubidou de que existiran os reis, agora eu tampouco. 

Os reis están no corazón da boa xente que ere neles. 

Mestra: E aquí o único parvo que hai é vostede por se non lle 

quedou ben claro. 



BIBLIA POPUI AR 
GALEGA (BPG-105) Xosé Chao Rego 

UN PECADO POUCO ORIXINAL (XÉNESE 3 B) 
No artigo anterior botemos coa tentación da serpee a vergoña de estaren espídos 

lago do "pecado oríxína/'11 

lbíron ó Señor Deus camiñar polo xardín ó aire do día e acocháronse os dous entre 

as árbore~. ~ais El chamou polo home, preguntándolle: -"¿Onde estás?". 
10Respondeu o home: -"Oínte no xardín e tiven medo. Ó verme espido·, agacheime. 
11 Preguntoulle o Sefior Deus: -"¿Quen che dixo que estabas espido? ¿É que 

comiches da árbore da que che prohibirá comer?".2 

Na mentalídade hebrea, e semítica en xera/, o fundador do clan, e mesmo o seu 

xefe, condicionan coas súas accións o enteíro clan. A acción dos prímeíros país 

inciden sobre tódolos descendentes. Así dí o mito. Agora; as desculpas: 
12Respondeulle o home: -"A muller que deches por compañeira ofreceume do froi.to 

e comín". 130 Señor Deus díxolle á muller: -"¿Que é o que fixeches?". E a muller 

respondeu: -"A serpe enganoume, e comín. 

A serpe é maldita, e mafia o feíto da ínímízade que se anuncia entre e/a e 

maíla mu/fer, os antropólogos seguen descubríndo unha estreita relación entre os 

catro elementos que forman esta constelación: Lúa-muller-auga-serpe. E agora 

aparece o ser humano situado nunha condición precaria, por culpa dun pt:cado que 

ten ·a súa oríxe mesmo antes dos pecados e responsabilidades índivíduais. 3 

16[ ... ] Díxolle [Deus] á muller: -"Terás ·moitos afáns n~ túa preñez, parirás con dor 

os fillos. Devecerás polo teu home, e el dominarate. 17 Ó home díxolle: -"porque lle 

fixeches caso á túa muller, comendo do froito da árbore que che prohibira · comer, 

por culpa túa será maldita a terra: con traballos tirarás dela a túa mantenza 
mentres vivas". 4 

A mu/fer, en boa lóxica, é a tentadora, porque era a dona da fertilídade, coma 

as deusas cananeas. Por isa a Biblia fa/a moitas veces de prostitución e de idolatría,_ 

pero non é un ha referencia ó sexo, senón un ha metáfora para descualifíca-/os ritos 

pagáns da fecund_idade. Decátase o lector da ironía do próximo parágrafo: 

22[ ... ] Logo o Señor pensou: -"Agora que o home veu s~r coma un de nós, en canto 

a coñece-lo ben e o mal, non vaia ser que tenda a man, colla tamén da árbore da 
vida, coma do froito, e viva semp.rfrr. 23E botou ó home do xardín de Edén, para que 

cultivase a terra da que fora tirado. 24E despois de botalo do xardín, puxo no 

oriente querubíns co-n espadas flamexantes, para cortarlle o paso cara á árbore da 

vida. 5 

En definitiva, no paraíso realizábase a experiencia mesiá_nica da harmonía 

cósmica. Os ecoloxístas"cristíáns fan unha relectura desta pasaxe interpretando o 

asunto do paraíso perdido coma un delicto cósmico, antí-ecolóxico; cuestión que 

ten moita actualidade. 

A expulsión do paraísopode expresar, 

simbolicamente, a expu lsión _do útero 

materno. A persoa recén nada atópase núa, 

sen protección. Esa indefensión vai 

acompañada dun sentimento de 

cul pabil idade. A nudez humana non é mala: 

·os ollas que miran poden ser, con todo, 

ma liciosos. Aquí Adán e Eva en "traxe 

rexional do paraíso" 

Así mal denominado por santo 

Agostiño, que padecía un pesimismo 

sex'ual herdado da súa etapa de · 

maniqueo, secta que desprezaba o carpo e 

toda relación corporal. Agostiño tivo que 

deforma-lo pensamento de san Paulo, 

quen no capítulo 5 da carta ós Romanos 

fala do pecado de Adam transmitido a 

todos. A transmisión, segundo Agostiño, 

faise por medio da relación sexual, sempre 

mala, só xustificable para procrear filias 

para "a cidade de Deus". 

2 O relato, pertencente ó document9 J ou 

iavista, de tempos de Salomón, é moi 

antropomórfico: presenta ó Creador de 

xeito humano, paseando polo xardín e 

parolando coa súa criatura. Salomón 

tivera moitas -700 esposas e 300 

concubinas, e moitas delas, filias de reís, 

tiñan dereito a meter nas capelas do 

templo cultos pagáns, á fertilidade, da 

que era símbolo a serpe. Non foi un 

pecado sexual o de Salomón, senón de 

idolatría. 

3 X.a sabemos que nos clans e tribos había 

unha mentalidade corporativa, de xeito 

que o que facía o patriarca condicionaba 

a familia enteira. 

4 A experiencia da marte e da dureza da 

vida é retrotraídá a unha orixe do clan 

humano, consonte a mentalidade ciánica 

apuntada. Non hai pecado orixinal, senón 

ese pecado do mundo, estructura de 

insolidariedade, na que un nace situado, e 

da que pode saír deixando de ser cómplice 

coa estructura de pecado e facerse 

solidario. Tal é o sentido o bautismo. 

5 Nos xardíns dos déspotas orientais -de 

onde sae o nome edén-, había figuras 

mitolóxicas de animais gardándoo. Polo 

demais, nunca existiu o ser humano tal 

como o pinta aquí de perfecto. Mesmo a 

expulsión é interpretad.a pala psicanálise 

coma a expulsión da seguranza do seo 

materno: o mito do paraíso perdido. 
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CARTA 

AXUDA A NICARAGUA 

Benqueridos/as campas: Mofas novas dende Nicaragua. As . 

consecuencias do furacán MITCH están senda nefastas para 

Nicaragua. Témolo país feíto un caos. Martas, desaparecidos, 

pon tes desfeitas, estradas cortadas, evacuacións por miles, casas 

derrubadas, etc. 

Na nasa zona de trabal/o entrou de viaxe con toda a súa 

furia ... máis de 465 familias damnificadas cun total de unhas 

O valor dunha peseta aquí, multiplicase por vinte 
cando chega a Cen t_:o América 

2190 persoas ... Neste intre están trasladando a xente en lanchas 

e camións do ·exército para Granada como evacuados ... O río 

Malacatoya levoulfes todo amáis de 200 familias de Teplon. 

Seguiría contando a traxedia que estamos a vivir, pero supoño 

que estades ben informados. 

Se podedes organizar algo de SOLIDARIDADE sería 80 para este 

pobo Nica, que está doente ... ¡pero segue Esperanzado!. Bicos e 

a pertas. 

ANA 

Ante esta situación quero dicirvos que o grupo que está 

apoiando dende Lugo se chama AXUNICA (Axuda a Nicaragua) 

e xa enviaron 450.000 pts. de fondos .que tiñan. Por parte, 

abriron unha canta na que ingrexa-la axuda. 

CAIXA GALICIA: 2091 0162 10 3000043533 

Bicos e apertas. 

A COVA DA TERRA 

INTERMÓN 
CONTAS PARA A SOLIDARIDADE URXENTE 
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TELEVISION. Antón Miramontes 

TV: ·A LOITA POLOS INFORMATIVOS 
"A información é poder". Eis un eslógan moi indicativo. Foi o poder desde sempre e segue séndoo máis, se cabe, nun 

mundo como actual, de "aldea global" que _cada vez é máis un pano da mans. Ouen manexa a información, controla 

os fías ocultos do tinglado: da política, da economía, da moda, da opinión pública e, en boa parte, do mundo da 

cultura e do pensamento. lso sábeno ben os interesados en resolver ó .seu xeito o catarro nacional, todos intentan o 

control pala información polos ·medios que sexa, ás veces lícitos e democráticos e outras bordeando a legalidade, ata 

límites coma os da espionaxe militar, industrial', política, este., hoxe tan de moda. 

O control dos medios de comunicación 

O control da informa_ción empeza palas Axencias de Noticias. Aí nace 

e desde aí distribúese a información. Publicitase o que convén e 

. silenciase o que non interesa. Entón entran en acción Ós ·grandes 

medios de comunicación: prensa, radio e televisión. A prensa, sobre 

todo os grandes rotativos nacionais omiten ou destacan con máis ou 

menos extensión e tipografía o que vai ou non coas súas 

comenencias. Esta guerra de información nos diarios non é de hoxe; 

hóuboa sempre e se cadra en épocas anteriores máis que agora. Pero 

hoxe cantan con medios mais potentes e influe.ntes. Tódolos diarios 

se proclaman independentes, como é natural, pero todos sabemos 

tamén que "do dito ó feito hai un gran treito", segundo reza a 

sabedoría popular. Porque todos son proclives, en maior ou menor 

grado, a determinadas ideoloxías. Desde un ABC -Monarquía e e 

lgrexa Católica- ata El Mundo -goberno e Partido Popular-, pasando 

por El País -máis socialista-, por citar só os máis influentes, hai todo 

un abano de periódicos e tendencias informativas. 

Nos tempos máis recentes -é cada vez con máis intensidade- nótase 

a presencia das emisoras de radio nesta loita por acaparar influencia 

no nivel sobre todo popular. Hoxe convertéronse nun dos medios máis 

eficaces no control da opinión pública. Xunto as emisoras de servicio 

público, máis atjictas. ó goberno de turno, causa explicable ·pero non 

xustificable, adquiriron unha grande e ampla influencia outras de 

grupos privados, que están buscando cada vez máis implantación no 

r:iivel popular (SER, Cope, Onda Cero, ... ), algunhas con moi marcada 

orientación política, como é o caso .da Cope -a emisora dos bispos, 

dinlle- e o seu furibundo antinacionalismo. 

O baile dos presentadores 

.Pero o novo, nestes momentos, é a guerra dos informativos nas canles 

de televisión. Polo de agora o. Telt::diario da NE, co estilo de sempre 

e os presentadores de costume, é o líder de audiencia (preto do 300/o), 

unha apreciable diferencia respecto das outras canles (máis/menos 

un 200/o). Hai quen atribúe este liderato non ás cualidades do espacio 

. en si, senón á inercia: é o telediario de toda a vida desde os tempos 

. do ·franquismo e ese costume resístese a morrer. Pero o feito está aí. 

Conseguir gaña-la audiencia garante influencia ideolóxica e máis 

cotas de publicidade, que se traduce en máis cartas. Velaí a súa 

importancia. E máis se, como é o caso, se acercan épocas electorais. 

Por isci, o inicio do novo curso televisivo viuse precedido dunha das 

campañas máis ridículas dos últimos tempos, na que cada quén 

pretendía convencer ó espectador de que os seus informativos eran 

os mellares, os máis áxiles, os máis moder~os e os máis dixitais .. ¿De 

que depende que o público prefira un ou outro informativo? Esta é 

unha pregunta que lles resulta de difícil contestación ós especialistas 

do medió televisivo. D.e seguro que hai moitas variables. Pero unha 

sen dúbida moi importante é a maior simpatía/empatía cos 

presentadores do espacio. Que quen presenta teña "gancho". Por iso 

as diferentes canles loitaron por riparlle as caras máis televisivas a 

outra canle da competencia ... _Caáa canle intentou fichar as máis· 

brillantes estelas comunicativas do momento: E como neste 

firmamento a maioría das estrelas son "fugaces", tnoi vulnerables 

elas ó golpe de talonario, xa se sabe: un baile de 

presentadores/presentadoras (Sáenz de Buruaga, Matías Prats, 

Alfredo Urdaci, Juan R. Lucas, Angeles Barceló, Mª Teresa Campos ... ) 

que van dunha canle a outra segundo a cifra teña máis ou menos 

ceros. Como se as ringleiras de ceros fosen coma os buratos negros 

que as atraen irresistiblemente. 

¿Como responderá a audiencia? ¿Conseguirá Antena-3 cos seus 

novas presentadores (Sáenz de Buruaga e Matías Prats, antes de NE) 

facerse co liderato? ¿Serviralles de algo a nova tecnoloxía dixital a 

Tele-5? ¿Renunciará os/as fans de Carrascal a recibir a súa ración 

nocturna de "carrascalina"?. De momento á xente non parece 

importarlle moito a figura do presentador nin a nova tecnoloxía. As 

porcentaxes de audiencia seguen igual. ¿Ou será que o que prefire o 

televidente é que as noticias lle cheguen a tempo e a poder ser 

desprovistas de intoxicación política, fiables e sen manipulación de 

.ningún tipo?. lsto último non estaría nada mal. iOxalá o tempo o 

confirme! 

e ············ 
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Tintxu 

SOLIDARIEDADE 
Nas últimas semanas as ímaxes das catástrofes provocadas polo foracán Mitch e 

~utras desgracias anexas impactaron na mente de tódolos galegas, igual ca no resto 

da humanidade que tivo acceso a este luctuoso' acontecemento. 

Curiosamente estas escandalosas imaxes co_incidiron coa cel.ebración do foro de 

Encrucillada, que tiña por tema Exclusión e solidariedade. Aínda que a abrigada 

ausencia dun dos relatores previst.os, o .xorna.lista de orixe galega Ignacio Ramonet, 

fixo centra-las intervencións no relatoría de García Roca, coa axuda dos variados e 

numerosos participantes nas mesas redondas o asúnto puido ser analizado con 

fondura. 

A realidade é que en cada persoa hai un fondo de solidariedade que esperta con 

relativa facilidade á vista das manifestacións escandalosas da miseria e da desgracia, 

como é o caso das. catástrofes naturáis. Pero é moito menos frecuente unha actitude 

constante· de apertura e solidariedade cos excluidos que ternos á po.rta da casa e, 

moito máis, cos que se atopan lonxe de nós e non se .nos aparecen no escándalo da 

súa miseria. 

Atopámonos precisamente nunha época da historia en que esa tendencia a esquece

la miseria de masas inmensas d.a humanidade se ve reforzada pala ideoloxía 

dominante, o que no relatoría de Ignacio Ramonet (do que chegou ó citado unha 

versión resumi~a) quedaba reflectido o carácter perverso do pe.nsamento único hoxe 

dominante: o mercado como Deus e demiurgo que rexe todo para o mellar dos mundos 

posibles e a exclusión coma un simple accidente marxinal ou, no ·peor dos casos, ·Coma 

un erro máis ou menos culpable das súas propias víctimas. 

Pero a ideoloxía do pensamento único e a dinámica que impón esa tendencia a todo 

o mundo, partindo da globalización dos fenómenos económicos e sociais, tamén nos 

invaden mesmo a nós, inmersos nunha sociedade pouco desenvolvida, pero claramente 

integrada dentro do que se vén chamando o primeiro mundo. 

Por isa son tan escasas as persoas e colectivos comprometidos en actuación solidarias 

a longo prazo, na vida de tódo·1ós días; por moito que, tamén nós, sexamos sensibles 

ás campañas dos medios de comunicación, sobre todo aquelas que cantan co apoio da 

imaxe escandalosa da miseria ofrecida como espectáculo. A solidariedade ten que ser 

causa de todos, na vida diaria. E tamén das institucións e gobernos,'que aínda non son 

quen de destinar a programas de desenvolvemento o 0,7 por cento dos seus 

orza mentas. 

Evacuación trala rotura da presa 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Entre a néboa de Galicia 

lago a memoria se perde; 

hoxe lembro o espectáculo 

chamado Barriga Verde. 

2. Un teatro de barraca 

todo o País percorría 

a cachón facendo rir 

na feira e na romaría. 

3. Cando chegaba onda nós 

-foi polos anos Corenta-, 

nenas, mozos e velliños 

d.e pracer.tiñan enchenta. 

4. A farándula, nas rúas, 

con charanga, clientela 

procuraba,. e nosoutros 

todos correndo a vela. 

5. Con sal groso e gracia moita 

un chisquiño picaresco 

nos tristes anos franquistas 

traía un aire fresco. 

6. ~entres aquel xeneral 

nos poñía "cara al sol", 

á sombra dos monicreques 

gozabamos do guiñol. 

7. O dono, José Silvent 

nacera en Estremadura 

e veu aquí ós dez anos 

traendo boa ventura. 

8. O curioso é que daquela 

-non vos é causa de broma-, 

Barriga Verde falab~ 

no naso propio idioma. 

9. Naque! tempo no que a lingua 

. era só o .español, 

os monecos en galega · 

falaban dende o guiñol. 

10. O n.?so pobo sinxelo 

con el se identificaba; 

gozaba coa diversión 

que unha peseta custaba. 

11. O remate, sempre o mesmo: 

cando chegaba á meta: 

"Morreu o demo", di cía; 

"acabouse a peseta". 

12. E todos, todos contentos 

por ese gran des~alabro 

e cadaquén pensaría 

quen sería o tal diabro. 




