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O ESTATUTO DO LEITE
Labrego: Renovarse ou morrer.
Goberno: Que cumpla o prometido.
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Mi ~

primaveras mais

A remates de fe breiro celebrouse en Mondoñedo o cabodano do escritor Alvaro Cunqueiro. Trátase dun poeta e novelista de entre o mellorciño que hai en España nos últimos tempos . Era un home sinxelo, dos bos e xenerosos, que levaba· a nosa fala no seu corazón e na súa
preciosa pluma.
No seu nicho vai unha frase q ue el mesmo escollera e que, aproximadamente, di así:
"Aquí xaz quen coa súa obra fixo que Galicia durase mil primaveras mais". Agora que xa enceta
a segunda primavera sen Cunqueiro, pero co seu recordo , nós haberp.os recoller a semente que el
botou · o amor á nosa fala. Cunqueiro dixo que Galicia perduraría se non perdemos o noso idioma . Os de lrimia pensamos o mesmo.
.
.
Nos nosos tempos moita xente está vol vendo á estima da nosa fala: Pero -sOn tempos de
loita e resistencia, porque a televisión e o radio están invadindo tódolos currunchos da nosa terra e a in da falan moi pouco galego. Que a memoria. de Cunqueiro, que cultivou con tanto agarimo e ar1 e o n oso idioma , sexa estímulo e alento prós bos galegos.

•••

••••

Case desde tempos dom ític0- Delio Rodríguez a volta ciclista a España non pasaba po r
Galicia. lSerá un agasallo do Ano Santo ? O d ía 20 de·abr il a Vol ta a España principia en Santiago de Compostela, pra reco rrer ó di a segu inte Santiago-Coru_ña-Lugo. Dámoslle a benvida ós
esforzados da ruta. Este ano co Mundi al de fútbol irnos te r deporte arreo. O caso é que chegue
un día en que o deporte, adema is dun espectáculo , -se convirta nun exercicio do que todos poidan disfrutar por medio de campos, velód romos e todo iso do que Galicia está tan escasa .

••••

Xa están aprobado s os precios agrarios prá próxima c·a mpaña. Os agricultores castelán~ ·
estarán moi contentos: subiron os cerea is, que eles cultivan moito, un 16 por cénto. O leite, en .
cambio, que tanto traballan os lab regos galegas, somente subiu un 1 O por cento e terá un precio
mínimo de 25,75 pesetas .

••• •

Estase fa cendo unha le i ·pra qu e os labregos que traballan por conta propia poidan ter
dereito á pres~ación cando estean suxetos a ca lquera incapacidade trans itoria ou temporal: que
cobren cando está n de baixa, co mo sucede cos traballadores da industria ou cos empleados.
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. QUEREMOS VE.R A XESUS

Xesús, amigo e compañeiro noso,
nosoutros querémoste ver,
o mesmo que esa xente do Evanxelio.
Nosoutros queremos saber
qué pensabas da vida e da xeilte,
cómo facias as causas,
a quen defendías,
e pQr quen loitabas Ti,
quen che roubaba o corazón
e o pen$llmento, ·
quen che quitaba o sano
e quen poñía acougo na tlla vida.
· E Vlls Ti e disnos
·que ten éxito na terra
quen marre pra que outros teñan vida
(como o gran que se sementa).
E vas Ti e disnos
que pensar no dun e xa mais nada
é vida sen vida,
.
.
é marte segura e amargada.
E vas Ti e disnos
que o asunto non é doado,
que costa sudar sangue
e andar co espírito turbado.
E vas Ti e disnos
· que temas o triunfo asegurado,
un lugar cabo de Ti,
o aprecio do naso Pai amado.
E nosoutrospoñémonos a pensar
en tódalas veces que marremos
pra que os outros teñan vida:
ó ceder o paso pra unha pista,
ó nos unir a unha protesta,
ó dar os cartas prá festa,
ó esquencer o desprecio dun veciño,
ó perder tempo indo ásxuntas,
ó decir a verdade anque me amole,
ó trabal/ar por un ben comunitario,
ó responder con_ ben ó mal que me fixeror.

t

EV ANXELIO SEGUNDO XOAN (12,20-33)

AJgúns dos que subían a adorar no día da Festa,
eran gregos. Achegáronse a Felipe, o de Betsai·

da de Galilea, e pedíronlle:
Señor, queremos ver a Xesús.
Foi Felipe e díxollo a .Andrés; Andrés e mais
Felipe foron decirllo a Xesús. Xesús respondeulles:
Chegou a hora de ser glorificado o Filio
do Home. Con toda verdad.e volo aseguro: se o
gran de · trigo cae na terra e non morre, quedará
el só; pero se morre, dará froito dabondo. Quen
ama a súa vida,· pérdea; ~as .q uen odia a súa vida neste mundo, poñeraa a salvo para unha vida
eterna·. Se algún quer servirme, que me siga; e
alí onde estou Eu, estará tamén o meu servidor.
Se alguén me sirve, hao honrar o Pai. Agora o
meu espírito está turbado. ¿E que hei de decir:
Pai, sálvame desta hora? ¡Mas se para eso cheguei a esta hora! Pai, glorifica o teu No me.
Chegou entón unha voz do ceo:
Xa o glorifiquei, e glorifiqueino aínda de
novo.
O oilo a moitedume ali presente, decía que fora
un tnuio; outros decían: "Faloulle un anxo".
Xesús interveu decindo:
Esta voz non ·foi por Min, senón por vós.
Agora é o xuieio deste mundo; agora o .príncipe
deste mundo vai ser botado fóra. E Eu, carido
sexa ergueito da terra, atraerei a todos cara a
Min.

.·

Decía esto, indfoando de que morte había de
morrer.

E estando nestes pensamentos
sentímon.os atraídos cara Ti, .
sentímonos contigo gran de trigo
pra o pan novo desta Terra.

ESTATUTO DO LEITl

Un reglamento pró leite
O 24 de setembro saiu no Boletín Ofidal do Estado o
real decreto 2166/ 1981 "Reglame.nto Estructural da Produción leiteira" que afectará dun xeito importante ó futuro do
campo galegó.
Ven ser o que se chamou estes últimos anos "Estatuto
do" Leite" e que despois de estar nas Cortes dous anos como
proxecto de lei e de ser obxecto de fortes discusións, saiu non
como lei senón como decreto (como se sabe un decreto pode
anulalo outro decreto do goberno, en cambio.unha leí pra ser
cambiada precisa o acordo do Parlamento).
Non perder o tren
O día 31 de marzo acaba o prazo pra que se inscriban
nas Cámaras Agrarias todos aquefos que no futuro queiran ter
o título de produtores deleite.
O señor Xaime Rey, Conselleiro de Agricultura da Xunta
de Galicia, declaraba o 7 de marzo ó perióclico La Voz de Galicia: "o que non se inscriba quedará marxinado de calquera
axuda oficial''.
En efecto, o Real Decreto di no seu artigo 3°:
" "As medidas de apoio pra millorar a estrutura de produción
do leite, poderán recaer somente sobre as explotacións existentes cando entre en vigor o Reglamento Estrutural.
Tódalas explotacións que o soliciten quedarán incluídas nun
Rexistro Provisional e poderá acceder ó título de "Granxa de
produción leiteira" cando cumplan as condicións mínimas que
se establecen a tal efecto" ".
O que piden: Condicións mínimas
O título de "Grarixas de produción leiteirá" vai ser importante no futuro. E posible que chegue o día no que só lles
recollan o leite ós produtores titulados, sobre todo se-se entra
no Mercado Común.

Nós ímonos referir ás condi1
lo de produtor de leite se lle van
familiares", é decir" aquelas nas q
mitade do seu tempo 13:boral e que
a hai, non cobre mais do 5O por c.
de grailxa, que é a mais común en (
• • Mínimo 11 vacas reprodutor
non chega ás 11 vacas, ter
30.000 litros deleite (prorne1
• • Cortes .modernas e hixienic;
evacuar o esterco .
• • Equipo de muxir mecánico t
mento e conservación do leitt
• • Gado sometido a control sa
tuberculose, mamite e ou

E: Alerta pró campo !

poidan determinar. O mesmo tempo a reprodución das
crías d.eberá ser selecta e controlada.
Como se ve, as condicións mínimas non son pouca cousa. Hoxe hai poucas familfüs das 250.000 que se adican en Galicia á
Agricultura e Gandería que poidan cumplir eses requisitos. Recordamos que non se esixen pra agora senón pra un futuro próximo e contando coas axudas que promete o mesmo decreto.

A Asociación camiño dos pequenos produtores
Os pequenos produtores deleite quédalles un único camiño: asociarse con ou trós veciños pra construir o que o Decreto chama: "Centro vecifüJ de e~itrega deleite". Este Centro
debeiá entregar diariamente mais de 100 litros deleite tendo
un servicio común de filtrado, enfriamento e conservación do
leité. Individualmente cada asociado deberá cumplir as condicións de cortes hixiénicas, muxido mecánico e control sanitario do gado.

Que ofrece o Estatuto do leite·
cións que pra acceder ó títuesixir ás chamadas "granxas
ue o titular emprega mais da
a man de obra asalariada, se
en to do traballo. A este tipo
:;alicia, esixiranlle:
·as de 2 ou mais anos, ou se
unha produción anual de
dio de 83 litros diarios).
as, con auga, e sistema pra
~

sistema de filtrado, en fria-

o

"'·

nitario e libre de brucelose,
tras enfermedades que se

Polo de agora un Útulo. E tamén unha promesa: medidas
de apoio pra millorat a estrutura produtora do leite. O decreto
fala de asistencias técnicas e de axudas pra todo en forma de
subvencións e cretos ("créditos") P.ra millorar a estrutura básica da granxa, prá rnillora do gado' prá produción e conservación de forraxes, etc. etc. todo iso sen concretar aínda. O que
si queda claro é que ises apoios e axudas beneficiarán somente
ós que figuren inscritos no Rexistro Provisional de Produtores
deleite.
Queremos recordar que son as 'Cámaras Agrarias as enéargadas de inscribir a quen o solic.ite e que o prazo remata_o xa
próximo 31 de marzo. Cremos que m1igún labrego galego debe. ría quedar fóra dese Rexistro Provisional, non vaia ser que esta
vez o goberno cumpla as promesas e ofreza dé verd.ade as axudas que promete. Que así sexa.

Estaba eu un día botando a auga ó prado. E. mentres, apoiado no rodo fumaba un
pitillo, véume á cabeza esta ocurrencia:
Estívenme fixando en que os raios dos
coches que pasaban pola carretera, ó chegar
á esquina da miña leira, tiñan que parar case
de todo. ¡A voltá era condenada~.
Edandovoltas. á cabeza dixen: ¡Boh ... ! Ese
NON HAI DE
currullo que teño
ahí valer non vale
pra nada: pedras,
siJvas, or'tigas ... Si
co1Jo o tractor e
achaio todo e paño despois unha
cerrume de alambre, astra a finca
non perde nada e
eu hei ser rico igual.
E ¡meu <lito meu feíto! Algún veciño quedou extrañado do
asunto.
Parece
que nunca se vira
causa igual no pobo. Y astra a miña Manuela me
dixo: "¡Ti estás
tolo ... queres acabar con todo, nonsí'?".
Mira, Manueliña - díxenlle eu- ti. leve o dengue, inda es unha boa
muller ,, inda che gusta ir á mis'1:, e tal e que
sei eu, e inda non sei como non te das de
conta a·estas cousas que podíamos facer todos. Así os pobos irían millor. ¿Ti non escoitas á xente cando di que unha cousa é falar e outra o dar trigo? Pois isto chá.mase dar

contenta. Xa di que
· do d
un pode ser algo felizenesta t r
·E os veciños ......hai de todo: Algúns
danno todo por ben feíto e din: así habíamos
facer todos. Outros coidan que me pagou Obras Públicas, e
outros seica dín:
QUE
"el tolo non é; por
cartas non o fixo ... ¿qué aguillón
lle andará por den~
tro?".
Pero cada un
que diga q que
queira, que xa o
ha decir. O caso é
que agora a volta
aquela- des_apareceu, e como se ve
moi ben,. pasan os
mozos coma cen. tellas nos seus coches.
E .cando es.t ou botando a auga· ó prado vexo ¡
pasar, sen acortar
o paso , os tupsmos, o coche da
línea e os mesmos
tractores ... Eu miro e coido que astra me parece como se me dixesen
algo.
Non sei, ó inillor non me din nada. Ha
ser unha imaxinación miña . Pero eu, por se
acaso , parece que disfruto decíndolles aló
dentro de min:
- "Nop. hai dé que, meus amigos. Boa
viaxe . ¿Que menos se pode.facer?".

1

A MOCEDADE REBELDE

N

ESTA sección de IRIMIA, feita moi
especiahnente pensando na familia,
pra que sirva de axuda á reflexión e
á educación ó anoitecer "a carón do lume",
cáseque sempre falamos dos nenos. Pro hoxe
irnos falar dos mozos; concretamente dun
aspecto moi seu: a rebelión xuvenil.
Sempre foron os mozos uns rebeldes.
Con causa ou sen ela: é un elemento constitutivo da mocedade enfrentarse co muro ·da
xeración que a precedeu pra tirar con el ou
pra cambialo, porque non lle gusta. E ... ¡pobres dos homes que non se reviraron na súa
mocedade ! ¡pobre da xeración conformista
que aceptou sen mais o que recibiu !
A rebeldia xuvenil ten unha doble raíz:
• Unha raiz psicolóxica, ou sexa, que
. nace dentro deles: a necesidade de afirmar a
súa propia personalidade e autonomía. A
ruptura cos vellos costumes do neno que aceptaba pasivamente o que lle daban.

• Unha raiz sociolóxica, ou sexa, que
se refire ó seu entorno social: é a protesta
contra un mundo feíto polos "maiores", que
non deixa sitio, lugar nin traballo prá xente
nova, nin prás ini_ciativas novas e dos novos .
Nas últimas décadas esta rebeldía foi
revestindo unhas características novas: os
"yeyés" e os "hippies" dos anos sesenta,
xunto con toda a contestación cultural e política contra da sociedade occidental; e os
"punks" e "pasotas" que están agora de moda, aburridos da vida, desencantados dunha
sociedade á que non lle ven traza e da que
din "passar" poñéndose á marxe. ¿Qué ocurre? Unha enquisa feíta non hai moito en Galicia daba como resultado que a maioria dos
mozos están desencantados do seu futuro.
¿E nós? ¿Que postura tomamos? ¿Refugo ou fago esforzos de comprensión e solución?
Esta é somente unha pincelada. Pero
non podemos re_m atar sen decir que o fu tu ro
da humanidade está nas mans destes mozos,
e compre dar razóns pra VIVIR e ESPERAR
un mundo novo , se non queremos que o futuro do noso mundo sexa tan mouro coma o
fume das fábricas.

¡ Eí, Xovenca ! X a hai tempo ,
cando voltaba da leira
munx z'at e o t eu amo
pra darlle o leite á leiteira.

Xa o dibuxou Castelao:
en Galicia paces tí
e o Capital fai que teñas
os teus ubres en Madrid.

Ela pola mañanciña
érguese e despabila
pra levar o teu produto
e almorzaren os da vila. ·

A gora, un estatuto
pró teu líquido che dan:
os do Goberno prometen,
xa veremos o que f an.

Despois fábricas viñeron
que che arrinca~on o leite
e lle sacaron a tona
pra que o rico se aproveite.

Con todo, dille ó teu amo
polo que agora barrunto
que aproveite a ocasión
pra modernizar o asunto,

Quen te mantén é o labrego,
el é que munxe os teus tetos,
pero os intermediarios
son os que enchen o peto.

Nada mais,' Xovenca miña,
e t í es ben merecente
do aprecio que che ternos
·
en Galicia tanta xente.
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lrimia" pódese mercar:

• En Santiago: Librería ~' Agarjmo". Praza de Cervantes.
• En
Coruña: Librería "Nos". Praza do Libro.
• En Lugo: Librería "Biblos"~ Dr. Fleming.
• En Pontevedra: Librería da Estación de Autobuses e Librería Seoane.
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