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O MERCADO COMUN· E GALIC/A:

CONDENADOS A PERMANECER ENANOS

FELIZ

ENCONTRO

Coloquios de Cristiáns Galegos, Encrucillada, MECGA, XOC, HOAC,
Coordenadora de Comunidades Cristiáns e lrimia, convocan para os dz'as
12 13 14 de outubro 'Ós seus amigos,
mÚita~tes socios ou a calquera cristián gal ego a un Encon tro a berto, en
Sada, (albergue xuvenil) no que se
propoñen, "afondar na nosa vivencia
de Igrexa, máis Popular e máis Galega",
Tódolos convocantes son plataformas ou organizacións cristiáns que de
diversa ma·n eira coinciden na súa inserción eclesial, na súa preocupación
social e na súa vocación galega. Son
tres ·grandes coincidencias, tres amplos lugares de encontro: evanxelio e
Igrexa, o pobo de Galicia cos seus colectivos e clases máis explotadas, a
cultura e o idioma da nosa· Te rra. No
encontro vaise afondar conxuntamente nesas tres grandes vocacións e grandes teimas. Paree ía b o e necesario
atoparse os que traballan con tan
grandes coincid¡mcias, coñecerse máis
e coordinarse algo. Parecía bo e necesario comenzar o encontro afondando
no nos o ser Igrexa, para rescatar en
primeiro lugar a alegría e a forza que
recibimos da Igrexa tantas veces e que
en ocasións as tensións, as fncoherencias propias, da Xerarquía e do gran
corp o eclesial parecerían capaces de
afogar. En segundo lugar, para retomar con ,serenidade e ilusión renovada os camiños da misión eclesial, tanto co anuncio do evanxelio entre o
pobo e desde comunidades eclesiales
de base, como co compromiso social
e político alertado e alentado, como,
por fin, no traballo de seguir asumindo o noso ser galego.
Galicia precisa da Igrexa porque
necesita o evanxelio. A Igrexa precisa
de Galicia, das súas dores e esperanzas
da súa cultura, porque sen un pobo

vivo a quen servir e no que enraizarse
a súa fe vólvese ideoloxía. Que deste
Encontro se xenere enerxz'a, intelixencia e coordinación para o servicio.
Se así fose é m oi posible que sendo o
primeiro Encontro non fose o último.
Alí estaremos.
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NOTA
Pedimos ós nosos lectores
disculpen a demora deste número
obr~gada pola falla
do flúido electrico.
RADIO FENE é a segunda emisora dun concell o que funciona en Gal icia despois do peche da do Oleiros. As emisoras municipais
de Fene e O ·Grove son unha excepción no
noso país, pois en Cataluña funcionan máis
de oitenta destas emisoras.
UN PLAN ECONOMICO GALEGO é o
que nos cómpre frente ós Pactos Sociais que
se forman en Madrid ás espaldas dos sindicatos nacionalistas. Un plan que tería en conta as nosas fontes de enerxi'a e que revertise
na nosa nación os recursos que xeneran: por
exemplo os cincuenta ·mil millóns que ganou
Endesa o pasado ano e que na súa maior
parte obtivo da mina das Pontes de García
Rodríguez (A Coruña).
A SUSPENSI ON DE PAGOS afectou a
unhas corenta e sete empresas galegas no último ano. Mentres tanto agárdase unha nova
lei para evitar camuflaxes e máis trucos que
moitas veces empregan algúns empresarios.
A nova lei someterá a unha maior viX'ilancia
os patrimonios que hai detrás das ~mpresas.
GALEGOS E PORTUGUESES acordaron ac'b.lar conxuntamente para salvar a vida
do río Miño. Tras de cetebrarse toda unha
semana a· campaña 11Salvemos o Miño" promovida por ADEGA (Galicia) e que contou
coa colaboración de ecoloxistas portugueses, anúnciase agora para o día 13 un acto
conxunto en Caminha (Portugal) con presencia de Adega para tratar dQ mesmo problema: salvar a vida do río Miño.
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iQuen me des(! ter un traxe
feito dun panos/alano
para poder itf/e á boda
que está montando o meu amo!
¿Que adov los levaría
para que fose fermoso?
¿Que coor escoller/a
para face/o precioso?
As cores que fosen·ledas:
roxo, verde ou'azul,
castaño claro ou more/a,
porque a Deus vaille a /edicia,
el quere que a xente viva
leda no seu corazón,
contenta no seu trabal/o,
sen as penas do asob.all o,
co gozo grande da unión.
O traxe que eu levase ·
tena petos rachados,
non sexo que api/oase
nun mundo de marxinados.
Ademais, icomo bailar,
se teño os petos cargados!

Domingo vinteoito
do tempo ordinario

PARABOLA DOS CONVIDADOS Á BODA
Tomando Xesús a palabra dixo:
- Parécese o Reino de Deus a un rei que celebrou
a boda do seu fillo. Mandou os seus criados a chamar
~ convidados á boda, p~ro estes non quixeron ir.
Vol veu enviar ou tros criados, encargándolles: "Dicidelle 6s convidados: Mirarle que teño preparado o
banquete, xa están mortos os becerros e mailos demais animais cebados; todo está disposto: ¡vide á boda!" Pero eles, sen lles faceren caso, fóronse un: ás
súas leiras, outro 6s seus negocios. · Os demáis botáronse enriba dos criados, maltratáronüs e matáronos.
Entón o rei, todo indignado, mandou ós seus
exércitos, que acabaron cos asesinos aqueles e prenderon lume á cidade. E .díxolles ~ criados: "A boda
está preparada, pero os convidados non a merecían.
lde, pois, ás encrucilladas dos camiños; t: a cantos
atopedes, convidádeos. á boda".
Saíron ~ camiños os criados e· xuntaron a tódolos que atoparon, bos e malos, enchéndose de convidados a sala da boda.
Cando entrou o rei para estar cos convidados, viu
a un home que non vestía traxe de·boda, e díxolle ós
camareiros: "Atádeo de pés e mans, e botádeo fóra
ás tebras, onde será o pranto e mallo renxer dos dentes. Porque os chamados son ;moitos, pero poucas os
·
escollidos.
(Mateu 22, 1-14)

No petiño da chaqueta
un pano das mans bermel/o
para enxugarlle as bágoas
a ca/quera compañeiro
que ó mellar asiste á boda
envolto en mil sofrimentos.

Os zapatos de paiaso .
.anchos e / ongos a bando,
para chantarme na Terra
con pasosinxe/o e fondo.
iQuen me dese ese traxiño
para poder irá boda,
e gozar da invitación
cunha a/egr/a ben tola!

...... #·-......

-··--===-

O · MERCADO COM'
CONDENADOS A PERM

Europa excedente en leite
En Galicia empeza a coñecerse que a entrada na Comunidade Económica Europea pode resultar preocupante ou moi
preocupante para o noso campo e en especial para a nosa gandería e o sector lacteo en xeral. Nestas mesmas páxinas de
lrimiateño falado en outras ocasi6ns (vede nn. 47,50,147),
do tema. Parecía que o consolo de moitos estaba no FEGOA,
organismo da Comunidade que garantizaba a compra de todo
o leite que sobraba do consumo se antes as industrias llo transformaban en manteiga ou leite en pó para podelo conservar e
almacenar. Pero esa "mina" parece que chegou a un tope. E
por iso en Europa están facendo tamén a 11 reconversión" do
leite: como a dos asteleiros aqui, ou a das siderurxias. A razón
era que Europa produciu en 1983 un 18 por cento máis leite
do que puido consumir en toda erase de productos. lacteos.
Oeste xeito o FEOGA estaba resultando moi gravoso para a
economía comunitaria; como os presupostos da CEE non aumentaban, os ministros da CEE tocaron diana e comenzaron
coa "reestructuración" ou "reconversión" do sector lácteo:
era o 31 de marzo do 1984.
As "cuot:as ": proibido medrar
Desde abril deste ano 84 ata marzo do 89, cinco anos, a
CEE a través do seu organismo FEOGA somente garantizará a
compra do que cada país producía no ano 1981 co único incremento do 1 por cento, é dicir, que garantiza a compra para
cada país de menos do leite que produce na actualidade, pois
desde o ano 81 non aumentou a producción na CEE no 1 por
cento senon en máis dun 6 por cento. Terán que rebaixar a
producción.
Está previsto que todo o leite que sobrepase as cuotas fixadas terá que pagar unhas tasas, según os casos, do 75 por
cento ou do 100; é dicir, que na practica non llo pagarán.
Ma primavera deste ano houbo ademáis outros paos para
o sector lacteo. Por un lado o precio indicativo para este ano
84 conxelouse e será igual que o do ano 83: xa expliquei noutra ocasión que alí os precios non se indican de setembro a
agosto como en España senon de abril a marzo. O se~ndo
pao foi aumentar a tasa ou recargo de "corresponsabilidade",
que consistía en rebaixar nun 2 por cento o precio que lle tocaría cobrar ó productor por litro deleite entregado para axudar 6s cuantiosos gastos (sempre con perdas) da exportación
dos productos lacteos sobrantes. Pois esa tasa para este ano 84
pasou do 2 6 3 por cento, de maneira que na CEE cobran no
84 menos que no 83 por 1itro de leite.

Problemática para <

o

Reconversión do sector lacteo: <
Pola directiva 159/1972 da CE
modernización de explotacións que
incorporación de agricultores mozo
xente acollérase a ese plan e está er
portantes inversións de capital) dt
máis leite para desempeñarse e fac
ción, lque facer con eles, se agora ¡
e arnda na práctica· mandan rebaixa
ano83?
En Francia, xa desde abril dest
xubilación dos maiores de 65 e tam
tantes subvencións. Pero non só pa
non t:amén as súas vacas. Desta mar
hilados" deixeri de producir 1.500
que poderán producir en cambio es.
de modernización e os gandeiros me
vo a súa explotación. Téñase en coa
taña hai xa 9.000 peticións para ac1
•'homes e vacas" e que eses 1.500 n
produci6n de leite en toda Galicia.

Xi:

tJN E GALICIA
ANECER ENANOS

> sector lacteo

caso de Froncia
E fixáhanse axudas para a
tentaba favorecer tamén a
s ó sector lacteo. Algunha .
l situación (despois de im~ poder e deber producir
er rentable a súa explotaH ''cuotas" poñen un tope
1r a produción por país no

J

:e ano están favorecendo a
1én de 55 anos con impor1ra xubilar os gandeiros seaeira esperan que eses 11xumi116ns· de litros de leite .
as granxas acollidas a plans
:>zos que empezaron de no1ta que só na parte da Breollerse a esa xubilaci6n de
1illóns de litros equivalen á

Cando as barbas do veciño vexas pelar... "
As medidas que estou comentando son duras. Sobre todo
para os países que poderían aumentar a súa producion de leite porque consumen moito máis do que producen como sería
o caso de Italia que importa 1.000 millónnte .litros deleite.
Pois tampouco a Italia lle deixan medrar a súa produción. A
única excepción foi Irlanda porque se puxo ·moi forte nas negociacións e se xogaba algo moi importante para a súa economía.
Galicia: poden condenarnos a ser enanos
Galicia, cunha política adecuada e sen facer milag es, podería aumentar a súa produción leiteira nun 50 por cento en
só catro ou cinco anos. Co de5enrolo da Campaña de Sanidade no gado, coa mellora xenética do mesmo, con mellor capacitación da xente para conseguir abonados e alimentación do
· gado máis baratos e racionais, incrementaríase moitísimoa
produci6n leiteira·. Pero o problema é que non é que poida incrementala senon que debe: para a xente do campo_é vital poder producir máis para poder vivir cun mínimo de dignidade. ·
En Holanda cada gandeiro entrega un promedio diario de 400
litros de leite, o promedio de Galicia pó<jese calcular arredor
de 40 litros: somos logo uns enanos comparados cos holandeses e, en xeral, anque algo menos, comparados co promedio da
Comunidade Económica Europea. Se se aplican a Galicia as
medidas aplicadas a tódolos outros países (coa única excepción de Irlanda) condenarannos a ser enanos. Que non deixen
engordar máis 6s gordos pode valer; pero que llo proíban tamén 6s flacos e esfamiados (sector lacteo galego) ademáis de
ser unha inxusticia, é un atentado contra a nasa econorm'a,
contra a economía de moitas familias humildes.
Se o goberno do PSOE tivese en conta a Galicianas negociacións previas poderíamos ser máis optimistas, pero ternos
claros indicios de que atende moito máis (en parte porque están máis organizados e berran máis) os intereses dos agricultores de Cataluña, Levante e Andalucía ~ negocia a entrada na ·
CEE pensando máis neles ca en n6s. O campesino galego ademáis de incrementar a calidade do seu leite, e os que estean xa
neso tamén a súa produci6n (sería suicida poñerse agora a
montar unha granxa de leite), deberán organizarse moitísimo
máis en <;90perativas e sindicatos 1e · que.ren poder parar .algo
os paos que nos veñen en riba.
Eliseo MIGUELEZ DIAZ

SanUago.
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UN
GRAN E!PECTAC
¡Que grandioso espectáculo o dos
Coros do Exérci to Ruso que nestes
tempos andiveron por Galicia! Tiven
a regalía · de poder asistir a unha das
súas actuacións, e verdadeiramente
pagou a pena. A min polo menos pagouma. Disfrutei moito, tanto polo
espectáculo en si, coma pola súa "circunstancia'',
.
Para min a "circunstancia" xa coemnzou pola mañá do dla da actuación , cando unha dama me dixo que
pensaba tamén asistir, pero...
- O que me mete medo é pensar
que poidan poñer unha bomba os de
ul traderei ta.
Costa traballo perde-los medos.
· Logo nada máis entrar no recinto
no que' se desenrolaría aquel sublime
espectáculo, marmulloume en voz
baixa outra señora:
- "¿No nos tomará la gente por
comunistas al asistir a esto?"
A min para tranquilizala non ~e me

•
ocurriu nada mellor
resp nderlle:
- A vostede non ;señora, e a min a
xente non me coñece.
Cando despois, no intre de comenzar, fixeron saber polos altavoces que
viñan como embaixadores de cultura
e paz, marmullou alía carón un home ·
de pelo branco:
- Paz, sí... ¡Se non vos coñecéramos!
Foi desenrolándose o acto nun clima afeNoado, pero cando se arrincaron co "Kalinka, Kalinka", sentenciou outro, moi sabido el:
- ¡Ahi vai! ¿A Rianxeira rusa?
No descanso non tiven máis remedio ca mirar para atrás mentres escoitaba este diálogo:
- A min mentíronme cando estudiaba.
·
- ¿E logo?
- ¿Eses serán rusos, rusos? ¿O que
se di verdad e.iramen te rusos?
- Son. ¿E pois?
- E pois, eu coidaba que terían rabo, cornos e pés de cabra.
Tamén men tres duro u o descanso,
os militantes dos distintos partidos,
presentes na sá e ocupantes dos primeiros asentos, erguéronse e conversaban entre eles ben á vista. dos espectadores moi animadamente. Seguramente sería para te-la xente entretida
e que o descanso non fose un baleir.o.
A alguén chambulle a.atención que
dous de partidos diferentes se sorrisen
mutuamente, pero non faltou quen
,
ina tizase :
- Ensín~se os .dentes. Parece que
sorrln, pero o que queren é roerse.
Eu non dirla tanto ... Foi ·un gran
espectáculo. Pagaba a pena.
X.M. CARBALLO.

POBOS ESQUECIDOS
NOS MEDIOS . DE COMUNICACION
Existen países na terra dos que case nunca oímos falar na televisión, radio ou prenss
Mesmo semella que non debe pasar nada no
camiñar cotián do mundo. Os seus homes e
mulleres -tanto os de a pe coma os seus gobernantes ou intelectuais destacados-, ó parecer non fan cousas de interés para a historia das nacións; non valen un peso no que se
deu en chamar "contexto internacional". E
a pesar dese silencio manexado, viven tódolos días con problemas, ilusións e ledicias
iguais ás de calquera cidadán europeo ou
americano.
¿Cando se oen noticias procedentes de
Malasia, Togo, Malí, Birmanfa, Laos, Gabón,
Libet'.ia, Guyana. ..? Soamente soe desprazarse alí un corresponsal e unha cámara dunha
prestixiosa axencia informativa, no caso de
teise producido algunha calamidade colectiva: milleiros de mortos por inundacións,. terremotos, erupcións volcánicas, accidentes
aéreos, etc. Outro motivo de achegamento
tamén pode ser co gallo de filmar algunha
tribu exótica lixeira en roupas, con anelos
no nariz, pel debuxada, .e que se expresa
nunha extraña linguaxe moi melódica cando
están bañando ós cativos nunha lameira. As
reportaxes servirán para pasamos ós occidentais en programas de televisión das noites de inverno. E nada máis.
Tódalas denominadas "guerras locais"
~nimadas case sempre polas grandes potencias famentas de vender armas para apoia-las
súas industrias e medrar na renda pe.r cápita-, constituen outro foco informativo. Al·
gún comentarista ten manifestado que, por
exemplo nos Estados Unidos, é xa costume
almorzar coas imaxes arrepiantes das matanzas no Salvador, sen despertar sorpresa ningunha a mestura dos ovos con xamón complementados coas balas e os choros dos in-

defensos. Xa houbo quen dixo tamén que as
guerras son orga.riizadas polos ricos e nelas
morren os pobres. Ocupan boa parte do planeta: Chad, Lfbano, Afganistán, Angola, Sabara Irán e Irak, Nicaragua (onde se tenta
fren~ descaradamente unha das revolucións
máis fermosas da historia da humanidade).
Do acontecer noutros pobos chegan novas cando o sangue e a inxusticia non p~den
agacharse, normalmente en datas de aniversarios vergoñentos: velaí o martit·!wdo Chile
o inmovible Paraguay da dictadura, o Haití
aínda feudal, a Guatemala exterminadora de
campesiños, a racista Sudáfrica, os desaparecidos arxentinos.
Desde Galicia, onde tamén sabemos tanto de esquecemento secular, unha actitude
cristiá e solidaria non pode ignorar que, detrás dos temas comúns na información diaria, fica máis de medio mundo, con nenos,
mozos e vellos tan vivos e humanos coma
nosoutros. Por certo, un ano despois, ¿que
será daquela Granada do Caribe, invadida
polos ianquis coa promesa de convertela
nunha illa do paraíso, por medio do seu
"way of life" ou sistema de vida e moitas
doses de cocacolonización?, ¿é posible algunha ilusión nos que acudan a votar no
recentemente anuncirida.S eleccións do 3
de decembro?, ¿como vivirán agora aquelas xentes que non entenden nada do qu_~
significan os intereses xeoestratéxicos da
USA?
T ALOURO ]}E VELAS-Vffi
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Os nosós bispos publican
un documento social
para denuncia-lo paro
e a reconversión naval.
O escrito é moi xeitoso,
?i . e infórmame un amigo
que lle foi encarregado
á . Escola Social de Vigo.
Resu1ta ·moi encomiable
este encárrego ós expertos:
queremos nós desde aquí
aplaudir estes acertos.

Unha crítica. se escoita
ll
H
que resulta abondo fonda: ~~
os bispos, [alar ben falan, Ú
pero andan noutra onda.
ll
?l
B~nvida esta pastor~!,
~
azndti que leve conszgo
recordtir que, predicar
non é o mesmo ca dar trigo.
Algú.ns lembran que aínda
agarda o seu cumprimento
do Concilio Pastoral
~
tanto antigo documento.
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O QUE PASA CADA DIA

o

que sucede ca da día c·quotid ¡., ,,
en latín) é en galego co tián, ou e o liá,
se é feminino. Perdoade, irimegos,
que decote ou <f,e cotío (frecuentemente, case ºc,aua día", traía eu o latín a conto. Evo-lo pan noso cotián
da lingua galega.
As cousas cotiás son tamén diarias.
Así . como nós, do sus tan tjvo latín
"dies" dicimos udía", outros idiomas
da Romania (procedentes do lafín)
parten do adxectivo "diurnus": ••bon
giorno", din os italianos, mentres os
franceses din uhon jour" e no provenzal (sur de . Francia) dise "jorn".
Pe ro nós non qu e damos atrás e de
º d iurnus" derivamos, por exemplQ,

xornal que é o salario que recibe polo
traballo dun día un xornalerfo. Tamén a unha publicación cotiá se lle
chama xornal, diario ou periódico, e
periodista ou xernalista á persoa que
escribe neses medios de comunicación. E ben seguro que non h ai irim ego que non quixese ver tódolos días
ese telexornal que precede ó telediario, palabras equivalentes e válidas
am has en gal ego.
· E como hai máis días calongainas,
seguiremo s con este asunto.
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