
i moa facendo memoria: 

r ecobrando o ser plego 
• que esqueclmos. 

1 mos sementando patrla: 

man con man inxertandoa 
• entre os veciños. 

1 moa facendo outra historia. 
a favor dos rebalxados e 

oprimidos. 
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A VOZ DO CAMPO 

Vellos e mozos, mulleres e homes, o rostro vivo 
· da Ga/icia rural por fin fa/ou en voz alta. Foi a 
meirande manifestación de gandeiros na historia 
de Galicia e unha das meirandes da historia da 
nasa nación galega. Foi unha protesta unánime do 
campo galega representado nos seus familiares e 
veciños, presentes o pasado 28 de febreiro na 
Coruña, feíta con voz firme, civilizada e pacífica 
que non debe ser desoída polo goberno nin polo 
resto da sociedade galega. A presencia, as pan
cartas, os gritos, a unidade do campesinado arre
dor da "Plataforma unitaria en defensa do sec
tor lácteo" deben producir frutos de solidarie
dade e medidas de goberno, que poñan remedio á 
inxusta condena que pretende manter o campo 
galega permanentemente anano, sen posibilida
des de medrar. 

O tratamento informativo da manifestación e as 
primeiras valoracións gubernativas non parecen 
expresar o eco e o diálogo que o problema 
merece. 

De entrada, moitos dos que estivemos alí sentí
monos estafados. Polo trato cativeiro e requeno 
da información que a/gúns medios estatais deron 
dela, maiormente a TVE. E polo retrasada que a 
ofreceu a TVG nun alarde de incapacidade 
técnica. 

Estafados tamén pota valoración do número de 
participantes, que os organizadores tasaron en 
80. 000 nun cálculo nada esaxerado e en base a un 
reconto dos 1000 autocares que se achegaron á 
Coruña, e que de maneira indigna e falsa fontes 
gubernativas rebaixaban a 25. 000 

Debemos valorar como moi positiva a convoca
toria unitaria da manifestación respaldada por tó
do/os políticos galegas con representación parla
mentaria, agás o PSOE. Valora/a pero non por isa 
deixar de criticar o comportamento dunha X unta e 
dunha Alianza Popular que hai máis de cinco anos 
que nos goberna e que só agora, quizáis tarde 
piaches, acordouse dun grave problema que ela 
pu ido e debeu paliar con medidas de presión e de 
goberno tomadas a tempo. Vaia aquí a nasa máis 
severa crítica para ese partido e para un inepto 
presidente que tanto respalda a anterior política de 
pechar o/los e ouvidos ó que moitos anunciaron 
hai anos (IRIMIA entre eles) como amenaza para o 
naso campo_, como a do conselleiro actual máis 

(Segue na páx . 6) 

O campo despertou 
perta de 100.000 labregos palas ruas da Coruña 

IRIMIA tamén 
estivo alí 
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SEGUEN OS LANCES ESPERPENTICOS na política 
galega: o Delegado de Cultura de Lugo urxe ó Alcalde 
de Lugo para que mande· a policía e deteñan as obras 
da Diputación, e mentres tanto a Xunta solicita a inter
vención da policía para que pare os pés ó Alcalde da 
Coruña na desfeita que está a facer a carón do Pazo de 
María Pita. Por certo, a Audiencia Territorial da Coruña 
denuncia ó Concello porter cambeado terreas do patri
monio .do concello co Corte Inglés por un mesmo valor, 
e que agora tasados xudicialmente supoñen unha dife
rencia a favor dos grandes almacéns de douscentos 
cincoentaún millóns de pesetas. Así se administra o 
patrimonio cultural e económico de todos. 

* UN PASO ADIANTE NA UNIDADE SINDICAL veñen de 
da- las centrais: CC.00., CXTG e INTG, non só na cele
bración do Día da Clase Obreira Galega, protestando 
contra da política do PSOE e da Xunta, tamén arte
llando un "Plan ou Programa Galega do Emprego" que 
remate dunha vez coa espiral do paro. As tres sindicais 
pensan chegar ó Primeiro de Maio loitando con máis 
coraxe. 

* A CORESMA DE EUSKADI é dura ... , e así o viven os 
bispos daquela nación , que desde hai anos percuran 
arroxar luz sobre aquela situación conflictiva publi
cando neste tempo duro da Coresma unha pastoral. 
Ademáis de facer unha análise do país, tocan co dedo 
na chaga da violencia , percurando axudar a remedia-la 
situación, cunha teima : " a busca da verdadeira faciana 
do home". 

* A PENA DE MORTE EN ESTADOS UNIDOS é unha 
práctica cotidiana desde 1976 .. . Amnistía Internacional 
denuncia esta política inxusta de execucións. E neste 
" paraíso de liberdades" tamén a silla eléctrica é ra
cista : o noventa por cento dos executados nestes anos 
foron por homicidios de brancas, cando en USA hai 
outros tantos asasinatos de cidadáns negros, e case a 
mitade dos que agardan a execución neste momento 
son negros ou doutras minorías, cando éstes son só o 
doce por cento da poboación total. 

* O HOLLYWOOD GALEGO ben pode ser o pobo de 
Mondariz Balneario na bisbarra do Condado, e non 
porque unha multinacional americana vaia facer unha 
fundación no " gran hotel " adicada á investigación ... 
Senon porque naqueles paraxes estánse a rodar varias· 
películas, agora " Gallego" , despois : " El bosque ani
mado", " Foucellas", etc. Voltan a funciona-los balnea
rios coma " espacios culturais " ... 

* O CONFLICTO LINGUISTICO seg u e a dividir ós nasos 
creadores literarios, con liortas e polémicas. Unha 

mostra destas apaixonadas discrepancias foi apresen
tación do último número de Dorna, a revista galega de 
poesía, onde o poeta Daría Xohán Cabana convidou a 
todos a loitar porque se tale gal ego, e a deixar á marxe a 
oposición entre xordas e sonoras ... 

* A BEATIFICACION DE TRES MONXAS, asasinadas 
no xullo do 36 en Guadalajara, no furor da Guerra 
Civil. .. Para moitos, este acontecemento auspiciado 
desde o Vaticano non é ben ollado, témese a manipula
ción pala banda dos sectores ultras, mais o que é ver
dade é a mostra de amor destas mártires, mesmo ós 
seus enemigos, facendo da súa marte unha actitude de 
reconciliación . 

* A OCTAVA EDICION DE DOUS CERTAMES, co g.allo 
da Festa das nasas Letras, ven de ser convocada : o 
literario de Culleredo , de poesía e narracións, con catro 
categorías de premios: ata os dez anos, ata os catorce 
anos, ata os dezaoito, e desde os dezaoito en diante, (o 
prazo remata o 23 de abril e os traballos poden man
darse á Casa do Concello. Culleredo. Coruña). O se
gundo certame convocado é o " Terra Chá de Literatura 
e Debuxo infantil " con especialidades en poesía, can
tos e debuxo, e con premios para tódolos cursos de 
EXB en tódolos niveis. O enderezo dos traballos é o 
seguinte: Xermolos. Apartado 4. Guitiriz (Lugo) . 

* O NOVO PRESIDENTE DOS BISPOS ESPf\ÑOIS é 
Anxo Suquía, Arcebíspo de Madrid, e que durante dez 
anos estivo no mesmo pasto en Compostela. A súa 
elección foi reñida, e propiciada polos sectores conser
vadores. As primeiras reaccións do Cardeal foron na 
líña pastoral do seu predecesor, quitando ferro ó 
asunto e non apoiando partidos confesionais para Es
paña. O novo presidente, sempre moi hábil , percura 
non dar espantadas. 

* O XUICIO DO SECULO pode se-lo da colza que co
menza nestes días. Aquel envenenamento que produ
ciu perta de seiscentos mortos e vintecinco mil enfer
mos con afeccións moi graves dos que uns seis mil 
aínda non se curaron . Xuício que vai para longo e que 
pode ser unha proba de lume para concientizarnos 
todos. 

* A LEI DE SANIDADE, cando vai cumprir un ano (o 
vintecinco de abril) , é un fracaso na súa práctica: miles 
de enfermos agardándo para ser intervidos, outros nos 
pasillos, falla de hixiene e de boa atención médica. E 
isto nun Estado que ten fachenda de progresista. Men
tres os cidadáns seguen pagando cada vez máis en 
seguros, a sanidade é un servicio público esquecido : si 
en Europa a media de invertimento en Sanidade é do 
8% do Producto Interior Bruto , en España é só dun 5%. 
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Manolo Regal 
Ramón D. Raña 

¿PODEMOS FALAR DE DEUS HOXE? (4) 

Rogativas para que choiva 

Estou seguro, amigo lector, de quemáis dunha vez 
ti e mais eu e mais outros moitos temas feíto oracións 
para que o tempo fose bo, que nos sanase a vaca, 
para que a tilla aprobase o exame, para que non nos 
pasase nada na viaxe. Todos o temas feíto . 

Cando tacemos este tipo de oracións, que é o que 
tai a maioría da xente, o que estamos facendo é 
expresar unha determinada . maneira de entende-la 
presencia de Deus na nasa vida. E imos talar hoxe 
desta maneira de entender a Oeus, porque sincera
mente pensamos que é equivocada e que nos fai 
andar por camiños relixiosos equivocados. 

Deus responsable de todo 

Se eu lle pido a Deus que mande bo tempo, estou 
anunciando, sen pretende/o, que Oeus é o amo do bo 
e do mal tempo, e que el é o responsable de que o 
tempo que tai sexa bo ou sexa malo. Se eu lle pido a 
Deus que cure o cancro (cáncer) do meu pai, estou 
anunciando, sen pretende/o, que Oeus é o amo do 
cancro, e quemo pode mandar cando queira e como 
queira. E así coas demais causas. Lóxicamente, se 
todo canto nos pasa estivese nas mans de Oeus, el 
sería responsable último e principal de todo. E esto 
non é certo. 

Deus non é rival do home 

Nos últimos anos tense discutido e aclarado moito 
todo esto. Ata hai ben pouco tempo, o home desco
ñecía moito do que pasaba na natureza, no seu propio 
carpo e na vida da sociedade. Non sabía as leis físicas 
do chover e do non chover; non coñecía as partes 
todas do carpo e o por que do seu tuncionamento bo 
ou malo. Non sabía por que na sociedade había gru
pos pobres e grupos ricos etc. Onde o home non 
chegaba, alí poñía a Deus. Así resultaba que Oeus 
viña a ser rival do home en poder, e o home rival de 
Deus. Canto máis o home se ía coñecendo a sí 
mesmo e ó mun&o que o rodeaba, máis tiña Oeus que 
recuar e ceder dos seus dominios. 

Na procura de novas formas de crer 

Pero desde hai causa de 100 anos a xente toise 
facendo máis dona das súas causas todas, polo co
ñecemento e polo uso delas. Para moitos esto levo
unos a abandona-la súa fe en Oeus. Se Oeus xa non 
manda no mundo, dicían: ¿para que quera eu a 
Deus?. Pero para outros moitos estes avances mo
dernos /evounos a buscar unha nova maneira máis 
certeira de sentir e de fa/ar a Deus na vida. Tras desa 
búsqueda andamos tamén nosoutros. 

Moitos homes e mulleres buscan unha maneira mais certeira 
de sentir e falar de Deus na vida 

Temos moita sede (3º da Coresma) 

"Se coñeceras o don de Oeus ... El daríache Auga 
Viva" (Xn. 4, 10) 

Ternos sede de moitas causas. Parécenos que 
se tivéramos esto ou aquelo xa seríamos felices 
para sempre. O sentimento de frustración e de 
inquedanza persoal abunda nos nasos tempos. 
Case todos nos atopamos secos e valeiros. Qui
xeramos atopa-la maneira de que a nasa vida 
collera máis sentido e servira para algo máis. 

A muller samaritana descubre en Xesús a Fonte 
da Auga Viva. 

Fai, Señor, que te descubra a Tí como o verda
deiro camiño da miña auténtica realización 
humana. 

¡Quen me dera ver! (4º da Coresma) 

"Eu son a luz do mundo " (Xn. 9,5) 

Eu quixera ver! Sí. Quixera saber para que es
tou neste mundo; se val a pena vivir e ser bó ; se 
ten sentido o que faigo ; se val a pena amar a 
alguén e loitar por algo ; se algún día amencerá a 
irmandade ... 

Non vexo nada claro nin sei que camiño coller. 
Señor, xa que tí é-la luz, alumea o meu vivir ; 

acende no meu corazón a lámpada da túa fe. Que 
os ollas do meu espíritu vexan o camiño que t í 
viñeches abrir neste mundo. 
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CARTAS A UNHA AMIGA PREOCUPADA POLO CONFLICTO DO ABORTO 

3. ¿Rechazar toda lexislación permisiva do aborto? 
Querida Ana: 

Coméntasme o caso de Italia onde 
moitos católi cos votaron a favor de 
que conti nuase vixente unha lei regu
ladora do aborto cando a lgrexa Cató
lica promoveu un referendum inten
tando suprimil.a. E deduces diso que 
hai moitos cató licos que están a favor 
do aborto. 

Pero coido que qu itas demasiadas 
conc lusións. Expl icareime. Hai moi
tos cató li cos que non están dacordo 
co aborto , que o consideran moral
mente malo , pero en cambio aceptan 
como mal menor, e tendo en conta a 
sociedade pluralista na que vivimos, 
unha lex islación que en certos casos 
o permita . 

E iso porque dist ingu imos entre a 
legalidade e a moralidade. En ben da 
sociedade, a leí dos estados non pre
tende ocupar o lugar da lei moral : 
¿cantos engaños castiga a lei civil? 
Moi poucos, o cua l non quere dicir 
que tódo los outros sexan bos. Por 
desgracia hai moita xente que con
funde o legal co moral coma se· todo ~ 
aquelo que a leí permite ou non cas
tiga fose por si mesmo bo. Por iso, 
non podemos esquecer que toda lei , 
ademáis dun ha fu nción prácti ca, ten 
e debe ter, tamén unha función edu
cativa da poboac ión, de xeito que 
sirva para fo rmará xente nun sent ido 
ético que favo reza unha soc iedade 
máis humanizada. E ti , querida Ana, 
que es tan eco loxista, seguramente 
estarás moi dacordo que existan un
has leis que prohiban o maltrato dos 
animáis e da natureza, e aínda as que
rerías máis claras. ¿Non deberá con 
maior razón protexer a vida dos aínda 
non nacidos pero que xa se están 
formando?. 

A nosa xerarquía (e eles son os 
principais mestres na fe e tamén na 
moral) acepta o principio e a práctica 
de que a lei civil non ten porque coin
cidir sempre coa lei moral. Xa o gran 
Santo Tomás ensinaba iso. Pero no 
caso do aborto consideran que o ben 

común da sociedade esixe a protec
ción sen excepcións, da vida dos fe
tos. Dinnos que ese dereito está por 
riba de calquera poder civil pois é a 
base de tódolos outros dereitos da 
persoa humana. Consideran que o 
respeto á vida non abriga só moral
mente ós católicos senón por razóns 
éticas abriga todos. A lexislación que 
ten por fin salvar e favorecer ,o ben 
común non cumpriría a súa finalidade 
se consentise coa marte de vidas hu
manas indefensas. Por iso os nasos 
bispos, aínda nun documento recente 
de finais de setembro do 1986, ani
man ós católicos a trabal lar e presio
nar (acción perfectamente lexítima 
nunha democracia) para crear unha 
sociedade de vida e non de marte que 
inclúa unha lexislación máis protec
tora da vida que a actual. 

¿Estamos logo abrigados non só a 
rechazar a moralidade do aborto se
non tamén a lexislación despenaliza
dora? A lgrexa xerárquica . pídenos 
que traballemos por unha sociedade 
" humana, solidaria e xusta, que se 
rixa por criterios de vida e non de 
marte " . No fundamental hai que reco
ñecer na súa chamada a voz da fe 
crist iana e debe ser para nós un ca
m iño serio de compromiso ¡hai moito 
que facer se buscamos unha socie
dade xusta e solidaria! ¿Loitar tamén 
por suprimir a lexislación actual so
bre o aborto? . 

Pois neso hai xa moitos católicos 
que non o entenden así. O mesmo 
Fraga, días antes das pasadas elec
cións de xuño, declaraba en TVE que 
o seu part ido non suprimiría a lei des
penalizadora do aborto actual en 
caso de gañar as eleccións. Como sa
bes, a lexislación que hoxe rixe en 
España permite o aborto só en tres 
casos: perigo da vida na nai, viola
ción ou incesto, e malformación do 
feto. Se che fal o de Fraga non é para 
poñelo por mestre senon como expo
ñente de que moitos católicos aínda 
senda conservadores queren distin
guir entre moralidade e legal idade. E 
aceptan a lei como mal menor basán-

dose en varias razóns que quizáis 
poida resumirche en tres: 

1) Porque o aborto é un feíto vello e 
frecuente na sociedade aínda cando 
a lei o prohibía totalmente e o casti
gaba. Proba de que a lei non era ca
paz de curar ese mal por si sola. 

2) Porque ó estar absolutamente 
prohibido dábanse casos de moitos 
abortos clandestinos feítos sen nin
gún tipo de garantía para a vida da nai 
que ás veces morría ou quedaba gra
vemente afectada por esas interven
cións agachadas. 

3) Porque nunha sociedade plura
lista como a nasa non todos compar
ten o criterio da lgrexa Católica, sobre 
todo en certos casos dramáticos que 
ás veces se producen e dos que che 
falei no anterior número de IRIMIA. E 
opinan que nesta situación e en aras 
do ben común que debe ter en conta a 
todos, é mellar respetar a liberdade 
de conc iencia da nai ou dos país. 

Por iso, e anque no fundamental 
estou disposto a seguir a chamada 
dos bispos e trabal lar a favor da vida e 
en evitar as ocasións do aborto e a 
ment~l i dade comodamente pro
abort1sta, sen embargo non me sinto 
abrigado a facer campaña contra a 
lexislación que regula o aborto tal 
como está formulado hoxe en Es
paña, nin me sinto privado de dar o 
voto a certos partidos que a postulan , 
anque algún bispo (non o conxunto 
de episcopado) así o pretenda. 

Así penso hoxe. Se a lexislación 
non respetase a miña conciencia (e 
me abrigase a colaborar co aborto) 
ou se fixese tan amplia que non ofre
cese ningunha protección á xenerali
dade dos fetos tería que cambiar de 
opinión . 

E como o espacio non dá para máis 
e coido que xa me expliquei abando 
remato coa aperta garimosa de 
sempre. 

Xosé A. Miguélez Díaz 
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José Afonso, a voz da revolución portuguesa 

25 de abril 

O 25 de abril de 1974, unha cantiga vibrante poñía en 
marcha os motores dos blindados do exército portu
gués. O paso rítmico daquela canción, " Grándola vila 
morena", saía á rúa a sublevación .que se erguía contra 
da dictadura militar. A revolución que nacía viña pre
ñada de orixinalidades . Nunca unha canción tora o 
sinal de inicio; nunc_a tampouco en Europa un exército 
se rebelara coa intención de quitar adiante unha polí
tica de esquerdas; nunca se repartiran tantos caraveis 
entre a xente como anuncio dun posible cambio que á 
maioría daría satisfacción. 

O home que puxo voz e inxenio naquela " Grándola 
vi la morena" era José Afonso. A súa obra musical, ade
máis dunha innegable calidade que o sitúa nas cabe
ceiras da canción popular, estaba -enchida de ardor 
polo humano, de firme intención de dotar de dignidade 
os miles de historias anónimas que viven no carpo dos 
menos considerados. 

O remate dos soños 

Desgraeiadamente para José Afonso e para todos 
aqueles que ocupaban sempre a cerna da súa canción , 
" daqueles soños de antano " xa non queda nada. A tan 
desexada e pelexada reforma agraria, un dos símbolos 
preferentes da revolución portuguesa, xa non é mais ca 
historia pasada. A véspera da súa marte (23 de febreiro 
pasado) o primeiro ministro portugués Aníbal Cavaco 
Silva, talaba da reforma agraria coma de " un erro do 
pasado". "Grándola", a canción de José Afonso, es
taba precisamente dedicada á vila dese mesmo nome e_ 
que está enclavada na comarca onde máis se espallou 
a reforma. 

Os cabezas da revolta seguiron camiños diferentes. 
Algúns preferiron irse adaptando ós aires imperantes e 
outros quedaron marxinados de todo pasto de relevan
cia ou en traballos que non poden causar maiores pro
blemas á política actual. Dalgúns case non se tala se 
non é en asuntos de curiosidade, outros están fóra de 
Portugal e algún dos máis firmes e coherentes atópase 
en prisión presuntamente acusado de terrorismo , 
como é o caso de Otelo Saraiva de Carbalho. 

A sorte de José Afonso 

José Afonso tampouco era un aparte neste progre
sivo linchamento de utopías ou soños perigosos. Ata
cado pola esclerosis, pala decepción e pala mesma 
miseria material finou cando contaba 57 anos de idade. 
Pero antes de morrer aínda puido presenciar o desfile 
mortuorio dunha revolución na que tanta carne e dese
xos depositou. El mesmo resultou castigado. Nos tem
pos da dictadura fara apartado do seu traballo (profe
sor) e agora non cobraba senón unha mísera pensión 
que non daba para cubri-las necesidades. Aínda hai 

Unha aportación absolutamente orixinal á mus1ca popular 

poucos meses que en Galicia se organizou un ha recau
dación para poder alivia-las penurias que 
experimentaba. 

O feíto de non querer someterse ás regras do comer
cio musical , de ser coherente ata o final , fixo que a súa 
obra fose menos coñecida. Tampouco xogaba ó seu 
favor a súa condición de Portugués. No abafante 
mundo cultural no que vivimos, daquelo que non se 
entende tan só o inglés é permitido. Finalmente, os 
seus soños revolucionarios non resultaban especial
mente agradab(es para os directores da vida 
portuguesa. 

A despedid~ sempre é feliz 

Agora que xa morreu, e como ocurre con profetas e 
avezados de toda caste , empezarán a soar os cantos de 
rigor. Primeiro pedras e lago monumentos. A historia 
futura talará abondosamente do seu ser e quefacer, 
pero facelo en vida resulta unha ousadía intolerable. 

Mario Soares, actual xefe de estado portugués e un 
dos máis destacados promotores da erradicación da 
revolución dicía, nestes días, de José Afonso: " Gran 
artista popular e home xeneroso e solidario que merece 
respeto , admiración e simpatía de tódolos 
portugueses" . 

Para ben morrer, José Afonso deu a saber dous de
rradeiros desexos: que ninguén vestira loito no seu 
enterro e que o cadaleito fara recuberto cun pano ver
mello limpo de escarapelas, figuras ou símbolos. 

Valla un recordo emocionado por este home que 
consideraba a Galicia coma a súa segunda patria opta
tiva que incansable e melódicamente ergueu a voz para 
clamar polos desfavorecidos. 

Xosé LOIS VILAR 
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(Ven da portada) 

crítica e xustamente preocupada. Máis vale tarde 
que nunca e se é sincero ben vida sexa o cambio 
de rumbo actual que deberá traducirse nunha polí
tica agraria seria e prioritaria nos presupostos que 
deica agora relegaron a un campo que está cla
mando por e/a. 

Merece tamén crítica o comportamento do go
berno e do PSOE de Galicia que o acobil/a, que 
non só vendeu a Galicia nas negociacións para 
entrar na CEE (Portugal, por exemplo, firmou a 
adhesión pero sen /imitación ningunha á produc
ción do leite) senon que ata agora (oxalá cambie a 
sua actitude nos próximos días) négase a nego
ciar solucións ó problema do leite. E solucións 
hamas, según pregoan unitariamente tódolos co
l ctivos galegas representados na Plataforma. 
Certo que é preciso algún tipo de reconversión no 
campo galega e no sector leiteiro español, pero 
non se pode facersa/vaxemente negando o pan e 
o sal a tantas familias galegas que hoxe só teñen 
posibilidades de pervivir en base ó leite. Con pou
cos milos de mil/óns o goberno pode subvencio 
nnr con xusticia, e non coa miseria actual das 8 pts. 
por litro, as primas o abandono da producción 
lcit ira o rescatar ílS1 para Ga/icia cotas máis am
plias, pois ten tódalas condicións, e razóns, inme -
1/orables en Europa para a producción láctea. 

Os gandeiros galegas respaldaron sen deixar 
marxe de dúbida á Plataforma Unitaria coa res
posta masiva á súa convocatoria. Ela debe ser 
lago o interlocutor válido do goberno español e 
este faría mal en desoir a voz polo de agora pací
fica do campo galega. Sería pésima a política de 
negociar só cosque tiran pedras e arman barafun
das violentas. O campo galega que agora apren
deu a organizarse e a perder o medo poderia 
convertirse en enemigo moi perigoso se com
praba que a súa voz pacífica pero cargada de 
razón non obten eco. Podería caer na tentación de 
comportamentos violentos e sempre foron máis 
de temer as iras dos pacíficos que as algueiradas 
dos espontaneamente agresivos. 

O goberno debe presentar e defender o caso 
específico de Galicia en Bruselas, xa agora, e con 
máis razón e posibilidades na renegociación do 
próximo ano 1989 cando se revise o actual sis
tema de cuotas. De aquí alá o campo galega non 
debe adormecer. A experiencia organizativa do 
pasado 28 non dere ser flor dun día. Hai aquí un ha 
chamada ó trabal/o militante de ca/quera que sexa 
consciente do que se xoga e precisa o campo 
galega: trabal/ar por continuar informando ós 
campesinos, fortalecer a incipiente toma de con
ciencia e a capacidade organizativa que pide xer
molar Debe ser tare fa de todos extender e respal
dar sindicatos /abregos, especialmente aqueles 
que leñen unha historia mais clara e coherente na 
loita pala defensa do campo galega. 

'j,(1'/l/LZ CU.~,/.a. ~Íi.f e., 
e di de. 1"-'·d-a ... . 

/REPiTF/ . 
-~ 
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Manifestacions da Plataforma para a Defensa 
do sector lácteo 

Representantes da Plataforma para a Defensa do sector lác
teo galega fixeron para IRIMIA unha avaliación da multitudina
ria manifestación de gandeiros do pasado 28 de febreiro na 
Coruña, que resumimos brevemente: 

- A importantísima resposta da convocatoria feita pola Plata
forma, que desbordou tódolos cálculos previstos, significa cla
ramente o apoio dos gandeiros galegas ás posturas defendidas 
públicamente por esta, xustificando de maneira indiscutible a 
súa representatividade cara a unha negociación co goberno. 

- A negociación co goberno sobre as cuotas leiteiras non é 
só necesaria e esixible, senon aínda posible e moi viable. "Mani
festámonos optimistas a tal respecto. O goberno non vai ter 
máis remedio que negociar" . 

- De non ser así nun plazo de duas semanas, faranse novas 
manifestacións. " De agora en diante non irnos chorar, senon 
esixir aquelo ó que ternos dereito" . 

- A Plataforma manifesta tamén a súa máis enérxica denun
cia polo mal trato informativo dado pala maioría dos medios de 
difusión, pero sobre todo os de alcance estatal (El País, non 
falou da meirande manifestación de labregos galegas en tod9 a 
súa historia) e os medios oficiais (destácase o cativo espacio 
que lle concedeu a TVE). " Porque fixemos unha manifestación 
verdadeiro modele de civismo parece que non fornas noticia 
para os periodistas, que terían preferido que houbese algún que 
out ro ferido e cristais rotos". 
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A VOZ DOS LABREGOS 
NASSUASPANCARTAS 

• " Cuotas non " 
• " Queremos leite e carne 

e non paro nin fa.me " 

• " Rindo entramos no Mercado 
e o leite saiu recortado" 

• Co-co-cotas non 
Se nos quitan as vacas 
hemos muxir as galiñas 

• Mercado Común europeo 
ruina do pobo galega 

• R.l.P. Gallarda 
finou da Cuota do leite 

• Muxiremos as vacas 
con Romero ou sen Romero 

• Contra a Cuota 
o campo tamén vota 

• CEE + Cuotas= Miseria 
• CEE o leite sobrante 

pode manter Africa 
¿quen es ti para ti ralo? 

• CEE e o goberno 
fan da gandería un interno 

• Muxa Vd . señor Romero 
que nós irnos a Bruselas 

• O leite é o noso pan , 
loitamos por el 

• Non ás cuotas 
si ó campo galega 

• Por un ha vida digna 
para os labregos galegas 

• Non queremos vivir do paro 
queremos vivir do gado 

• Os galegas non seremos 
escravos dos europeos 

• Cuota do leite non 
aumento da producción 

• A cuota leitei ra 
funde a Galicia enteira 

• Non á cuota do leite 
Galicia quere vivir 

• Felipe-Romero 
en agricultura un cero 

• lrmáns somos chimpados na cova 
dos leóns 
procuramos o responsable 

• As vacas con razón 
piden a Romero dimisión 

• Con Romero ou sen Romero 
Galicia será país leiteiro 

• Todo dios cos gandeiros 
• Felipe ós labregos novos 

mándasnos ó caralla 

• Xa somos modernos 
nin leite nin augardente 

• Felipe-caciques 
temblade Gal iza desperta 

• Se baixan o leite 
subirá la mala leche 

O CAMPO 
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Manel e o "Breogán" 
O baloncesto en Lugo foi sempre un grande centro 

de atención e ten arrastrado grandes masas de sim
patizantes e xogadores. E agora, que este baloncesto 
lucense está a piques de cumprir 50 anos de existen
cia, vive o mellar momento do seu longo percorrer: 
Dous equipos na División de Honra (Breogán e Xun
cas), outros dous na Segunda División (Estudiantes e 
Ensino), e un sinfín de equipos de base con cativos e 
cativas dispostos a da-lo salto cara á élite. 

Breogán de Lugo, o sempre benquerido e admirado 
canterano MANEL SANCHEZ,· un home que esta 
tempada, dende o clube da nasa cidade, está facendo 
tremer ós equipos en competición, e mesmo camiña 
en posicións destacadas de anotadores de 2 e 3 
pontos diante de figuras tan importantes como Sibi/io, 
Epi, Vil/acampa, etc. 

Precisamente hoxe estamos talando con un dos 
xogadores máis carismáticos e representativos do 

Mais a pesares de todo esto, Mane/ segue a ser o 
Mane/ de sempre. A súa pícara sonrisa e as suas 
sempre amables verbas que anuncian unha forte e 
atractiva, persoa/idade. 

- Manel fálanos da túa traxectoria 
deportiva. 

- " Escomencei a xogar a balon
cesto no Estudiantes de Lugo , na 
miña época de estudante de bachare
lato , logo pasei , sendo xuvenil, ó 
equipo da Milagrosa, para rematar 
con dous anos de " junior" no Breo
gán. Cando entrei na idade " senior", 

' seguín un ano máis no clube lucense, 
na 1 º B, para pasar logo ó OAR de 
Ferrol , ó Porcelana Sta. Clara de Vigo , 
Manresa, CAi Zaragoza, e, finalmente 
e ata hoxe, ó Breogán ". 

- Manel, ¿E realmente preocu
pante o futuro do deporte da canastra 
en Galicia?. 

- " ¡Qué va, home! Nin moito me
nos. Irnos vendo que vai evolucio
nando día a día e a grandes pasos. A 
proba está en que ternos dous equi
pos na élite : Breogán e mais Clesa, e 
lago equipos na 1ª Be na 2ª División 
con grandes posibilidades de éxito. E 
tamén ternos, no ámbito femenino , 
dous equipos na élite , Xuncas de 
Lugo e o Celta de Vigo , e tamén ou
tros equipos en divisións inferiores 
con boas posibilidades de éxito". 

- Falando do baloncesto feme
nino e do futuro. ¿Tí crés, como pen
san algúns, nunha posible equipara
ción técnica e física do baloncesto 
femenino e o masculino, e incluso da 
posta en marcha dunha liga mixta?. 

- " Non , non . Nin moito menos. E 
certo que as rapazas poden evolucio
nar técnicamente hasta un nivel máis 
alto , como están amasando , mais a 
cuestión física é dif~rente : A muller 
físicamente ten máis limitacións que 
o home, e eu penso que non se pode
rán equiparar neste aspecto . O que sí 
poderán facer será chegar a un nivel 
tope e meterse nesa liña". 

- Cando un chega a ese tope, e 
está na élite, ¿qué se sinte ó verse 

· rodeado na mesma cancha das gran-

des figuras, dos teus ídolos da 
televisión?. 

- " Mira, esto é algo moi curioso. E 
certo que o día que che toca da-lo 
salto e xogas coas figuras consagra
das tes algo de medo, pero de seguida 
te decatas de que non son mais ca 
homes coma tí , con dous brazos, 
dúas pernas, e as súas virtudes ·e os 
seus erras. O quemáis inflúe é a sana 
e o mito no que se ven envoltos, e o 
estar nun clube coñecido e poderoso. 
O mais importante é estar fortemente 
convencido de que tí es unha persoa 
igual ca eles e que, polo tanto , podes 
chegar a fece-lo mesmo". 

- En toda a túa vida deportiva, ¿cal 
é o mellar recordo que gardas? 

- " Sen dúbida son dous: Que me 
chamara Pepe Laso para formar parte 
da Seleción Española sub-23, e o as
censo do Breogán de 1 ª B á División 

de Honra, senda un equipo composto 
por xente de Lugo " . 

- ¿E o recordo máis triste? 
- " Ter que irme de Lugo para 

xogar" 

- Alguns adestradores nianteñen 
que nun xogador de baloncesto o 
máis importante é a intelixencia, ¿tí 
que opinas? 

- " E un concepto bastante com
plexo. Por unha banda, un xogador 
bo tecnicamente ten que ser inteli
xente para ter acadado ese nivel téc
nico; mais, se non tes unha boa con
dición física, non che serve de nada. E 
tamén é certo que podemos te-lo · 
caso contrario, xa que hai xogadores 
que se basean na súa condición 
física". 

- Moita xente se pregunta cal é o 
segredo para estar aí arriba, triun
fando na élite. 

- "Non hai ningún segredo . Só hai 
que trabal lar e autoconvencerse e ser 
consciente de que se pode estar aí". 

- ¿Gostaríache remata-la túa vida 
deportiva no Breogán?. 

- "Mira, de momento teño que 
cumprir un ano máis de contrato co 
Breogán, e lago xa veremos. Dende 
lago que se teño unha oferta de fóra, 
ten que ser moi forte para que me 
vaia, xa que senda semellante á do 
Breogán, quédome en Lugo, sen dú
bida. O Breogán é o meu clube, e 
Lugo a miña xente". 

Ninguén dubida que é así, e todos 
desexamos que Mane/ Sánchez se 
quede connosco. A súa soa presencia 
na cancha é toda unha garantía para o 
público de Lugo, un público totalmente 
identificado con este grande xogador. 

Ooulle as gracias pala entrevista e 
sonríe con modestia: "Que va, oh. Para 
eso estamos os amigos". Sen dúbida un 
bo amigo e unha grande persoa. Mane/ 
Sánchez: Todo un tipazo ... 

Alexandre Martín 
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A favor do bon humor. 
Irnos facendo novas. 
Man con man, pé con pé. 
Informando dos abatares do 

Radicais ó máximo 
Irnos facendo carallada. 

mundo. 

SEMANARIO DE TOLOS GALEGOS QUE SAEN CANDO LLES PETA 50 pesos + IVE RADICAL 

A Peneira Radical 

- Campaña do goberno para acabar coa tor
tura en España: a partir de agora non se torturará 
a ninguén. En todo caso fusilarase. 

- Botha comunica a Margaret Thatcher que 
enseguida acabará co racismo en Sudafrica; pois 
cada día que pasa quedan menos negros. 

- Queda descartada a posibilidade de que fa
cer o servicio militar en tres meses " Eso obligaría 
a tace-la instrucción a paso lixeiro , " ie eso 
cansaaaaaa ... ! '' 

- A delincuencia é cada día mais perfecta: 
roubanlle o coche cando en realidade o que tiña 
era un ha moto. 
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buzón 

Lázaro de Mondoñedo 

Foise Lázaro . Cando o souben non pui 
den evi tar derramar un has bágoas de dor. 
Pouco antes de me chegar a noticia dixé-

rame a miña amiga Tereixa" ¡Que bonita é 
a vida! " . E eu preguntábame ¿bonita para 
quen? ¿ Foi bonita para Lázaro? Abando
nado nun hospital ó nacer. Só toda a vida. 
Fíxose famoso como o zapateiro de Mon
doñedo de risa escandalizadora e sorrisa 
agarimosa e aberta. Cantaba no Orfeón e 
era como lle chamaba a xente " O cantor 
do pueblo " , o organizador das excursións 
e das foliadas . Del dixo o cura o día do seu 
enterro : " El e a súa inseparable compa
ñeira, a súa mu leta (era coxo) encargá
ronse de dar alegría e facer rir a un pobo 
que case se empeñaba en esmorecer" 

Preguntábame se sería feliz a vida para 
el , " un pobre coxo ", como sentín chamar
lle , que quizáis nunca tivo un ha muller coa 
que comparti - las súas alegrías e as súas 
tristuras ou un bo amigo que o ch,amase 
para irás festas ou ós traballos con outra 
xente . Ou cando moitos, ó peor, non o 
chamaban mais que para facer rir coma se 
non fose mais que un bufón ou un arle-

quín . Pero o certo é que a súa vida parecía 
afincada no empeño de da-la felicidade á 
xente . 

Levei unha gran alegría cando vin que 
Mondoñedo sentiu de verdade a perda de 
Lázaro, a perda dun gran amigo. O pobo 
acompañou o seu zapateiro ata a súa de
rradeira morada na terra dándolle a home
naxe que se l les dá ós grandes homes. 
Pero alegría foi quizaves meirande ó com
probar que fixera un gran labor na terra: 
el , que se consideraba artista e qwe acos
tumaba dicir " os artistas somos outro 
mundo", foi en verdade artista da alegría, 
un gran artista, un pequeno gran home. 

Foise sen ter unha familia de sangue 
pero con unha gran familia de amigos que 
ó cabo é o máis importante que se pode 
ter. A súa humilde zapatería era lugar de 
reunión de vellos e novos, de mozos e 
cativos, unha sementeira de risa e de bo 
humor. Graciñas Lázaro . 

Andrés González Portela (Gontán) 

aMct -Cortés 
z Esr~~ <;QNTENTA , EH MARíA 1 

QUE \f,A~Q.+~€' ADICA rz. OUT~ 
ANO AA.A~ 1A N O ~ 

z ESTÁS SS3U~O DE QUE SE ll<4TA DE MÍN 
NON ZIESA H()el~T'\- ~LAMIDA E 

FACHOGA QUE Cl/ÑAAN "VIR~ SANTÍSIAAA 11 ~ 

REGALE l'l"IA OS SEUS AMIGOS 
Un bo galano. Agradeceranllo eles e mais nós 

Nome ...................................................... .. .... ..... .... .. 1 

Rúa ou Parroquia ................... ...... ................. ......... . 
Vila ou Axuntamento .................... ............... ... ...... . . 
Provincia ......•................................... ... .......... ...... ... . 

Queda suscrito á revista IRIMIA por cortesia de: 

Recorte e envie a: 
IRIMIA Aptdo. 5, VILALBA (Lugo) 

COMO REGALAR UNHA SUSCRIPCION 

1.- Encher o recuadriño da dereita cos datos da 
persoa á que lle quere tace-lo galano. No caso de 
que queira facer máis de un pode fotocopiar este 
boletín ou tace-lo simplemente a máquina. 

2.- Cubra tamén os seus datos, obsequiaré
molo cunha pegatina plastificada de IRIMIA. 

3. - O pago (1.300 pts) pode efectua-lo ou ben 
por medio dun talón nominativo enviado ó noso 
apdo. (faránllo en calquer banco), por unha 
transferencia bancaria á nosa canta (Caixa de 
Aforras de Galicia, Vilalba N.º 04950/0), ou ben 
por medio dun xiro postal (taranllo en Correos). 
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San Martiño de Dumio 

Non é a primeira vez que nesta sección de IRIMIA se 
fai unha mención especial dun personaxe da nosa his
toria. Sen embargo, é a primeira vez que se adica un 
artículo totalmente a un so protagonista do noso pa
sado . Penso que a importancia do personaxe xustifícao 
sobradamente, pero ademais serve perfectamente para 
ilustra-lo progreso do cristianismo na Galicia do século 
VI, neses anos que coinciden cos derradeiros do reino 
su evo. 

Quizáis algún lector pode pensar que tamén a figura 
de Prisciliano era merecedora dun trato semellante. 
Ten tóda a razón. Mais cando escribín o artículo sobre o 
cristianismo na Galicia romana non se me ocurrira 
coma agora, intercalar, de cando en cando , algún artí
culo adicado a un personaxe determinado. Penso que a 
idea pode ser boa, polo que desde hoxe aparecerán , co 
permiso do lector, máis artículos coma este cada vez 
que a vida e a obra dun dos protagonistas do pasado 
poda, pola súa categoría histórica, facilita-la compren
sión do que pasou nunha época determinada. 

Algúns datos biográficos 

A data de nacemento de San Martiño sitúase arredor 
do ano 520, sendo a Panonia a terra onde naceu. A 
Panonia foi un ha provincia romana situada ó sur do río 
Danubio , máis ou menos no que hoxe é a metade oeste 
de Hungría e o norte da actual Yugoslavia; sen em
bargo , cando se supón que naceu San Martiño formaba 
parte do reino dos ostrogodos, un dos pobos bárbaros 
que invadiran o Imperio Romano. 

San Martiño formouse en Constantinopla, cap ital do 
Imperio Bizantino e tamén mantivo contactos ca ci
dade de Tours (Francia) que era un importante centro 
relixioso e sede bispal. 

A súa chegada a Galicia, arredor do ano 550, puido 
ter, a xuic'io dalgúns historiadores, causas non só reli
xiosas senón tamén políticas, coma xa veremos máis 
adiante. Seis anos despois fundará o mosteiro de Du
m io , preto de Braga, e nese mesmo ano, o 556, será 
nomeado bispo. 

Morrera Martiño hacia o ano 580 polo que tiña arre
dor dos 60 anos , despois de realizar un importante 
labor pastoral e monástico. 

A súa obra 

Os profesores Portela e Pallares, xa citados no derra
deiro artículo sobre os suevos, vinculan a chegada de 
San Martiño a Galicia e a conversión do rei Teodomiro 
ó cristianismo cun feito político: o proxecto bizantino 
de reconstrui-lo Imperio Romano polo que os suevos, 
situados na retaguardia dos visigodos, eran un aliado 
ideal. Para eles é moi probable que a presencia de 
Martiño e a súa primeira .actuación teñan esa motiva
ción política. Sen embargo, limita-la obra de San Mar
tiño a unha posible actuación diplomática ó servicio de 
Bizancio non sería xusto, xa que como recoñecen os 
devanditos historiadores o labor do santo rebasará os 
plantexamentos iniciais, orientándose á consecución 
dunha "penetración máis profunda do cristianismo no me
dio galega " . 

Coma bispo, partic ipa, no ano 561 , no Concilio 1 de 
Braga, nunha época na que se produce o establece
mento de igrexas rurais consecuencia dunha forte acti
vidade apostólica inspirada por San Martiño, activi-

Miniatura do Século XII. San Martiño de Dumio e o rei Mirón 

dade que dirixirá máis adiante coma metropolitano de 
Braga. Os progresos desta actividade pastoral fanse 
notar no Concilio 11 de Braga no ano 572 , presidido por 
San Martiño, no que xa sé distinguen dous grupos de 
dióceses, as dependentes de Braga e as de Lugo , que 
son Iría, Tui, Ü1:Jrense, Britonia e Astorga. 

O documento Parrochiale Suevum, no que se conta a 
situación da igrexa galega do ano 572 ó 582, é o que 
mellor expresa a obra de San Martiño. Da súa lectura 
pódese deducir que é nos territorios situados entre o 
Miño e o Douro onde se atopaban as comunidades 
cristianas máis organizadas, mentres que na metade 
norte da Galicia actual case non hai comunidades, 
agás a dos britóns. 

O mosteiro de Dumio converteuse nun centro de 
difusión do cristianismo nunha Galicia onde aínda ha
bía moitos costumes pagáns o que probablemente fixo 
que San Martiño escribese De correctione rusticorum, 
unha obra contra as supersticións galegas coma reco
lle Risco na súa Historia de Galicia. 

Dumio será un modelo de vida monástica, inspirado 
na dureza do monaquismo oriental o que fai que os 
mosteiros galegas acaden un modo de vida duro e 
intransixente que, en palabras de Portela e Pallares 
"pode axudar a comprender as resistencias á penetración 
benedictina e, polo contrario, as grandes facilidades que 
atopará o Císter" . 

For 



Xosé Chao Rego 

¿Que pasa coas oficinas? 

Indo o outro día ás oficinas do 
Concello, vin uns fermosos letrei
ros metálicos, que deberon 
custa-lo seu, en galega. Apláu
dese a intención , pero ben puide
ron antes de os poñer consultar a 
algún entendido en lingua, e non 
facéreno a olla. 

Un dos letreiros dicía "lnxene
ría". Como eu calculo que era o 
despacho onde traballa o enxe
ñeiro, non debe caber dúbida de 
que se trataba da Enxeñería. 

Pero todo ten amaño, porque 
ese Ñ que faltaba aqu~, estaba de 
sobra na oficina do lado que le
vaba por título d de "deliñación", 
cando en realid~de debería poñer 
delineación, xa que a palabra é un 
cultismo que procede do latín "li
nea" e non do galega "liña". 

Todo estaba completo, pero 
mal colocado. E non sei se terá 
moito amaño, porque un dos fun
cionarios teimaba por dicir "ofi
ciña" por oficina, coma outros 
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tantos din "gasoliña" e mesmo 

queren ir ó "ciñe" a ver películas. 

O feíto de que se diga camiño 
ou veciño non dá para concluír 
que todo en galega sexa "iño" e 
"iña". Por exemplo, e xa o dixe
mos máis veces, pero seguen o 
mesmo, a medicina é a ciencia 
dos médicos, diferencia das men
ciñas que . son os fármacos ou 
preparados que fan os farma
céuticos. 

Vinteoito de febreiro, 
os /abregos, menos m~,~ 
que empezaron coo~bq_ pe' .., -\""5" 
marzo, marciño, rp,~[~,,a~--r~~~~ 

Milleiros de ccÍ.mp~siñoSt. , _vi\ :·' 
na Coruña se xu[itefl.~on; ~~; ¡.u J. 
potas ;presión d8:CQ{Jtq. > J.fl!/ -
ó goberno lle bertáfdri',~ -;_ _(_-< ~ 

'.. V 

A cuota é impedi/;e'f#&.fl:9',.r 
pra· que vaca dea máis /eite: 
¡mira que prohibir/le ó ubre 
e que producir rexeite! 

Evos certo que en Europa 
sobra leite e mantequilla, 
pero en España ese exceso, 
non se dá, non che nos pilla. 

Engadaron ós labregos 
pra que mercasen máis vacas, 
prometendo que eran gordas 
e vén o tempo das tracas. 

Tantos séculas loitando 
pota vacuna riqueza, 
e agora vai converterse 
en ameaza de pobreza. 
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