memoria:
do

e

ando todo o tempo de Nada/ resoa na
maioría do mundo cristiano co sincero
desexo de paz., a firma dias pasados

do acordo de limitación de armas nucleares entre os dous estados máis poderosos da
terra. USA e URSS, e a menor virulencia noutros conflictos, alimenta a ilusión de que a paz
internacional está no bo camiño. Pero ¿son
as1 as causas?.
Ainda valorando os pequenos avances e as
treguas é bo non perder de vista os datos
seguintes que os poden facer máis realistas .
En primeiro lugar lembrar que o firmado
polos Estados Unidos e a URSS é un acordo
moi limitado. Representa tan só a eliminación
no prazo de oito anos do 5% · do total do
arsenal nuclear das dúas potencias: somente
afecta ós misis chamados de alcance medio
instalados en territorio europeo, e quedan
fóra dese tratado tódolos misis intercontine.ntais (de longo alcance) , tódolos transportados
polos submarinos e os grandes bcmbardeiros e os misís de curto alcance (de ata 500

Km).
[

¿A PAZ NO 80 CAMIÑO?
En segundo lugar, convén quizáis ouvir as
voces dos que avisan que o acordo entre os
dous grandes da terra , máis que a unha vontade decididamente pacifista, débese a circunstancias p9titicas e económicas.. que'
poden volver a cambiar en poucos anos. A
URSS precisa alivar o seu presuposto de defensa (20% do total da Unión Soviética) para
reconducilo a unha elevación do nivel de vida
que fortaleza a politica de reforma, ou "perestroika " , de Gorbachov. Po/a súa banda, USA
agotou polo de agora e dende o punto de vista
económico a politica de rearme que levou a
cabo entre 1980 e 1986 coa que conseguiu
unha reactivación económica importante, rebaixando incluso impostas, pero a costa dun
gran endebedamento do estado: con un billón de dólares superou o de tódolos países
do terceiro mundo.
En terceiro lugar convén non esquencer
que tras o fracaso da guerra do Viet-Nam e o
coste para a URSS da de Afganistán , a política

o ser galego
que esqueclmos .

das grandes potencias (dos seus poderes
económicos e ideolóxicos) evita a intervención directa e os conflictos " declarados " ,
pero presiona con conflictos latentes , con
permanentes ameazas. con sancións económicas, co bombardeo ideolóxico, subvención
a guerrillas e outro tipo de accións que /les
permite controlar políticas e economías do
naso castigado mundo.

O rostro é menos conflictivo pero a rea/idade quizáis non máis pacifica. Mentres non
se cure o mal das grandes inxusticias que
sufren os homes e os países pobres ou empobrecidos, os avances cara a paz non serán
serios senon inestables e superficiais.
O Nada/ de Cristo anúcianos a confianza de
Deus na humanidade. A súa cruz o realismo
da inxusticia e a súa invitación a seguilo na
taita pota verdadeira paz. A súa resurrección a
promesa de que esa taita non é inútil. Stntá monos chamados á tarefa .
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- Destituido

o diréctor de "Vida Nueva
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¿Uberdade de expresión na lgrexa?
No pasado número de IRIMIA faciamos un balance do Sínodo episcopal celebrado en Roma no
mes de outubro , salientando o freo que a dirección vaticana puxo á información. Publicabamos
tamén nese número anacos dun manifesto firmado por varias revistas católicas de todo o
mundo, pedindo unha opinión pública libre e
un ha información veraz na lgrexa.
Pois ben , a única revista española que firmou o
documento, Vida Nueva, xa recibiu o seu pau da
xerarquía eclesiástica: o 18 de noverr:ibro era dimitido fulminantemente o seu director, o xesuíta
Pedro Miguel Lamet, que a viña dirixindo desde
había seis anos ; e con el sen dúbida a mesa de
redacción , de posicións aínda máis progresistas.
Vida Nueva é a publicación relixiosa española
co n meirande difusión:200.000 exemplares semanais que len ó redor de 100.000 lectores. A
revista non se destacou nunca por ser unha publicación " en punta ", e moito menos contestataria da lgrexa xerárquica, coma o seu ex-director
confesaba en El País: " Non tomos ningún coco.
Simplemente pretendimos poñer por obra nos
mínimos niveis a liberdade de expresión". En realidade , anque senda unha revista de talante
aberto e dialogante, era considerada por moitos
coma revista oficiosa da Conferencia Episcopal.
De feíto a sociedade que a edita, PPC , está presi- ·
dida por un bispo , que actualmente é Antonio
Montero .

Parece ser que a destitución foi maniobra do
nunc io Tagliaferri e o sector máis conservador do
episcopado , que non vía con bós ollas esta publicación que, a pesar do seu respeto á xerarquía ,
era " escasamente propagandista ", coma confeso u un bispo . Pala contra , o sector máis aberto
manifestou o seu malestar pala destitución , chegando a calificala de " intolerable ".
O cambio de liña da revista parece evidente~
polo pronto o novo director, Alejandro Guillamón , da Unión Católica de Periodistas , é considerado un home dos sectores conservadores .
V.P.

~
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UN LIBRO PARA AGASALLAR NESTE NADAL pode
ser " Voa ... se podes ... !" do naso colaborador Xulio
Cobas Brenlla . Un libro para axudar a voar a tódolos
nenas de Galicia polos mundos da verdade e da liberdade. O autor é especialista en literatura infantil, mais
este libro é unha sorte para grandes e pequenos, co
obxectivo de que ninguén "esqueza de abri-los ollas
para soñar ... Que endexamais vos esquezades de que
hai un ceo para voar" .

· -

••

QUINCE MIL MULLERES MALTRATADAS denunciaron a súa situación no ano pasado en varios lugares de
España. As veces, verdadeiros dramas ós que asociedade non ofrece solución nin compromiso.

••

O CONFLICTO DO SAHARA entrou nunha nova situación desde que unha misión da ONU entrou no país¡
once anos de guerra que esixen a autodeterminación
da Repú.blica Arabe Saharaui e Marrocos non fai máis
que retardar a solución do conflicto .

••

O SALVADOR segue estreitando os vencellos da paz
no diálogo entre -goberno e guerrilla propulsado polo
arcebispo do Salvador. Mentres os Escuadróns da
Marte sementan de sangue o futuro dun país envolto
nunha guerra que urxe rematar .

••

UNHAS NAVIDADES DE PELICULA é a que nos quere
ofrecer a T.V.E ., pois despóis da programación de tódolos días botarannos unha película , non todas boas .
Ternos que salientar algiJnhas a horas habituais coma
" Luna de papel " (o 24) , " Sonrisas y lágrimas " (o 25) ,
" La ley del silencio " (o 30) " Kedora " o derradeiro día do
ano.

••

FERROL TERRA pide auxilio ante a situación catastrófica que está a pasar : cada día,3 traballadores daquela bisbarra van ó paro . As " ZUR " que inventaron en
Madrid para calar a boca dalguén,non funcionan como
tampouco o Fondo de Desemprego . Total , unha situación de miseria , droga, economía sumerxida , éxodo
das cidades para outros lugares como Baleares , Canarias , Catalunya ou volta á aldea .

••

GALICIA SEGUE OUEIMADA desde distintos frentes :
a reconversión , primeiro dos asteleiros e despóis da
siderurxia fundiron a infraestructura industrial do país ;
as cuotas leiteiras, ata o rexeitamento que hai pala
nasa lingua e cultura , creando situacións esperpénticas coma ésta do problema de normativización dogalega no ensino que só favorece os que non aman aterra
e ocupan o corazón noutras.

••

MIGUEL ANXO ARAUXO , a pesares da súa xubilación
coma bispo , segue creando un maxisterio serio e digno
que chama a atención a propios e estranos . Os seus
artigas nos xornais e revistas , e a súa conferencia no
clube " Alén Nós " son unha mostra dun espírito xeneroso e dunha voz profética.
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NADAL
Nada/, sen turrón nin champán,
sen arboriñas adobiadas,
sen fig uriñas de cartón,
sen /uceciñas intermitentes.
Nada!, cru, limpo e verdadeiro :
un nena de ca rne ,
uns pais apurados,
a luz da lúa chea,
a cea fría e a seco.
Nada /, un anuncio sorprendente:
i D eus nun pesebre!
E uns mensaxeiros pouco normais :
pastores a xo rn al,
do máis baixo da terra .
Nada!, Oeus nado en pobreza,
para aprender na p obreza
a paixón pala xusticia
feita de paz e de de reitos.
Nada /, o gozo sen medida
por un Oeus que nos visita,
que abre a súa casa no meu barrio,
que me invita á súa mesa e me di :
estou contigo, amigo.
Nada!,
¡tantos Nadais verdadeiros
agachados en tantos corte/los esquecidos!.

¡FELICIDADES!
Felicita r é chamar
fe liz a un ha persoa,
e eu quera chamar feliz,
sen reparo , á xen te toda .

O merlo coa súa mourenza
e a neve co seu bra nco r,
o m ar coa súa braveza
e a terra co se u tremar,
ca l un ha virxe m ociña
están preñadas to diñas
coa forza do meu Señor.
Non é doado decir/le
ó p obre : tí es fe/íz,·
ou ó p arado, ou ó enfermo,
o u ó /abrego, que din
que vívíndo de tal xeito
non p aga a pena vivir.
Eu vexo e calo e non ouso,
pero non podo pasa r
sen dícírlle a todo o mundo,
e ó pobre con máis verdade,
que Deus está con nosoutros,
que nas pobres barriguíñas
se quere Oeus en ca rnar,
para ser forza de vida,
pra acompañar e salva r.
Por eso, vendo tal causa,
anuncio felicídade ,·
a terra coa súa xente,
o pobre con máis verdade,
leva no seo semente
de x ustícía en irmandade.

Todos queremos ser salvadores (Dom . 3º de
Advento)
" Eu non son o Mesías " (Xn. 1,6)

Admira a postura de Xoán , o Bautista. Ten ben
claro que el non é o Mes ías. Remite a Xesús .
Choca esta maneira de proceder co comportamento que vemos a cotío: case todo o mundo
proclama e grida que a súa idea é a mellar, que o
seu plantexamento e forma de resolve-los problemas é a única válida. Xoán berra e proclama,
pero endexamáis se pon como salvador. Sabe de
sobra que somente Deus pode salvar coa súa
Palabra definitiva : Cristo Xesús.

Deus presente (Dom. 4º de Advento)
" Non teñas medo, María " (Le . 1,30)

O tempo do Advento preséntanos importantes
figuras bíblicas: lsaías , Xoán Bautista, Ma ría ...
porque elas pódennos mostrar moi ben o camiño
para o encontro con Deus. O misterio de Nadal é
precisamente isa : Deus presente entre nós. A
Virxe María , coa súa postura de esco ita e de fe ,
descubreu a presencia de Deus nas súas mesmas
entranas , no froito do seu ventre . Que nós, por
medio da fe e da oración , descubra ~ o s que Deus
está no máis fondo de nós mesmos , na raíz máis
fonda do naso ser. " En Tí nos movemo s, existimos e somos , Señor" .
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As sombras chinescas
Resulta ser un dos xogos máis antigos e de emocionante e distraído entretenimento para horas de inverno
ou de abrigado descanso .
Existen diversas variantes , pero calquera delas permite
realizar xogos de observación interesantes. A variante de
que talamos aquí (animais e personaxes) non precisa
explicación anque sí reparar ben na colocación das
mans , tal e como amasan os debuxos. Un pouco de habilidade e un fo.ca dirixido contra da parede son as ferramentas requeridas .
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Amnistia Internacional e os presos
A derradeira semana de Outubro, Amnistía Internacional de Lugo organizou unha " semana do preso de
conciencia' ', este ano adicada ós presos veteranos, e
que tivo unha gran animación . A semana rematou ó día
23 cun peche na catedral, no que participaron medio

centenar de persoas, ademáis dos membros de Amnistía Internacional; a prensa fíxose eco deste feíto, pois
acadaron a solidariedade do bispo de Lugo, causa
pouco habitual. Publicamos a continuación un resum ido
informe desta organización sobre os casos de prisión .

Prisión prolongada

Reclusión sen xuicio

Un avogado somalí leva doce
anos encadeado , sen acusión nin
xuicio , por negarse a apoiar ou
ó
partido
poi ítico
afi 1iarse
gobernante.

En decenas de países , homes e
mulleres pasan anos entre rellas
sen comparecer nunca diante
dun tribunal.
Tal é a penosa situación de dez
membros da antiga familia real
etíope, que levan no cárcere trece
anos. Desde o día en que a monarquía foi derrocada.

Este é un dos máis de doce presos destacados po r Amnistía Internacional durante o mes de outubro pasado , na procura de
atrae-la atención internacional.
Foi para axudar a tales presos
polo que se fundou en 1961 Amnistía 1nternacional.

Encadeados polas súas crencias

Recep Marasalí foi sentenciado
a 36 anos. Ten actualmente 31 e
xa leva 6 no cárcere. O seu " del ita " consistiu en publicar libros
sobre da minoría Kurda de Turquía.
Na Unión Soviética, alomenos
450 persoas están na cadea por
soster opinións contrarias ó goberno. Vladimir Maksimov ten 67
anos e leva case 50 en prisión.
Padece esta reclusión polo feito
de criticar ás autoridades e relatar ós periodistas as circunstancias do seu tratamento nun hospital psiquiátrico.

Nizametdin Akhmetov , preso
no hospital psiquiátrico de Alma
Ata, relataba: " Teño medo ó escribi rche , meu amigo. Temo que
poidas ler a miña carta coma
unha carta de manicomio ... Pero
sinto aínda maior receo de que
utilicen en minas dro,gas de máis
potencia e me convirtan nun
idiota que nin siquera poderá morrer con tódolos sentidos intactos. Nunca sofrín tanto. Estou absolutamente desposuido de dereitos, despersonalizado , ou para
mellar dicir, deshumanizado " .
A reclusión en réxime de incomunicación é práctica dominante
en numerosos países. Tamén a
prohibición de acceso a certas
zonas do mesmo é outro dos r:nedios utilizados. Ben pouco sabemos dos miles de persoas que
permaneceron .recluídas durante
anos en campos de ree.d ucación
de países como o Vietn;;im . As autoridades rion permiten visitantes
sexa.cal a sexa a súa intención .

Nalgúns países os presos permanecen recluídos incluso despois de ter cumplido a súa condena. Así acontece con Soh· Joon
Shik en Corea do Sur. Debería ter
sido liberado hai case 10 anos ,
pero permanece na cadea debido
a que se nega a firmar unha declaración
de
conversión
ó
" anticomunismo ".
Catro ex-oficiais do exército Sirio sofren parecida sorte. Husain
Tahir Zaidan , Madmud Muhammad al Fayy·ad , Mustafá Tawfiq
Fallad y Jala! al Din Mustafá Mirhij
cumpliron en maio de 1985 os 15
anos de prisión impostas, mais
aínda non recibiron a liberdade.
Os 4 figuraban entre as 350 persoas detidas en maio de 1970, todas elas membros ou partidarios
do goberno do partido Baas que
estivo no pooer ata o " golpe " de
1966. Acusouselles de conspirar
para derrocalo goberno coa
axu_da iraquí.
Amnistía Internacional
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--------------------------------------O CAMPO
O ACORDO DAS INDUST
Un "documento patriótico"
sí é coma lle chaman xa algúns ó acordo
marco proposto a finais do mes pasado
para o sector leiteiro galega a iniciativa de
LARSA e firmado pala Asociación de Empresarios de Industrias Lácteas de Galicia (que integra
as empresas do grupo LARSA, Larsa-ArxerizVega de Oro-lberolacto, e outras empresas como
Leyma, Feiraco, Ria e Prado) e os representantes
dos sindicados maioritarios en Galicia (Comisións Labregas, Unións Agrarias e Xóvenes Agricultores) e finalmente varias cooperativas
labregas.
Reproducímo-lo acordo en tódolos seus puntos, aínda que xa foi divulgado en parte polos
medios de comunicación e debatido en numerosas cooperativas, considerando que aínda non
terá chegado a moitos pequenos productores. De
se manter este acordo, os gandeiros galegas percibirían ó redor de 3.600 millóns de pesetas máis
polo leite producido nas súas explotacións .
LARSA é das poucas industrias, do sector lácteo do Estado Español que ten capital galega e
intereses galegas, contrariamente a outras que, a
pesar da importancia que teñen para o mercado
galega, os seus intereses están fóra de Galicia.
Desta maneira, LARSA, como dixo alguén, bótalle un pulso a tódalas grandes empresas que traballan en Galicia; pero non se queda "soa ante o
perigo", pois conseguiu que a maior parte do
movemento sindical e cooperativo (este último
en proceso de agrupación na Unión Galega de
Cooperativas) se puxese do seu lado.
Aínda máis, apuntouse nas últimas semanas
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As movilizacións labregas xogaron un papel decisivo.

que nas altas esferas estanse decatando que
frea-la producción láctea galega pode levar ó desabastecemento do mercado español, pois nada
menos ca un millón de litros saen diariamente de
Galicia para procesarse fóra.
De calquera maneira o INI, para variar, reaccionou en contra do acordo .
Victorino Pérez

NO MES DE
DECEMBRO
DO 1977 NA GALIZA
SUCEDE U
ALGO
IMPORTANTE
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ESPECIAL NADAL

NA OAl~
Xosé Manuel Carbal lo

PERSOAXES:
Guardia 1 (pode facer tamen de cliente 1)
Guardia 2 (pode facer tamen de cliente 2)
Xosé
María
Pousadeiro
Maleteira
Cliente 1
Cliente 2
Parella (o home pode facer de lsaias)
Tres pequenos

Simón
Marta
Rubén
Elena
Xoana
Ana
Coxa
Cego
Borracho
Romualdo
lsaias

PRIMEIRA PARTE:
Un ha rúa ca/quera de ca/quera capital de provincia. A ser posible, con acera na que poidan sentarse Xosé e Maria. De non ser asi, é preciso
algún outro obxecto que sirva de asen to. Nunha banda, porta practicable e sabor dela un letreiro : " Fonda , camas y comidas ". Ambiente de
testas do Nada/ nunha cidade . A vestimenta é actual. Maria está embarazada de mentira para poder' 'desembarazarse'' no momento preciso .

Escena Primeira

O

comenzo aparecen Xosé e María, andando amodiño. Xosé
leva na man unha bolsa de plástico de medianas dimen sións. Sentanse semellando ta lar entre si en voz ba1xa.
Pode escoitarse un ha mistura de sonidos: buguinazos de automóviles , pitidos de axentes do tráfico, vilancicos, e en off as voces de
dous supostos guardias municipais.

GUARDIA 1.- Fíxate naquela parella.
GUARDIA 2. - El a semella estar embarazada.
GUARDIA 1.- Nesas condi c ió ns non selles perdía nada fóra
da c asa.
GUARDIA 2.- Vai ti saber de qué cal aña son . Vaia xeito de
nai ... Se cadra están arrimados .
GUARDIA 1. - ¡A mocedade de agora! Non se i ónde vai parar .
GUARDIA 2. - ¿ Espombámolos de ahí ?
GUARDIA 1. - Déixaos . Non te compl íque-la vida . ¡Quem áis
t énl
GUARDIA 2.- A min revéntanme as festas ... Nada! , fin de
ano , aninovo . reis ... non hai máis ca forasteiros e xente de mal
vivir .
GUARDIA 1. - Festas para os outros . Para nós servicio e
traballo redobrado .
GUARDIA 2.- Algún poida que durma ho xe na cadea , dígo cho eu ... ¡Unha mullera punto de dar a lu z e sentada na rúa !.
GUARDIA 1.- Se se estivesen na casa . ¡Paletos!
(Va n vaixando os ruidos astra desapareceren)
XOSE .- Cántame a verdade , María, ¿tés dores , non sí?
MARIA.- Pouquiños , pero non teñas medo , que Deus nunca
abandona ós que quere .
XOSE .- Falta fai , muller, falta fai . lso pásachenos por sermos pobres , ¿sabes? .
MARIA.- ¿ Quen sabe? . Hainos máis pobres ca nós. Non
podemos queixarnos .
XOSE .- Nós ben pouco ternos , María.
MARIA .- Ternos , ternos , Xosé. Eu téñote a tí , ¿qu é máis
quero?
XOSE .- E eu téñote a tí . María , e non te tro caría por nada do

mundo .
MARIA.- Si . Témonos un ó outro e irnos ter
XOSE.- Un neno.
MARIA.- Tería gracia que resultase unha nena .
XOSE .- Non , ha de ser neno ; pero semellarase moito . mo ito
a ti .. . Tam én se é para ho xe ... Non me mintas , ¿tés dores ?.
MARIA.- Pouquiños . E estate tranquilo , que ben oich es ós
médicos do hospital que volvésemos mañá ás dez. Eles saben
máis ca nós destas causas . Como é a primeira vez ..
XOSE .- Si , anque xa puideron internarte hoxe, que estas
cousas tampouco che son tan ex actas. Se non fósemos po la
Beneficiencia , seguro que te internaban ho xe. Se fó se m os
pola Seguridade Social ou de pago , non te ían deixa r fóra.
Xógo o que teño .
MARIA. - Pois non xógas moito . ¿Qu é tés?.
XOSE .- Sen ti , case nada, por iso te ño tanto medo a perderte por non se res ben atendida ... . Se fósemos ricos .. .
MARIA.- Se fósemos ricos , igual me internaban ho xe, si. E
ocupaba unha cama , se cadra sen necesidade ; e logo , vi ña
unha de urxencia e non tiñan onde rnetela .
XOSE .- Ben se nota que fuches ma is á escol a ca m in. Gracias que es tan boa coma intel ixente , que se non , ¿quen te
aturaría? ¡Irnos ter un neno máis li sto! ... ¿Dóe che?.
MARIA.- Pouquiño .. . O peor é que non haxa xa a estas horas
coche de líña para nos irmos .
XOSE .- E anque o houbese, mull er. Non pensarás q ue ía
consenti r que f ixeses unha viaxe tan pesada nas co nd ició ns
en que estás para termos que volver mañá .
MARIA.- Po is du rmir nun banco do parqu e co f río qu e vai ...
XOSE .- ¡Nin pensalo ! Ho xe irno s a un ha pensión . baratiña ,
pero polo menos ha te r lousado , po rtas e ve ntás .
MARIA.- Ti ben talas , Xo sé , pero os se ntim entos anúbanche
a razón. Se gastamos dese xeito , nun ca pod erem os devol ve rll e a don Fru tuoso os cart os qu e lle ternos pedido , e esq uéncete da ser ra de disco , da acepil lado ra e de tantas cousas nas
qu e terno s soñ ado para po ñer un ta ll eriño como é debido .
XOSE .- Po is se non podemos devolverll os , q ue se quede
coa garlopa, cos se rró ns, coas du as machadas e, se quere .
ast ra coa bu rra, pero fóra no n quedas hoxe.
(Pasa a páx . segu inte)
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(Ven da p áx . anterior)

MAR IA. - Está ben . Como ti qu ei ras , home . Po r iso non te
alporices . (01/ándo para a .. Fonda"). ¿Preguntamos logo ahí a
ver se teñen si t io? .
XOSE .- (Erguéndose e axudándolle a María) Preguntamos .
Agárrate ben a m in , no n sexa que esbares e vaias cair.
(Agarrados un ó out ro ca miñan astra a " Fonda". Chaman. Sae o
po usadeiro).
Escena Segunda

POU SAD EIRO .- Boa noite , ¿que desexan ?
XO SE.- Poi s mire, nós viñ emos ó hospital ; porque a miña
mull er xa comen zara a notar ...
(Ch ega un cliente ben traxeado, que entre na fonda case sin
esperar resposta) .
CLIENTE .-¿ Hai camas?
POUSADEIRO .- (Compracente) Si , pase .
XO SE. - Com enzara a notar ...
POU SAD EIRO .- O gran , ¿queren cama e cea ou somentes
ca m a? .
XO SE .- Verá, nós primeiro tiñamos que saber en canto nos
podía sa ir, porqu e somos xe nte humilde e ...
(Rep ítese o lance anterior cunha parella)
PA RE LLA. - ¿Hai ca mas?.
POU SAD EIRO .- Si , pasen.
XOSE .- So mos xe nte humilde e ternos que facer moito po la
vida . Nós no n po demos pag ar tanto coma outros que ...
(Chega un ha maleteira acompañando a un cliente . Trae dúas
maletas nun ca rre tillo. A maleteira é unha muller xa entrada en
anos, vestida sen gusto e desguedellada) .
CLIE NTE 3.- ¿Ten siti o?
PO USAD EIRO .- Teño . Entre
(Col/e as maletas o clie nte. Dá vinte pesos á maleteira e entra".
Esta queda aliando disimuladamente a Maria).
XOSE .- No n pode mos gastar tanto com a outros , pero somo
ho nrados ; e non é por c hufar. Fac íanos moita fa lta para ho xe
c asa c u berta.
POUSAD EIRO .- ¿Non te fi xac hes nos que entraron ? Ning uén ax ust o u o p rec io . Van pagar ben .
MALETEIRA. - Pagará n o xusto . ¿ou non hai un has tarifas de
precios e un s libros de rec lamac ión s? .
PO USADEIRO .- Estamos en festas , e sobra xente que busca
o nde se dei tar.
M ARIA .- Pero po r iso no n se pod erá asoballar .
POU SADEIRO .- O negoc io é o negocio , nena . Hai que !impar cando vai aire .
MAL ET EIRA. - (Erg uendo a voz) ¡Ti es un xudeul .
POU SAD EIRO .- (No mesmo son) ¿Que saberás ti , maleteira
esfa rra pada , qu e nun ca tiv ec hes un peso de teu? .
MA LET EIRA .- Pois t i, can do esteas aguniante , aínda has
q uerer beber as c in zas do s qu e m al ganache s!
XOSE .- No n hai por qu e lat ricar. ¿ Haberá un sitio para nós ?.
MA LETEI RA .- ¿E co mo flo n va i haber sitio para un ha muller
enci nta ?.
PO USADEIRO.- (Observando moito a Xosé) Ho xendía hai que
fixarse moito en q uen se mete na casa ; e ti .. ., ti non me tés boa
pinta .
MALET ER IA.- i Non che ten boa pi nta, e teñe n os dous un ha
cara de santos que non se remexen! .
MAR IA.- No n é tanto . So mos co mo os ma is.
POUSADE IRO .- Para min non sodes com o os mais , qu e xa
me chegastes chorando , e nun día co mo ho xe ningu én regatea . E Nadal . Estamos en festas .
XOSE .- E que nós non vimos á festa .
MAR IA. - (Mostra moita doenza contida) ¡Ai! .
XOSE .- ¿ Do éche moito , María? .
MARIA .- Moito non . Un pouquiño .
POUSADEIRO .- Pero , ¿é para ta n axiña?
XOSE .- Quen sabe . Déixenos entrar, ande .
MALETEIRA.- lso . Déixaos entrar, ¿a que agardas? .

POUSADEIRO .- Nesas condic ións , imposible . A m iña fond a
nin é un hospicio nin unha casacuna . ¡Non pode ser1 .
XOSE .- Ande , déanos casa cuberta para esta noi te. que se
non chegan os cartas que traemos , xa lle fare i c hegar os que
fa lten .¿ Por que hemos ter que buscar o ut ros sit ios? .
PO USADEIRO .- Para vosoutros non hai sitio . Non fa ltaría
máis que un parto esta noite . A mitade dos c lientes ped irían o
libro de reclamac ió ns. ldevos canto antes . Non hai sit io .
MALETEIRA.- Non vos movades . Sentádevos no sarego da
porta .
PO USADEIRO.- Mirade o que facedes . que mando chamar
un m unicipal .
XOSE .- (Implorante) Por car idade .
PO USADE IRO .- (Ceiba unha gargallada meténdose para den tro) ¡Por caridadel ¡Por caridade!. A caridade non casa co
negocio , rapaz . ¡Por caridade l A car idade xa non se leva .
Pasou de moda .
MA LETERIA.- (Berrando frente á porta moi alporiza da) ¡Non tés
entrañas!¡ Es un desalmado! Agora entendo por qu é Deus non
che deu un filio , ¡non valías para pai! .
POUSADE IRO .- (Desde dentro) ¿ E a ti por qu é non cho deu?
¿Porque nunca se sabe ría certo quen podía se- lo pai? ¡ Lévaos ti para a túa casa , xa que tés tan boas entrañasl .
MALETEIRA.- (Desde dentro) ¡Xa o vou facer , sabes! Anque
a miña non é un ha casa . Soamente é un co rtel lo. ¡Un cortello
si! .
(Deixa de berrar e segue ta lando con Xosé e Maria, en son
moderado).
_
Si , é un corte ll o que quedou abandonado e expropiado polo
ensanche da circunva lación . pero mentres non o desfán, a
m in va ime serv indo . Despois xa Deus dirá.
(Póñense a andar os tres).
Ali polo menos teredes un teito , e non xeará por vós. E do
outro lado da vía do tren. Ninguén é rico alí . (A Maria) Se se che
fai costoso andar , podo levarte no carretiño , e se non , que te
leve o teu home, ¿ou non estades casados ? A min no me
importa , eh .
MAR IA.- Si , casados estamos . E dei xe, que ast ra agora
aínda podo andar.
XOSE.- (A xúdalle a Maria a sosterse e a camiñar) ¿Tés dores .
María ?.
MAR IA.- Pouquiños.
MALETEIRA. - O meu cortello astra cheira mal , que teño
unha cabra para o leite e un porquiño , que vou criando coas
lavaduras que me dan e co que podo rastre xa r al ó ond e
descargan os camións da limpeza.
XOSE.- María, ¿queres que volvamos ó hosp ital . po r se un
caso? .
MARIA.- Non , dei xa. El es di xe ron mañá , e non teño máis
dores que t iña
XOSE .- Lago seguiremos .con esta boa muller anque ll e
irnos causar mo itos mareos .
MALETEIRA .- ¿Mareos a min ? Non , santiños , que quen está
abando mareada de carre xar petates de riba para bai xo todo o
dfa, non se marea máis nin menos por tan pouca causa .
(Apágase a luz amodiño . Poden volver a escoitarse os son idos do com enzo ).
FIN DA PRIMEIRA PARTE

SEGUNDA PARTE
Escena Unica
(A chabola da maleteira. Toda a escena acontece no que puidera
ser a cociña. Mobiliario elemental: unha mesa, algunha banqueta,
algún caldeiro, un inferniño de gas, e ne/ unha pota ó /um e con
auga a quentar. Unhas cortinas, non precisamente de terciopelo,
separan esta peza do que pode ser habitación na que se supón a
cama).

(Pasa a páx . segui nte)
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XOSE .- (Non ten acougo. Fa/a só) Canto mellar fose que
arrincásemos para o hospita l cando eu llo decía ; pero esta
muller miña sempre ten tanto medo facerse pesada ..
(Sae a maleteira cunha palanga na na man. Vota ne /a auga quente
e va /ve a irse para tras das co rtin as. Media este diálogo):
XOSE .- ¿Xa?
MALETEIRA .- Logo , logo .
XOSE .- ¿Todo vai ben?
MALETEIRA.- Todo vai ben.
XOSE .- (Outra vez tala só) ¿Por que tiña que ir mal .. ? Eu
tampouco nacín nunha clínica . Aínda hai moitos que non
nacen nunha c línica. Algúns nacen polo camiño ou nun taxi ..
¡Deus che axude , Maríal . ¡Qué muller mais sufrida' iE decía
que lle doía pouquiñol.
MALETEIRA.- (Berra desde dentro) ¡Xosé , pampallonciño ,
vente , que xa esta lavadiño .
XOSE .- (Brincando de ledo) ¡E nena! ¡E neno!.
(Entra para tras das cortinas . Oense algúns bicos. Tamén poden
escoitarse charos de crio grabados).
¡O meu nenol ¡O meu neniño!
MARIA. - ¡O naso r.ienol ¡O naso nen.íño!
XOSE .- Xa cho decía eu , María , ten a túa mesma cara .
MARIA.- Astra agora sem éllase a todos .
MALETEIRA.- (Sae tola de contenta e berra ós ca tro ventas)
¡Veciños , vinde todos á miña casal ¡Naceu aquí un nena!
¡Vinde , viciños! ¡Vindeo verl ¡Axudeille eu a nacer! ¡Eu , a
maleteiral ¡Eu coas miñas máns! ¡Na míña casa! ¡Vindeo ve r l.
¡Vinde todos os bos e xenerosos! i Non hai outro nen o coma
ell ¡Vindeo verl .
(Tódolos que vaian chegando entran á escena sin cumpridos. Os
primeiros son dúas pequenas e un pequeno: Anxélica, Anxeles e
Rafael) .
OS TRES PEQUENOS .- ¿Podemos ve-ló neniño? .
MALETEIRA.- Podedes , pero antes ti , Rafael , meu an xeliño
que mais que correr voas , vai avisar polo barrio , que quero
que o saiban todos. E di lle que lle traían algunha cousiña.
(Marcha o pequeno, e a maleteira encamiña ás pequenas para a
habitación. Chega Simón. E un home vello).
SIMON .- ¿Que foi?
MALETEIRA.- Que tiven un neno .
SIMON .- ¿Que tiveches un neno? .. ¿Qué tiveches un nen o
ti?
MALETEIRA.- Si. Este neno tamén é meu . Naceu na miña
qasa . Fun eu a primeira que o tivo nas mans . ¡Canto teño
desexado un fil lo! ¡Este filio tamén é meui .
SIMON .- ¿Pero quen son os país? .
MALETEIRA.- A nai é María , o pai supoño que será Xos é,
uns pobres toma nós . Están ahí dentro , pode ir ve los .
(En tra Simón. Chegan Marta e Rubén. Este pode vestir unha
fu nda) .
MARTA. - ¿Como foi?
MALETEIRA.- Foí ben . Non había sitio na po u::,ada .
RUBEN .- ¿En níngunh-a pausada?
MALETEIRA.- Para eles , seguro que en ningunha pausada.
MARTA.- Parece un míragre .
MALETEIRA .- ¡E un miragrel Entrade a ve lo.
(Entran, e sae Simón)
SIMON .- Vou avisar que veñan os mais da casa e que lle
traían algo a estes pobres . Agora eu xa morro en paz , porque
puiden ver a quen me releve. A miña pe l escurece e a súa
re lace . Os me us ol ios apáganse e os seus brillan coma luceiros . Naceu un home novo , pode morrer un home vello.
MALETE IRA.- ¡Nada de cavilar en morrerl ¿Quen pode matinar na marte diante da vida?
SIMON.- E unha débeda que todos ternos que pagar, e a
ning uén lla perdoan . Adeus , e en boa hora tamén a ti . (Valse).
MALETEI RA._- Non deixe de volver máis tarde vosted·e
tamén .
(Chega Elena, cun en vo ltorio debaixo do mantelo).
ELENA.-¿ Volv íches a beber outra vez , ou é certo que naceu

a

aquí un neno?.
MALETEIRA.- ¿ Volvíches a beber? ¿ Volv iches a beber?
¡Pola túa mala língua non pasan os anosl ¿Que lles traes ?.
ELENA.- Media botella de " Sanson " . qu e me sobrou de
cando tiven a Uxío.
MALETEIRA.- Co agarrada que és , iso en ti é moito . Ent ra .
(Entra Elena, e sae Marta)
MARTA .- Se segue chegando xente . non se ha caber ah í
dentro .
MALETEIRA.- ¿E que pode facerse ?
MARTA.- Poderíamos sacar a María para aquí no mesmo
xargón de palla en que está.
MALETEIRA.- Se cadra , está mais a gusto nunha hamaca
vella que teño. ¿Non lle pasará mal? .
MARTA.- Non creo . Está tan fresca coma se nada pasase . e
iso que é primeiriza .
MALETEIRA .- Seguro que lle fixo ben andar .
MARTA.- Irnos logo por ela , antes que chege máis xente .
MALETEIRA.- Irnos . i Pequen as , vindevos para aquí e reparade que non se bufe esta pota que está ó lumel .
(Saen as dúas pequenas. Os grandes axudan a traer a Maria,
mentres talan as nenas entre e/as. Xosé trae un ¿neniño? envolto
en paxe/es, que lago co/lerá Maria para o regazo. E preferible que
sexa un boneco, porque entre outras razóns, un nena verdadeiro
poderia romper a chorar en ca/quera momento).
ANXELICA .- Amín paréceme moi pequeniño .
ANXELA .- Cando nacemos , todos somos pequeniños.
ANXELICA.- ¿Pesará dez quilos? .
ANXELA.- ¡Serás bruta! Miña irmá cando naceu pesaba t res
e medio , e todos decían que era moi grande .
ANXELICA.- ¿Será cego?
ANXELA .- ¿Por que ha ser cego?
ANXELICA.- Como aínda non abríu os olios .
ANXELA.- Miña avoa dí que seguen durmindo dez horas ou
máis , e que nin ven nin oen astra pasados uns días .
(As frases das nenas entremézclanse coas lóxicas de situar a
Maria na escena. Convén que quede sentada e ca nena no colo .
Xosé sentase ó seu lado. Os outros colócanse pala escena como
mellar poidan)
XOSE .- ¿Estas a gusto , María?¿ Non che fa ría mal move rte ?
MARIA .- Estou moi ben . Estou moi a gusto . Pouco importan
as dores do parto comparadas coa ledicia de alumar para o
mundo un home novo.
(Chega Xoana. Trae unhas andadeiras)
XOANA .- Xa viña chegando , e o vello Simón fíx ome volver á
casa por algunha cousiña para esta boa xente . E boa noite .
MARIA .- Boa noite . Non deberían molestarse tanto po r nós .
XOANA .- Non é molestia. Tráiolles estas andadeiras , qu e
para os meus non creo que volvan a facer falla .
MALETEIRA.- Muller, este é ben criado , pero de aquí a que
comence a andar , aínda lle quedan catro bágoas que botar.
XOSE.- Deus o ampare e o críe para ben , que xa lle chega rá
o seu día.
(Ana, que chega agora, é unha ve/liña. Moi ataperuzada nun
manto negro) .
ANA .-¿ E pódese?
(A Maleteira saelle ó encontro garimosa para lle axudar a
camiñar)
MALETEIRA.- Entre , Señora An a. ¿Como deu cheg ado aqu í
coa reuma que tén ?
ANA .- Por ver a un recén nac ido andaría o que fos e. e mais
ben sabe Deus que me doen tódolos ósi ños .
MALETEIRA.- Pois aqu í os tén. Os pa ís ch ámanse Xo sé e
María .
ANA .- En boa hora fíllíños . Nada vos traio , pero aceptarédesme estes aforriños para lle mercar un biberó n.
(Recolle Xosé os cartas que Ana lle entrega)
MARIA. - Nós nunca poderemos pagar tod o isto .
RUBEN .- ¿Qu én falou aqu í de pag ar? Todo , pou co é.
XOSE .- Dá moíto máis o qu e dá pouco do moi to qu e ll e faí
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falla ca o que dá moito do moito que lle sobra.
MARIA. - Nin no mel lar sanatorio do mundo podían ser máis
agasa ll ados pais e filio
ANA. -¿ Deixádesme velo?
MARIA. - ¡Non faltaría mais!
(Ana pausa un bico na frente do posible nena. Mentres, talan
entre sí e en son baixo Marta e Xoana) .
MALETEIRA.- Marta e Xoana , ¿non estabades a mal entre
vós?
XOANA.- Estabamos desde hai dous anos . Por causa de
nada comenzamos a torcernos a cara e negarnos o saúdo .
MARTA.- Foi este enco ntro a oportunidade para que nos
atopásemos. Dalg ún xeito este neno é o causante da nosa
reconciliación.
(Chega un coxa con muletas)
RUBEN .- ¿ Tamén vostede aquí nas súas muletas?
COXO .- Sí, contaba con non volver a sair da casa astra que
me levásedes para a furada , pero foi ta l o revoltillo que se
armou , que non sei cómo nin como non , boteime a andar e
chegue. Puiden comprobar qu e aínda me quedan máis folgos
dos q ue pensaba . (Mira ó nena) ¡Que guapiño é! Deus o
bendiga .
(Va/ve o pequeno Rafael. Trae col/ido da man a un cego . Antes
de intervir na conversa, escoitan o que vai decir Ana).
ANA .- E un carave liño miña xo íña. Se non fose polo medo a
que desperte c horando , cubríao de bicos ... O seu cabe liño
roibo , a tez branquiña , e a boca seme ll a un ha cereixa madura.
CEGO .- ¿Como tén os olios?
(Hai un silencio. Ninguén responde)
Decídeme, por caridade, cómo so n os olios .
MARIA .- Son da cor do ceo.
CEGO .- (Fa/a con lentitude) Os ol las da cor do ceo ... ¡Que
fermoso deben ser os olios da cor do ceo ... ! ¡Que fermoso
debe ser:; o ceo! ... ¡Qu é belidos deben ser os olos da cor do
ceo ! ...· A tez.bra nqu iña , o cabelo dourado . ¡Xa está! ... E coma
se eu mesmo o est ivese vendo . En realidade estouno vendo .. .
Cos vasos ol las . Cos olios que vosoutros me prestades á falta
dos meus. ¡Moitas gracias 1¿Deixádesme que o apalpe!.
(Rafael guíao astra cerca de María . Eta guía/le a man para toca-lo
nena)
Vouvos decir eu como é, se mo permitid es .
(Canta o seguinte vilancico, do que é doado facerse coa música.
Axudaría moito que puidese acompañarse con algún instrumento,
preferentemente cun violín que xa traia consigo)
.. Tén cara meigosa
de neve e carmín.
Ten beizos verme llos ,
cal rosa de abr il .
Mirada tan tenra ,

tan dóce sorr ir,
que crava na alma
crava sin ferir ,
crava sin ferir".

TODOS .- ¡Moi ben! (poden aplaudir)
MARIA.- ¡Que Deus lle conserve a gracial
(0 borracho que vai entrar agora en escena ten que semellar un
borracho " profesional". Polo mesmo, suorento, mal afeitado, descoidado en toda a súa pobre vestimenta. Leva unha gabardina
ve/la, e dun dos petos asoma un ha botella. Un borracho en escena
sempre fai rir de entrada. Non importa, no seu momento conseguirá afogar esas risas) .
BORRACHO .- (Oespois de ollar a tódolos que están en escea,
diríxese a Xosé) ¿Es tí o pai? (Sen agardar esposta) Vai a que
ninguén che trouxo nada a ti . Nestes casos ninguén se lembra
do pai , coma se o pai non tivese tamén que bregar para quitar
os fil los adiante ... . De ti acordeime eu ... toma, bota un trago ,
que boa falta c h.e ha facer. (Otrécelle a botella. Xosé acepta un
gro/o. O borracho bebe tamén e timpa o bico) ... Eu tamén fun pai ,
¿sabes? ... A xente rise ... A xente gústalle rir .. . así non pensa .
(O público) ¡Ríanse! ... ¡Ríanse! ... (Baixa por entre a xente)
1Ríanse! ¡Aproveite n a ocasión! ¡Os borrachos somos para
1so, para facer rir!. .. Tiven dous tillos ... Morreron tís icos . Ninguén tivo a culpa ... ¡Ríanse! ... A miñ·a muller tamén morreu

tuberculosa . Ninguén tivo a culpa ... Non teño traballo ¿quen
lle ha de dar traballo a un borracho? ¡E igual! ¿Para quen hei
traba llar ! ... A xente gústa lle rirse . Non teño máis compañeira
ca esta botella , e Deus ben o sabe e non lle parece mal ... ¿Ou
pareceralle mal?
(Pregunta a tres ou catro espectadores) ¿ Pareceralle mal?
¿_P areceralle mal? .. . Nin9uén tén a culpa de nada. Ninguén
ten a culpa de que a mina muller morrese tuberculosa. Ninguén tén a culpa de que morresen os meus tillos.¿ Por que se
rin? (Berra) ¡¡Ríanse!! ... Se este neno morrese esta noite , ninguén tiña a culpa ... As veces a xente non se ri ... ¿Tería alguén a
culpa , se morrese este neno? ¿Terías ti a culpa? ¿Teríamos
nosoutros a culpa? ¿Teríades vosoutros a culpa? ... Seguro
que tiñan eles a culpa . A culpa sempre é deles . A culpa sempre
é dos outros . (Retorna ó escenario e observa o público) Agora a
xe nte xa non se ri. Eu non tiven a culpa de que non se rían .. . A
cu lpa foi do espir ito ... do espirito do viña .
(A Maleteira lévao col/ido por un brazo para unha banda do
escenario. Noutra banda está desde hai un cacho Romua/do . En trou dun xeito misterioso. Caviloso, ensimismado).
MALETEIRA.- Cala , anda , cala.
BORRACHO .- Si ... Vou calar. Se cadra talando ofendín.
Disimulen 1.
RUBEN .- (A quen teña ó seu lado) ¿Como vi ría Romualdo , se
desque retornou de Alemania anda tan tristeiro e ensumido en
si , que mesmo semella que escapa da xente?
MARTA.- Romualdo , ¿e ti aquí?
(Comen za a rir Romualdo a modiño. Vai subindo o son astra rir a
grandes gargalladas. O mesmo tempo dá palmadas rítmicas. Todos se contaxian, e palmean un ha pandeirada. El baila só, astra que
Rubén o agarra tortee para en seco).
RUBEN .- ¿ Puxécheste tolo?
ROMUALDO .- Sí. ¡Estou tolo de ledicia! porqu e hai dez
minutos quería estar morto , e estou vivo .
MARTA.- ¿Quen te entende?
ROMUALDO .- E doado. Saín da casa para tirarme ó tren
cando pasase , pero ó pasar diante desta, sentín un ha curiosidade irresistible, e entrei , e estou aquí , e estou vivo , e ¡xa non
quera morrerl (Berrando como fóra de si) ¡¡Xa non quera
morrer!I .
ANA.- Se non fose por este neno , ti non estarías aquí .
ROMUALDO.- (Voltea sobre si mesmo por todo o escenario cos
brazos moi erguidos, como se fose unha peonza xigante a cámara
len ta) ¡Non abofé! ¡Xa non quera morrer! .
ANA.- ¡Salvouno este neno! .
ROMUALDO .- ¡Non quera morrerl
ANA.- Semente Deus salva .
ROMUALDO .- ¡Non quera morrer! ¡¡Non quera morrer!!.
ANA.- (Caindo de xion llos diante do nena) ¡Este nen o é Deus
que volveu a nacer entre nós!.
ROMUALDO.- ¡Non quera morrer! ¡Quera vivirl ¡Quera
cantar!!I .
(Romualdo neste derradeiro berro prolongado e na derradeira
voila párase súpe tamente diante do personaxe que acaba de entrar Este viste de hebreu cun pergameo na man. Nos o/los de
todos está a mesma pregunta que fai en voz alta a Maleteira).
MALETEIRA.- ¿Quen é vostede? Nunca o vín por aquí . Vostede non é deste país . ¿ Quen é?
ISAIAS.- Eu son o vello lsaias ... Hai moitos séculas que vos
anunciei que isto había acontecer un día . Daquela díxenvos :
(Oesenrola o pergameo, e le) " O Espirito do Señor está sobre
min , pois el foi quen me unxíu para proclamar a Boa Nova ós
pobres ; envioume para lles anunciar a liberación ós cautivos e
a vista ós cegos ; para lles dar libertade ós asoballados e
proclamar o ano de gracia do Señor" Vai para dous millei;os
de anos que se cumpríu nunha cova de Belén . Volveu a cumprirse ho xe nunha casoupa abandonada que vosoutros despechedes os vasos corazóns . De vosoutros depende.
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O CAMPO
S LACTEAS DE GALICIA
1) As industrias afiliadas á Asociación de Empresarios das In- .
dustrias Lácteas de Galicia, comprométense a mercar todo o leite
producido en Galicia polos gandeiros asinantes deste documento e os seus representados,
nas seguintes condicións:
No periodo que vai do 1 de novembro de 1987 ó 31 de marzo de
1988 e do 1 de outubro ó 31 de
decembro de 1988 os precios serán os seguintes :
- Para o leite quente do 3,2%
de materia graxa e o 3% de proteína (con 8,2 de extracto seco
magro e 18 grados de acidez) 35 ,5
pts .-1.
No periodo que vai do 1 de abril
de 1988 ó 30 de setembro do
mesmo ano e para o leite nas
mesmas condicións , 34 ptas.-1.
O precio anterior haberá que
engadirlle as seguintes primas
por litro.
- Por leite frío , 2 ptas.
- Por calidade bacteriolóxica.
·de Oa 300.000 xermes , 3 pts .
· de 300.001 a 700.000 xermes. 1,5 pts.
Por contido en materia
graxa , 0,50 pts. por cada décima
que sobarde o 3,2.
- Por contido en proteína, 0,25
ptas. por cada décima que sobarde o 3%.
Nos dous últimos casos as penalizacións por non acadar ós mínimos do leite tipo, serán aplicadas de maneira independente e
terá a mesma contía que as
bon ificacións.
As asociacións de productores
e cooperativas que .teñen un volume de 20.000 l. de instalación
mínimo e o entreguen enfriado
nun centro, ben sexa cada día ou
cada dous días, terán unha axuda
de 2 ptas. extra.
Os productores que entreguen
menos de 20 l./día, no caso de
que non entreguen en ruta, pagarán o custo do transporte ata a

dos sectores Productor e Industrial que asumirá ademais a función de información sobre o seguimento do destino do leite .
6) Coa Asociac ión de Empresarios de 1nd ustrias Lácteas de Gal icia e as Organizac.ións de Productores asinantes constituirase
un órgano interprofesional do
sector para a execución deste
acordo.

··o acordo e o resultado dunna d1na1111ca xurdida gracias a actuación da Plataforma en De fensa do Sector Lacteo ··. afirma Xose Manuel
Cendán de C. C. L. L.
ruta.
As Cooperativas e Asociacións
seguirán a percibir a prima destinada ó fondo cooperativo que viñan percibindo ata o presente.
2) Os productores e as suas
agrupacións e organizacións asinantes comprométense a que tódolos seus afiliados vendan ás industrias integradas na Asociación de Empresarios de Industrias Lácteas de Galicia todo o
leite producido, en tódalas épocas do ano , nas condicións xa
expresadas.
3) Procurarase a creación dun
laboratorio interprofesional sostido poi a Asociación de Empresarios de Industria Lácteas de Galicia e as Organizacións de Productores asinantes, que asumirá
o control de cal idade do leite obxecto deste acordo. constituíndose unha Comisión para acadar
o dita.fin.
4) Este acordo será presentado
ante a Consellería de Agricu ltura
para a súa homologació n é co nstancia oficial do mesmo.
5) O seguimento do cumprimento do- presente acordo corresponderá a unha Comisión
constituída por representantes

7) Farase pala interprofesional
ou , no seu defecto , pala Comisión correspondente . un estudio
para racional izar a recoll ida do
leite.
8) Establecerase un recibo de
pago por parte da industria. homologado para todas elas . no que
conste o precio mínimo acordado , así como as primas e penalizacións establecidas perfectamente .especificadas. Nese recibo
constará tamen a cuota o abonar
para o financiamento da interprofesión
cando
ésta
estea
constituí da.
9) Establécese como plazo máximo para o pago do ~eite por
parte das industrias pertencentes
a Asociación de Empresarios de
Industrias Lácteas de Galicia. ata
o 15 do mes seguinte ó da entrega
do leite, establecéndose o pago
do interés básico do Banco de España mais dous puntos correspondente á demora se esta se
producise sen causa xustificada.
10) Este acordo finalizará o día
31 de decembro de 1988 podendo
ser prorrogado por acordo de
ambas partes.
11 ) Faise constar que en caso
de que este documento non sexa
ratificado pola Asociación de Empresarios das Industrias Lácteas
de Galicia, ou por algún dos seus
membros , será válido para aqueles de entre eles que o suscriban ,
facendo neste momento Lácto
Agrícola Rodríguez S. A. (LARSA)
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Amosoulla primeiro ...
Din que as festas do San Froilán lugu és son as máis
populares e tradicionais de Galiza. Certamente , é un
feito indiscutible que tódalas xentes de Lugo , dende
moitos lustros atrás , tiveron o costume de acudir ás
feiras do patrono da capital. Hoxe séguese facenso así
e a tradición semella non ter risco de desaparecer.
Mais agora a feira xa non val moito e, pala propia
evolución dos tempos, vanse trocando as ventas de
fauces e varas en comercio de radio-casetes e outras
trangalladas polo estilo .
Os vellos cabaliños de madeira mudáronse en modernos e sofisticados aparellos mecánicos que simulan
as trepidantes aventuras dos heroes doutro dos máis
tráxicos inventos da nasa civilización : a televisión .
Mais ainda así , as xentes dos nasos campos e das
nasas bisbarras montañesas , seguen a conservar o seu
limpo esprito festeiro e a súa predisposta e autofascinante admiración polos magos , polos xogos , polos monicreques . etc.
Así foi . que este pasado San Froilán ocurriu un feito
que a moitos produciralles hilaridade, froito do esnobismo dos tempos . mais a min .produciume fondas e
fermosas cavilacións.
Resulta que estaba a actuar o afamado " Mago Antón .. nunha das prazas da cidade , facendo as delicias
dos pequenos e grandes cos seus xogos. cando escomenzou cun moi peculiar :
Sacou un polbo de dentro dunha peixeira e. xusto
despois. amosou ó público un ha baralla . que remexeu

repetidas veces.
Cando estivo ben misturada tirou dunha soa carta .
que todos os alí presentes poideron ver, e inmediatamente amosoulla ó polbo . Cando xa o animal a tiña ben
vista , voltou a metela no mazo , volveu a remexer . e
botou tódalas cartas dentro da peixeira .
Despois duns breves momentos, e entre a ledicia e
aplausos do público congregado , o polbo cunha das
súas patiñas , sacou fara da peixeira a carta en
cuestión .
Foi entón cando aquela velliña, que non perdera detalle do que acontecía, sentenciou moi chea de razón:
- ¡Home'. madiá leva a sabela : amosoulla primeiro .. .
Alexandre Martín

----------------------·- -----------------~ --------~ ------------X
FICHAS DE NATUREZA- Plantas Medicinais

o

FAMILIA.- Labiatae (Labiadas)
XENERO.- Marrubium
ESPECIE _- Vulgare
GALEGO .- Marroxo
CASTELAN.- Marrubio
1
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MARRO XO
Matilde Vázquez
Pablo Rodríguez (" Oitab_é_n....;
" )_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.,
Primitivo Iglesias
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FLORACION .- Maio - Setembro
HABITA T. - Terreos baldios, abas secas, be iras das estradas.
DESCRIPCION .- Perenne ·
- Talo tomentoso de 3-8 dm.
- Follas recubertas dun tomento branqueciño, mais ou menos redondas, dentadas,
nerviación aparente.
- Verticilos axilares de inconspicuas flores
brancas de cáliz tubular con 1O dentes puntiagudos e corola de tu vo mais curto cós 2
labios divididos en 2 e 3 lóbulos.
- Cheira penetrante.
DISTRIBUCION .- Bastante común en toda
Galicia, tanto na costa como no interior, preto
dos poboados.
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As noitiñas de Nadal
Cando a Belén chegaron
xa toda a xente dormía

As nolli.ñas de Na.da.[

menos un pobre porteiro

,~= 152

Boimorto

,~> A ¡r e [1P ¡u U ¡€9
As n.ol-U- ñas de

fD ! J7fll

Na-da.-k no~-tu de. qhran-de...,a.- (e-<jfn{-a;

Ca-mi.-ñan-do 1rai. Gfio-sé

i..-e mai-la

que estaba na portería

VLr-~he.n Ma-l"l.- a.

-

Abre as portas porteiro

a Xosé e mais María,·
-

As portas desque se cerran

non se abren ata o día .
Aló ás doce da noite
María parido tiña,·
As no/tiñas de Nada/e
noites de grande alegría,·
ca miñ anuo va i Xosé
e m alla Virxe María.
Ca miñaban pra Belenhe
m áis de noite que de día
ca miñando vai Xos é
camiña ndo va i María.

trouxo un tillo tan termoso
coma

o sol do medio día.

Non quixo nacer en cama
nin e_n celda recollida ,·
quixo nacer en Belenhe
onde a Virxe nai quería.

ººººººººº

><- - ------------------------------~-----------------------~-- COMPOSICION, VIRTUDES E USO

Dende sempre , vense empregando
para o aparato respiratorio , por ser especto rante e curativo da tos , ademais de
febrítugo .
Actúa modificando o estado bioquímico das mucosas , fluidificando e aspetizando as secrecións , amais de provoca-la
súa evacuación .
O seu uso non ten ningunha acción secundaria de inchazón ou conxestión .
Tampouco prexudica o estómago , pois
compóstase como tónico .
O seu emprego incrementa o apetito e
facilita a curación dos tuberculosos , pois ,
ainda que non teña acción específica co
Bacilo de Koch , oponse á pululación dos
xermes que por simbiose poden aguilloa12 súa virulencia .

Tamén se utiliza nas mestruacións dorosas , e nas enfermidades da pel que non
sexan orixinadas por insuficencia hepática ou estreñimento pertinaz. Para isa
convén tomar de 7-12 baños de marroxo.
Estes prepáranse da seguinte maneira: 5
- 6 l. de auga nunha pota grande , que
ferverá con 1 kg. dos grupiños floridos
durante 5 minutos, cóase o cocemento e
bátase na auga do baño .
Como curativo dos outros males e dada
a súa solubilidade no alcohol, pódese facer viña de marro?<o; 1 l. de branca , por 2
onzas da flor , ten que macerar 1 semana ,
engadirlle mel para adozalo e beber 2 vasiños ó dia.

o

ººººººº
PARTES UTILIZADAS:

Os grupiños floridos

o
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Tabaco esexo
"O tabaco desgasta o cerebro e bota a perder a
· semente"

É realmente pouco o que se sabe sobre os
efectos do tabaco no comportamento e funcións
sexuais ~ se ben , como no caso do alcohol , téñense dito opinións contradictorias sobre desta
relación.
A cita máis antigua que se coñece é dun autor
chamado Filaretes: " O tabaco reseca o esperma
e a semente do home según soupen por referencia daqueles que o usaron con profusión ; mentras que antes do seu consumo tiñan molestias
no fluído da semente .. .. en pouco tempo víronse
aliviados desta afección empleando tan só esta
medicina ... Sen dúbida este fume ardente reseca
en exceso esta sustancia " . Por este mesmos
anos , outro autor escribía: " o tabaco , herba extraña , desgasta o cerebro e bota a perder a semente, embota o espírito " (W. Vaughan) .

Os efectos sexuais do tabaco

Tense escrito que o tabaco é perxudicial para a
función reproductora masculina, pero prácticamente non se dixo nada dos seus efectos na reproducción femenina , debido a que foron poucas
as mulleres que fumaban ata mediados do século
vinte. Hoxe en día tódalas mulleres saben que o
tabaco é altamente perxudicial para as embarazadas , pois dana o feto .
A maioría dos estudios realizados son principalmente de tipo clínico , e os estudios relacionados con enfermidades prestan meirande atención ós efectos do tabaco sobre a descendencia
que ós efectos do mes.mo sobre a actuación sexual. Varios especialistas , nun estudio realizado
entre tabaco e función sexual , observaron un restablecemento na función eréctil nos homes que
deixaron de fumar . Así mesmo constatouse un
aumento da presión sanguínea no pene.
Nun estudio feito en Francia , examinouse a
actividade sexual de 70 homes e, según propias

O tabaco é mais perxudicial para a muller que µara o //ame

declaracións , ésta resultou ser menor entre os
fumadores. Resultados similares observáronse
noutro experimento feíto en Checoslovaquia . En tre os problemas asociados co tabaco salientábase tamén o medo a relación sexual e a exaculación precoz. Na actualidade , as investigacións
real izadas non nos permiten afirmar rotundamente que o tabaco afecte negativamente á sexualidade humana.

A muller é máis sensible ó tabaco

Podemos concluir, que aínda que o tabaco non
teña efectos adversos na función reproductora
de moitos homes , sí hai outros ós que pode afec tar debido á propia reacción ante o me.smo .
O sistema reproductor da muller, entroques , é
máis sensible ó tabaco que o do home . A liberación de hormonas na ovulación e no man teni mento do embarazo é especialmente sensible ó
tabaco . Os estudios que demost ran un com enzo
máis cedo da menopausia nas fumadoras suxiren
tamén que o consumo de pitillos te ñen un efect o
adverso na función ovárica.
Dr. Manolo Va rela
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Xosé Chao Rego

Debeu de ser por vinga

Hai días estabamo s nas aforas
de Sa nti ag o camiñando polo
m onte . Un g ard a privado fíxonos
saber q ue un s est udiantes mal tra t aran a fi nca . que seica é dun
cate d rá ti c o . " Debeu de ser por
v in ga ". porque os suspendera ,
aventurou o paisa no .
lmp res ionoum e o xeito de talar
deste vello e desde entón matinei
en facer aq uí un comentario desa
pa lab ra -v inga- . qu e non atopo
nos d icci on ario s. pero si na tala
viva . co m a tantas outras . E. polo
ca m 1ño q ue é a fala , cruzóuseme
o c om entario qu e fai C. Sobreira
t pse udó ni m o
do
catedrático

Constantino García , ese asturiano que tanto traba ll a e loita
pala nasa lingua) en " La Voz de
Galicia " (21.XI) . na sección " Causas da lingua ", de tan grande
interese .
Tamén , ó ler unha fermosa novela recén saída ~·saraverde''. de
Xesús Rábade Paredes- atopo na
páx . 71 con este parágrafo :
" Tampouco o pobre Sil era culpante . Tamén pagou coa vida a
vinga de Roxelio " . Páxinas máis
adiante o autor utiliza a palabra
vinganza . O vocábulo vinga tomouno o autor da tala viva cha irega (da Terrachá luguesa).

O pa isano do meu conto . despois de se laiar dos novas tem pos . af irmou que había mozos e
mozos . Non só os que derrama ron a finca coa súa vinga . senón
tamén outros , respetuosos eles e
estranxeiros , que alpendraron
durante o verán a carón da fon te .
O vello , que non coñecía a pa labra " acampar " , viuse na necesidade de inventar, de alpendre. a
verba alpendrar, por onde se ve
que o pobo é creativo . Un ha ledi cia talar con este vello . " Como é
xordo -asegundou o Andrés- xa
non se lle vai destraga-lo seu galega " . Amén .

O CRISTIAN DIANTE O NADAL
Antepón :
-

Consolar a ser consolado .
Facer felices ós demais a un p lacer ego ist a
Colaborar a desca nsar
Ser solidario a aillarse
Practica-la xusticia a encalle-las ombrei ras
Compartir a poseer
Perdoar a se r resentido
Acompañar a disfroitar só
Amar a odi ar
Porque Xesús
o tillo de Deus
fixose
irmán noso.

V. Cerdemña
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