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Meném será a releva de Alfansin nunha 
democracia ameazada 

• Nova sociedade leiteira 

•Revolución e relixión 

• Cavilacións despois.das eleccións 

i mos facendo memoria: 

recobrando o ser galego 
• que esquecimos. 

1 mos sementando pat!ia: 

mlUl con man inxertandoa 
• entre os veciñoe. 

1 mos facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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Cavilacións despois das eleccións 

O 
Parlamento europeo está servido. A 

causa coma sempre ten varias lectu
ras e tódolos partidos son a talar do 

. ben que /les foi ou a xustificar o seu 
fracaso. Porque parece certo que non todos 
triunfaron, nin tódalas clases sociais nin tódalas 
nacionalidades. 

Un procedemento electoral centralista 

As e/eccións europeas parten dun suposto 
discutible e que supón un falseamento serio da 
realidade política do Estado Español. Referí
monos á chamada circunscripción única, esto 
é, o feíto de que en todo o territorio se presen
ten as mesmas listas e de que os resultados se 
tiren do total de votos sumados en España. Ese 
procedemento supón ignorar a realidade im
portantísima das nacionalidades que a consti
tución recoñece, onde hai forzas políticas im
portantes, con un número significativo de vo-

tantes que acadarian representación se os es
canos se repartisen e disputasen en "cada 
comunidade autónoma". Por suposto que ese 
desprecio potas nacionalidades -desprecio e 
temor- provén dos grandes partidos centralis
tas PSOE, PP, e CDS que son os máximos 
defensores da circun·scripción única e da idea 
política que a sustenta: a do Estado-Nación 
única sen fendas nin diferencias. 

Esa imposición da circunscripción única que 
favorece ós grandes partidos centralistas, 

(Pasa a pax. 6) 
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A REVOLUCIÓN FRANCESA e os seus lemas: 
" Liberté, Fraternité, Egalité" cumpren agora 
douscentos anos, en Europa desfaise en eloxios 
a aquela xesta, cando asemella que os ideais re
volucionarios son papel mallado para moita 
xente , mais desde o cristianismo ternos que rei
vindicar aínda hoxe esa paixón e esa loita nece
sarias para transformar tanta barbarie coma nos 
rodea. 

OS NENOS QUE MORREN NA GUERRA son 
incontables, ternos diante números relacionados 
con Angola, Mozambique, Namibia, Suráfrica ... 
Seiscentos nenas cada día caen víctimas dunhas 
guerras que non van con eles. Nas duas excolo
n ias portuguesas morreron máis de trescentos 
mil nenos.só en dous anos. 

O V ENCONTRO DE MUSICA RELIXIOSA tivo 
lugar en Pontevedra a remates deste mes e tivo 
coma tema de encentro: "Os xoves cantan a súa 
fe en Cristo". Foi importante a participación de 
corais e grupos musicais que animan a cotío as 
celebracións da comunidade dentro da humil
dade da creación e sen facer moito ruido. 

UN XEITO DE FESTEXAR OS CENTO CIN
COENTA ANOS DA FOTOGRAFIA (1839 - 1989), 
para moitos mozos aficionados da nasa terra po
de ser participar no 5° Certame Galega de Foto
grafía Xuvenil convocado pala Dirección Xeral da 
Xuventude e Deportes e organizado pala Casa da 
Xuventude de Ourense. Poden presentarse as fo
tografías que se queiran antes do dous de outu
bro . Para máis información: rúa Capitán Cortés 
29. C. P. 32004 - Ourense. 

OS MEDIOS AUDIOVISUAIS E A PEDAGOXIA 
RELIXIOSA son tema dun cursiño a ter no Ferrol 
do 25-28 de setembro, organizado pola Delega
ción de Ensino da Diócese. Ten moitas teimas: 
fondear nas leis da comunicación, axudar ó edu
cador na utilización dos medios de comunica
ción , preparar varios programas para distintos 
medios de ensino, etc. 

AI ESCOLA DE VERAN DE PSICOLOXIA ESCO
LAR terá coma tema para este ano: "A orienta
ción educativa e acción tutorial na EXB e Ensi
nanzas Medias", e terá lugar na Coruña os días: 
doce e trece de setembro, organizado pola Aso
ciación Galega de Psicopedagoxía. Apartado de 
Correos 739. Santiago. 

A 111 ESCOLA DE VERAN DE NOVA ESCOLA 
GALEGA ten lugar nestes días en Santiago (Fogar 

Alfonso Blanco Torrado 

de San Francisco, 3 - 8 de xullo) con debates (A 
xornada escolar, o Plan Galega de Formación de 
Profesorado, etc), con paneis de experiencias: a 
radio na escala, Preescolar na casa, etc.), coa 
presencia de especialistas no ensino. 

UN BON LIBRO PARA ESTE VERAN, encami
ñandonos cara as eleccións autonómicas, pode 
ser: "Sobre Galicia como responsabilidade" de 
Manuel Caamaño, e editado no Castro, que é un 
reflexo do labor deste gran loitador de Galicia 
desde as Asociacións Culturais ata outros eidos 
do ser e facer do noso pobo. 

A CITROEN DE OURENSE pasa por momentos 
escuras dentro do seu grupo do sector automovi
lístico, e os máis de cincocentos obreiros da 
planta botan cantas, aínda que parece que esta 
fábrica vai ser vendida a outra francesa para fa
bricación de cables e outras pezas para coches. 

ALGO ESTASE A MOVER NOS PAISES COMU
NISTAS: Polonia, Hungría, Rusia, etc. Polonia 
ven de recoñecelo fracaso do sistema comunista 
despois das eleccións, en Hungría haberá elec
cións o vindeiro ano, que suporán a ruptura coa 
historia máis próxima. Se Rusia segue polo ca
miño da liberdade, aínda que pouco a pouco, 
todo será distinto na Europa do Este e no mundo. 

A rAvoR DOS 
Rdlf.iXADOS E 

CPRfMf'Dos : 
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Manolo Regal 
Ramón D. Raña 

POLOS CAMIÑOS DE DEUS 

Contoumo aínda o outro día unha persoa amiga. 
Coñecera e estaba tratando a un médico, no que 
descubrira unhagran persoa, cunha seriedade profe
sional pouco corriente, e cunha dedicación ó enfermo 
tal, que non vira causa semellante nin siquera en 
xente que teñen de vocación o servicio ó/rmán, como 
puideran ser curas ou monxas. Conversando con ese 
tal médico, este fíxolle confesión da súa fe en Deus: 
"síntoo coma unha forza que empuxa esta vida toda e 
o meu propio ánimo para o servicio". Con todo, ese 
tal médico, Dr. López , non lle daba moito crédito á 
lgrexa, ós curas, á Misa, etc. 

Todos polo noso aro 

Este último detalle non nos é ningunha novidade. 
Todos coñecemos a moita xente que pensa e actúa 
así; todos temas oído talar de xeito seme//ante a 
moita xente, anque na súa vida non se dea a seria 
experiencia de servicio ós demais que desde o seu 
trabal/o realiza o naso Doctor. 

Desde a lgrexa xa témo-/a resposta preparada para 
esta xente: está moi ben todo isa, é estupendo que 
teña vostede unha tan sacrificada vida polos demais, 
pero ¡que pena que non viva todo isa no seo dunha 
comunidade, que pena que non descubra o don da 
lgrexa e non cumpra con e/a!. E aínda ousaremos 
dicir: Vostede será un santo, pero vostede non é 
cristián. Para ser cristián de verdade, hai que entrar 
polo aro da lgrexa. 

A liberdade de Deus 

Todo isto ten boa p_arte de verdade, non se pode 
negar. E todo isto haberá que dicilo e proclama/o nun 
tempo en que moitos chamados cristiáns pasan gua
pamente de ca/quera relación coa lgrexa, sen teren 
por outra banda a garantía dunha vida tan marcada 
polo servicio xeneroso coma o do naso médico. Pero 
parécenos insuficiente este razonamento para en
tender e explicar moitas vidas, serias, moi serias no. 
amor e no servicio á xente. 

Postas a esco//er, prefiro ó meu amigo doctore non 
a centos e miles de cristiáns de perfecto cumpri
mento coa lgrexa, pero de escasa fidelidade ás nece
sidades dos veciños. E moitos curas, por moi curas 
que se sintan e digan, quedan a cen anos luz da 
capacidade de amar da persoa do naso exemplo e 
doutros moitos. 

É que gracias a Oeus, o amor non col/e nin se agota 
nas pequenas paredes dunha lgrexa. Oeus é grande 
e libre, máis grande e máis libre que as normas santas 
de ca/quera organización, de ca/quera lgrexa. 

Na lgrexa deberíamos aprender a descubrir, valo
rar e agradece-la presencia libre e grande de Oeus 
aínda nos que non van no naso carro á Misa. 

O amor de Oeus, grande e fecundo, nunca col/eu nos 
límites da lgrexa 

Quenéquen (Dom.14do Tempo O. -9de xullo) 

"Envío vos como años entre lobos " (Le. 10,3) 

·Trigo - xoio 
·Años - lobos 
· Ovel las - cabuxos 
· Arbore san - árbore podrida 
· Benaventurados - malditos 
· Xustos - pecadores 
· Xeración perversa - benditos de meu Pai. 

Estas son algunhas das contraprestacións que 
atopamos no Evanxelio ó enxuida-las persoas. E 
ben sabido que a Palabra de Deus é coma unha 
espada afiada. Non se confunde o branca co ne
gro, nin os ladróns cos xustos. 

Non ós hipócritas (Dom. 15 do Tempo O: - 16 
xullo) 

"Quen é o meu próximo"? (Le. 10,29) 

Dicimos que "ollas que non ven, corazón que 
non sinte". Pero sucede ás veces que, a lo menos 
de palabra, doémonos máis das guerras dos paí
ses lonxanos que das que hai na nasa familia; 
doémonos máis dos nenas que pasan fame no 
Sudán que dos que ternos ó lado da porta. Así 
somos. De seguida atopamos disculpa para non 
interesarnos do que coñecemos. 

¿Para que axudarlle se eu ben sei que o vai 
malgastar? 

¿Para que axudarlle se eu ben sei que é un 
bébedor perdido que non ten remedio? 

¿Para que axudarlle se, anque agora se poñan 
a ben, á noite xa volven a rifar? 

Señor, faime ver que o meu próximo é o que vai 
ó meu lado na vida; e a el teño que amar, anque 
nada consiga, mais que demostrarlle o meu 
aprecio. 
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F lorentina e Xulián , o mesmo 
ca moitos outros de antes e 
de despois deles, tamén tive
ron que emigrar. Foi aló polo 

mil novecentos sesenta e poucos. Ví
ronse forzados a tuxir caladiñamente 
por entre a brétema dende a rural Ga
licia á cosmopolita París. Xulián xa 
tora á " mili". Florentina non saíra 
nunca antes da aldea. 

O causante de que non tivesen mais 
remedio ca tuxir non foi un Herodes. 
Non foi un tirano só. Foi a tiranía do 
medo a non poder gaña-lo sustento 
digno para eles nesta terra, nen poder 
ofrecerlles unha posición axeitada ós 
tillos que algún dia tivesen. 

Chegaron a París co seu matrimo
nio recén estreado e cun emprego xa 
concertado por outros parentes que 
tiveron que tuxir antes. 

Tiveron máis sorte ca Xosé de Mon
touto, quen, despois dunha semana 
buscando traballo, de rúa en rúa e da 
Citroen á Renault, cando o sábado se 
descalzou, saíulle a pel dos pés xunto 
cos calcetíns. Hoxe é celador nun 
hospital das aforas da capital de Fran-

A vida complicase 

cia e, de vez en cando, ven 
facer un ha "tournee" . 

Desde que tiveron alguns 
atorriños, deulle Florentina a 
Xulián a gozosa nova de que 
xa eran tres. Unha nova vida 
latexaba nos seus adentros. 

O ano e medio de estaren ; 
en París, Florentina tivo un IU~~~ 
aborto na mesma estación 
de metro da Praza da Con
cordia. Tivo que ser precisa
mente na "Concordia". Foi o 
mesmo día que unha capa
taza lle advertira que a ían 
despedir do traballo por non 
dar entendido as ardes en 
francés. 

ENTRii 196'-i ~ ;g73 CERCA DE 350.000 
G.6.LEGOS TtVE..~ q.¡¡: ~XA-LA 'SüA TER.RA. 

Non é certd que tódolos nenas ve
ñen de París. A neniña abortada por 
Florentina, termosa como un caravel 
si se lograra, xa nunca máis poderá vir 
de París. 

son de alí. Son de ningures coma tan
tqs tillos nacidos ou criados na 
emigración. 

Esta causa, ó que ás tillas non lles 
tire a terra, é un dos motivos polos 
que Florentina e Xulián permanecen 
en París. O outro motivo é que aínda 
non morreu a tiranía da falta de pos
tas de trabal lo á que tentaron escapar 
tuxindo. 

Tamén é dubidoso que veñan algún 
día as outras dúas tillas que agora tén 
aquel matrimonio. Non senten a dá
sica saudade da terra, porque non 
son de aquí. O malo é que tampouco Xosé Manuel Carballo 

~" 

PEQUENO 
DICCIONARIO 

XERAIS 
D A LINGUA 

O PEQUENO XERAIS é un 
diccionario. básico do galego ·estándar. 

Partiuse para a súa confección do 
Diccionario Xerais da Lingua e 
.reduciuse o !ieu contido para facelo máis 
manexable . Esta reducción levouse a 
cabo seleccionando o número de 
entradas e racionalizando o volume de 
información das definicións e das 
acepcións de cada u:iha delas . 

As entradas reducíronse a 18.000, 
suprim1ronse as formas consideradas 
variantes minoritarias, respondendo 
esta supresión a criterios de uso. Por 
outra banda, unha parte das en1radas do 
diccionario foi reorganizada no 
apartado das familias l,éxicas . 

Cada entrada segue levando o 
étimo do que procede, suprimíndose as 
explicacións acerca da evolución 
histórica. 

~~~------~~~~~~--~~~ 

XERAIS . 
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Espacios de 
diálogo (3) 
Revolución e relixión 

Por Francisco Carballo 

A 
utores moi lidos polos seminaristas e os axentes 
de pastoral da lgrexa antes do Vaticano 11 consi
deraba á revolución como violencia e como opo
sición á relixión. Era os mesmos autores que 

combateran tanto o liberalismo como o socialismo. Con 
esa mentalidade presentaban certos feitos da Revol·u
ción Francesa (1789) e da Revolución Soviética (1917) 
como os significativos: a guillotina, o Terror, a guerra civil 
posrevolucionaria do 18 ao 21. E deixaban agachados 
outros acontecementos liberadores. Cando os bispos de 
Francia neste 1989 afirman que a RF foi un ha proba para a 
lgrexa e desatou moitas forzas positivas, aqueles escrito
res quedan superados; é hora de ler mellar a histQria. 

Existe tamén outra deformación que obstaculiza un 
xuicio recto sobre a revolución. Consiste en chamar re
volución a canto produce algo novidoso. Así, fálase de 
revolución industrial, de revolución cultural etc. etc. Pa
rece necesario acordar que por revolución entendemos 
unha ruptura dos sistemas sociopolíticos lograda por unha 
clase ou grupo social que instaura un novo sistema. Hai un 
abandono do existente e unha irrupción do novo, Non só 
hai unha novidade, tamén unha destrucción. Cando Xe
sús di: "non se pode meter en odres vellos o viña novo" , 
dá canta dos dous aspectos. Compren odres novas para 
o viña novo. 

Todalas relixións se caracterizan pala apertura á no
vas valores. O cristianismo que Xesucristo instaura é 
unha ruptura coa Sinagoga e unha afirmación de novas 
v.g. " amádevos como eu vos amo", "ouvístedes que vos 
dixeron, mais eu dígovos" ... Segundo isto hai un gran 
paralelismo entre as revolucións e as relixións. Mais hai 
diferencia. As revolucións rompen con sistemas pericli
tados, sistemas que impiden organizacións superiores 
en liberdade, en igualdade, en benestar. Son fruto da 
clase social o conxunto de clases que asumen cambiar a 
estructura sociopolitica que serve ós intereses doutra 
clase, ata aquela, dominante. A relixión cristiá presén
tase como cambio universal, como chamada individual e 
como preferencia de promoción dos máis desfavoreci
dos. Quere impulsar as arelas de personalización de 
quen carece dos meios xa utilizables para realizarse 
individualmente. 

Hai diferencias entre relixión e revolución, pero non se 
opoñen; mais ben se reclaman. ¿Pode un auténtico cris
tián permanecer quedo ante estructuras de represión? 
¿Pode permanecer neutral ante discriminacións tanto 
nacionais como sociais? ¿Non deberá un cristián sen
tirse solidario con cantos loitan por destruir sistemas 
represivos, sistemas inmovilistas ou reaccionarios? 

As revolucións poden instaurar sistemas novas que 
decaian enseguida e urxa un ha nova sustitución . O ritmo 
contemporáneo é tan rápido que non podemos esperar 
cambios só cada cen anos. Pero polo feito de que as 
revolucións decaian, non querer dicir que sexan inútiles. 
Son necesarias no proceso liberador da humanidade. O 
cristián debe observar os signos dos tempos para mirar 
con ollas puros e unirse a canto bo exista neste mundo. 
Todo o bo está con nós; todo o malo está contra nós. As 
revolucións non son por si mesmas malas. Poden ser 
óptimas. 

Mons. Arauxo, 
homenaxe Otero ~-------~~ 
Pedrayo 
Por Andrés Torres Queiruga 

e orna tódolos anos, o domingo último do mes 
de xuño celébrase en Trasalba unha xuntanza 
festiva en lembranza daquel rexo e ergueito 

' galega que foi Otero Pedrayo. Coma tódolos 
anos, elexiuse unha personalidade galega para ser ho
menaxeada ese día. Coma ningún ano, esta vez o e~e
xido foi un bispo: Mons. Araúxo, ben coñecido polos 
lectores de lrimia. 

De seu, tería que ser unha cousa normal o feito de 
que un bispo galega poida ser homenaxeado nunha 
celebración destinada a recoñece-lo servicio á terra e a 
exemplaridade daqueles que o merezan. Pero na reali
dade a causa resulta nova, case que sorprendente. 

A razón está na historia última. Un ha historia que, por 
moitos motivos, foi -en puntos aínda é- dun estraño 
divorcio entre a igrexa galega e a Galicia galega. Tem
pos houbo non moi lonxanos nos que ser galeguista 
era, como diría Castelao, polo menos pecado venial. E, 
desde logo, se non cheiraba a herexía, era signo de 
sospeita e marca de desconfianza. Por iso ver un bispo 
nestes trafegos era -ás veces aínda ·é- causa, digamos, 
ch amativa. 

Empeza a non selo. E a Mons. Araúxo tócalle unha 
parte non pequena no milagre. Comezou xa na súa 
ordenación de bispo, que de modo moi consciente 
quixo celebrar con tono, estilo e proclamación galega: 
entón algo aínda tan raro que o bispo, noviño do tri·n
que, xa se viu envolto en líos eclesiásticos e políticos 
(que para o caso e naquel momento eran a mesma 
causa). Despois viría a sonada pastoral sobre a lingua 
galega na igrexa. E decote, a súa actitude dun novo 
situarse coma bispo nunha igrexa por fin recoñecida 
galega polo simple e elemental feito de que está en 
Galicia; mellar, de que é a igrexa dos galegas. Xa reti
rado, a súa colaboración na prensa diaria segue a ser 
un testemuño alentador e inequívoco. 

De feito , niso Mons. Araúxo non é só un promotor 
senón tamén un síntoma dun cambio profundo, dunha 
esperanza que agrama xa ante os nasos ollas. A igrexa 
vai dando pasos para ser e presentarse coma o que 
desde o Evanxelio está chamada a ser: encarnada no 
seu pobo. Os nosos bispos actuais están a remediar 
carencias atrasadas, coma o misal , a biblia e os textos 
litúrxicos (estes demasiado lentos aínda) ; e, de por 
parte, algúns empezan a manifestarse con toda clari
dade acerca da necesidade de poñer en práctica as 
normas do Concilio Pastoral acerca da lingua. 

Que o Papa en agosto vaia talar en gal ego, ante nós e 
ante o mundo enteiro, supón toda unha culminación . E 
tamén -esperemos- unha seguridade de que xa non 
poderá haber volta atrás. 

Por iso, pala parte importante que a don Miguel lle 
toca no proceso , desde aquí quero unirme publioa
mente á homenaxe. E, de paso, informar que os organi
zadores tiveron a idea excelente de publicar un libriño 
con homilías e outros textos seus. Lelos será un ali
mento para a ilusión e unha chamada á esperanza. 
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(Ven da portada) 

abriga ós partidos nacionalistas de Gali
cia, Euskadi e Cataluña etc., partidos pe
quenos se se miden no conxunto do 
territorio español pero importantes nas 
súas propias comunidades, a faceren 
coalicións e manobras de dubidosa efi
cacia, sobre todo para os partidos que 
non encabezan as listas. 

Unha abstención explicable 

Non houbo nestas e/eccións ,maioría 
absoluta para ninguén agás en Galicia 
onde a abstención andivo preto do 601 e 
foi lago a gran gañadora. 

A abstención en Galicia ten unha ex
plicación de fondo que fai que se man
teña elección tras elección. No naso país 
hai aínda unha gran distancia entre o dis
curso sonoro e modernizante dos políti
cos e a realidade cotián dos labregos e 
trabal/adores: hai lago un problema de 
comunicación. Pero hai ademais outra 
distancia entre os ditas e proclamas dos 
candidatos e as prácticas de boa ·parte 
deles que transforman a política nun ca
miño de medre e enriquecemento per
soal e fano sen vergoña, á vista de todos, 
divorciando impúdicamente a política da 
ética. E no caso que· nos ocupa hai un ha 
terceira distancia, unha enorme distan
cia xeográfica, pois aquí, en definitiva, 
son pequena minoría os que entenden 
que ató en Estrasburgo ou en Bruxelas 
se xoga algo que /les afecte. 

Os resultados españois 

Os resultados obtidos teñen o seu 
aquel. Houbo sorpresas. Primeiramente 
a máis importante, é que o PSOE prácti
camente se mantén e a dereita baixa. O 
desgaste do goterno resulta curiosa
mente menor que o da oposición. Don 
Manuel anotouse outra derrota xusto 
cando máis fachendoso estaba despois 
de refunda-lo partido, retoma-lo mando 
con aceno salvador, (coa) ligarse ó feble 
CDS, refacer unhas cantas maiorías arti
ficiais e arremete-la construcción dunha 
maioría natural, soño eterno que se lle 
vai outravolta das mans. Pero a desfeita é 
para o CDS de Suárez que terá que 
repesa-la súa táctica de aparecer coma o 
que é, dereita española, e volver a poñe
/o traxe progresista e autonomista. 

De ca/quera xeito houbo un voto de 
castigo ó goberno. O medre de Es
querda Unida é un retorno de votantes 
de esquerda ó seu sitio, é o voto sindical 
.e obreiro. 

E houbo un voto castigo sorpresa. 
Un voto metade pandeireta e cara/lada e 
matade pataleo violento, a violencia das 
clases medias propietarias que foron 
históricamente base social e electoral 
dos fascismos europeos. Fa/amos, 
xaora, do voto a Ruiz Mateas e que na/-

Cavilacións despois das eleccións 

nr¡Jras 
CENTRO 

DEfolOCRATICO 
Y ~OC/AL 

* ~ · 
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partido 
popular 

-esquerda unida 

tlRRI BATASUNA 

~~ 
~~. 

gún aspecto poderíase relacionar co in
cremento da representación de extrema 
dereita (fascismos) que se deu en varios 
países europeos. 

Resultou significativo o incremento do 
voto nacionalista en España e tamén 
en Europa. A presencia de cataláns, an
daluces, vascos, escoceses etc., no Par
lamento Europeo axudará a que estea 
presente a perspectiva e a voz das pe
quenas nacións e das diversas culturas a 
miudo non coincidentes cos estados e 
que con serias razóns reclaman seren 
cimentos máis sólidos có dos estados 
para a construcción da unidade europea. 
Ainda que o voto galega ficou en parte 
fanado, voces irmás ás galegas resoarán 
en Estrasburgo. 

O voto galega 

¿Emigrou o voto galega? ¿Perdeuse o 
que apoiou ó Bloque ó non obter repre
sentación parlamentaria? A espera de 
que se confirme lo carácter rotatorio e 
temporal dos escanos conseguidos pa
las coaliccións nas que participaron 
PSG-EG, CG e PNG-PG, todas e/as en
cabezadas por vascos, o que ó fin daría 
voz non só galega senon nacionalista 
galega en estrasburgo, sería demasiado 
simplista dicir que o voto galega emi
grou. En todo caso trataríase dunha emi
gración da que é de esperar que reenvíe 
"divisas " ou aforras "políticos " a Galicia 
pois a Jaita pala Europa das nacións é 
unha aventura común non só ós galegas 
senon ás diversas nacionalidades euro
peas que teñen por isa a través dos seus 
nacionalismos grandes intereses co
múns cos galegas. 

Verdade é que hoxe por hoxe, a Eu
ropa da CEE non é só unha empresa 
política senon quizais sobre todo un 
mercado e uns intereses económicos. 
Paralelo ó proxecto político no que Gali
cia síntese irmá de tódalas pequenas na
cións, hai a realidade económica na que 
moitas veces os intereses a curto ou a 
medio prazo resultan enfrentados. Esta 
foi a perspectiva que defendeu o Bloque 
e que tivo un significativo respaldo do 
electorado, aínda sen conseguir repre
sentación. Posiblemente eses votos que 
puideran parecer inúteis, resulten á fin 
importantes para que unha perspectiva 
común galega e nacionalista vaia to
mando carpo no electorado galega. Polo 
demáis, tamén en Galicia frácasou o PP 
no seu intento de "arrasar" cunha victo
ria que deixase fóra de xogo á Xunta 
actual. Os socialistas demostraron que 
exerce-lo poder acostuma a dar votos e 
por isa o acertado da súa moción de 
censura contra o goberno Albor. CG e 
PNG apareceron debilitadas e quizais 
estes resultados as empuxe a unirse. 
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N 
a Arxentina xa non se tan as 
"américas". Uns salarios 
desfeitos. pola inflación ani
maron a desesperación de 

boa parte da poboación e a decisión 
de asalta-los supermercados. Esta si
tuación semella imposible sobre todo 
para moitos galegas que por vía di
recta e familiar escoitaron talar de 
aquel país con palabras de abundan
cia. Mais a realidade actual é moi dife
rente. Xa non solecen o trigo e a carne 
doutrora que alá polos anos corenta o 
estado . repartía abondoso e que 
mesmo chegaba a España para axu
dar a pasar afame da postguerra. Hai 
escasos días, grupos de necesitados 
atacaban tendas arramplando e des
trozando canto ía de paso. Afame e a 
ira camiñaban xuntas, necesitadas de 
alimento e de desafogo. 

Da "terra prometida" ó "deserto" 

¿Cal son as causas deste retroceso 
tan descorazonador? Pasada a dé
cada dos corenta empezan a supe
rarse en europa os graves problemas 
de desabastecemento e de falta de 
producción de alimentos que xene
rara a guerra. Naqueles tempos de ne
cesidade Arxentina vive unha época 
dourada polos ·ingresos que lle apor
tan o trigo e a carne, escasos noutras 
latitudes. Pero ese capital que recibe 
non é maiormente investido na crea
ción de industrias propias que cubran 
necesidades futuras e fagan mínima
mente suficiente o país diante dou
tras economíás exteriores. Perdida 
esta oportunidade, as sucesivas dic
taduras militares, cabeza visible 
dunha cíase acomodada máis incli
nada ás rendas que á inversión, co
menzan a recurrir reiteradamente ó 
prestamo internacional. A cabalo da 
necesidade e da inconsciencia, lán
zanse cara a un endebedamento que 
hoxe xa resulta impagable. 

A herdanza militar 

A recente democracia recolle un 
país baleiro de brazos e cerebros a 
causa da represión asasina ecos ban-

Arxentina: a revolta da fame 

A desesperact0n da poboac16n concluiu no asalto os supermercados 

cos petando na porta reclamando in
tereses. A degradación da economía 
agudízase cando o país escomenza a 
non pagar os intereses da débeda ex
terna. Paralízanse os créditos, esgó
tanse as reservas e a moeda nacional 
O Austral perde vertixinosamente o 
seu valor. Na semana anterior ás últi
mas eleccións, cotizábase o dolar a 
100 australes. Pouco despois e nas 
vísperas do asalto ós supermercados, 
xa se cambiaba un dolar por 350 
australes. 

O plan de emerxencia 

O 28 de maio Alfonsín anunciouno. 
Os comerciantes tiraron polos pre
cios. O queixo fresco aumentou nun 
6.000%, o café un 3.000%, o pan case 
un 600% , ovos e leite o 500%. Ata a 
carne, abondosa no país, un 77% en 
só 48 horas. Namentres, os salarios 
tan só sobiron un 138% e non en tó
dolos casos. A poboación anoxouse 
aínda máis en canto comprobou que 
parte dos comerciantes especulaban 
e sobían os precios por enriba do ín
dice de inflación , que só no mes de 
maio púxose no 70%. Pero aínda 
máis; no mesmo intre da compra os 
altavoces do supermercado chega
ban a anunciar que: " a partir deste 

momento os precios aumentan un 
sete %'' . 

O fracaso económico do goberno 
de Alfonsín é mais ca evidente e a 
rebelión dos desposeídos máis ca 
comprensible. Pero as solucións non 
son doadas e precisan tanto dun 
amaño interior da economía Arxen
tina coma dunha renegociación da 
débeda externa e un cambio no com
portamento dos países que lle teñen 
feito (con máis interese que desinte
reses) os préstamos. 

Cambios no goberno 

Nas recentes eleccións a victoria 
correspondeu ó opositor e peronista 
Carlos S. Menem. Segundo a consti
tución , Alfonsin debería remata-lo 
seu mandato o vindeiro 14 de decem
bro. A urxencia da situación levou a 
unha solución tamén de urxencia. No 
mes de xullo que está a chegar, Me
nem tomará a responsabilidade de 
goberno co compromiso público e 
explícito dos Radicais de Alfonsín 
dun apoio á súa xestión ata o final da 
lexislatura, tempo que en lei lles co
rrespondía gobernar a eles. 

X. L. Vilar 
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----------------- PUBLICIDADE 

YUNTA CONSELLERÍA DE 
~ AGRICULTURA 

CUNHA TIRADA DE 50.000 EXEMPLARES, 
SE DISTRIBUIEN A TODOS OS DOMICILIOS QUE 
O VEÑEN SOLICITANDO Ó GABINETE DE PRENSA 
DA CONSELLERÍA DE AGRICULTURA DA 
XUNTA DE GALICIA. 
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O CAMPO 

Nova sociedade leiteira 

O feíto 

O día 17 de maio a Asamblea Xeral 
de socios de LEYMA aprobaba a 
constitución dunha nova sociedade 
entre LEYMA e Central Lechera Astu
riana. Consideramos este feito de 
transcendencia histórica para o sec
tor leiteiro, para a economía galega 
en xeral e non somente para as seis 
mil familias que dependen de LEYMA 
(Cooperativa Agraria Provincial da 
Coruña). 

Esta nova sociedade non implica a 
desaparición nin de LEYMA nin de 
Central Lechera Asturiana. Ambalas 
dúas seguirán tendo a mesma perso
nalidade xurídica que ata agora, e se
guirán responsabilizándose dos mes
mos cometidos que tiñan . 

A nova sociedade que se crea entre 
as dúas entidades terá como finali
dade principal todo o referente á 
transformación e comercialización 
do leite e derivados del. Denom ina
rase LEYMA e terá a súa sé central na 
Coruña. 

Empeza con un capital de mil mi
llóns de pesetas. Convén saber que 
LEYMA é a segunda industria láctea e 
a segunda Cooperativa en importan
cia de Galicia. A súa facturación as
cendeu en 1988 a mil cincocentos mi
llóns de pesetas. Pola súa banda, 
Central Lechera Asturiana é unha das 
tres principais industrias do país. A 
súa cifra de negocios é de, aproxima
damente, vintecinco mil millóns de 
pts. Entre as dúas recollen catrocen
tos millóns de litros deleite. 

O porqué 

Esta operación está dentro da diná
mica de reestructuración do sec~or 
lácteo que se ven producindo en Es
paña desde a incorporación no Mer
cado Común Europeo. Así ternos o 
caso da compra de Lactaria Española 
por Tabacalera; de Lagisa por Cebalsa
Ato ; de ColenJa, Prolan e Ledesa por 
Uniasa, quen tamén está mantendo 
acordos con CC Friesland; así mes
mo, Larsa adquireu a maioría de 
Arjeriz e de Central Lechera de 
Pontevedra. 

E ben sabido que no ano 1992 pro
ducirase a integración plena no Mer
cado Común Europeo, o que levará 
consigo a libre circulación de mer
cancías, de persoas e de capitais. Ta
mén hai que ter en canta que según 
os Tratado de Adhesión de España na 
C.E.E. a partir do próximo xaneiro 
quedan eliminadas as limitacións que 
había para a entrada no naso país de 
·1eite envasado ou queixos. 

Todo isto abriga a unha reestructu
ración no sector para ser competiti
vos. Por iso as industrias lácteas es-

taxe competitiva. Neste senso é de
sexo das dúas Entidades racionaliza
los seus procesos productivos, así 
como mellara-las redes e sistemas de 
distribución comercial. 3) Contar con 
recursos económicos e financieiros 
para acometer proxectos de renova
ción industrial , investigación, lanza
mento de novas productos, servicios 
sociales, publicidade, etc. 4) Integra
lo subsector industrial co gandeiro 
nunha sociedade que, pola súa es
tructura de propiedade, conxuga os 
intereses dos dous sectores. 

Compre unha reestructuración do sector lácteo para ser competitivos 

pañolas máis importantes están to
mando med idas para consolida-las 
súas posicións e defende-la súa viabi
lidade futura. 

O para que 

LEYMA e Central Lechera Asturiana ó 
crear esta nova sociedade queren 
aborda-lo futuro con garantía tra
tando de ser un dos grupos máis sóli
dos no ano 1992. Para elo tratan de: 1) 
Fortalecer estructuras empresariais 
con dimensión suficiente para conse
guir sinerxías funcionais, operativas e 
económicas importantes. 2) Conse
guir unha estructura de costes axus
tada para non situarse con desven-

O Exemplo 

Tanto LEYMA como Central Lechera 
Asturiana cantan con un ha base soc ial 
moi semellante. Son entidades com
postas por moitos socios; delas de
penden un gran número de fami lias. 
Sen a unión de esforzos para formar 
empresas rentables e competitivas 
endexamáis sairemos da situación de 
dependencia e penuria económica. A 
creación desta nova sociedade vé
molo como un exemplo a seguir en 
diferentes eidos da nosa economía. 
Abramo-los ollas e diamos pasos 
para non chegar tarde. 

Ramón D. Raña 
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buzón rabies casos de malaria, etc. Envia
mos tamén unha relación de menci
ñas que nos piden de Nicaragua, as 
que poden ser entregadas no Centro 
Fonseca, na rúa Fonseca, nº 8 de A 
Coruña. 

·~ 
Os que o prefiran, poden ingresar 

cartas para mercalos nós, na canta nº 
7558661 da Caixa Postal de A Coruña. 

Graciñas e unha aperta. 
Comité de Solidariedade con Amé

rica Latina de A Coruña (C.O.S.A.L.) . 

Mª Xosé Escudero. A Coruña 

Menciñas e material sanitario: 

- RESOCHIN com. 
Enviade as vosas cartas a: - LOMPER comp. ou suspensión 

- FLAGYL cáps. 
Victorino Pérez 

27870 - XOVE (Lugo) 
- SUERORAL ou BEBESALES. Sobres 
- CLAMOXYL, ARO/NE, AGERPEN, ou cal-
queira marca de amoxycilina. 

" Saude para Nicaragua" - ABACTRIM ou SEPTRIN. comp. 
- ASPIRINA ' 

Benqueridos irmáns: aquí vos en
viamos un " tríptico " sobre a situación 
da saúde en Nicaragua, que é ben 
tráxica, pois están morrendo nenas a 
consecuencia da diarrea; hai innume-

- TERMALGIN, GELOCATIL, FEBRECTAL, 
TYLENOL 500, ou calqueira marca de 
paracetamol. 
- SEGURIL. comp. ou iny. 
- XERINGUILLAS E AGULLAS. 
- SEDAS SUTURA. 

(Ven da pax . 11) 

¿Calé o idioma da lgrexa en Galicia? 

Resultados do estudio 
Unhá serie de datos do estudio responden o 

que é a opinión máis extendida: 6 pobre nivel de 
uso normal do galega na vida eclesial en xeral e 
litúrxica en particular. Efectivamente, só un 7% 
das misas son en galega e só nun 14% das parro
quias de Galicia é posible un fin de semana parti
cipar nunha misa en galega. Por suposto son ben 
menos as parroquias que están plenamente ga~e
guizadas, aquelas que, como corresponde ó ser 
dos seus parroquianos, tan un uso ordinario do 
galega para calquera acto litúrxico: son, concre
tamente, un 4%. Tal como apunta o estudio, esto 
supón un grave incumprimento das conclusións 
do Concilio Pastoral de Galicia, refrendadas po
los bispos en xuño de 1976, e que sinalaban que 
nas "lgrexas da cidade chegue a celebrarse alo
menos unha misa en galega os días festivos ... e 
naquelas bisbarras nas que o galega é lingua 
única, teñen que se chegar a facer en galega 
tódalas celebracións''. 

O estudio non nos revela cal é a opinión dos 
bispos sobre este incumprimento histórico e que 
medidas concretas pensan impulsar para superar 
esa carencia, xa que estas eran preguntas inclui
das nun cuestionario dirixido ós bispos e que 
estes non quixeron respostar. 

Hai outra serie de datos no estudio que dan pé a 
unha visión distinta do clero galega e que racha 
con certos prexuícios sobre a súa suposta anti
galeguidade. Sorprende a este respecto que un 
27% dos párrocos se incline porque a lgrexa en 
Galicia use normalmente o galega na liturxia e 
vida parroquial anque puidese haber excepcións 
ailladas e outro 27% escolla un modelo ideal no 
que o galega fose maioritario anque houbese 
unha presencia estable minoritaria de celebra
cións en castelán. 

Ademáis o nivel de prexuício antigalego resul
tou baixo e a fidelidade ó idioma moi alta. Un 73% 
dos párrocos galegas está plenamente instalado 
no galega na súa vida cotiá e un 12% máis ten un 
comportamento bilingue no que predomina o 
gal ego. 

Como se apunta no estudio o colectivo de párro
cos sente agarimo polo galega pero non traduce en 
obras tales amores. Carece dunha conciencia da di
mensión histórica do seu labor, do proceso que está a 
viví-lo galega e da responsabilidade individua/ que se 
contrae en cada opción linguistica. Coidamos que 
esa falta de conciencia ten o seu baseamento na 
teoloxía sustentadora da práctica pastoral. 



RlltlA-11 

¿Calé o idioma da lgrexa en Galicia? 

o Canse/lo da Cultura Galega, na súa colección de linguística, 
publicou este mes de maio pasado un trabal/o de investigación que 
trata de dar resposta a esa pregunta, indagando no nivel de uso, 
actitudes e comportamentos linguísticos que se dan dentro da 

lgrexa no naso País. A investigación, levada a cabo por un amplo equipo 
técnico rea/izouse ó longo de sete meses e os datos corresponden funda
menta/mente ó primeiro trimestre do ano 88. Entrevistamos a Daniel López 
Muñoz o sociólogo que dirixiu a investigación, amigo e colaborador de 
IRIMIA dende hai tempo. 

- Explicanos o que moitos se pre
guntan ¿para qué sirven estos 
estudios? 

- Mira, cando talamos por exem
plo da situación dramática que está a 
vivir o noso idioma, dos progresos ou 
retrocesos que experimenta o galega 
nos diferentes ámbitos, na escala, na 
lgrexa, na administración , na familia , 
etc ... non podemos por máis tempo 
talar de memoria. Hoxe hai técnicas 
moi perfeccionadas para medi-los 
comportamentos e as realidades so
ciais . Se non medimos, se non somos 
rigurosos, non aportamos luz ós pro
blemas, .. . en definitiva virían os de 
sempre dic indo que a cousa non é 
para tanto , que " parece" que vai ben , 
etc. Hoxe hai que medir. Hai que 
supera-la etapa tanto dos catastrofis
mos como dos idealismos sen datos. 
E hai que medir para planificar, para 
establecer estratexias conscentes de 
actuación . O máis triste sería que a 
nosa medición non fose utilizada para 
planificar, ou cando menos, non ani
mase a planificar. 

- Pero para planificar cómpre ter 
moi claros os obxectivos, que neste 
caso lóxicamente deben ser obxecti
vos de normalización do idioma ga
lego na igrexa ¿Pensas, despois do 
estudio, que a xerarquía da lgrexa en 
Galicia ten ese tipo de obxectivos?. 

- A posición da xerarquía hai que 
considera-la en perspect iva histórica, 
igual que todo o proceso . Por iso qui
xen que no estudio figurase ó princi
pio un recorrido histórico feito moi 
polo miúdo. Habería que dicir que hai 
avances e retrocesos a curto prazo 
pero que a tendencia é un. progreso 
de aceptación do galega case imper
ceptible pero significativo: pasaron 
nun prazo de vinte anos de estar 
nunha postura contraria a estar de 
" árbitros" dun suposto conflicto en
tre iguais no que non se queren man
char, e onde non parecen ter concien
cia que Galicia se xoga algo que é 
decisivo. Nós quixemos coñece-la 
opinión de cada bispo. C.oidamos que 
era un tema no que era evidente, lexí-

Daniel López Muñoz, director do estudio e 
autor do libro, e colaborador habitual da nasa 

revista 

timo e comprensible para todos que 
houbese posturas matizadamente 
distintas entre eles. Sen embargo ne
gáronse en redondo. As explicacións 
que nos deron eran nesa liña, que a 
súa voz era única e máis para un tema 
" conflictivo " . Pero isc sabemos to
dos que non reflexa a realidade, por 
fortuna, diría eu. Mons. Araúxo e 
Mons. Reboredo son boas mostras de 
que non hai tal monolitismo e iso é bo, 
xenera debate e discernimento. A min 
non sei por qué me pega que o Espí
rito Santo ten que pasalo moi mal nas 
estructuras monolíticas. En fin que o 
peor de pecharse en banda é o re
gusto que lle queda ós crentes e a 
sociedade en xeral de que o Idioma é 
un tema tabú na lgrexa. 

- E respecto ós protagonistas da 
base eclesial ¿Qué impresión 
quitastes? 

- En primeiro lugar cómpre dicir 
que no clero de a pé hai unha estima 
grande polo galego e unha gran fide
lidade ó idioma. Haberá poucos gre
mios de formación intelectual tan ins-

talados coma eles no noso idioma. 
Mesmo os recalcitrantes antigalegos 
maldín o galego .. . en galega. Pero a 
maioría teñen unha consideración 
positiva sobre o idioma e as súas po
sibilidades. Pero, a segunda parte, é 
que lles falta convicción ideolóxica. 
Son pouco críticos, non perciben a 
trascendencia do asunto. En conse
cuencia son maioritariamente digló
sicos. O seu amor polo galega é un 
amor que non compromete, diriamos 
que, máis ben é unha " simpatía". No 
fondo latexa un ha concepción de que 
a relixión -que é o serio- non ten nada 
que ver coa historia en xeral e moito 
menos coa historia de Galicia e a súa 
cultura en particular. Eu diríache que 
a descuberta feita na nosa investiga
ción vai por aí : o problema linguístico 
dos párrocos é en realidade un pro
blema teolóxico. 

- ¿E o resto dos colectivos 
estudiados? 

- Aparte dos párrocos estudi amos 
ós seminaristas e descubrimos un im
portante medre na conciencia sobre 
o ¡problema da normalización do ga
lega. Aí ternos que un 80% aposta por 
unha lgrexa na que o idioma galego 
fose plenamente normal ou cando 
menos maioritario. Pero , curiosa
mente, os seminaristas talan menos 
en galega. 

Os directores dos colexios relixio 
sos teñen unha postura moi distinta 
segundo sexan ou non galegas. Al 
gunha correlación resulta especial 
mente irritante: son os directores de 
fóra os que pensan , nun 43% que o 
galega vale para casa, os amigos, a 
poesía, pero non para cousas -serias 
e modernas- como a física, a informá
tica etc .. . en cambio esa porcentaxe 
baixa a un 16% nos directores que si 
son naturais de Galicia. Coido que é 
un dato que ilustra unha situación 
pouco presentable. Sen embargo nos 
directores dos Centros hai unha 
cuarta parte que está en actitude po
sitiva cara á normalización , e se con
sideramos só os directores nados en 
Galicia esa porcentaxe acada un im
portante 45%. 

Unha cousa máis ¿onde 
consegui-lo libro? 

- O libro está á venda nas librarías, 
pero se alguén se toma a molestia de 
achegarse ó Consello da Cul tu ra; na 
rúa do Villar 30, en Santiago poderá 
consegui-lo gratu itamente. -

X. A. M. 

(Pasa a pax . 1 O) 



Xosé Chao Rego 

Falar' con rodeos, dicindo con 
varias palabras o que se podía di
ci r con menos, falar con circunlo
quios, é o que se chama falar peri
frasticamente. E a perífrase ver
bal dáse cando se xuntan dous 
verbos coa intención de auxi-
1 iarse, de afirmar, entre os dous, 
un único concepto. 

Por exemplo, se digo "vai cho
ver", utilizo dous verbos, un que 
chamamos auxiliar -neste caso o 
verbo ir, "vat"- e o outro auxi
liado: "chover". 

Se nos damos de conta, o pri
meiro verbo ou auxiliar, perde o 

Golpes e caídas 

Prevención 

- Bo equipamento para xogos con 
risco (xeonlleiras, cobadeiras, casco, 
etc.) . 

- Co(Qg~r barreiras e reixas en ventás e 
balcóns ós que accedan os escoláres. 

- Non 'd~!?<ar sillas nin banquetas preto 

O falar perifrástico 

seu significado. Se digo simp~e
mente "vai'', emprego o verbo ir 
na súa plena significación; por 
exemplo, "o nena vai na escala". 
Pero se afirmo ''vai chover' ', o 
verbo ir non significa xa despra
zarse de sitio a parte ningunha, 
senón que, perdendo o seu signi
ficado, ponse ó servicio do verbo 
"chover" para indicarnos algo 
que podíamos de maneira máis 
simple: "choverá". 

Un exemplo poderá aclarár
nolo. O verbo "ir" significa des
prazamento. Se eu, desde San
tiago de C~mpostela, digo que 

das ventás ás que os escolares se poidan 
asomar. 

- Vixia-lo bo estado das varandas das 
escaleiras. 

- Procurar que os pisos non sexan 
esvarad íos. 

Primeiros auxilios 

Xeralmente está indicado un recoñeoe
mento médico, para primeiro avaliar e 
despois trata-las lesións producidas polo 
traumatismo en cuestión . A miúdo aque
las son máis importantes do que aparen
tan nun principio (bazo , fígado, columna). 

- Non move-lo accidentado se se sospeita 
fractura de columna vertebral. Se houbese 
que faceto, non xirar nin flexiona-la cabeza, 
non sentalo nin col/e/o potas axilas. 

E preferible agarda-la ambulancia na maio
ría dos casos. 

- Se é unha extremidade a lesionada e 
presenta deformación ou imposibilidade 
de movement0¡ deberase inmobilizar an
tes do traslado, procedendo a entalala con 
madeira, un paraugas, un bastón .. . evi
tando presións excesivas . 

"vou trabal lar a Vigo", non cabe 
dúbida de que non hai perífrase 
porque para ir a Vigo teño que 
tomar un medio de locomoción, e 
o verbo ''ir'' garda todo o seu sig
nificado. Pero se digo "deixáde
vos agora de cantos e irnos traba
l lar", ben entendemos que non 
irnos a parte ningunha; que o que 
queremos é empezar a traballar. 
Podería dicir: · "agora trabaHa
mos", e expresaba o mesmo. 
Claro que a perífrase lle dá maior 
riqueza e expresividade á frase. 

Nos próximos números habé
moslle dar un pequeno repaso ás 
principais perífrases. 

- Se o golpe é no tórax pode haber 
fractura de costelas ; neste caso deberá 
ser trasladado sentado (silla). Se respirase 
mal , haberá que recostalo en posición ho
rizontal sobre o lado lesionado coa ca
beza e os ombros elevados. 

- Se o golpeé na cabeza e dunha certa 
importancia, deberá consultarse co mé
dico aínda que non existan síntomas nin 
aparencia de fractura. Se despois do 
golpe aparecesen vómitos, mareos, san
grado de nariz, oído ou boca, poñelo en 
posición horizontal , tapalo e levalo ó 
hospital. 

Ante perda de coñecemento, coloca-lo su
xeito eo posición lateral de seguridade. 
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