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Os 80, anos intensos 

prestixiosa revista francesa "París Mach" titulaba un recente número 
especial sobre os anos 80, coma os mais importantes desde a 11 
Guerra Mundial: "Na década dos 40 comezou, e é hoxe, a finais dos 
80, cando se acaba a Guerra Mundial. A organización do mundo que 

e/a nós dicto u, voa en mil pedazos". Certamente, vivimos uns anos de aconte
cementos increiblemente acelerados, nos que os xornais e medios de comu
nicación nos traen cada día unha "data histórica''. Afortunadamente, o que 
comezara cunha tormenta de guerra -a sumarás que había xa-· coa invasión 
rusa de Afganistán o mesmo 1 de xaneiro de 1980 e a guerra de lrán-lrak 
poucos meses despois, remata cos signos esperanzadores da aproximación 
Leste-Oeste, sen dúbida o suceso máis importante desde a 11 Guerra Mundial. 
Os encontros entre os líderes soviético e norteamericano, entre o primeiro e o 
mesmo Papa, así coma a caída do muro de Berlín son datos expresivos desta 
situación. 

Mais se a apertura dos países do Leste europeo representa a fin esperanza
dora dunha década (na que parece quedar xa lonxe a "guerra fria " e a ameaza 
bélica) e a ta'refaaberta para a que empeza. E moi preocupante o conflicto entre 
os países do Norde e o Su/ do planeta, agudizado polo tremendo abismo de 
inxustiza que se dá entre ambos. A distancia entre países ricos e pobres, o 
desequilibrio entre ambos, non se acortou nestes anos, senón que se fixo 
meirande. A débeda externa acumulada nos anos 70, fíxose crítica ata límites 
inaguantables nos anos 80, nos que os países pobres taran perdendo tódalas 
esperanzas de sair dunha crise sen tondo. 

Por outra banda, o ocaso dos grandes sistemas e o triunfo do pragmatismo 
(mentalidade e actuación no que prima o espírito da razón práctica) taran 
sorprendentemente pare/los estes anos ó auxe do fundamentalismo e o 
integrismo relixioso máis fanático. O ocaso das ideo/oxias foi pare/lo ó aupa
mento de grandes líderes mundiais intransixentes como Ronald Reagan ou o 
Imán Jomeini. 

En España, o rexeitamento das correntes fascistas (23-F) e o insufi
ciente apoio a un ha dereita que quere presentar unha tace moderada e que ten 
para largo o de gobernar, afirman un socialismo " ligth " (como todo o que está 
de moda), que ca seu pragmatismo ten asegurada unha maioria para o pri
meiro lustro dos 90, a pesares das chamadas de atención dos trabal/adores, 
que non aceptan pagar ca peso das crises. Na nasa Terra, a feroz reconversión 
industrial, sobre todo no sector naval, correu parella a un certo progreso no 
tradicionalmente atrasado agro, entre crises e temores coa entrada na CEE e 
conflictos coma o máis recente de LARSA. A creación dun Parlamento Galega 
e un goberno "autónomo" xunto coa creación de medios de comunicación 
públicos en galega son signos esperanzadores. 

¿E os cristiáns? Non corren os me/lores tempos, a pesares dos 400.000 
mozos do Monte do Gozo. En Galicia, alienados da propia identidade sociocul
tural e aínda relixiosa. E en España mais preocupados polo financiamento 
económico da lgrexa que por ir facendo agramar máis auténticamente o Reino 
de Oeus. De tódolos xeitos, xermolos de vida seguen xurdindo aquí e acolá, 
comunidades, movementos e grupos dispares son signos esperanzadores 
dunha renovación necesaria. 
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Santa Constitución 

S erá que un por ser crente, 
ou por intentalo cando 
menos, xa ten cuberto 
ese cupo de "sacrali-

dade" que vai tan ligado á natu
reza humana. Será por eso ou por 
puro e simple asombro pero o 
caso é que xa me empezan a em
palagar certas "santificacións". E 
non falo das Olimpiadas e da 
Expo-92, Terra Prometida da es
pañolidade oficial despois da 
que, se cadra coincidindo co mi
lenio chegará a Fin dos Tempos 
ou, quen o sabe, a Exaltación 
Eterna daquela Unidade de Des
tino no Universal da que falaba o 
extinto caudillo. 

Falo máis ben da Santa Consti
tución á que deben facer votos de 
fidelidade e acatamento, cun ri
tual sagrado e inalterable, os re
presentantes da vontade popular, 
os señores diputados, aínda no 
caso que resultasen elexidos con 
programas políticos que discre
pan da Constitución en puntos 
sustancia is. 

Sei que o tema é espiñento por
que hai sangue detrás, pero sería 
ben saudable neste e noutros 
asuntos separa-los problemas e 
tratalos con sentidiño común, 
xustamente ese que se leva a ma
tar coas sacralizacións baratas. 

Se do que se trata é de prometer 
un respeto ás regras de xogo de
mocráticas, que se redacten 
dunha vez eses minimos a respe
tar e que se publiquen. Pero a 
Constitución é algo máis e dis-

tinto. E un consenso -humano
sobre os rasgos básicos do Es
tado e contén aspectos ideoló1<i
cos totalmente discutibles, como 
a mesma Constitución recoñece 
ó falar da súa posible reforma. 

Por outra parte, xa postos no 
caso, o xuramento de marras, que 
é un imperativo legal ben discuti
ble, podería admitir diversas fór
mulas, consensuadas con ante
rioridade. ¿Por que non admitir 
certa libertade de expresión 
cando se trata en de.finitiva dun 
acto político e non dun ritual má
xico? O caso sería xurar ou pro
meter. Un podería xurar pola Glo
ria Eterna do Imperio Español, o 
outro polo trunfo histórico domo
vemento obreiro e un terceiro 
"por mi novia Susanita que me 
estará mirando" 1 anque este úl
timo, por parvo, tería moi poucas 
posibilidades de repetir escano 
nas seguintes. 

O máis inocente e formal sería 
dicir "prometo por imperativo le
gal", e, ademáis sería aburrido, 
porque é unha obviedade monu
mental. 

Por iso que se cubriron de glo
ria, de Santa Gloria Constitucio
nal, os que lle coutaron o paso ó 
xogo democrático ós parlamenta
rios de H.B. en nome do máis in
transixente e devoto formulismo 
neo-sacramental. 

Deus nos libre de tanta devo
ción. 

XOSÉ LOIS 

PROt'-\E.TO ATICAR A CONST'rfCC-ioN ... 
,-·----· ' 

SE E- DlSLE.XlCQ VALE;SE El.. 
NACI ONAUSTA. NON!) 
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Apostemos pola paz 

oida que a palabra 
"paz" sexa unha 
das máis emprega
das nestes días do 

Paz para as persoas, 

as familias, os pobos ... , para 
o mundo. E non precisa
mente por aquelo de que a 
"boca tala do que abonda no 
corazón", senón, parece, por 

PALABRAS DE IGREXA 

O noxento comercio do armamento 

"Se a producción de armas é unha grave desordeque 
impera no mundo actual respecto ás verdadeiras nece
sidades da xente e ó emprego dos medios axeitados 
para as satisfacer, non é menos desorde o comercio do 
armamento. Aínda máis, acerca deste comercio cómpre 
dicir que o xuizo moral é moito máis severo. 

Como se sabe, trátase dun comercio sen fronteiras, 
capaz de sobrepasar incluso as fronteiras dos bloques." 
Supera a división entre o Oriente e o Occidente e, sobre 
tpdo, a división que hai entre o Norte e o Sur, e chega ata 
os diversos compoñentes da parte meridional do mundo. 

Atopámonos así ante un fenómeno extraño: mentres 
as axudas económicas e os plans de desenvolvemento 
tropezan co obstáculo·de barreiras ideolóxicas insupe
rables, arancelarias e de mercado, as armas de calquera 
procedencia circulan cunha liberdade case absoluta 
nas diversas partes do mundo. E ninguén descoñece 
que -como o fai notar o recente documento de Ponti·fi
cio Comisión "Xustiza e Paz" sobre da débeda 
internacional- nalgúns casos os cartas prestados polo 
mundo desenrolado teñen servido para mercar arma
mento no mundo subdesenrolado". 

(Xoán Paulo 11, carta encíclica "Sollicitudo rei socia/is" n. 24). 
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aqueloutro de que un tala 
case sempre daquelo do que 
carece. Cando tanto talamos 
de paz, é porque a paz está 
dentro dos nasos sañas rea
lizables, pero hoxe por hoxe 
aínda ausentes. 

A tradición cristiá situou o 
berce da paz no propio cora
zón, alí onde un é capaz de 
sentir a Deus e ó próximo, e 
alí onde un é capaz igual
mente de lle dar unha res
posta coherente e fiel a Oeus 
e ó próximo. O froito deste 
encontro correcto a tres ban
das entre Oeus, o irmán e 
cada un de nós, é a paz, a 
serenidade interior, a pacifi
cación de toda a persoa que 
se traduce lago nuns com
portamentos pacificadores, 
de loita aberta contra todo 
aquelo que estraga, nun e 
nos demais, a aposta pala 
paz. 

Esta loita pala paz enfrén
tase hoxe xa non cos peque
nos conflictos persoais, fami
liares e veciñais, que para 

Manolo Regal /Ramón Raña 

quen os vive e· sofre non son 
tan pequenos. A loita pala 
paz ten diante de si nestes 
tempos a grandes multina
cionais do armamento que 
gozan económicamente pro
vocando e abastecendo en
frentamentos entre pobos 
por veces tan necesitados do 
pan de cada día. Ten tamén 
diante de si o abuso desca
rado dos imperios e dos seus 
servidores que frecuente
mente por salva-los seus in
tereses non recean en pro
vocar e sustentar rexímenes 
dictatoriais dos que se deri
van grandes violencias con
tra a vida dos máis pequenos 
da terra. 

Nomeémo-la paz, desexé
mo-la paz, supliquémo-la 
paz, construámo-la paz, hu
mildemente, intelixente
mente, diariamente, política
mente, domesticamente. E 
que non nos rouben o seu 
nome os que fixeron dela o 
manto dourado de tódalas 
violencias. 

REMOENDO O EVANXEO 

Non ternos unha biografía de Xesús (4º Dom. de Advento. 24 
de decembro). 

"O nacemento de Xesús foi así": 

Estamos moi afeitas a ve-los evanxeos coma se fosen unha 
historia, unha biografía, da vida de Xesús. Ternos que recoñe
cer que iso foi o que se nos ensinou . Ata hai moi poucos anos a 
Sagrada Escritura interpretabase sempre dun xeito literal. lso 
creou non poucos problemas. Quíxose dar explicacións a cou
sas que non a tiñan, como aquelo de "pararse o sol ". 

Nos nasos tempos os estudiosos da Biblia fixéronnos ve-los 
diferentes xéneros literarios en que están escritos os libros da 
Sagrada Escritura. Desa maneira as explicacións son máis 
racionais. 

O amor feito carne. (Festa da Sagrada Familia. 31 de 
decembro). 

"Erguete, Xosé, col/e o nena e maila nai e volve para a terra de 
Israel" (Mt. 2,20). 

"O matrimonio é o sinal no que se expresa o amor de Deus e 
de Cristo. O mesmo tempo está chamado a imitar este amor. 

Por moi optimistas que sexamos, o amor entre o home e a 
muller tende a ser posesivo, superficial, veleidoso . 

Posesivo: porque quere ó outro para sí ; por iso, os celos, o 
aburrimento, o desencanto. 

Superficial: porque moitas veces queda reducido a rela
cións corporais; por iso, a insatisfacción. 

Inseguro: porque cansa deseguida; por iso gasta máis da 
novidade que da profundidade". 

(Rafael Prieto Ramiro : La mano amiga de Dios) . 



A PENEIRA 

1990: O ANO DA UNIDADE 
SINDICAL GALEGA. O ano 
que estamos a escomezar non 
só vai se-lo ano das eleccións 
sindicais, tamén o será da uni
dade da INTG, da CXTG-IN e 
de outros colectivos do 

1990: " Ano Internacional da Al 
fabetización " , é un desafío a com
partir a educación e a cultura. No 
mundo hai oitocentos noventa 
millóns de analfabetos : Africa (o 
cincoenta e catro por cento da po
boación) Asia (34,6%) Rusia 
(11 ,5% ), América Latina (17,5) Es
tados Arabes (56 .5% ). 

país. Por agora, é só unha fe
rramenta de traballo, máis a 
" Converxencia lntersindical 
Galega" é o berce dun sindi
calísmo que retoñará con 
forza nas vindeiras eleccións. 

A "INTIFADA" xa cum
priu dous anos. A rebelión 
dos palestinos xa custóu 
máis de novecentos mor
tos, algúns deles por con
sumir gases lacrimóxenos, 
coma trinta nenos. Case 
corenta mil feridos e nove 
mil detidos completan esta 
estampa de horror. O exér
cito xudéu perdéu catorce 
soldados e trinta e catro 
civís. 

O RETORNO DOS EMI
GRANTES segue creando 
problemas a moitos deles, so
bar de todo de adaptación dos 
máis pequenos. Cada ano 
chegan a España vinte mil 
emigrantes con cinco mil fil los 
(uns vintecinco mil menores 
de vintecinco anos nos últi
mos catro anos). Un millón se
tecentos mil galegos emigra
ron no que vai de século (un 
millón douscentos mil foron 
ás Américas desde mil nove
centos once, e os outros, case 
en partes iguais, emigraron a 
Europa ou a outros pobos de 
España desde comezos dos 
sesenta). 

. . CRÓNICA . 

. ~-e·-" . V~·1-· 
~V' ~__,~ 4 U~ ... ~AA... ---···-

Alfonso Blanco Torrado 

A GASA LLAR LIBROS é un bo 
costume nestas festas . E aínda 
non sendo xustos, pois tiñamos 
que citar a moitos dos nosos es
critores que están a traballar nun 
tempo difícil para a creación , 
irnos aconsellar para este inverno 
un libro quente e cheo de humor: 
os cantos de Manolo Rivas : " Un 
mil lón de va
cas ". E un bo 
xeito de rema
ta-los xanta-
res destes 
días, brin -
dando coa iro
nía e o bo fa
cer deste 
creador. 

~--·""~ .,,s<--..,.. .. 
....,,..,. ... .,,,,,. 

,.,,,...,---· Marina Mayoral, Robert Sténuit, Carlos G. Reigosa, Miguel Suárez Abel .. . ,,,, 
.... ' Periodismo e literatura. A vida que bule arredor de nós. 

~~ 
~~~~~~~~~~.e:;,~~~~~~~~~~~ 
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ELÍXIR XOGUETES non é 
doado, hai que ter un pouco 
de sentido común, e non dei
xarnos levar pola publicidade, 
e pensar máis nos nenos. Ter 
en conta a idade, e non pro
xectar nos fil los as manías dos 

país, rexeitando xoguetes con 
resabios belicístas ou creado
res de prexuicios sexuais. E 
lanzamos un reto: aínda 
queda tempo para que os país 
coa axuda dos nenos, creen 
os seus propios xoguetes. 

ººººº 

VAGALUME 
Voceiro do Colectivo Ecolox ist a XEVALE 
Número O - Outono do 1 .989 

XEVALE é un grupo ecolo
xísta que ven pisando forte alá 
polo Val do Lemos (Apartado 
22. Monforte) . Ademáis de pu
blicar o seu voceiro : " Vaga
lume" , alimentan proxectos 

fermosos : creación dun vi
vei ro de árbores autóctonas 
pra repoboación dun terreo de 
tres hectáreas, creación de 
brigadas de voluntarios antii-n
cendios, etc. 

ººººº 

EL PAPA DESEXA A GOR
VACHOV QUE TEÑA EXITOS 
COA «PERESTROIKA». No 
encontro, histórico despois de 
72 anos de hostilidade por 
parte da Unión Soviética coa 
lgrexa Católica, o Papa e Gor
bachov acordaron relacións 
estables entre o Vaticano e a 
URSS Conversaron directa
mente en ruso durante máis 
dunha hora e do encontro saí
ron os dous contentos: Górva
chov polo apoio rec ibido para 
a súa Reforma e Xoan Paulo 11 
polas promesas, que van 
sendo realidade, dunha mei
rande liberdade relixiosa na 
Unión Soviética. 

"PAPA NOEL" tamén vai 
penet rando en moitos fo
gares da nosa terra. Mais 
poucos saben que detrás 
desta t radi ción hai un 
santo: Nicolás de Mira 
(Tu rquía) , moi popular en 
toda Europa, que co 
triunfo do protestant ismo 
que rexeita o culto ós san 
tos , viuse abrigada a 
identifica- la festa do Santo 
cunha festa ós nenas, so 
bar de todo nos países de 
linguas xermánic.as, e así, 

l
o santo bispo foi cam
,biando as súas vest imen
tas, humildes pal as máis 

l 
luxosas dun vello bonda-

1------ -----' doso que reparte calo r e 
agasallos. 

UNHAS GOTIÑAS DE AUGARDENTE 
nestas noites de xeada, tampouco son 
tan perxudiciais coma para prohibir a 
elaboración da augardente artesanal , 
que se ven facendo así desde hai moitos 
séculos no noso país. Esta medida supo
ría unha desfeita económica para millei
ros de familias galegas, algo así como a 
perda de vinte mil millóns de pesetas ó 

"VAISE PINOCHET, E TI CEAU
CESCO? é o berro de moitos cida
dáns da Europa dQ Este que queren 
compartir con todos os novas pulas 
de liberdade. A Romanía de Ceau
cesco segue a se-lo reducto da in
transixencia, mentres que os seus 
veciños celebran nestas datas tem
pos novas. 
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O USO DA NOSA LINGUA non pode 
ser só a pantalla dalgúns politicos, coma 
acontecéu nas pasadas eleccións, é un 
dereito que ternos todos en calquera 
eido da administración e da vida. O Con
cello de Redondela ven de facer un es
forzo por concientizar ós cidadáns das 
súas liberdades, espallando unhos folie
tos que informan claramente de cal debe 
se-la actitude dos galegos. 



Memoria histórica: 
Os SO anos da 
guerra civil 

Por Francisco Carballo 

E 
n 1939 terminou a guerra civil de 1936-39. Van cin
cuenta anos daquel acontecemento perturbador da 
convivencia e do proceso histórico dos pobos espa
ñois. Na guerra civil viuse implicada a lgrexa galega, 

toda a lgrexa española e mesmo a universal. ¿Algo que 
aprender e reter na memória histórica? 

Os bispos españois dedicáronlle uns breves parágrafos no 
documento " constructores da paz" de 1986. Deberiase estu
diar con imparcialidade tal acontecemento e supera-las cau
sas e consecuencias del ; " non sería boquea guerra civil se 
convertese nun asunto do que non se poidese talar con 
liberdade e obxectividade. Os españois necesitamos saber 
con serenidade o que verdadeiramente ocorriu naqueles 
tempos de amargo recordo" (parágrafo 79). 

Despois de tres anos deste documento, practicamente 
nada se ten feíto para que ese coñecemento chegase a todos. 
Así que tivo que tomar nas súas mans este tema o Instituto Fe 
e Secularidade dos PP. xesuitas da Universidade de Comi
llas. Convocou un symposium coa axuda económica da Fun
dación Ebert os días 1-4-16 deste novembro. No symposium 
duns 30 historiadores dividíronse as tarefas en tres niveis: 
xeral e diplomático, a responsabilidade da lgrexa na guerra 
civil ; documental , no Estado e particular, nas tres nacións, 
Galicia, Euskadi e Catalunya. As ponencias serán publicadas 
un ha vez que se lle incorporen as aportacións dos asembleis
tas ; certamente antes de 12 meses. Tocoume a sorte de levar 
unha ponencia por Galicia. Ponencia moi escoitada polos 
asembleistas que descoñecían tanto o marco sociopolítico 
como o relixioso. Despois de asistir o estudio fondo das 
circunstancias e do desenrolo daquela guerra civil e incivil, 
aumentou a miña convicción de que debe formar parte da 
memoria histórica. Así non se repetirá, así servirá de aguillón 
na maduración da lgrexa e dos cidadáns. 

Non t:iabía atmosfera de guerra en Galicia en xullo de 1936. 
Foi o exercito que se sublevou quen introduciu tal factor. 
Aquí, como en todas partes, o triunfo dun ou doutro bando 
debeuse única e exclusivamente ó exercito dividido entre 
fieis á República e rebeldes. 

Mais certos sectores da sociedade proclives á violencia 
sumáronse á represión militar, desatando un baño de sangue 
de milleiros de víctimas. Por ambos lados os asasinatos, 
fusilamentos, " paseos" , foron numerosos. En Galicia as víc
timas coñecidas exceden varios milleiros. A lgrexa clerical e 
clericalizada estaba resentida do sectarismo dunha Repú
blica laicista. A lgrexa elaborou o discurso político de cru
zada, de sublevación licita, etc. do que se serviron os suble
vados. Lago viñeron 40 anos sen liberdades políticas, sen 
constitución , sen defensa dos dereitos humanos. Por fin es
tamos a recupera- lo tempo perdido. Non esquezamos que 
toda violencia xera violencia, que toda persecución xera per
secución , que toda privación de dereitos xera corrupción e 
degrada. A lgrexa, o cristian, debe animarse a ser axente de 
liberdade, factor de tolerancia, animador da convivencia en 
plu ralidade. 
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Xesús sí, 
lgrexa tamén 

Por Miguel Anxo Araújo Iglesias 

• 

on deixa de ser un moito estraño que a cotio 
esteamos oíndo esta frase: "Xesús si, lgrexa 
non'', que se, por unha parte quere mostrar 
unha adhesión á persoa de Xesús de Nazaret, 

por outra implica un esquecemento da súa mensaxe 
eclesial e incluso unha postura polémica coa lgrexa 
institucional. No fondo do problema estase conside
rando a esta máis ca unha transparencia e sacramento 
de Cristo, unha pantalla ou muro opaco do mesmo. 

Non cabe dúbida de que a lgrexa se recoñece peca
dora e precisada de continua reforma. As veces nos 
seus membros -e aquí entramos todos- e nas súas 
estructuras quizais encubriu o verdadeiro rostro de 
Cristo en vez de revelalo. Por iso podemos dicir con 
Teilhard de Chardin que ternos que senti-la urxencia 
de salvar a Cristo das mans da burocra·cia eclesiástica, 
para que o mundo se salve; mais, co mesmo autor, 
ternos que senti-la necesidade do Cristo da lgrexa e 
aceptalo tal como a lgrexa nolo mostra, a pesar dos 
límites de tal anuncio. 

Na realidade, se queremos achegarnos a Cristo non 
podemos eludi-la relación coa lgrexa, ben sexa por
que a fe en Cristo está por sempre vinculada ó teste-. 
muño apostólico, tránsmitido e actualizado na comu
nidade, ben sexa porque Cristo quíxose inseparable 
da súa lgrexa. 

Da Sagrada Escritura deducimos duri modo claro 
que Xesús non é só noso irmán e mestre de vida, senón 
tamén principio da nasa xustiza e cabeza da lgrexa. Na 
súa vida terrea rodéase dun círculo de discípulos, en
tre os que se encentran os "doce", e declara que o Pai 
se compraceu en da-lo reino a este pequeno rabaño. A 
eles, chamados algunha vez "a miña lgrexa", revélaUe
los misterios do Reino; dálle a esta lgrexa responsa
bles dotados de amplos poderes e coa misión especial 
de ensinar, bautizar, perdoa-los pecados e perpetua-la 
cea pascual. El identifícase con eles: "Quen a vós 
escoita, a min me escoita; quen vos desprecia a vós, 
despréciame a min". E para rematar garántalle-la súa 
presencia perenne. 

Así dicía o gran teólogo Von Balthasar: "Ela sóa, 
como lgrexa dos apóstolos, pode darme o pan e o viño 
da vida; porque ela é a lgrexa dos santos, os que 
mostran a posibilidade da plenitude cristiá. Tócame a 
min, a nós proceder de tal xeito que a lgrexa corres
ponda mellará súa natureza". 

Pasto que Xesucristo é o fundador e · .a cabeza da 
lgrexa, non debemos aiUa-lo primeiro da segunda, se
nón vivi-la nasa relación de fe, de amor e de vida con 
Cristo na Comunidade dos irmáns, convertida esta na 
máis manifesta mediadora do Resucitado e "coma un 
sacramento ou signo e instrumento da íntima unión 
con Deus e da unidade de todo o xénero humano". 

A salvación que nos acada e ofrece Xesús é unha 
salvación en comunidade, comunidade que non é ou
tra ca lgrexa, e por iso fóra da lgrexa non hai salvación. 
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- Aprobación do Estatuto de 
Autonomía (outubro). 
- Nace Edicións Xerais de 
Galicia. 
- Precio medio do leite na 
campaña 80-81: 21,70 pts. ó 
gandeiro. 

f 1981 i--I ---

- Eleccións ó Parlamento Ga
lega (outubro) 
- En Galicia hai 120.000 para
dos. 
- Nace IRIMIA 
- Nace a editorial galega So-
telo Blanco 

l 19821 ¡.-__ _ 

- Normativa Oficial do Idioma 
Gal ego 
- Crise de Ascón 
- Galicia mobilízase contra 
os vertementos nucleares no 
mar. 
- Proxección internacional 
da "Moda Galega" 
- Visita do Papa Xoan Paulo 
11: o idioma galega ause11te. 
- Sindicalismo nacionalista 
ten o 17% de representantes. 

1198311-----

- Folga Xeral en Vigo. A mei
rande manifestación ha Hª ga
lega (abril) 
- Nace Cantareliña: certame 
da canción infantil galega 
- En Vigo e Ferrol aumenta o 
paro o doble de rápido que en 
España. 
- Lei Galega de Normaliza
ción Linguistica. 

11984-1---

- Crise pesqueira desde 1977 
as licencias de pesca españo
las (maioría galegas) redú
cense á metade. 
- Unión PSG-EG 
:____ Duas Folgas Xerais en Gali
cia (xullo e novembro) contra 
o paro crecente. 
- Rauco Varela arcebispo de 
Santiago. 
- Regresan os restos de Cas
telao. 

RlltlA - 7 

GALICIA 

l19asr--I - - -
- RTG, TVG, R-4: por fin radio 
e televisión en galega. 
- Reconversión de Astano 
- Eleccións ó Parlamento Ga-
l ego: novo goberno Albor. 

l1986lt-----
- Galicia di si á OTAN (54,3% 
dos votos) 
- Nace a Mesa pala Normali
zación Linguistica. 
- Aparecen os primeiros dfc
cionarios galego-galego : Ir 
Indo e Xerais 
- Organizase a Plataforma 
para a Defensa do Sector 
Leiteiro 
- Sindicatos nacionalistas 
(INTG-CXTG): obtén o 23% de 
representantes. 

!1987_1 ---
- Manifestacións labregas en 
defensa do sector lácteo 
(febreiro-abril) que chegan a 
mobilizar na Coruña preto de 
100.000 persoas. 
- Aparece o Misal Romano en 
lingua galega. 
- Peche de Sidegasa 
- Décima Romaxe de Crentes 
Galegas en Ourense. 
- Gea Escolano e Diéguez 
Reboredo bispos de Mondo
ñedo e Ou rense 
- Goberno Laxe de coalición 
PSOE-CG-PNG 

l19aal i--__ _ 

- Terrorismo en Galicia: 
Exército Guerrileiro do Pobo 
Galega Ceibe 
- O Contrabando profunda
mente enraizado nas rías 
baixas 
- Resposta masiva á Folga 
Xeral do 14 decembro. 

¡19a9 i---I __ _ 

- Créanse as Universidades 
de Coruña e Vigo 
- Aparece a Biblia en Galega. 
- Estréanse tres películas 
lorgametraxes en galega 
- O Papa en Galicia: o naso 
idioma tivo máis acollida que 
en 1982 
- Duas propostas de Lei de 
iniciativa popular, ecoloxísta e 
feminista, chegan ó Pada
mento galega que as rexeita. 
- Terceiras eleccións ó Pada
mento Galega (decembro). 



MUNDO 
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A esh.J1,p1da guie,r,1~a das A4alvinas 
entre ,ArxenUna 1e llng1llaterra cú
bnJnJs1e unha chea de1 mortos ab
s;,u rdos .. Peino im,p11e:sílonou máis ós 
c i1dadans die todo o murndo ama
sacre que, o g1i0berno1 israelí fixo 
nos campa. 1entos de, 1rl"eifj¡ji!J11iadlo1s 
palestinos ae Sahra e Chatfilla~ p1erto 
de Bein..Jrt, CÍi¡pita. dio Libano. 

E 11 Es pia.ña foi o ai 1 o nio1 q 1ue o 
PSOE chegou ó poder(2B~O~. o da 
primeira visita do Papa a !España e 
0 mundial de Fwtbol. 

A morte de B,errignr!J Aquino na 
lonxana Fíllpinas, sinaJ(!J,u o co 1

-

mez:o da fin dio d ictador Marcos. 
coa s11.wesí6n da esposa: do asasi
na:do, Cory Aquíno1 coma presi
dente do país 2 ano1s despo irs. Na 
Arxentina tamén corren novos 
1tempos coa caída da dictadura e a 
efección de Raúl Attonsín como p1ri
meiro pres:i dente democrátíco en 
moitos anos. IJesta volita o Papa 
estivo ,en Nicar,agu.a nunha. polé
mka visiita. 

En España IAu iz Mat,eos fíxos1e 
coñecer de todo o mundo ieoa ex
propiación do ''holding" RUMASA 
outro 23 F. 

A década comeza cunha noticia ben triste que será a tónica 
xeral ó longo dos 1 O anos: dúas guerras que ocasionarán 
millóns de mortos. En primeiro lugar, a invasión rusa de Afganis
tán, que liquida o goberno de A. Hapzullah Amin e pon o 
prosoviético Babrak Karmal; o millón de mortos afganos e os 
15.000 rusos converterán esta guerra no "Vietnam da URSS". 
A outra guerra que comeza este ano é a de lrán-lrák, cun índice 
de mortos aínda meirande. · 

Tamén é o ano da elección de Reagan como presidente "caris
mático" de USA. Pero tamén é o do asasinato de Osear Romero, 
arcebispo salvadoreño que foi a voz dos pobres nese país 
centroamericano no que a violencia se cobrou setenta mil 
mortos ó longo dos 1 O anos. Martes famosas foi tamén a do 
ex-beatle John Lennon e· a do gran filósofo francés Jean-Paul 
Sastre. Mais tamén hai unha noticia positiva, é o ano no que 
comeza a boa estrela do bigotudo polaco Lech Walessa, que 
acadaría o Nobel da paz tres anos despois, polo seu labor no 
Sindicato "Solidariedade" . 

l 198'1 .--1 - --------

Ano de dous importantes 
atentados: o do presidente da 
máis poderosa nación da te
rra, Ronald Reagan, e o do di
rixente relixioso máis popular 
da década, o Papa Xoán Paulo 
11. 

En España, o coronel Tejero 
tívonos pendentes da radio e 
da TV aquel famoso 23-F, no 
que todos tremamos pola de
mocracia, e moitos por algo 
máis que pola democracia ... 
Esa primavera foi moi triste 
para algúns membros das da
ses baixas: comezou o escán
dalo da colza que se cobraría 
600 mortos e 25.000 afecta
dos. 

j 1984 

Catro disparos no estómago 
e tres no pei to acabaron coa 
vida de lndíra Gandhí, presi
dente da llndia. A f inal de ano, 
outra morte conmoveu sobre 
todo ás " revirstas do corazón " : 

Francisco Rivera " Paquirri" era 
corneado polo touro "Avis
pado" . E tamén foi a marte dos 
escritores Aleixandre, Cortá
zar, Sánchez Albornoz, Tru
man Capote, e do cineasta F. 
Truffaut. Sumáronse a outros 
nomes coñecidos que se foran 
o ano anterior: o artista Joan 
Miró, o cineasta Luis Buñuel, o 
filósofo Xavier Zubiri, entre 
outros. Unha noticia boa foi a 
concesión do Nobel da Paz ó 
bispo negro Desmond Tutú, po
los seus esforzos na loita con
tra o racismo en Sudáfrica. Ta
mén foi o ano dos xogos olím
picos de Los Angeles. 

ººººº 
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Sen dúbida o feito funda
mental deste ano foi a elección 
de Mljail Gorbachov coma pre
sidente da URSS; iniciaría uns 
rapidísimos cambios, o seu al
cance non se comprendería 
ben ata finais da década. Dúas 
palabras claves en ruso, an
que hoxe xa moi coñecidas, 
expresarían estes cambios: 
" Perestroika" (posta ó día) e 
"Glasnost" (transparencia 
político-social). 

Tamén é o ano de varias no
ticias ben tristes: O terremoto 
de México que se cobrou miles 
de vidas; e o volcán colombiano 
Nevado del Ruíz, que sepultou 
entre 20 e 25.000 persoas. A 
masacre do estadio Heyssel de 
Bruselas no final da copa de 
Europa de fútbol, e os cin
cuenta martas diarios dos cam
pos de refuxiados de Etiopía. 
Mais unha noticia fermosa en 
relación co continente afr i
cano é o Concerto Rock de soli
dariedade con A frica, que re
caudo u 8.400 mil lóns de pese
tas para esta terra castigada. 

En España fo i o ano do in
greso na C.E.E. , (firmado en 
xuño) con preocupantes re
percusións para a nasa terra, 
sobre todo para o sector agrn
ri o. Por estas terras empeza
mos a coñecer o que se deu en 
chamar " andacio do sécu lo": 
o SIDA; sobre todo pala morte 
do famoso actor Rock Hud
son, e con el fóronse outros 
famosos actores como Orson 
Welles, Yul Brinner, e o espa
ñol José Bódalo. 

(1986 li----------
Millóns de persoas contempfa

ron en directo o espectáculo do 
accidente da astronave americana 
Cha//enger, 75 segundos despois 
do lanzamento ; foi o meirande ac
cidente do programa espacial 
americano, e sinalou o seu de
clive. En Rusia, o accidente da 
central nuclear de Chernobil ocasio
no u 250 mortos e millóns de dúbi
das sobre a seguridade da enerxía 
nuclear. Tamén foi o ano do fa
moso cometa Ha/ley. 

En España foi o ano do referen
dum sobre a entrada de España na 
OTAN, no que as urnas decidiron 
a permanencia nesta organiza
ción na que entrara parcialmente 
en 1981 . E tamen o da morte do 
popular alcalde de Madrid Enrique 
Tierno Galván. 

119871---------

O 19 de xuño ETA cometeu o 
máis insensato e sanguiñento 
dos seus atentados no super
mercado Hipercor de Barce
lona, no que morreron quince 
persoas, e trinta e cinco resul
taron gravemente feridas; foi 
un máis dos numerosos aten
tados que fixo a organización 
terrorista vasca ó longo destes 
dez anos. Foi tamén ano de 
revoltas estudiantís e da che
gada a Europa dunha nova e 
temible droga, o "crack" 

RlttlA-9 

"Crack" foi tamén o que fixo a 
bolsa de Nova /arque un luns 
mauro, con importante reper
cusión en toda a economía 
mundial. Pero tamén foi o ano 
do deslumbrante ascenso dun 
home hoxe moi coñecido non 
só no mundo das finanzas, se
nón en tódolos ámbitos: o 
banqueiro Mario Conde, presi
dente do banco máis pode
roso de España, o Banesto. 

ººººº 

l19aal ~ ---------f-o-i _e_n_m_a_i_o_: -as-tr_o_p_a_s_s-ov_i_é-ti

A " intifada " fíxose no me de 
sona en todo o mundo, como 
expresión da protesta dos pa
l1estinos contra a invasión is
raei1í; converteuse ax in a 
rmnha extraord inaria revolta 
que se cobrou numerosos 
mortos ientrn os rn.áis débiles, 
coma. sempne. A noticia boa 

cas iniciaron a súa retirada de 
Afganistán entre flores e ban
deiras. Tamén foi o ano do re
levo de Ronald Reagan polo 
seu antigo vicepresidente 
George Bush; a maioría dos es
tadounidenses apostaron pala 
arde, a estabilidad, e a conti
nuación dos valores da "era 
Reagan ". E outro norteameri
cano, Karl Lewis, arrebatoulle 
as medallas de Seúl ó cana
diense Ben Johnson por culpa 
do " doping " . 

En España foi o ano da boda 
de Isabel Preysler e Miguel Bo
yer, pero sobre todo o da durí
sima crítica para a política so
cioeconóm ica do goberno do 
PSOE que supuxo o paro xeral 
do J.4-0 , convocado palas 
principais centrais sindicais e 
seguido pala totalidade dos 
traballadores. 

119'89 ~1 --------
O ano que pecha a década 

ten sobre todo dous protago
nistas a nivel mundial , a plaza 
de Tienanmen e o muro de Ber
lín. No primeiro os eternos tan
ques aplastaron as esperan
zas democráticas dos estu
diantes chinos no amencer do 
catro de xuño. E neutra noite, 
ésta a do 9 de novembro , o 
tri ste mu ro de Berlín conver
teuse nunha explosión de ale
gría e esperanza, cando a orde 
estalinista quedaba esnaqui
zado palas arelas de liberdade, 
dos berlineses; era o remate 
duns sucesos acelerados que 
comezaran con duras protes
tas nos países do lleste ,euro
peu , á som bra da "'peres
troika" de Goirbachov. Miáis 
lonxe, Benazir Bhutto conver
tíase na primern muller que 
acoedía 6 poder nun país mu
sulmán, o P'akii stán. IE Francia 
celebraba fastuosamente o bi
oentenario da süa re voluciórn. 

En 1españai a noticia era sen 
dúbida o Novel de Literatura 
para io galega Camilo José 
Ce,la. Pero morría o famoso 
p1intor catalán Salvador Dalí e 
a líder comunista Dolores lba
rrnri, a " Pasionaria". 



________ .......__ _______ UN HA FESTA 

X 
a van ató tres anos 'que unha comisión parroquial vén 
amañando unha festa anual para honrar ós vellos e ve/las 
todos, ós xubilados que dicimos agora, da parroquia de 
Labrada, en Abadín (Lugo). 

Quérese que o día sexa un día feliz para os vellos, e, de rebote, 
para os novas tamén. Quérese que novas e vellos aprendan a 
recoñecer, respetar e valorar unhas vidas tantas veces tecidas con 
tíos de amor e sufrimento sen tasa. Quérese que dese día saia un 
estilo novo para unhas relacións permanentes onde o vello reen
contre o seu pasto nunha familia e nunha comunidade parroquial, 
que foi o seu berce, o seu lugar de Loita e de festa, e que será o lugar 
do seu descanso ata a vida eterna. 

Nestas festas /eváronse a cabo diferentes actividades: sempre 
houbo Misa, sempre houbo gaiteiros, música e baile, sempre 
houbo xogos diversos para divertemento de todos, sempre houbo 
algún galano especial para os vellos (unha cunquiña dedicada, un 
diploma, uns dereitos dos vellos), sempre houbo conversa, anima
ción, bo humor. 

A seguinte e sinxe/a representación recol/e un destes momentos 
cos que se quixo dar espacio e valor á vida dos nasos vellos. A eles 
vai dedicada, en agradecemento polo moito que por nós teñen feíto. 

(Está o Manuel facendo na 
leña, chega a Xosefa toda ben 
preparada) 

M. 
E,¿ pra onde vas, Xosefiña, 
que levas pano de festa, 
andas con zapato baixo 
e laces medias de seda? 

X. 
E, ¿pra onde hei de ir, 

Manueliño? 
¡Hbxe é a festa dos vellos, 
e como son xubilada 
vou festexar con contento! 

E ti que fas, que non andas, 
deixa o trabal lo e camiña, 
que eu non levo compaña 
e síntome moi soíña. 

M. 
Xa somos vellos, Xosefa, 
xa non'teño moito humor, 
mándanme facer na leña, 
e ¡abofé! alá non vou. 

X. 
Non digas eso, amiguiño, 
deixa a leña para os novas, 
vaite vestir de seguida, 
que te espero, anda lago. 

(Vaise cambiar o Manuel , 
mentres tanto a Xosefa cara ó 
público ... ) 

¡Ai , que home este Manuel , 
faime rir o condenado, 
desque pasou dos cincuenta 
non hai quen lle vexa o rabo. 

E xa eu quixera, señores, 
que neutros tempos o visen : 
¡que guapiño este Manuel! 
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¡que carpo, que humor ... ai 
Virxe!. 

Traballar ben traballou, 
cavou no monte sen tasa, 
foi ós furados prós pinos 
picou a pedra prá casa. 

Con moita pena e fatiga 
sacou adiante a familia, 
tivo tillos e ten netos 
que son a súa alegría. 

Mais agora o meu Manuel, 
anda un chisquiño apoucado, 
vese coma un trasto vello, 
pouco útil, arrumbado. 

E isa que cobra uns cartiños 
que non son unha parvada; 
produce máis ca seis vacas 
e que non sexan das tracas. 

Hoxe heino espabilar 
recordando tempos vellos, ... 
pero calade, calade, 
que xa se sinte, irnos velo. 

(Entra o Manuel moi amaña
diño) 

¡Carajo pró meu Manuel, 
con garabata e chaleque! 
¡Así me gusta, que ben! 
¡Hámolo pasar chupete! 

M. 
Saquei o mellor que tiña, 
este traxiño das festas 
que merquei para o S. Pedro 
hai xa cinco anos desta. 

Porque non penses, Xosefa, 
que todo ha ser aforrar, 
cómpre coidar ben o carpo, 
e a min vaime traxear. 

X. 
Non, xa vexo; a min tamén 
¿Non te acordas dos meus 

dengues, 
das miñas zocas pintadas 
que tantos puntos marcaron 
en festas e foliadas? 

M. 
¡Que tempos aqueles nena! 

X. 
¡Que tempos aqueles, si! 

M.-X. 
Grandes eran os trabal los, 
grande o gozo de vivir. 

(quédanse algo pensativos) 

X. 
Pero veña, menos laios, 

que hoxe é día de festa 
e ternos que estar contentos, 
pois festa triste non presta. 

M. 
Oínche dicir! Xosefa, 
desa tal festa dos vellos, 
mais, se che digo a verdade, 
aínda non sei que é eso. 

Eu sei da festa do Carme, 
do S. Xoán en Romariz, 
do S. Pedriño en Labrada 
e do oito en Abadín. 

Dos Milagres en Fanoi, 
do S. Antón no Outeiro,. 
do S. Xosé en Corbelle 
e do S. Cosme en setembro. 

Fun á Fátima cen veces, 
e cen veces ás San Lucas, 
máis coa tal festa dos vellos 
non sei en que niño cucas. 

X. 
¡Ai, por Deus, non digas isa, 
que aínda é vergonza grande! 
¡Tes que saír máis da casa, 
oir cantos e talares!. 

Este é o segundo ano 
que se fai esta festiña 
para honrar e agradecer 
á toda a xente velliña. 

M. 
¿E seremos moitos vellos 
os que alí nos axuntemos? 
Xa me tarda de chegar 
·para ver o que taremos. 

Verás chicas do Cordal, 
desde o Pazo a cas Leandro, 
e ás do Campo dos Novas 
o seu corpiño abalando. 



PARA OS VELLOS--------------

X. 
E non esquezas os vellos 
que tamén ch·e son graciosos, 
que teñen un capitán 
no Enrique o pai de todos. 

M. 
¿E virán tamén, xaora, 
tódolos vellos do Outeiro, 
sen esquecer nesta hora 

. ós que hai en Corrubedo? 

X. 
Claro que, si, que virán, 
e ben guapos e espilidos, 
lucindo o xenio das festas 
pois téñeno merecido. 

E con eles han de vir 
os que hai _no Xuadento, 
anque este ano están pasando 
por alí un mal momento. 

M. 
Mira que ben, Xooefiña 
ver a tódolos amigos, 
cosque tanto traballei, 
cosque tamén tanto rimos. 

O Barral, e a Caveira, 
o Chao do Outei ro e Carozo, 
con tantas vellas e vellos 
que teñen corazón mozo. 

X. 
E non esquezas, Tibián, 
que che ha reñe-lo Toñito, 
que en Tibián teñen de todo 
e de todo o máis bonito. 

M. 
E ¿que faremos, Xosefa, 
e que taremos alí? 
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Vaimo dicindo agora, 
por mentres hai tempo, di. 

X. 
Pois faremos unha Misa 
de moito agradecemento 
para agradecerlle a Deus 
a nasa vida e contento. 

E nela recordaremos 
ós que este ano morreron 
e tamén ós que entre nós 
son os velliños máis vellos. 

M. 
¿E non hai nada de festa 
cunhas gaitas e un pandeiro, 
pra mover este corpiño 
que xa o sinto lixeiro? 

X. 
Claro que haberá, Manuel, 
uns gaiteiros todo o día, 
anunciando na parroquia 
o gozo da remaría. 

Hamos botar unha peza 
recordando tempos vellos, 
e, se me apuras un pouco, 
aínda non sei que taremos. 

M. 
Pois bailarei canto poida, 
ha ser un día sonado, 
así pase logo un mes 
na cama ben derreado. 

X. 
Non todo che ha ser bailar, 
que tamén teremos xogos, 
nos que poderán entrar 
os vellos xunto cos novos. 

M. 
E con tanto movemento, 
con risa tanta e con festa, 
¿non sería ben levar 
un chisquiño de merenda? 

X. 
Todo che está planeado, 
non leves nada, Manuel, 
alí haberá lamboadas 
e do que queir~s comer. 

M. 
Ai, carajo, ben fixeches 
en me arrincar pra esta festa, 
que eu non sabía nada, 
e había ser grande a perda. 

(Aparece o Antón en escena, 
tamén vai para a festa) 

A. 
Boas teña, Don Manuel, 
boas tarde, Xosefiña. 
¿E seica van para a festa 
dos vellos e das velliñas? 

M. 
Si , Antón, pra iso irnos, 
e por certo ben contentos, 
que nunca tal se oíu, 
facerlle unha festa ós vellos. 

A. 
Eu tamén vou para aló, 
pois quera participar, 
nesta homenaxe bonita 
que lle hamos organizar. 

X. 
Deus cho pague, meu amigo, 
ben sábe-lo que nos gusta 
que nos mimen e nos traten 
coma neniños da cuna. 

A. 
Ben o sei, ben, que eu na casa 
tamén teño ós meus avós, 
dous velliños garuleiros, 
coma o pan con leite bos. 

X. 
Ben os coñezo, amiguiño, 
sonche xente dos meus anos, 
foron sempre bos veciños, 
sen trampas e sen enganos. 

M. 
E aínda coa túa aboa 
eu moceei algún tempo, 
e por pouco non chegamos 
a causas de casamento. 

A. 
Eu son amigo dos vellos, 
gústame darlles compaña, 
oi-los cantos que cantan, 
os seus segredos e mañas. 

Mais tamén vexo en vostedes 
causas que non me gustan 
que debían de cambiar, 
á verdade non se axustan. 

X. 
¡Ai, Xesús, meu Antoniño! 
e ¿que causas serán esas? 
Anda, dínolas axiña, 
e segue andando de présa. 

A. 
Pois que ás veces vexo vellos 
que non saben renunciar 
ó mando que eles tiveron , 
e queren sempre mandar. 

Non lles gusta que haxa 
cambio 

nas vidas e nos trabal los, 
cando todo o mundo ve 
que o campo hai que cambta

lo. 

Tan prendados coma estades 
dos vosos tempos pasados, 
queredes que todo sexa 

coma foi, sen melloralo . 

Piden vostedes respeto , 
e, si Señor, hai que telo, 
pero ó tempo non res·petan 
ós novos nos seus temperos. 

X. 
E razón non che ha faltar 
nesas causas que nos dis, 
pero ser vello non che é fácil , 
haiche moito que sufrir. 

M. 
Eu levo moito pensado 
e teño a idea formada 
que a arte de envellecer 
é a arte máis preciada. 

O corpo vaise engurrando , 
e os ánimos tamén, 
e costa deixarlle a outros 
o mando do que un ten . 

X. 
Pero tamén é un gozo 
ver como canto fixemos 
vai parar a novas mans, 
ás mans dos nosos herdei ros . 

A. 
Vaiamos logo contentos 
á festa dos nosos vellos , 
e honrémolos a todos, 
pois todos o mereceron . 

¡Vivan os vellos e os novos! 
¡Vivan os novos e os vellos! 
¡Viva a unión e o entendemen-

to! 
¡Viva o gozo e o contento!. 

Manolo Regal 
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LARSA: ¿a crise da madurez? 

empresa galega de maior ca
pacidade en recol/ida e trans
formación de leite acaba de 
pasa-lo calvario. O seu fra

caso económico pañería un atranco 
máis ó difícil camiño que aínda ten por 
recorrer o sector lácteo galega. Máis 
aínda se temas en canta o definitivo 
papel que tivo LARSA na organización 
e me/lora económica da producción de 
leite en Galicia. 

Non van aínda 24 horas desde o re
mate desta historia e temas a oportuni
dade de talar con JOSE CARLOS RO
DRIGUEZ, presidente do grupo 
LARSA. 

- LARSA non podía pa
gar ós productores, ¿que 
paso u? 

- Empezou o ano con 
precios altos. Coa prima
vera os precios e a venda 
foron a menos. Pasou a pri
mavera e seguiu habendo 
producto excedente. A 
mercancia almacenada 
medro u excesivamente. 
Además en España entran 
productos lácteos france
ses e portugueses sobre 
todo en xaneiro. O almace
namento medra. Todo isto 
coincide co momento en 
que se decide "enfriar" a 
economía e polo tanto re
cortar a concesión de cré
ditos por parte da banca. 

Por outra banda, e desde 
había un tempo, estába
mos metidos na construc
ción dunha nova planta 
para fabricación de pro
ductos alimenticios. 

Chegados a esta situa
ción tíñamos producto al
macenado pero non ca "·li
quidez" para pagar ós pro
veedores nasos. 

- ¿E non se podía pr-e-
ver a dificultade no 
mercado? 

- O mercado euro peo é 
moi especial. Depende da 
demanda de leite do resto 
do mundo e tamén da polí
tica de protección ou non 
protección que a cada 
paso vai dictando a COMl
SION DA CEE. Para quen 
non esta instalado nese 

RlttlA-13 

mercado é difícil de prever. 
Este é o reto da industria 
láctea galega. No mercado 
español todos estamos 
ben situados. No interna
cional somos noviños. Está 
o camiño por facer. O 
pouco que vendemos nel 
son excedentes sen elabo
rar, leite sen máis. Ainda 
non colocamos productos 
elaborados. 

O empresariado galega é 
un empresariado aberto ó 
mundo. E aí están os da 
pesca e outros como XOSE 
POSADA, o do "marrón 
glacé", para demostralo. 
hai que darlle tempo ó leite 
para que poida tace-lo 
mesmo. 

- As empresas da com
petencia quixeron aprovei-
tarse da crise. _ 

- Algunhas, non todas. 
Lamento máis a guerra de 
difamación que fixeron 
que a guerra comercial. 
Nós apostamos por un 
mercado transparente e 
estable, regulado por acor
des entre productores e 
empresa e ese pecado non 
se nos perdoa. Non quere
mos a subasta do leite se
nón a súa regulación para 
que o sector leiteiro non se 
desfaga. Pero non .todos o 
entenden así e houbo forte 
oposición e non só de tipo 
comercial. 

Por fin a CONSELLERIA 
DE AGRICULTURA des
pois de moitas chamadas 

ACORDO LARSA 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA 

- Subvención a LARSA de 750 mi
llóns de pesetas 
- LARSA presentará un plan estra
téxico de producción e venda no 
prazo máximo de catro meses. 
- LARSA depositará en mans da 
XUNTA un paquete de accións igual 
ó 15% da súa propiedade 
- LARSA ofrecerá un balance deta
llado do ano 1989 
- LARSA dará preferencia ás coo
perativas de gandei ros gal egos na 
participación no capital social. 

de sindicatos, partidos e 
agricultores en favor de 
LARSA decidiu botar unha 
man. 

A consellería considera 
importante o naso papel. 
Pide transparencia nas no
sas operacións. Eu coido 
que LARSA pode irse defi
nindo coma empresa ga
lega con función social. 
Motor do sector en Galicia. 
Parécenos ben a entrada 
de capital novo que veña 
aforta~a-la empresa pero 
conservando sempre o 
control desde Galicia. 

- Despois deste trebón, 
¿como se enxerga o futuro 
deLARSA? 

- Que tivéramos dificul
tades emporais de pago 
non quer dicir que a em
presa non sexa solvente. 
De todo canto perdimos o 
quemáis preocupa non é o 
leite senón a imaxe da em
presa. A calquera empresa 
lle pode pasar no fu tu ro e 
convén axudalas. Chama
réi de novo a sindicatos e 
cooperativas e estudiaré
mo-lo mercado futuro de 
primavera. Quera estab~e
cer novas regras para un 
mercado estable. Senón o 
tacemos corremo-lo risco 
de que en abril ou maio e 
diante da sobreabundan
cia quede leite sen recoller. 
Non queremos distinguir
nos por se-la empresa que 
máis paga, xa que isa pode 
levar a efectos moi perigo-

sos, senón tratar de darlle 
seguridade ó mercado e 
conseguir uns beneficios 
aceptables para todos. 

- ¿E os precios? 
- Un bo nivel de precios 

en Galici~ só será posible 
se o leite que producimos 
chegamos a transforma-lo 
nunha boa proporción. 
Vender leite sen transfor
mar, como pura materia 
prima, dá pouca marxe de 
ganancia. Por elo que de
bemos tender a trans
forma-lo naso propio leite. 
Unha idea posible e que eu 
propoño sería que as em
presas asumísemos en co
mún os excedentes deleite 
que se producen. Darlle un 
destino acordado entre to
dos e evitar que se valva a 
poñer a vender no propio 
mercado para que non tire 
os precios. 

- O pasado, pasado. 
¿Pode talar de que LARSA 
está en expansión? 

- Non irnos quedar to
lleitos. En Lugo estase er
guendo unha planta de en
vasado deleite líquido e ta
mén de productos achega
dos ós lácteos (zumes, so
pas, salsas ... ) O volume de 
producción darao o leite 
pero estes outros produc
tos deixan máis marxe de 
ganancia e axudarán a 
sufraga-los gastos de in
v~rsión, gastos que o leite 
non cobre. 

Xosé Lois Vilar 



Familia 

Por unha nova forma de xogar e vivir 

E spadas de madeira, pis
tolas con cartucheira, o 
forte apache cos seus 
sempre perdedores in

dios de plástico, o lexendario Lla-
nero Solitario. Máis adiante, as ar
mas sofisticáronse e como non, 
os xoguetes de matar tamén, con 
aquel Mazinguer, que cada se
mana t iña que buscar novos mé
todos de autodefensa e armas 
máis perfeccionadas para loitar 
pola paz. 

Hoxe, ternos unha interminable 
1 ista de héroes e personaxes ma
lévolos, que aparte de aparecer en 
chicles e pasteliños, regal!amos 
estos xoguetes bélicos ós nosos 
fillos como mostra do amor que 
lles ternos. 

Por eso, cando lle rega lo a mi ña 
ti lla un xoguete, intento escoller 
ben antes de compra lo, pois creo 
que o xog uete está incu lcando un 
modo de vivir, o xoguete, non é 
neutral , como xa o demostran si 
cólogos e pedagogos: os nenos 
aprenden a vivir xogando. 

Os primei ros xoguetes que des
carto do meu rega lo son os béli
cos ; e non porque intente facer 
distincións entre nenas e nenos. 
Que para co lmo de males, estos 
xoguetes incú lcanse ós nenos 
para fomentar neles a mít ica ·fi
gura do guerreiro valente, d is
posto a matar e morrer. A fo rza, a 
va lentfa e a dureza han se- las súas 
virtudes cando sexan maiores. 
" Os homes non deben chorar". 

Pero teño máis motivos para 
descartar estes xog uetes do re
galo da miña fi lla, e non precisa
mente porque a queira relegar ó 
mundo das monecas e cocin iñas. 

Os xoguetes bélicos, fomentan 
un sistema socia l compet itivo, 
violento e represor, que exaltan o 
afán de dominio e de poder coma 
o máis alto valor. Nos esquemas 
dos nenas, facémoslles dividi- lo 
mundo entre bos e malos, onde ós 
bos, coa forza, todo lles é permi
tido. Matar e morrer forman parte 
do xogo; de aí nace o desprezo á 
vida humana, fundamentalmente 
á do outro. 

E non creo que lle estea ocl:ll
tando á miña filia , polo feíto de 
opoñerme a este tipo de xogos, 
unha realidade coma a da guerra, 
ou a da violencia social , xa que 
estes xoguetes bélicos, máis que 
axudar a descubrir esta realidade, 
defórmana, ocultan as verdadei
ras causas das guerras e da vio
lencia social, que son a inxustiza, 
o afán de poder e a opresión. E 
tamén ocultan as consecuencias 
das guerras e da violencia. 
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Hai quen di tamén que cos xo
gos bél icos, os nenos descargan a 
súa agresividade. Eu contestaría
lles, que leven os seus fillos a co
rretear polo campo, e disfruten da 
harmonía da natureza. A práctica 
do deporte, tamén axuda a des
cargar esa agresividade. E senón , 
¿cómo descargaron a agresivi
dade moitas nenas ás que se lles 
negaron estes xogos, por ser cou
sas de nen os? . 

Pero o que realmente teriamos 
que anal izar son os motivos desa 
agresividade, e mirar se ternos ós 
nenos sumidos nun mundo cheo 
de proh ibicións, impedíndolles o 
desenrolo físico , síquico, emocio
nal e sensitivo. 

De todas formas , creo que se a 
miña filia insistira nun regalo 
deste tipo, non me negaría a que ó 
tivese, aínda que trataría que me 
entendese, polo feito de que moi
tas veces, o prohibido é mais de
sexado. Pero se coñezo a forza 
que ten en nós a propaganda da 
TV, e como nos leva a un consumo 
ideolóxico e irracional , se inflúe 
en nós, canto máis ten que influir 
nas nenas e nenos. 

Por iso, a mellor loita que pode
mos levar é nas actitudes, que é 
de onde máis aprenden os nosos 
f il los. Act itudes de non estar atra
pados ante unha sociedade de 
consumo fomentada pola tiranía 
da propaganda de TV. 

Actitudes coa familia, cos veci
ños, coas nenas e nenos. Se que
remos crear un mundo non vio
lento, non o conseguiremos só 
non mercando xoguetes bélicos. 
Ternos que vivi-la paz, a non vio
lencia, e non sumirnos nun 
mundo de discusións e agresiv i
dades. 

José Touriño 

Buzón~--------------------------

SOBORNOS PARA 
PENSIONS 

A D. Victorino Pérez Prieto 

Escríbelle Xosé Alfredo 
Verde Veiga, son un galego 
que hai trece anos que estou 
aquí e traballo de taxista, veño 
recibindo IRIMIA e, no número 
326, na· páxina 5, hai referen
cia ó Sindicato Labrego Ga
lega, Comisións Labregas. 

Pídolle que se vostede ou al- · 
guén da Redacció,n ou cola
boradores saben o enderezo 
dalgún avogado dese Sindi
cato, que me envíen, se fan o 
favor, porque é probable que o 
necesite nos meses vindeiros. 
Motivo: Mire, teño unha irmá 
en Galicia de 52 anos de idade, 
que, en xullo de 1987 sufriu 
eso que lle chaman un de
rrame cerebral ; e, aínda que 
non morreu, como din na miña 
zona quedou "excoñada" ; an
tes do derrame xa estaba moi 
limitada na súa saúde por ar
trose, xeralizada, e despois do 
derrame quedáronlle unas se
cuelas irreversibles funestas. 

Cotizou á Seguridade So
cial, ¡que Seguridade!, e se
gue a cotizar. Está malvivindo 
gracias a subsidios que lle en
viamos por xiro postal. Negá
ronlle xa unhas cinco veces 
pensión de invalidez, porque 
lle falta un requisito: pagar un 
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soborno de 2 millóns de pese
tas, porque señor Pérez, as 
pensións de invalidez da Se
guridade Social na provincia 
de Pontevedra, xa hai doce 
anos que se venden , a sans e 
enfermos; quen paga so
borno , cobra, e quen non o 
paga, non cobra, aínda que 
estea na agonía. Os inspecto
res , se é que os hai , están 
corrompidos. 

Xa nos primeiros meses de 
1988 escribinlle ó Ministerio 
de Traballo; contestáronme 
cunhascantasvaguedades. A 
idea que me quedou , por di
cilo dun xeito eufemística, é 
que no Ministerio son pasotas 
con relación a este problema, 
con relación a este roubo. 

A mediados de 1989 escri
bin a ese persoeiro carnava
lesco que se chama o Defen
sor do Pobo. ¡Que tomadura 
de pelo!. Contestáronme 
cur:iha ensalada de insultos ... 
Cando o deber deles era en
viar un informe ó Fiscal Xeral 
do Estado para que abrise 
unha investigación. 

Lévanme os demos sabe-lo 
que está a pasar con esto na 
provincia de Pontevedra. Por 
iso lle solicito o enderezo dal
gún avogado que a vostede lle 
pareza que é eficaz. 

Gracias. 

José Alfredo - Barcelona 



Tempo de xoguetes 

' 

empo de Nada!, 
tempo de xoguetes. 
Aínda queda entre 
nós o costume de re-

galar xoguetes nestas vaoa
cións. Aínda o Diados Reis ten 
un significado máxico para 
nenas e nenas. 

Pero non todo é maxia, nin 
xogo, nin tenrura. 

O tempo de Nada! é tempo 
de mercaderes que saben moi 
ben o que queren. E consé-
gueno. , 

Por exemplo, os fabricantes 
de xoguetes gastaron 12.000 
millóns de pesetas en publici
dade televisiva durante 1988. 
Por exemplo: España expor
tou xoguetes por valor de 
6.532 millóns. 

Pais e mais deben compren
der que os xoguetes non son 
unha tontería sen importan
cia. Gustan moitos cartas. Po-

den axudar ó desenrolo da i·n
tel ixencia, da imaxinación , da 
solidariedade entre os máis 
pequenos. 

E tamén poden facer moito 
dano. Quedan poucos pais de 
cabeza tola que aínda mer
quen xoguetes bélicos ós seus 
tillos. Pero agora os fabrican
tes ameazan con héroes e 
monstruos galácticos, con bo
necas embarazadas a 7.000 
pts. Algúns son particular
mente estúpidos coma O Ma
letín Planchador ou O Salón 
de Belleza Nenas Guapas, xa 
denunciados polos seus con
tidos sexistas e discrimi
natorios. 

Pero, meus amigos ¿Que 
nena, que neno pode resistir e 
rexeitar 308 horas anuais de 
bombardeo publicitario? 

As miñas dende logo, non. 

Cantigas de berce e mais de calo ------

Arrú, arrú, meu meniño 

arrú, arrú, meu rapaz, 

arrú, arrú, meu meniño, 

ben arruadiño vas. 

Arrurrú meu meniño, 

pra que durmas lago, 

cántoche baixiño. 

Durme, meu nena, durme, 

durme, meu pequerrechiño, 

que teu pai ha de traerche 

da ribeira un paxariño. 

Durme, meu roliño, durme, 

durme, durme, meu rolo, 

e cando despertes dime 

se hai berce coma o colo. 

O meniño quer dormir, 

o dormir faino chorar. 

Durme, meu meniño, durme, 
1 

durme ó son do meu cantar. :Boas festas 

O meu nena é pequeniño, 

pequeniño así eu o quera. 

Métoo na manga do saio, 

falo con él cando quera. 

O meu nena está durmindo 

e hai que andar de vagare, 

pois senón o coitadiño 

esperta e rompe a chorare. 

Paxariños que voades 

potas follas dos loureiros, 

deixade dormir ó nena 

que está no sano primeiro. 

Pedro Chasco é meu amigo 

que me ven visitar. 

Cando Pedro Chasco ven, 

horas son de me deitar. 

Soniño, sano, 

venta este o/lo, 

pouquiño a pouco 

achégate a estoutro. 
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A FALA E CAMINO Xosé Chao Rego 

Dez anos camiñando desde a fala 

Seguro que non houbo para o 
noso idioma outros dez anos na 
súa historia tan decisivos coma es
tes. O certo é que estamos nun mo
mento ben difícil no que se xoga o 
futuro da nosa lingua, pero esta 
década foi moi significativa nos 
dous eidos da nosa tala: tanto no 
referente á normativización coma 
verbo da normalización. 

A normativización é o feito de es
tablecer normas ou regras para sa
bermos talar e, sobre todo, escribir 
nese galega común ou estándar: 
no galega que. quere ser oficial 
para que, respetando as peculiari
dades de cada zona, chegue a aoa
darse un idioma ben regulamen
tado; tanto máis canto que o naso 
idioma estaba arrecantando no 
seo da familia especialmente rural, 
coma lingua coloquial, na que ha
bitualmente non se escribía e 
agora empeza a cultivarse no seu 
rexistro tamén culto. 

En conxunto, podemos dicir que 
a normativa foi feita con xeito e 
con moita competencia, por per
soa que, desde o Instituto da Un
gua, traballaron moito e ben. Po-

derán sorprendernos algunhas 
normas, pero considero que debe
mos aceptalas en vistas ó ben 
común. 

En canto á normalización, trátase 
de que a nasa lingua sexa de uso 
normal e habitual en tódolos ámbi
tos da nosa sociedade. O feito de 
que o galega entrase no .ensino é 
importantísimo, aínda que quede 
moito por facer. Xa os nosos nen os 
aprenden a talar e escribir, a ex
presárense no seu idioma. 

Ternos, ademais, o feito de que 
certos medios de comunicación 
coma a radio e sobre todo a televi
sión -menos xa os xornais- culti
ven alomenos parcialmente e con 
defectos a nosa lingua, que pasa ' 
así a ser prestixiada nos medios 
populares nos que se empregou 
sempre e que nun principio se vi
ran sorprendidos de que os filmes 
se puidesen escoitar en galega. 
"¿non si, lota Erre? 

Moitas máis causas poderiamos 
dicir, pero abonde con isto para 
sementarmos esperanza, conven
cidos de que a fala ve.u facendo 
camiño nesta década. 

O CANTAR DO"IRIMEGO 

Dezanossonpoucosanos 
pra toda unha eternidade, 
mais son moi boa ocasión 

se se viven de verdade. 

Aínda que houbo algún "Tejero" 
España acadou a gracía 

de, a pesar do terrorismo, 
vivirmos en democracia. 

O do Mercado Común 
pode ser un bo camiño, 

mais non vai ser de repente: 
ternos que ir a modiño. 

· Por Centroamérica van 
as causas algo peor: 

Nicaragua, unha esperanza, 
traxedia no Salvador. 

En China as liberdades 
tiveron moi pouca sorte: 
un comunismo pechado 

é o imperio da marte. 

Quizais o Leste europeo 
é a meirande noticia: 

na República soviética 
Gorbachov como primicia. 

A lgrexa vai camiñando 
por vías de involución, 
pero tamén vai adiante 

o que é Liberación. 

A nasa Galicia agarda 
ve-lo froito xa maduro: 
xa ten goberno de seu, 

pode "ancorar no futuro" 




