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ada día se está facendo día memorable
nesta última tempada, na que sobre todo
a nivel internacional, os acontecementos
son abraiantes. Hoxe mesmo, cando redactamos esta editorial, as dúas Alemanias abrían
oficialmente a porta de Brandemburgo, e o dictador rumano Ceaucescu caía prisioneiro do pobo,
do mesmo pobo ó que durante máis de 20 anos
dirixiu e someteu con man de ferro. E hai poucos
días os soldados norteamericanos -¡unha vez
máis!- decidían invadir Panamá en defensa dos
seus intereses, camuflados baixo eufemismos
que a ninguén confunde xa. Mentres Chile e Brasil, en sendas eleccións presidenciais, daban pasos interesantes noseu proceso democrático, tan
sufrido coma agardado.
En particular, e fixándonos nos dous casos que
nos parecen máis relevantes, un non sabe que
admirar máis, se a valentía do pobo rumano apostando con miles de martas pala liberdade da súa
nación, ou a raposería norteamericana, que se
arroga arbitrariamente o poder de se entrometer
violentamente na política interna dun país pequeno coma Panamá, causando centos de martas
na poboación civil, {XJlo feíto de que este país, que
é soberano, non acorde seguí-la política que a
USA lle gusta. E coidamos que o feíto de que o
réxime panameño non fose precisamente un modelo de democrad1 non lle resta punto algún a
dureza do naso xuizo.
O Leste, con Rusia ó fronte, estanos a dar unha
lección de autocrítica. Rusia, en concreto, está
demostrando que os seus intereses particulares
non son a razón última da súa orientación política.
E, anque nos cambios por ela auspiciados haxa
motivos económicos e políticos serios, ninguén
lle pode nega-lo evidente empeño por contribuirá
pacificación e ordenamento mundial.
Mentres, en Occidente, seguimos bastante cridos de non termos cáseque nada que cambiar,
como non sexa para acapara-lo estupendo mercado que ás nasas industrias se lle vai abrir no
Leste. Mentres seguimos tolerando e algúns ata
aprobando a absurda e obscena manipulación que
os Estados Unidos están a facer na súa área de
influencia de pequenos países, tanto máis empobrecidos, canto máis directamente están sometidos ós mandatos norteamericanos.
Quizabes, polo de agora, o que non debamos
perder os que somos algo así como espectadores, sexa a sensibilidade e a lucidez de saber
distinguí-la xustiza da inxustiza nas relacións "·
internacionais.
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Abrirse a Galicia

eguramente non deberá
a eso o seu pequeno
gran trunfo, pero o eslogan do Bloque foi do
rpáis suxerente que un ten escoitado. Cunha apariencia discreta
esas dúas palabriñas encerran
unha mensaxe absolutamente
necesaria aquí e agora, unha
mensaxe orixinal que ignoro anque confío que si- se será totalmente comprendida e asumida
~ola curtida militancia do B.N.G.
Houbo algún "lucido" -máis
que lúcido- político que quixo
descalificar ese eslogan coa
cousa aquela de que era erótico
de máis. Como se houbese algo
que non se puidese interpretar
eróticamente, algo ó que non se
lle poida saca-la punta e a metáfora, cousa que, polo demáis, tacemos en Galicia con mestría
pouco común. Pois ben, xa postas, a mín se me ocorre que é un
fermoso erotismo alternativo o
<que se contén nesa proposta, un
erotismo receptivo, dialógante,
tenro e, mesmo diría, acolledoramente feminino. Coido que hai a
mesma carga erótica noutros eslogans, pero trátase dun erotismo
de signo aposto. O Poder e a
Forza son as bandeiras dese outro xeito de entende-la erótica da
política, en plan agresivo e potente, con aceno soberbio e rachador. Un xeito machista ben semellante ó dos conquistadores
gue espetan a súa pica na terra
virxe que, madia leva, ten que se
abrir e eles e non ó contrario.

Abrirse a Galicia é unha
necesidade das nosas organizacióhs políticas que, tradicionalw
mente, tenderi a apuntarse a
esoutro estilo menos orixinal de
entende-la cuestión. Un novo estilo implica unha nova militancia,
unha nova acción e un novo talante. Supón deixar de lado a obsesión dominadora e controladora e empezar por descubri-lo
corpo e o corazón do país, deixarse asombrar polas súas formas, entrar en diálogo coas súas
preocupacións máis íntimas, respetar profundamente os seus
procesos e animalo incondicionalmente nos seus progresos.
Se cadra ese novo estilo levaría
agora mesmo a respostar a un
dos requerimentos máis sentidos
polos galegas sensibles e comprometidos na reconstrucción do
seu pais. Refírome, como non, a
esa unidade, tan devecida coma
escorregadiza, das forzas nacionalistas. Unidade que non ten por
que significar confusión, senón
confluencia ocasional e necesaria. Sen renunciarmos, iso sí, a
que nun futuro se clarifique o panorama con dúas grandes forzas
galegas: unha de esquerda unitaria e plural a un tempo; a outra de
centro dereita.
Mais para eso, xaora, cómpre
cambia-la clave erótica. Non o
esquezamos.

TABOLEIRO

Xornadas sobre
MUNDO RURAL GALEGO EEVANXELIZACION

R>RTEINE-serJ,
1>eSoB€DECIÑ tweAS

V€CE.s e CAS~vs

NO>J blXEtJ HE>JTIRA<.3.
- ~esde o 24 ás 1O da mañá, ata o 25 despois de
xantar.
- Abertas a tódolos interesados polo mundo rural galega e a súa evanxelización renovada.
-

Hai posibilidade de hospedaxe completa.

-

Para reservar plaza, notificar a:
Mundo Rural e Evanxelización
Bispado de Mondoñedo
MONDOÑEDO (Lugo)
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Manolo Regal /Ramón Raña

Por unha política moral

ecén pasadas as eleccións do
17 de decembro, está no corazón e na mente de moitos
galegas, sobre todo do medio
rural, a enorme cantidade de feitos inmorais cosque se foi tecendo o enfrentamento político deses días. En cada
zona poderá habe-lo seu rosario propio, pero-en case todos se van dando
feitos coma estes:
• Oous días antes das eleccións van e
ofrécenlle a un veciño un teléfono público, a pouca distancia doutro xa existente, habendo barrios moi alonxados
sen teléfono, e contravindo o proceso
normal de xuntar á parroquia e que a
parroquia acorde.
•Un alcalde que se nega a da-lo seu
necesario "vistobó" a uns proxectos,
porque están apoiados por políticos
contrarios.
• Carteiros que non distribúen correspondencia de certos partidos.
• Empregados da banca que non tan
chegar subvencións concedidas ata o
día seguinte das eleccións.

PALABRAS

DE

IGREXA

O cristián na política
"Para animar cristianamente a orde temporal -no
sen so si nalado de servir á persoa e á sociedade- os fieis
leigos de ningún xeito poden renunciará participación na
política; é dicir, da multiforme e variada acción económica, social, lexislativa, administrativa e cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente o ben
común.
Como repetidamente afirmaron os Pais sinodais, todos e cada un teñen o dereito e o deber de participar na
p,o lítica, anque con diversidade e complementariedade
de formas, niveis, tarefas e responsabilidades. As acusacións de arribismo, de idolatría do poder, de egoismo
e corrupción que con frecuencia son dirixidas contra a
xente de goberno, do parlamento, da clase dominante,
do partido político, como tamén a difundida opinión de
que a política sexa un lugar de necesario perigo moral,
non xustifican para nada nin a ausencia nin o escepticismo dos cristiáns en relación cos asuntos públicos.
Son, en cambio, máis ca significativos estas palabras
do Concilio Vaticano 11: "A lgrexa alaba e estima a labor
dos que, ó servicio da xente, se consagran á mellara dos
asuntos públicos e aceptan o peso das correspondentes responsabilidades".
(Xoán Paulo 11, "Os cristiáns leigos" 1988, n.º 42) .
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• Caciquiños parroquiais que ameazan con mil desgracias a vellos e
ignorantes.
• Camións de pedra e area que, pagados con cartas públicos, a véspera das
eleccións serven para facer propaganda a un partido concreto.
Existe unha inmoralidade grande na
práctica política, que fai desconfiar
moito da frase que se adoita dicir despois dun proceso electoral: "foi un
triunfo da democracia ". ¿Un triunfo da
democracia ou un triunfo da trampa e
da inmoralidade?
Non vale dicir que no político non hai
que andar con moralidade, nin vale
pensar que non se poida facer unha
política limpa. Se os cristiáns fosemos
bos cristiáns, e se actuasemos en política coa forza e coa presencia con que
deberiamos actuar, quizabes poderiamos aportar algo bo á loita política.

ººººº

REMOENDO

O

EVANXEO

Un sitio para ti
Xesús,
no meu recordo hai un sitio para ti,
no meu corazón,
no meu desexo,
no meu espírito hai un sitio para ti,
sempre.
No meu carpo todo hai un sitio para ti,
nas miñas mans,
na miña mesa,
no meu trabal/o,
nos meus momentos máis alegres,
nos meus momentos de tristura,
en todo o meu ser hai un sitio para ti,
sempre.
Nos brazos do meu presente
hai un sitio para ti.
No camiño do meu futuro
hai un sitio para ti.
No colo dos meus sañas
hai un sitio para ti.
No leito da miña esperanza
hai un sitio para ti,
sempre
Xesús.

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

OS
PARTIDOS
NACIONALISTAS
buscan a coalición
para as vindeiras
eleccións na provincia de Pontevedra
(repetición das xerais) Beiras Torrado
non regatea esforzos por acadar a unidade do nacionalismo, agora que os
sindicatos INTG e
" CXTG escomezan a
artellar unha plata-----~~"---'""---~
~: forma conxunta.

OS REIS MAGOS chegan
nestes días a tódalas aldeas e
cidades de Galicia, e do xeito
máis diferente, así no concello
de Teo farano en helicóptero.
E de louvar o traballo destas
parroquias lindantes con Santiago que teñen formada unha
Federación Municipal de Entidades Culturais constituida
por oito sociedades, subvencionadas polo concello, que
desenvolven un forte traballo
cultural, como é a Cabalgata
de Reis ou a Festa da Cultura
no mes de setembro. Na fotografía podemos contempla-la
fachada da lgrexa de Lampai,
unha das parroquias asociadas.

O AGASALLO ENVENENADO DE USA
neste Nadal foi a invasión de Panamá hai
unhos anos foi Granada ... Os ruxidos da
guerra tanse oir nestas festas de paz, por
unha potencia asoballadora que non
sabe de convivencia con outros países, e
que non permite o desenvolvemento democrático destes pobos, sempre hostigados eco medo a ser solprendidos polo
león do Norde. Un galega foi das píimeiras victimas .

O PARIS-DAKAR voltou a
andar un ano máis entre a polvareda da area do de!:¡erto e as
denuncias dos ecoloxistas que
observan coma esta mostra deportiva desfai o . medio ambiente. Participan dous galegas: Tonecho Amor e Ag.ustín
Fernández. Antes de chegar á
bei ra do Lago Rosa, terán recorridos doce mil quilómetros
por sete estados.

ººººº

· Chega antes coa nova IRIMIA
No 91 cumplimos 1Oanos
Seguimos medrando pero necesitamos de ti.
Fai un suscriptor mais iE un ha boa inversión!
¡Irresistibles no mercado único europeo!

Recorta e envianos a: IRIMIA Apdo. 5 Vilalba (Lugo)
Quera suscribirme a RlltlA
(Suscripción por un ano: 1.300 pts. (1989)

~J

No me
Rua ou parroquia .... .... ........ ................................................................................... .................... ............ .... .. .... ... ........ .. .. ....... .
Cidade ou concello ....... :....... .......................................... ................. Código postal e provincia ... ........ .. ... .... ....... .... .... ... .. ....
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O MAR ENCHEU DE LUTO
AS COSTAS GALEGAS nestas
seman as: á desaparición do
Nautil us e Vel asco 11 seguiron
outras desfeitas como o naufraxio dun barco da Romanía a
varias millas de Fi sterra. Aínda

qu e o mal tempo é a causa
fu ndamental da perda de tantas vidas humanas, Galicia segue estando pouco dotada de
medidas de seguridade para
os homes do mar.

ºªºªº

CATORCE ANOS DE
GUERRA no Líbano talan
'da súa inutilidade. Máis de
cento cincoenta mil martas e un Estado destruido,
é o balanza ante o novo
ano que estamos a estrenar. O mesmo Israel montou no sul do Líbano a súa
artillería, como se dunha
prolongación natural. do
seu estado se tratase. Ademais dos grandes enemigos: musulmáns e cristiáns, hai grupos proiranís, pro-sirios e proisraelís ..., que fan do Líbano un forte polvorín .

ºººªº

OS SUBSIDIOS DE GARANTIA DE INGRESOS é unha
nova fronte na loita contra a
pobreza, artellado ·por varias
comunidades: Navarra, Euskadi , Cantabria ... Esta axuda
garantiza un salario mínimo
de trinta mil pesetas por fami-

lia ind ixente e cinco mil máis
por cada membro da mesma
familia. Este ingreso mínimo
chámase de reinserción na sociedade e vai acompañado
doutras axudas de emerxencia e plans sectoriais. Son un
xeito de artellar a solidaridade

ºªºªº

PADRON, CALDAS ... , outra vez , as mesmas
inundacións e as mesmas desfeitas, pero non
sempre por culpa da natureza, no mesmo Padrón estanse a facer obras que non deixan
corre- la auga: a autopista, a variante a Ribei ra, a vía férrea ... , obras que serían construidas antigamente sempre sobre pilares,
mentres agora estanse a facer muros ou murallas que rachan co curso da vida e das augas. Quizais o aproveitamento das augas que
corren desde os montes de Compostela, non
sería mal camiño para soluciona-lo medo de
tódolos invernas.
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OS
CAPONS
PARA
FRAGA E ROUCO VARELA
foron os mellar contemplados polos participantes na
Feira do Capón que todolos Nadais teñen lugar en
Vilalba, mais é hora que tamén nos lembremos dos
paisanos e mulleres que
ad ican tantos días a unha
mellar alimentación sen
ver outra causa que a luz
do día. Para eles tamén é
Nadal.

ºªººº
SER XORNALISTA é unh~ das profesións
máis arriscadas, sob re de todo en América
Lat ina. Nestes días as t ro pas de Norteamérica
mataron en Panamá a un fotógrafo de " El
País ", un creador mozo con moitas ilusións, e
que sen camelo nin bebelo foi acorralado
pala fur ia americana, cando estaba a face r un
trabal lo sob re os Xesuitas en Cent roamérica.
Agora Juantxu Rodríguez entenderá moito
mellar as denuncias e a marte de Ellacuría e
dos seus compañeiros, todos eles asasinados
pala mesma bala : o imperi al ismo at roz.

MERCAR XOGUETES NO NADAL segue en pé: as familias deste país veñen
gastando unha media de oito mil trescentas pesetas ó ano ; a meirande parte
no Nadal (setenta por cento ). Out ros países gastan moito máis: así na Alemania
Federal chegan ata unhas vinte tres mil
cincocentas.

CEFERI
Trabas da CEE á
industrialización do
sector lácteo
Por Eliseo Miguélez

aberá cousa dun mes a prensa diaria trouxo
unha breve noticia que pasou practicamente
desapercibida e que é de extrema gravidade
para o sector lácteo galego. A noticia viña dicir
que a Comisión das Comunidades Europeas consideraba ilegal (contrario ás súas normas) a concesión da
subvención de 500 millóns de pts. que tén concedidos a
empresa LAGASA (Lácteos de Galicia S. A.) por non ter
demostrado dabondo que a instalación da súa fábrica
en Pontedeume non supón un incremento na capacidade productiva de Galicia.

H

Para os lectores non versados cómpre aclarar que as
axudas ó sector lácteo na Comunidade (e nós estamos
nela, non o esquezamos) só se poden conceder no caso
de que non supoñan aumento da capacidade productiva, existindo ademáis certas limitacións para algúns
subsectores.
Se vos decatades do que significa a anterior comprenderedes a importancia da noticia porque:
- é obvio que moitos milleiros de labregos galegas
precisan aumentar a súa producción para mellorar o
seu nivel de vida.

- é evidente asemade que a capacidade productiva
da industria láctea galega non chega para transformar a
producción actual dos gandeiros galegas, dándolle
saída ás cantidades non recolleitas e transformadas
pola industria galega a través das redes que para recoller o leite teñen montadas unha boa parte das industrias espa'ñolas, e dende lago todas as importantes.
- está claro que a partir do 1ºde xaneiro van aumentar as cantidades de productos lácteos que se van importar da Comunidade, particularmente de Francia. A
tendencia é a que as industrias foráneas vaian sustituíndo o leite galego por leite francés.
Nesas circunstancias ¿quen deixará de ver a absoluta
necesidade de aumentar a nosa capacidade productiva
non só no sector gandei ro senon tamén no transformador, e xa que logo, que o goberno galego axude a esa
industria aínda sendo consciente de que iso supón propugnar a desobediencia neste caso?.
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eferino Oíaz ten uns o/los avispados e unha o/lada
inqueda, modais desenvoltos de profesor universitario afeito ó trato cos alumnos, mans áxíles que se
moven expresivas, e un ar natural que o faí deseguida asequible. Os xornaís cháman/le o "enfant terrible" do
PSOE galega -o pícaro revoltoso- polo seu idealismo e o seu
galeguismo. Diputado galega desde as prímeíras e/eccíóns, é
o líder da corrente máís crítica do PSOE galega, eternamente
marxinado no seu partido, anque haí quen dí que manda máís
do que parece. Pouco antes das pasadas e/eccíóns tívemos
ocasión de fa/ar con él. Nunha cafetería compostelana contounos as súas conviccións e inquedanzas, os seus ideaís e
esperanzas -¿inxenuidades?-, pero tamén a súa análise sería
da realidade nacional e internacional, certeira unhas veces e
discutible outras. O lector xulgará.

- ¿Que pasou co PSOE Galega nos seus últimos congresos: Paco Vázquez - Ceferino
Díaz?
- Como consecuencia de
que no PS de G-PSOE se decid ira polo ano 80 que Santiago
fara a capital de Galicia, Paco
Vázquez dimite como secretario xeral. Irnos ó congreso de
Lugo, onde como vinganza
dos que defendían a capitalida'de de Santiago (o sector galeguista e outros sectores que
gañaron a batalla) Paco Vázquez barreunos do mapa por
medio de persoas interpostas.
A partir de alí escomezouse
unha campaña no partido,
prantexando que nós merecíamos máis estar en H.B. que
no PSOE, que eramos separatistas e tolos.
Cando se prantexa o congreso seguinte, o de Ourense,
nós aglutinámonos e chegamos ó congreso cunha porcentaxe dun 50%. Pero ocorreu que no medio o PSOE gañou a nivel de estado; na dirección do partido en Galicia
había xa algo que ofrecer,
mentres os da oposición non
tiñamos máis ca ideas. E
perdímo-lo congreso. Cabían
entón dúas opcións: pactar ou
quedarse fóra. Pactouse, pero
as bases do partido que apoiaban a oufra opción quedaron
descontentas. A etapa que
nace do Congreso de Ourense
foi unha etapa mala; houbo
negociación e entendemento,
saíu dalí un partido menos
conflictivo, pero máis basado
no aparato e menos na participación, e pouco galeguista.
Eu descólgome por isto último. Nesta situación fumos ó
congreso de A Toxa, na que os
intereses centráronse no reto
do goberno galega.

- E os galeguistas ainda
quedastes en mais desavantaxe ... ¿Que futuro ten unha
corrente galeguista ou nacionalista no PSOE?
- O PS de G-PSOE é un
partido que reflexa a situación
actual da sociedade galega.
Neste partido hai dous puntos
por riba da media de galeguismo deste país. O futuro
está nunha opción á que os
electores lle encargan un traballo que parta desa realidade
concreta. Un traballo máis positivo do que tan opcións teoricamente máis galeguistas
pero na práctica menos fructíferas para o país.
Por haber galeguistas no
PSOE este país ten unha autonomía á altura das demais rexións de España; non ternos
un estatuto de segunda porque había galeguismo no
PSOE. Galicia ten a súa capitalidade en Santiago, con todo
o que iso comporta. Negociouse un "goberno de progreso" que significou un
avance para Galicia. O partido
ten desde o ano 80 o galega
coma idioma oficial, e ten un
compromiso serio con esta
realidade, anquea min gustaríame que fose máis.
E On traballo que paga a
pena, se eu voltara atrás volta:...
ría a equivocarme gustoso
nesta liña.

- Hai quen pensa que. os
galeguistas do PSOE deberían voltar ós partidos nacionalistas de onde saíron. No
teu caso a Esquerda Galega.
- Non, eu penso que non
merece a pena; queda un traballo que facer no PS de GPSOE, un partido formado por
galegas que se vai galegui-

~'

'
INO DIAZ~
O GAL~GUISMO DO P.S.O.E.

zando segundo se galeguiza a
sociedade. Ademáis, sairse
fóra sería deixa-lo campo libre
dentro e aportar moi pouco ó
movemento galeguista forado
partido.
O país necesita forzas comprometidas con el, forzas que
teñan poder. Non ·p odemos
debilitar un partido que ten
poder, forza, sería un erro gravísimo. Por iso, de momento
síntome cómc:x::to neste partido e seguirei traballando nel,
polo socialismo e por Galicia.

- O PSOE parece buscar o
poder a calquera prezo, abandonando unha utopía socialista a prol de plantexamentos
mais pragmáticos. ¿Que . representan para tí utopía, sociedade socialista ... ?

- E por esas palabras poi as
que estou aquí. A gran decepción que sinto hoxe da política
e que cun goberno socialista
os ídolos da sociedade non sexan os homes do pensamento
e da cultura, senon os banqueiros. E necesario crear riqueza para poder repartila,
porque socialismo non é repartir a pobreza senon repartir
a riqueza o máis equitativamente posible. Pero xa estamos nunha época relativamente próspera e chegou o
momento de que a política
económica dea un xiro social
e se interese máis polos problemas dunha distribución
máis xusta e solidaria entre os
homes e os pobos do estado.
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- Non claudicación, senón
Eu teño esperanza de que·
sexa así, senon levaría unha encentro de sistemas.
gran decepción e sería o moNefeuto, e ademais a
mento de dicir: ¿Que pinto eu
aquí?. Se teño simplemente curto plazo. Pero o que me
que xestionar mellar o capita- preocupa é que desde Galicia
lismo, para isa non traballo. A nos convirtamos en periferia,
meirande parte dos que esta- pois desde o punto de vista
mos no PSOE estamos a pral económico a· Europa forte
dunha sociedade máis xusta e está no centro, e ata agora espandíase cara aquí buscando
solidaría.
man de obra, materias primas,
- ¿Que opinas da revolu- etc; agora todo isto, sumado
ción que se está a dar nos paí- ós traballadores cualificados,
está no Leste. Ternos catro
ses do Leste europeo?
anos como claves para facer a
- A distensión paréceme tranformación deste país, pois
un tema apaixoante. Un cam- serán nos que podamos reibio histórico dunha importan- vindicar da Europa rica a súa
cia tremenda. E sen mdrtos, axuda. Pasado isto Europa deunha revolución a gran escala bruzarase cara ó Leste, e o sul
que podemos ollar sen xogar- -onde estamos nós- perderá
nos a vida. Unha revolución protagonismo. Cómpre non
que cambiará moitas causas, perde-lo tempo.
tanto que é posible que a alter- ¿Quen é Ceferino Díaz?
nativa entre cañóns e manteiga comece a perder sen- ¿Que busca na vida?
tido.
- .Estamos aquí para cumHai xente que pensa que
significa o fracaso do comu- pri r. lsto é un barco e ternos
nismo, pero eu penso que as que salvarnos xuntos. Eu escausas non son tan simples. tou na política e no ensino
Da mesma maneira que o ca- porque caído que é onde
pitalismo foi evolucionando, poido ser mais útil; non estou
collendo un rostro mais hu- por ambición de poder, senón
mano, así ocurre no Leste, por mellara-las causas.
tanto a nivel cultural e social,
Es logo un home
como pouco a pouco a nivel
político. O futuro non é socia- optimista.
lismo ou capitalismo, senon
-O desánimo dúrame unha
un encentro onde eles asimilarán as nasas liberdades for- noite como moito, ó día -semais e nós asimilaremos os gu inte xa teño novas ánimos
seus valores de participación, para loitar: son un loitador
solidariedade e demais. Os nato. Non me vexo nunha vida
traballadores do Leste están apacible e contemplativa.
dicindo hoxe:, queremos in- ¿Como ves a lgrexa en
versión extranxeira, pero tamén queremos coxestión nas Galicia?
empresas e un reparto máis
- Penso que a lgrexa instixusto do producto.
tucional ten taponada a esa
outra lgrexa do pobo, mais
comprometida coa realidade,
no noso país. E unha lgrexa
que pasa do pobo; os curas
que coñezo na súa maioria administran sacramentos coma
o boticario recetas, non hai
sensibilidade. Hai tamén "outra lgrexa", que cumpre un papel importante na nosa sociedade, pero que é minoritaria. A
lgrexa daquí está en xeral instalada e se vai convertendo
nun obxecto de consumo
máis. Unha realidade en xeral
ben distinta da de paises latinoamericanos coma o Salvador.
-

Esa "outra igrexa", dun

cristianiwno mais renovado e
comprometido ¿eres que ten
peso en Galicia?.
- Segundo zonas. Hainas
ermas e hainas nas que esa
igrexa é realmente fermento.
En xeral, a lgrexa é un poder
dominador. A outra igrexa
máis dinámica, máis rica e
máis viva non é a institucional,
pero sí ten un poder positivo
real
para
avivecer
a
sociedade.

- O programa 2.000 asegúralle pouco futuro ó cristianismo na sociedade que vén.
Concretamente dí que ese
cristianismo progresista será
o refuxio da idea nostálxica de
revolución. ¿Que pansas tí
disto?
- Os acontecementos ú ltimos desbordaron este programa; que será da esquerda
ou da dereita é algo que terá
que ser constatado a partir do
que aconteza no Leste europeu. O cristianismo terá que
remozarse e cuestionarse a
partir destes acontecementos.
A lgrexa oficial supoño que
seguirá con moitos adeptos,
pero o cristianismo de base
terá que se esforzar por estar
presente e prepararse para a
batalla.
Respecto do que talabas da
revolución, somos moitos os
que apostamos por ela, anque
non por un cambio violento:
pacifisco, solidariedade, sociedade de irmáns; iso é a revolución pero non a armada,
na que non crin nunca.
E fundamental crer sempre
en algo, ter un motivo para loitar, algo máis aló que vexas
como alcanzable, aínda que
logo nunca chega.

- ¡Moi bíblico! Xa dicía Xesús aquelo de que o Reino de
Deus está aquí, e a teoloxía
contemporánea
traduciuno
por un "xa, pero aínda non".
Mira ti por onde hai .un punto
de coincidencia ...
- Eu non renego de nada.
Fun educado nunha corrente
. cristiá, e non me desagrada talar deste tema, anque non son
crente. En realidade non son
anti nada, e trato de entendelo
todo; a calquera realidade
cómpre apricarlle a racionalidade, pois as posturas viscerais paréceme sempre negativas.
Victorino Pérez

O CAMPO

Un proxecto cooperativo: mextura de abonos

P

or
iniciativa das
Cooperativas Agrarias de Abastecementos de Galicia e coordenadas pala Unión de
Cooperativas, Asociación
Galega de Cooperativas
Agrarias (AGACA), se está
levando a bo fin un proxecto, co establecemento
dunha Planta de mextura
(blending) e ensacado de
productos fertilizantes que
calcúlase elaborará 30.000
Tm. o seu primeiro ano de
fu ncionamento.

A finalidade primordial
resulta da busca dunha estabilidade no suministro e
distribución dos abonos,
sen depender da coiuntura
temporal que afecta ó sector, asegurando así un suministro ·regular e a un
coste sensiblemente inferior ós precios do mercado. Ademais, os socios
poderán, analizando as
súas terras, aportar ós seus
cultivos as formulacións
fertilizantes axeitadas a
cada zoa concreta, dada a
posibilidade de mexturar
os abonos nas porcentaxes desexadas.

Para levar a cabo os estudios pertinentes, nomeouse unha Comisión,
coordenada por AGACA e
i~tegrada por representantes de cinco Cooperativas.
Dita Comisión reuniuse periodicamente durante o
ano 1989 para analizar tódolos aspectos técnicos,
legais, sociais e económicos relativos ó proxecto,
para froito do seu traballo,
xa no mes de setembro,
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presentar un ha proposta . E necesario . polo tanto
de actuación conxunta que as Cooperativas colapara tódalas Cooperativas boren entre si e participen
interesadas.
en proxectos que, mediante a agrupación, poDestacou a necesidade den permitir uns servicios
de buscar o sistema de or- a uns costes competitivos
ganización máis axeitado, e regulares.
que sirva para poder reesEste é o caso da Planta
tructurar e facer máis competitivo o mundo coopera- de mextu ra e ensacado de
tivo galega, así como pres- abonos que permitirá:
tar un mellar servicio ós
- Contar cunha única
agricultores e conquerir
xestión
das compras das
bos precios, axilidade e seguridade. Na actualidade materias primas necesaexisten en Galicia un gran rias, que dado o volume
número de Cooperativas suporá unha boa capaciagrarias sen vinculación dade de negociación e acalgunha entre elas, reali- ceder a mercados exteriozando cada unha un vo- res.
- Dispar do persoal eslume de negocio tan baixo
que non lles permite dispar pecializado e capacitado,
dos medios económicos, así como os medios técnihumáns e técnicos indis- cos necesarios.
- Dispar de información
pensables para cumprir os
seus obxetivos. Encontra- tanto interna como externa
monos cun cooperativis- que debidamente analimo disperso, moitas veces zada faci 1itarán a toma de
con agricultores socios decisións acertadas.
- O control de calidade
pouco formados e informados e xeralmente deso- en mans das propias Cooperativas.
rientados.

En definitiva o que se logrará será unha maior
competitividade das explotacións dos socios ó disminuir os costes de producción, onde o abonado é un
factor moi importante.
Citar tamén que nesta
Sociedade participará a
meirande parte das Cooperativas de Abastecementos
de Galicia e incluso aquelas de sectores de pouco
volume na actualidade,
coma son o de harta e o de
·flor.
Por último dicir que este
será un proyecto punteiro
para o cooperativismo
agrario galega, válido para
articular e desenrolar máis
acertadamente a organización cooperativa, e inicio
doutras ideas e actuacións
conxuntas, rompendo coa
estructura
individualista
que existe na agricultura
galega.
Francisco Couceiro
Técnico de AGACA

Sangue e bágoas·
Quedamos soíños,
Manuela

o

ih

que vou contar pasou un ha
destas noites longas de inverno que, por ser longas,
dan tempo para todo e tamén para esto que vou dicir.
Era, pois, un domingo á noitiña,
cando Antón e Manuela, despois da
muxidura das vacas, sentados detrás da cociñé~, decatáronse como
nunca do que lles estaba pasando. E
Antón, sen podelo remediar, dicíallo
así á súa muller:
- Quedamos soíños, Manuela.
- E quedamos como tódolos domingos, Antón. Non sei como che
deu por aí.
O que acababa de pasar fara que
os tres rapaces, tillos do matrimonio, tóranse había un pouquiño pra
capital como tódalas semanas. Están alí os tres estudiando. E non sei
por que lle entróu tan adentro esto
aquela noite a Antón que aínda seguiu dicindo:
- E certo que é coma tódolos domingos pero ¡tamén e verdade que
tódolos domingos quedamos así ti e
mais eu sos!. Non me fagas moito
caso que hoxe estou así medio ...
pero téñocho que dicir.
- Ti, di o que sexa, Antón . Para
isa estamos: para escoitarnos un ó
outro. ¿ Ou non?
- Pois o que estou pensando e
que non sei para que ten un tillos,
para lago quedarse asi so a maior
parte do tempo ... pero ... non digo
máis; non me fagas caso que hoxe
deume a min por este lado.
E foi entón cando Manuela aproveitou para dicir en alto o que nunca
dixera con tanta claridade e tan
oportunamente:
- Pero Antón ... ¿ ti sénteste so estando conmigo? ¿ Verdade que, antes de que os tillos viñeran, xa ti e
mais eu nos taciamos esta compaña
tan grande que non a hai coma ela?.
Se están os tillos ¡qué ben!. ¿Verdade Antón? E ¿se non están, e estamos ti e mais eu?
- Moi ben tamén, Manuela. Graciñas. Xa che dicía que non sei que
me pasaba. Graciñas. Irnos cear
máis unidos ca nunca.
EladioVega
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Os teletipos vomitan sangue e bágoas.
Hoxe non hai boas novas para os pobres da guerra.
Hai guerra civil en O Salvador,
pequeno recuncho centroamericano ,
crucificado pala violencia dos señores da guerra,
condanado ás gadañas da fame,
ó terror e á violencia polos explotadores.
Asasinaron a l. Ellacuría e outros 5 compañeiros xesuítas
Asasinaron seis anacos grandes de esperanza.
Ellacuría era un cura basca,
rector da Universidade Centroamericana de O Salvador.
Ellacuría renaceu salvadoreño,
ca corazón e a palab~a dóce dos pobriños de Deus.
Días de sangue e bágoas matan profetas,
coma obispo Romero e agora Ellacuría
e os seus compañeiros mártires sementan aterra dos pobres.
coa semente amarga da esperanza.
Curas de aquí, periodistas de aquí
(Martín Descalzo , Alfonso Ussía),
de sacristía cómoda, de verba alquilada,
acusábano de marxista, fanático,
amigo de guerrilleiros do F.M.L.N.
Pois hoxe asasinárono,
taparon outra voz amiga dos que non tiñan voz.
As axencias din que foron arangutáns con cartuch~ira
e uniformes militares de horror e de barbarie.
Adeus, Ignacio.
Que o Deus dos pobres, que o Deus dos empobrecidos,
te leve sempre da man.
ToñoPinto

EN MEMORIA DE
IGNACIO ELLACURIA
E COMPAÑEIROS
MARTIRES

Os nasos lugares--------

Vi/alba

E

n moitos lugares de
Galicia engórdanse
os capóns. Pero foi
en Vilalba onde este
labor se fixo máis famoso e
popular. Os capóns, nados na
primavera, atúllanse nas capoeiras cando chega o nadal.
Lago , nos días anteriores ás
festas celébrase a feira. Hoxendía o capón está considerado coma producto galego

de calidade.
Mais Vilalba, ademais de capóns, ten unha rica historia
que principia a escribirse aló
polo século XII. un cabaleiro
do século XV, Diego de Andrade, foi o primeiro en ostentar o título de · Conde de Vilalba. Recibiu este favor de
mans dos Reis Católicos por
ter participado na conquista
de Granada. A torre dos Andrade é o que queda dun castelo construído no século XI
pala familia noble dos Castro e
reedificado despois polos Andrade tra-la destrucción parcial que sufriu cando a guerra
dos lrmandiños. Unha guerra
que naceu da rebeldía dos vasalos contra dos abusos dos
señores. Vi/alba é hoxe unha
vila duns 17.000 habitantes,
encrucillada importante de
estradas e capital natural da
Terra Chá luguesa. En antigos
documentos f0i denominada
de modos diferentes: Vi/alba,
Vi/a Alba, Vi/a Alvaro.

Familia

As cigoñas de fuenlabrada
uenlabrada é un
concello
achegado a Madrid e
cidade dormitorio
de boa parte dos traballadores desta cidade. En
Fuenlabrada estase a rexistrar o meirande número
de nacimentos anuais de
toda Europa. Actualmente,
no estado es.pañol o índice
de fecundidade é de 1,6 fil los por muller, mais en
Fuenlabrada este valor duplícase. Respecto de Europa, Francia é o país que
posúe o índice máis alto e
Alemania e Italia o máis
baixo.

F

Buzón-------------Unha revista misional
Sr. Director de IRIMIA:
Ninguén descoñece que
o vi lancico formo u parte da
riqueza relixiosa e cultural
do noso pobo. E a cantei ra
non se esgotou nin se esgotará. Foi tal a súa importancia, que se expandeu
por toda a Península.
Pero isto é causa que
case todos saben. O que
quería contarlle non ten
ese releve, é unha desas
novas nas que poucos se
fixan, pero que gustan e se
agradecen, polo que representan de cortesía cara á
nasa tala e ás nasas
tradicións.
No último numero da revista Aguiluchos, a do mes
de nadal, que publican os
Misioneiros Combonianos
en Madrid e que se recibe
bastante en Gal icia, aparece nunha das seccións
do lector un vilancico en
galega suscrito por tres
mozas · de Santiago de
Compostela. Non vou a reproducilo, non; alongaríame
demasiado.
Só
quero, a través de IRIMIA,
agradecerlle ás autoras o
seu traballo e, sobre todo,
a idea que tiveron de facelo
circular por tantos lugares
do mundo. Outro tanto merecen os responsables da
Revista.
Ogallá que se multiplique este feito. Que a xente
"aguiuchos"
xove,
os
desta terra se familiaricen
todos co galega, facéndoo
chegar a tódalas publicacións nas que colaboran.
Se non hai revistas infantís,
ou xuvenís, na nosa lingua,
é culpa dos grandes, p~ro
as xeracións máis novas
non poden, non deben,
ignora-lo papel que lles corresponde
en
botalas
adiante.

Desexando que Xesús
vos siga dando sempre
amor e forza para loitar
pala liberación de Galicia e
de todo o Terceiro Mundo,
vos envio unha aperta para
o Tori, o Manolo Regal,
Xosé Antón Miguélez, e tódolos que facedes IRIMIA.
Gustábame mais o encabezamento
anterior
da
revista.
Bo Nadal
Mª Jesús Escudero. A Coruña

ººººº
¡Meus Benqueridos Amigos IRIMIEIROS e irmáns
na té!
Irnos facendo memoria:
Recobrando a ser galega
que esquecimos.
Irnos sementando patria:
Man con m~n inxertándoa entre os veciños.
Irnos
facendo
outra
historia.
A favor dos rebaixados e
oprimidos.
lste e o meu desexo para
o ano vindeiro, que o selo
de identidade volva aparecer na portada, e que volva
o sentido distendido e as
veces argalleiro de denantes, ternos un compromiso,
e como a utopia do Reino
está preto desexo que a
forza do Espiritu alumee
nos miolos da Redación.
Un bico e unha apreta.
Un lrimieiro:

Unha aperta.
Desiderio Fernández

A situación Europea
conduce a un avellentamento progresivo do continente. Pero aí queren estar
os de Fuenlabrada para re-
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medialo. Os Chineses sí
que andan rápido: cada 1,4
segundos aparece entre
nós un chinesiño novo.

Elena Rielo.
Os Peares (Ourense)

Vigo

ººººº

ººººº

Telemanía
,----____,

xente que chama
"caixa tonta" á televisión adoita se-la que
pasa máis horas di ante do aparato.
Se lles preguntas poñen
cara de noxa. Tatexan sobre o
título dun programa que saben moi ben. Nunca oíron talar do tonto do verán que sae
en tóda-las revistas. Pero farán unha crítica arrepiante de
Bertingunillabutragueño e outras tau nas.
A televisión chega a ser
unha droga. Unha droga moi
dura que pode rachar coa palabra na familia, cos enfeitizantes cantos do avó, coas visitas ós veciños, coa partida
da brisca, cos xogos dos pícaros, con tantas e tantas causas
boas.
A vida só se vive unha vez.
Por iso é moi triste decatarse
das horas martas que pasa-

A

-

Saúde

mos deitados, axeonllados
diante do novo deus: o
televisor.
Larpeiros de imaxes, tragamos telexornais, anuncios, series, deportes, películas, concursos, debuxos .. . Catre ou
cinco horas diarias diante da
pantalla aparvan a calquera : a
T.V. non é tonta. Tontos somos nós.
E lago non ternos tempo
para nada. Quizais porque
cambiamos o naso tempo sereno, o naso ritmo solar, pala
trepidante velocidade de calquera serie americana. ¡Madi a
leva! en media hora acorren
máis adulterios, martes, roubos, cheas, asasinátos e outras desfeitas que os que poden recordar, entre nós, os
máis vellos do lugar.
Cómpre aprender algo moi
difícil.
E sinxelo : apaga-lo televisor.

Pasatempos - - - - - - - - - Solución ó pasatempo do número anterior:

As va/tas ca leite

SUMAFROITAS

2 o 1
9 9 9
7 2 4
5 7 3
·2 2 2
4 8 6
2 o o
4 9 2

ando coidabamos
sabelo todo sobre
do leite e os seus
altos

valores

nutritivos,

FUGA DE LETRAS

apareceron uns científicos

Poñendo as vocais que faltan poderase ler un refrán:

soviéticos de UZBEKISTAN
cun

descubrimento

8 9 6
9 9 9
1 o 8
4 9 5
5 2 5
3 9 o
l 8 6
8 3 1

un

A m-11-r c-m- a s-rd-ñc-nt- m--s p-q--n- m--s f-n-

tanto sorprendente. O leite
materno non é dixerido no
estómago do bebé lac-

¡MOITO OLLO!

tante, senón que, despois

Aquí tedes un alfabeto ben remecido. Coas dúas
letras que sobran e unha que falta debedes forma-lo
nome dunha coñecida revista galega:

de pasar polo estómago,
vai onda os riles do neno e .
alí tras desintegrarse en albúminas, e absorvido directamente polo sangue.
Os riles son o órgano máis
forte do recén nado e de-

tante para prever e curar
frecuentes

enfermidades

do lactante.

senvolven este traballo ata
1

que o sistema dixestivó in-
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Un descubrimento impor-

ººººº

s
R

B

D

p

CH

z

A

I

fantil se atopa fortalecido.

I

e

u

Ñ
V

X

Q

I

LL
F

G

H

o

E

L

T

Advertimos que o alfabeto galega soamente consta de 24 letras.
No naso idioma non existen "J", " K ", " W"

-

,
A FALA E CAMINO

O CANTAR DO IRIMEGO

Xosé Chao Rego

Gaña e perde ó mesmo tempo
nas eleccións o PSOE
que a voz da galeguidade
nin escoita e nin oe

Eu estou polo labor
A manía anticastelanista leva
a moitos a evita-la palabra o labor (así, en masculino) para
sustituíla por a laboura. Teño as
miñas dúbidas de que este diferencialismo resulte gramaticalmente correcto. Certo que
existe o vocábulo galega laboura, pero o seu significado é
l;>astante e~pecífico e restrinxido, e o seu uso provén de hai
pouco tempo.
En efecto, laboura é, o
mesmo ca labra ou labranza,
especificamente a preparación
do cultivo da terra para sementala. En cambio, labor ten un
significado máis amplo de acción de traballar en xeral, e tamén a labranza das terras: os
labores agrícolas. Aplícase a
calquera faena ou tarefa, sen
esquece-los labores domésti-

cos e os feitos a man coma o
coser ou bordar.

Laxe di: "non se me crispen"
e eu, vilalbés, non me crispo
porque a Vi/alba lle chamen
Vilafraga do Arcebispo.

O hiperenxebrismo dalgúns
-o aquel de seren máis enxebres ca ninguén- lévaos a barbaridades coma dicir "colabourar" por colaborar e "colaboura'' por colaboración.

Don Manuel Fraga Jribarne
disque ten na súa lista
quince libros explicando
un proxecto galeguistá

O que deveza por ser enxebre, se non quere utilizar labor
ou .nin tan sequera tarefa, que
bote man da palabra angueira,
que significa o mesmo: quefacer ou traballo no que un anda
ocupado. E esta é a miña preocupación e angueira: que a fala
sexa bo camiño e que non andemos a trancas e barrancas.
Por isa estou polo labor da lingua ben cultivada, para que fagamos, entre todos, a labou ra
previa para sementa-la nasa
fala en tódolos galegas.

O Partido Popular,
que antes era Alianza
nalgúns produce gran medo,
noutros algunha esperanza.
Resulta unha boa mágoa,
vendo de portas adentro,
o pouquiño que obtiveron
nacionalistas do centro.

1

287

-1

Xosé Laxe Radio

Preguntoir>o, 39
1

5704 SANTIAGO DE COMPOSTELA

'Cor>uña)

Dous paus e catro taboíñas, e un buzón no medio. O buzón é o niño da
comunicación desexada. Cada día .
unha o/lada espectante. Cada día a esperanza de que a/guén se lembre de
nós. Cada día a historia dunha
''Mamasunción''.
Nunha sociedade cobizosa do económico, os buzóns énchense de notificacións do haber e do debe. Son poucas as cartas amigas, familiares, que
fa/en de corazón a corazón, de vida a
vida, de experiencia a experiencia.
E a xente, feíta de carne e óso, de
entrañas, intelixencia e corazón, viaxa
de día ó buzón dos soños e da realidade na busca da necesaria comunicación de cada día.
M.R.
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