REVISTA
QUINCENAL

Juan Guerra en IRIMIA

G

amo chega o Entrofdo, os de /rimia ímonos disfrazar. Se observáde-/a fotografía da mesa de redacción con detemento, descubriréde-lo rostro
oculto dos personaxes.
Empezando de esquerda a dereita e de adiante atrás, un
dos tres veredes a Xosé Lois Vi/ar que se irá transformando
en Pepe Guiña, baixiño coma él, poñerá medio sorriso de
esguel/o coa boquiña sen abrir, un algo de fiel escudeiro,
outro pouco de humilde discípulo, un aquel de adulador
oportuno, unha miguiña de administrador insobornable e
unha boa parte de seguro servidor.
Aquel de atrás que fa/a é Xosé Antón Miguélez, que irá de
Cardeal Suquía, cun pirindo/o verme/lo na calva que non se
lle ve -a calva na foto é o que non se lle ve, non o pirindo/o-,
un sorriso edulcorado de réxime antiu/ceroso e unha palidez tremebunda, rosmando arreo: "Totus tuus sed lrimia
ergo Ala jacta est" que ven significar "todos erramos con
/rimia, cuando jactanciosos debíamos estar".
Aquel do fondo á dereita -coma os retretes dos cines de
barrio- é Manolo Regal, o naso místico labrego, que irá de
San- Juan Guerra, co seu cento vintesete disfrazado de
mercedes descamisado e guiado con tento porque hai
moito trafego pala serra da Corda, non de influencias, pero
sí de tractores que van mesmamente coma lóstregos á
procura de velas marca "La Luz de Galicia " , que á hora de
prende-las muxidoras non hai luz nin para atinar nos tetas
das señoras vacas.
O do centro dereita, dispensando, é Victorino Pérez, o
dire, que ía para coengo e quedou en párroco dinámico, e
que vai ir medio de Victorino Núñez, medio de Indiana
Janes, armado de lupa e látigo á procura do Centro Perdido,
cunha barba cuidada, non asilvestrada para non confundir, e
un ha prótese dental que escachife o seu galega de corte/lo.
O que ten pinta de sandinista despistado é Alfonso
Blanco que, a pesar das apariencias irá de Isabel Tocino moi
feminino e nada feminista, con pulmón /airo e cruce chachi
de pernas, berrando con infinita dozura: " Aznar, Aznar,
contigo dá gusto estar''.
E a de diante que quería escapar da foto é Marta Sopeña,
que irá de Nancy Reagan punki, con guitarra e permanente
de rulos azúis, coiro negro e cadeas, dacabalo dun misil
palas estradas galegas.
E o fotógrafo, do que adxuntamos retrato é Daniel López,
abertzale empedernido, que rexeitou recentemente as in sistentes ofertas de Don Manuel de Vi/alba para encabeza/a gloriosa marcha sobre Raxoi a golpe de roncón e pal/eta.
" Menos que Ranai nada " , manifestou indignado .
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TABOLEIRO
Curso de Monitores Nacionais de Atletismo
Organiza: Federación Galega de Atletismo.
Lugar onde se imparte: Colexio Público "O RAMO"
de Barallobre
Datas: 9 -1 O-11 -16-17 -18- 23- 24-25 de Febreiro
Inscripción: Concello de Fene. Comisión de Cultura, Ensino e Deportes.

Curso de Deportes para Minusválidos
Organiza: Deputación Provincial - Agrupación Deportiva de Minusválidos e Comisión de Cultura, Ensino e Deportes.
Lugar: Pavillón Polideportivo de Barallobre
(baloncesto)
.
C.P.S. Liga de Amigos de Barallobre (Tenis de
mesa).
Datas : 30 de xaneiro ata 30 de marzo
Inscripción : Concello de Fene. Comisión de Cultura
Ensino e Deportes.
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Daniel López Muñoz ·
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Señor, ¡que guerra!

ois así cho penso, así
cho digo, Maruxa,
que o malo do choio
do Juan Guerra non é
o do trafego ese de influencias, que moito non che sei
explicar como funciona, nin o
do despachiño que tiña daquela maneira, nin sequera,
que xa manda, filla, que lle dea
a renda negativa, que moi
apañada tiña que se-la xesto- .
ría,... O peor, dígoche eu, é
que nos deixa desbaraxustadas de todo ás nais que peleamos polo pan dos tillos e mais
polo dos netos, e unha nai,
madia leva, é unha das poucas cousas serias que quedaban por chimpar. Porque, xa
ves, aí atrás, cando as cousas
deixaron de sere como sempre foron, unha non sabía ó
principio que había facer, que
se igualdade que se democracia, que se todos a fala-lo gallego, ... e unha, que por veces
dá en cavilar, pois unha digo,
pensaba ¿ai ho, e daquela non
valerán de nada as amistades? ¿El será que agora o carro vai andar sen untalo? ¿E
como lle irá o meu Luisiño con
tanta igualdade? E veña
zumba que dalle. Pero, despois, nada, que todo se lles foi

en dicires e cando as augas
volveron ó rego logo soubemos cal era a agulla de marear, que ben sabes ti o ben
que o dicía a Virtudes, a que
ten unha filla en Madrid e outra na Xunta: "Se é cos do Pesoe carné quitarás, se cos do
Manolo -non sendo veciñocun parente amañarás". E así
ben o sabes ti Maruxa por experiencia, tomos levando a
cousa, que cando non había
do un, mirabamos de nos
aviar co outro, que o rato non
se fía dun só burato. Pero, ai
nena, con esto do irmán do
Guerra a cousa enguedellouse, que agora xa non
abonda cun requisito, que
para ben·ser séica hai que ter
algo do un e mais do outro,
todo remixido, parente e camarada, e iso xa é moito pedir
á Virxe Santísima. Por iso que
che dicía o do defensor do
pobo, o señor ese que mira
polos desamparos dos obreiros, pedirlle digo eu, co debido respeto, que mire por todas nós, que cunha cuñiña
ben pode calquera, pero estoutro de agora é xa moito
abuso".

ººººº

BOA NOVA

Manolo Regal/Ramón Raña

I
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Evanxelización o mundo rural
"O contemplar ó home rural: traballador sufrido ,
amante da terra, contemplativo da súa vida e do seu
trabal lo, acol ledor e hospitalario desconfiado e abatido
rnoitas veces, de rica sabiduría popular e sinxelos coñecementos, dunha relixiosidade forte popular, devocional e costumista, nunha incertidume humana e econóí'.1 ica cada vez maior, témo-la serte de ofrecer e compart1 r con este pobo o Evanxeo de Xesús e renovamos e
alentamos esta opción polo mundo rural".
"Sen descuida-la atención, ae moitísimas maneiras, á
totalidade da parroquia, a preocupación misioneira está
urxindo a promoción de leigos (cristiáns que non son
curas nin monxas) no servicio á comunidade, a promoción de movementos apostólicos e de militantes que
asuman maior responsabilidade na acción transformadora de tódalas realidades do pobo".
"As zonas rurais, ante os seus moitos problemas e, en
concreto, ante a entrada no Mercado Común, vanse ver
tamén na abriga dunha reconversión que non se fará
sen dolor por parte de moitos sectores. Estando, como
está, o mundo rural máis desasistido de organismos de
representación e de defensa de lexítimos intereses requírelle á lgrexa: xerarquía, movementos, comunidades, _que siga atenta este proceso inmediato e, se é
preciso, que lle preste a súa voz".
(Congreso de Evanxelización , Conclusións 1,5 e 8 do sector do 2,
" Mundo Rural, setembro, 1985)
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s días 24 e 25 dopa-

sado mes de xaneiro
celebráronse en Mondoñedo unhas xornadas sobre Mundo Rural e Evanxelización. Medio cento de curas
e monxas con algúns labregos
polo medio estiveron dándolle
va/tas por espacio de dous días á
situación das comunidades do
naso campo e á resposta de
evanxelización que maiormente
os cregos lle están dando.
Foi interesante a presentación
que se fixo nun primeiro momento sobre a situación actual
no campo. Foi de calidade tamén
o camiño que se propuxo como
alternativa evanxelizadora no
campo, baseada no trabal/o con
grupos de adultos cristiáns labregos; e, sen dúbida, tivo a súa
gracia especial a mesa redonda
final na que se expuxeron unha
serie de experiencias algo novedizas no mundo rural, como taran a celebración do domingo
sen cura, os exercicios espirituais na vida diaria con labregos,
a organización comunitaria

REMOENDO

dunha parroqÚia, a presencia de
relixiosas no mundo rural e a realidade interesante do Movemento Rural Cristián.

Como trasfondo deste cursiño, que os organizadores presentaron como o comezo dun
camiño que se promete longo e
proveitoso, podíamos sinalar estas dúas realidades: a primeira é
a de que o mundo rural galega
est~segue a esta~. nun momento
de fonda transformación, que
leva consigo unha reconversión
total do que era o mundo rural
tradicional. E segundo, que a
lgrexa, as comunidades cristiás
rurais, están chamadas a dar
unha resposta evanxelizadora
distinta; pensando no que a
lgrexa poderá ser daquí a dez
anos, haberá que plantear un
modelo de comunidade cristiá
ben diferente, e un modelo de
crego tamén ben diferente.

¿ Tera a lgrexa rural galega luces e forzas abando para
encara-lo futuro que coa axuda
1e Deus debería forxar? .

O

EVANXEO

Chamada á santidade
(7º Dom. do T. Ordinario. 18 de febreiro)
" Sede santos, porque santo son eu, o Señor, o vaso Señor ...
Cando fagáde-la seitura dos vasos campos, nin seguedes tódolos recantos do eido , nin fagáde-la rebusca das espigas
caídas. Serán para o pobre e o forasteiro. Non oprimirás, nin
expoliarás ó teu próximo, nin reterás contigo o xornal do teu
obreiro durante a noite ata a mañá. Eu son o Señor ... Non terás
odio no corazón ó teu irmán, e serás valente reprendendo ó teu
próximo para non cargar co seu pecado. Non te vingarás nin
lles terás xenreira ós teus conveciños : amarás ó teu próximo
coma a tí mesmo. Eu son o Señor" (Lev. 19, 1 ss).

Aprender das aves e dos lirios
(8º Dom. do T. Ordinario. 25 de febreiro).
"Ninguén pode servir a dous amos, porque ou lle ten leí a un
e xenreira a outro, ou ben atende a un e menospreza ó outro.
Non podedes servir a Deus e máis ó diñeiro.
Por iso vos digo: non andedes agoniados pola vosa vida (o
que ides comer, o que ides beber), nin polo voso carpo (o que
ides vestir). ¿Non vale máis a vasa vida cá mantenza e non vale
máis o vaso carpo co vestido?
Ollade para as aves do ceo .. . E polo vestido ¿por que vos
angustiades? Aprendede dos lirios do campo: como medran e
non traballan, nin fían " (Mt. 6,24 ss.) .

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

O TEMPORAL VOL TOU A TINGUIR DE LOITO AS COSTAS GALEGAS. Varios mortos que talan
da precariedade da taref.a dos nosos mariñeiros. A meirande parte
da flota faena con barcos e aparellos que xa teñen máis de quince
anos (o setenta e cinco por cento
deles) . E isto é perxudicial para
acadar subvéncións da CEE , e ta-

NICARAGUA
CELEBRA
ELECCIONS o vintecinco de
febreiro despois de moitos
anos de percura da verdadeira
liberdade. Daniel Ortega no

NELSON MANDELA está
a converterse nunha peza
imprescindible na política
sempre tensa de Suráfrica.
A loita de razas: negros, indios e brancas está a fundir
algunha das rexións deste
Estado. Só Mandela coa
súa incidencia no Congreso Nacional Africano
(ANC) pode trae-la paz entre as distintas etnias negras, agora enfrentadas
entre elas. Por iso, este líder negro pode gozar
axiña de liberdade.

mén para garantiza-la seguridade. Trinta e seis mil galegas sucan os mares e as nosas costas
arriscando a súa vida para poder
alimentarnos todos. Por outra
banda, non existen unhas medidas de prevención de accidentes
e salvamentos aptas para os tempos de hoxe.

seu labor pola reconciliación
ven de liberar da cadea amáis
dun milleiro de "contras" e
outros tantos ex gardas
somocistas.

A ESCOLA DE TEMPO LIBRE
"DON BOSCO" ven de convocar
unha serie de cursiños intensivos
perante os fins de semana que se
presentan moi intreresantes: "Dinámica e estructura do pequeno
grupo",
"Expresión
Corporal",
"Obradoiro de Ecoloxía", Obradoiro de Periodismo no Tempo Libre", "A Clase de Relixión e a súa
capacidade humanizadora" ... As
prazas son limitadas e urxe apuntarse neste enderezo: . Ramón
Blanco. Calzada . de S. Pedro, 16.
15703 Santiago. Teléfono 582455.

· - -_-E S C O L A
DE TEMPO LIBRE
A N 1 M A C 1 O N··~

SOCIO CULTURAL

DON

eosco

D · cionario Escolar Galego
NOVIDADE
Normativo,· útil.
Feíto para estudiantes de E.X.B. e B.U;P.
Unha nova aportación de Galaxia.

..

*·

!>IDEO POLO SEU NOME:-DICCIONARIO ESCOLAR GALAXIA
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A FESTA DE SAN ROSENDO, o primeiro de
marzo, é sempre un acontecemento pola valía histórica deste persoeiro (907977). Bispo de Mondoñedo
e de lria, fundador e reconstructor de mosteiros:
Portomarín, Celanova, Samas Caaveiro ... , retiróuse
ó remate da súa vida coma
monxe de Celanova, despois. de ser nomeado virrei
de Galicia.

"A CORRIDA DO GALO" é
un dos xogos máis espallados
por Galicianos tempos do Antroido, aínda que desapareceu
en moitas comarcas, quizais
pala sensibilidade cara os animais nestas décadas. Había
moitas variantes, o importante
era facerso co galo, que podía

estar
pendurando
dunha
corda, medio enterrado coa
cabeza fara, ou no medio dun
ria ... , o que daba con el facía
unha merenda e apañaba os
cartas dos que non tiveran
tanta puntería, pois os que
participan pagan unha cuota
ademáis de vendalos olios.

ººººº

~

XAPON vai ás fu rnas
para a Cámara Baixa o dezaoito de febreiro co afán
·de . recorta-lo case abso.1uto do Partido Liberal no
mando desde 1955. Os empresarios, as grandes industrias e agricultores

apoian económicamente
este sistema, mesmo dun
xeito escuro para impedir
calquera resquicio de cambio. En Xapón hai unha total indentificación entre
clase politica e xente de
negocios.

ººººº
A INVESTIGACION NO EIDO MUSICAL é unha teima de moitas insti'tucións galegas: Fundación Barrié
de la Maza, o grupo A Quenlla, Xoven Orquesta Galega. A Fundación
Caixa Galicia ven de dar a coñecer
un disco coas grandes obras musicais do século XIX na Catedral de
Santiago.

•
•
©FUNDACION
•
CAIXAGALICIA

A VISITA DO GRIPE
pode afectar ó remate da
tempada a un vinte por
cento da poboación. Aínda
que non é para alarmarse ,
os chamados gr~pos de
"risco" teñen máis problemas. Os médicos séntense
desbordados por unha situación na que os fármacos pouco poden facer. As
vacinas aconselladas dan
bo resultado entre un oitenta e un noventa por
cento dos enfermos.

,
O TRAFICO DE INFLUENCIAS, o nepotismo, os grupos
de presión abrigando a esta ou
aquela decisión política ... , son unha
práctica habitual nas grandes potencias, e aínda que hai xornais e
medios e_s pecializados na súa denuncia, bs · abusos multiplícanse.
Ata hai grupos legalizados, os chamados " lobbies" que acadan calquera favor a cambio de algo. En
Usa hai perta de sete mil grupos de
presión ou lobbies que son, ó fin , os
que manexan o país; alguns deles só
están formados por un avispado.

CLAUDIO SAN MARTfN
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O MOSTEIRO DE OSEIRA ven de ser
agasallado co " Premio Europa Nostra"
pala súa restauración levada adiante
co'n todo agarimo polo inxenio e as mans
dos monxes, empeñados neste labor
desde mil novecentos trinta. Obra escomenzada polo Cister no sé cu lo doce co
influxo do románico de Compostela ,
como pode verse na planta de cruz latina
con tres naves no brazo mai or e un cru ceiro ben marcado .

Outro sinal:
pluralismo e paz
Por Francisco Carballo

A

teoloxía dos "sinais" dos tempos é unha caixa
chea de surpresas. Conleva unha permanente
primavera para a persoa que aprende a ollar e
que se dedica a ler tales sinais.
A "caída dos poderes absolutos" ven indicada no
Apocalipse. Mais verifícase periódicamente con fulgores trepidantes. O historiador común, que interpreta o
presente co pasado e coa lectura da realidade, séntese
cómodo cando os caracteres son tan luminosos sen
necesidade de lupas. O teólogo tamén se felicita ante
diagnósticos así; todo cristián está chamado a esta
lectura.
A desaparición de "dogmas ou ideoloxías" que queren impoñerse como únicas está a producir "lóstregos"
semellantes a da desaparición dos "poderes absolutos" . Deteñámonos a pensar: vellas ideoloxías de salvación que sacralizaban a "guerra santa" ou éticas parecidas fundamentalistas o mesmo que sistemas fraguados
no S. XIX, obstinados en definir, dunha vez por todas, as
formas das relacións económicas ou políticas da humanidade, están a caer no descreto. Pero non desaparecen
sen grandes tensións. Os fundamentalistas, os ortodoxos
inamobibles de relixións e de formularios económicos,
ven relativizados os seus "dogmas". As relixións renóvanse desde a súa base hermeneútica, os sistemas
abandonan afirmacións fundamentais en aras de noves
principios. Os seus líderes máis sensibles ó cambio
tratan de subliñar o permanente do propio sistema e a
fraxilidade dos restantes. Pero a persoa "avizorante"
sabe que é un comun destino: renovarse para ser útil.
Na refrega destas mutacións e na formulación doutras,
con máis humildade seguramente, axexan os perigos
de todo derrube e toda nova construcción.
Non é pura mecánica de fin de século; é unha desembocadura de 200 anos de creación económica e de
saberes acumulados. Foi todo un decorrer por fervenzas e cuneas montañosas ata chegar á chaira costeira.
Voltarán outras cordilleiras. De momento, deixemos
. que cedan tantos falsos "dogmas" éticos, económicos
e políticos. Esquezamos tanta follaxe nos mutuos deba, tes. Ollar os lóstregos que proclaman a caída dos pode. res absolutos e dos " dogmas" fosilizados. En vez de
deploralos como fin dunha época, celebremos o descanso de liortas superadas e a alegría dun pluralismo en
paz. Con San Agostiño é gozoso afirmar: in dubiis, libertas, in omnibus, charitas.
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Lidia Senra, é a Secretaria voceira do Sindicato Labrego Galega, o de máis
tradición e xenerosidade na defensa do pequeno productor.

Lidia, a xente do
campo está preocupada,
en tres meses moitas empresas baixaron o precio
do leite dúas veces, ¿pódese falar da crise?
- Tamén nós estamos
preocupados. A crise non é
só a baixa dos precios ó
productor anque nalgures
chegou a estar un pouco
artificiosamente alto. A
crise ten outros síntomas
máis graves: hai empresas
(Complesa, Pascual. .. ) que
abandonaron a recollida a
algúns productores, e vívese unha situación de inseguridade na recollida.
Hai retraso nos pagos de
ata dous ou tres meses. Hai
invers1on de productos
lácteos de fóra nos comercios de Galicia. E ante esta
enchente, o productor está
moi pouco organizado.
- ¿Cres logo que o gandeiro galego non pode
competir cos da CEE?
- Isa non é certo a crise
non está no productor senon as industrias transformadoras. Por unha banda
o productor galega está
"vendido" porque gran
parte do que produce cómprallo iindustrias de fóra de
Galic:ia que nun futuro recollerá ou non . Por outra,,
as industrias transformadoras do leite non son , .en

boa parte, competitivas
coas multinacionais lácteas. Os miles de millóns
que nestes momentos deben as industrias ós gan- .
deiros son un sinal· desa
debilidade industrial. O
problema é que a Política
Agraria Común é unha política dirixida a eliminar as
explotacións familiares e
concentrar a producción
en prima a baixo coste para
as multinacionais. E sucede que a estas multinacionais o que lle interesa ·
de nós son os nasos mercados e que a nasa producción non compita con
e las.
Esta é a razón pala que
todas as normas que se
dictan desde a Comunidade Económica Europea
van no camiño de non permitir o noso desenrolo. Por
suposto, a Administración
está totalmente comprometida coa PAC e único
que fai é aplicala. E por
esto mesmo, tampouco hai
interés en manter un tecido
industrial galega que sexa
capaz de darlle saida ao
naso producto. Esto é a
concreción da PAC (Política
Agraria
Común).
Desde o noso sindicato casamos de avisar que a entrc;ida na CEE, nas condicións en que se fixo, ía per-

(

--

OCAMPO

,
O SE·C TOR LACTEO AMEAZADO DE NOVO
Conversa co Sindicato Labrego Galego
. espois das grandes foitas contra
as "cuotas do /eite" no ano 1987,
o sector leiteiro viviu case tres
anos de tranquilidade e ata de bos
precios. Agora a preocupación e a pantasma da crise va/ve a ameazar ó sector
lácteo do que dependen máis de 1OO.000
familias gandeiras sen contar os pastos de
trabal/o derivados: industrias, transporte,
pensos etc. Perta do 70i.da superficie agraria galega está orientada á mantenza do

O

· xudicar gravemente ó sector lácteo galega.
- Ti falas de empresas
que deben varios meses
ós gandeiros. Unha delas
volve a ser o grupo
LARSA, que despois dos
700 millóns de crédito que
lle concedeu o anterior goberno, segue a ter problemas de pago. Algún gandeiro tenvos criticado o
apoio ou "comprensión"
que o voso sindicato tivo
con esta empresa ...
- Nós defendemos os
intereses dos productores
galegas. Precisamente o
punto tres da nasa táboa
reivindicativa (ver cadro
adxunto) é que se garantice a recollida de todo o
leite producido. Non podemos esquecer que o grupo
LARSA (coas empresas
Larsa, Xeve, Arxeriz, Vega
de Oro) recolle arredor do
30% do leite producido en
Galicia, de xeito que se
este grupo de empresas
non vai adiante é todo o
sector, e .o gandeiro tamén
por suposto o que entra en
grave crise. Ternos que garantizar o futuro da industria como industria galega
de transformación. Neste
contexto nós esiximos que
interveña a Administración
e, con máis decisión que o
pasado decembro.
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gado vacún, pero esta "industria", a que
máis man de obra ocupa en Galicia, vo/ve a
mobilizarse: o pasado xaneiro, uns 1000
gandeiros manifestábanse en Lugo convocados polo Sindicato Labrego Galega
CCLL. Pedímoslle a palabra á Lidia Senra,
secretaria e voceira do devandito sindicato,
o de máis tradición e xenerosidade da defensa . do productor, do pequeno sobre
todo.

Pero.;.quen nos acuse de
·defender o capital e non ó
productorou está na lúa ou
leva mala intención. o
naso sindicato loitou, e segue a tace-lo, por unha
transparencia do sector e
dos precios. E de feito os
labregos galegas fornas os
primeiros no Estado en
conseguir formar contratos
homologados que aseguraban recollida e precios e
que supoñían o inicio de
relacións interprofesionais
entre as dúas partes implicadas: productor e industria. Por desgracia, o único
grupo que se comprometeu seriamente nesta nova
manei ra de mercar foi
LARSA. As demáis industrias uníronse para facer
unha guerra sen cuartel ós
contratos incluso con guerra de precios á alza. Moitos labregos foron e son
conscentes de entrar pala
vía dos contratos era o primei ro paso para ter unhas
garantías de futuro en
canto a precios, recollida
etc. Pero houbo outros que
non souberon ver máis que
as pesetas que lles ofrecías
por enriba do precio pactado, e preferiron eses
poucos cartas antes que
da-la batalla pala seguridade do futuro.
Defende-lo tecido indus-

trial lácteo galega é defender ó ·productor. Pero nós
queremos que se faga a
través dunha mesa de negociación interprofesional
que xunte ós productores,
ás industrias pero tamén ás
dúas administradóns: a
galega e a estatal.

- ¿ Védeslle saída a actual crise e á que se
aveciñan?
- Estamos ante a "reconversión" agraria e eu
espero que o gandeiro galega non quede cos brazos
encrucillados. Solucións
hainas e pasan pala intervención e o compromiso
das Administracións para
garantizar os cobros, as recollidas e a comercialización ·do naso leite. O naso
plan está expresado na
"Taboa reivindicativa" que
presentamos na mobilización do pasado 25 de xaneiro en Lugo. Agora estamos facendo asambleas
comarcais e ternos unha
xeral a nivel nacional ga- .
lego o próximo 18 de febreiro en Silleda, ás 11 da
mañá. De non termos resposta por parte dos gobernos, as mobilizacións serán xerais a · fina is de
marzo. Da capacidade de
resposta do labrego depende tamén o seu futuro.
X. A. Miguélez

Taboa reivindicativa
1.Establecemento
no
plazo de 15 días dunha MESA
DE NEGOCIACION, na que estean presentes o sector productor, o sector industrial, a
Administración Galega e a Administración Central, que sexa
o marco para o diálogo permanente do sector.
2.- Constitución da lnterprofesión Galega e dotación do
marco xurídico apropiado que
garanta o cumprimento dos
acordos tomados.
3.- Garantía de recollida de
todo o leite producido.
4.- Intervención suficiente
da Administración nas empresas con problemas para garantizar ós gandeiros o cobro
do seu leite ó día.
5.- Freo ás importacións,
que pode efectivizarse mediante a aplicación da clausula de salvagarda.
6.- Plan de reestructuración
da industria láctea de cara a
conquerir:
a) A transformación en Galiza de aquí ó 93 do 100% do
leite producido.
b) Fomento da concentración de industrias de cara a
construir un forte grupo galega de industrialización e
venda de leite.
c) Este Plan terá que ser elaborado no plazo de DOUS MESES; e nos presupostos do
ano 90 destinaranse fondos
para financia-la terceira parte
do seu custe.
7.- Denominación de producto galega de calidade para
o leite, con dotación presupostaria suficiente con cargo
ós presupostos do ano 90 para
tace-la publicidade e as xestións necesarias para a súa introdución nos mercados.
8.- Plan urxente de Reformas Estructurais.
9.- Reelectrificación Rural
de toda Galiza en tres aqos.
1O.- Estudio e elaboración
de alternativas para as explotacións chamadas non rendábles.

A COMPAÑIA DE MARIA

350 anos

A

vos camiños. Entón a Compañía de María ademais de
Colexios e Residendas
faise presente neutros
campos de misión, e neutros ambientes como barrios e mundo rural.

s Relixiosas da
Compañía de María
queremos
compartir coa familia IRIMIA -á que nos
sentimos moi vencelladasa ledicia de poder celebralos 350 anos da marte da
nosa Fundadora e a vida da
súa obra.

Pensamos que a mellar
homenaxe que lle podemos facer é: "Oiante dos
desafíos do presente, botar
unha o/lada ó pasado para
proxectar lucidamente o fu turo, convencidas de que o
recordo é válido cando nos
compromete a seguí-las pe gadas proféticas que se foron
marcando ó paso da historia".

Botar unha
pasado

ollada

o

A Compañía de María
nace en 8urdeos (Francia)
no ano 1607 como resposta a unha sociedade
concreta da sociedade
francesa do século XVII no
campo da educación.

Proxectar lucidamente o
futuro
Catro séculas de Historia
e de tradición condicionan, comprometen e esixen. Esixen ser fieis ó Deus
da Historia e "as pegadas
proféticas que se foron
marcando" ...
A súa Fundadora, Xoana
de Lestonnac, vive no propio fogar o drama das loitas rel ixiosas da época: a
súa nai é calvinista e o seu
pai terv.ente catóHco.
Ela sente a necesidade
de renova-la sociedade do
seu tempo mediante a educación cristiá da xuve~
tude e sobre todo da muller
que- . ·sofre un ha grande
marxinación.

orixinal para a época.
Dei.Xa aberto o camiño
para un novo tipo de vida
relixiosa feminiha.
A Compañía de María en
Galicia esfa presente desde
1759 en Santiago de Compostela. fvláis tarde en
Vigo, Ferrol, A Coruña,
Cangas de Morrazo é
Lugo.

O . Concilio Vaticano 11
supón para os Relixiosos
Funda unha Orde Reli- unha renovación e un estíxiosa totalmente nova e · mulo para a búsca de no-

A Compañía de María
hoxe en Galicia quere facer
presente o Reino sendo fiel
ó seu carisma fundacional:
a educación integral da
persoa. Quere ser ffel a un
pobo e inculturizarse nel.
Quere estar en actitude de
búsca constante, aberta ós
signos dos tempos, e
atenta ás situacións máis
necesitadas de salvación.

H.E.

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

Recorta e envfanos a:· IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo)
Quera suscribirme a AMIA
(Suscripción por un ano: 1.800 pts. (1990)

~J

No me ...... ... ...... .... .. ...... ....... .. .... .... .... ..... .... .... ........ ..·.·· ... ................... ............................................................................................. .
Rua ou parroquia ...... .. .. .... .. ......... ... .... .. ............. ...... .......... ... .... .... :........................................................................................ .
Cidade ou concello ....... ... .. ... ..... .. .. ...... ... ......................................... Código postal e provincia ........................................... .
~
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Conversas co noso tempo

Raquel déixase
co seu rapaz
ste era o problema de
aquela noite. Raquel, a filla
maior de Antón e de Manuela, nunha conversa que
tivo ese fin de semana coa sua nai,
comunicoulle que, decidamente se
deixaba con Alberto, sendo que xa
levaban varios anos saindo xuntos e
que el parecía un bo rapaz.
Era por esto último precisamente
polo que Manuela estaba aquela
noite moi disgustada:
- Estas causas pénsanse antes
-dixo- e non tomar esa determinación da noite pra mañá.
Bueno muller, -quixo decir
Antón- pero non puido dicir nada
porque Manuela saltóu outra vez:
- Cala, cala, non me digas, déixame en paz que inda que non fora
máis que por non dar que falar.
¿Qué ha de dicir a xente?.
-A xente, a xente ... a xente ... non
se cansaba de repetir Antón. ¡Canto
pode o dicir da xente!
- Pois logo ... ti ben a ves.
- Escoita, Manuela, -dixo Antón
coa mei rande paciencia e o meirande cariño cara a súa muller do
que foi capaz: ¿Quén e máis importante para nos: a xente ou a nosa
filia?. Ela xa non é un ha nena, tempo
de coñecerse algo xa tiveron ... e se
despois deste tempo eles viron que
nonJles conviña, que había algo que
non lles deixaría ser felices, ¿non é
mellar que tomen esa determinación e non que se metan a contra
gusto en algo que vai ser para sempre? ¿Non serás tú das que pensas
que se poderían deixar despois de
casados?
- Non. Ben sabes ti que non. Mal
por mal mellar é agora que están a
tempo.
- E ¿qué che parece se deixamos
iso de "mal por mal". ¿Para que
chamarlle mal ó que -ó mellar- foi
unha boa determinación, unha determinación libre da nosa Raquel?.
- Xa, xa ... xa sei todo o que tú
queres dicir, porque tí es máis sereno ca min, pero a min esta pena
non hai quen ma quite do corpo.
- De momento, non -dixo Antón-.
Comprendo. Comprendo ....

E

EladioVega
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Un tempo en que a xente non sabe sufrir
ivimos nunha época en que

V

fracaso quedamos totalmente inde-

case tóda-las crencias e va-

fensos. Por iso a paradoxa de que a

lores que durante tanto

sociedade do "ben estar" sexa ta-

tempo serviron, ben que

mén a da depresión. A mesma posi-

mal, para orienta-la vida das per-

bilídade de fracasar atemorízanos e

soas apenas teñen xa ningunha im-

lánzanos, ben a unha loita na que é

portancia para gran parte da xente.

lexítimo empregar calquera medio

A alguns pode que lles resulte có-

con tal de trunfar, ou ben a quedar-

modo non crer en nada, polo me-

nos paralizados. Na historia do.· ser

nos nun primeiro momento, pero

humán o sufrimento e o pracer fo ron

penso que a maioría abandonou as

sempre xuntos, é máis, sempre se

crencias que recibiron de seus pais

pensou que o sufrimento podería ter

ou da relixión na que foron forma-

algún sentido, quizáis para axudar-

dos por pura coherencia, como un

nos a conseguir algo máis elevado.

acto de sinceridade, incluso de do-

Na sociedade actual carece total-

rosa sinceridade. A moitos gustaría-

mente de sentido, ¿qué vamos a

lles redescubrir un novo sentido a

conseguir coa door se o ben su-

vida, pero non é tan sinxelo. Cando

premo é xustamente o pracer?

se ve que unha casa está caíndo, o
máis sensato, en efecto, é acabar de

¿A dónde nos vai levar ésto?. De

tirala, pero sempre resulta máis fácil

momento

ti rala que volver a facer outra. E non

busca cada vez máis desesperada

me estou .referindo só á relixión, ta-

do pracer e a unha fuxida cada vez

mén pasa o mesmo con tódalas

máis patética do sufrimento.

ideoloxías

políticas

que

seguramente

a

unha

neutro

tempo tuveron vixencia.

Pero, como diciamos, o sufrimento é inseparable da condición

O problema é que en algo hai que

humana. Unha sociedade que teme

crer, en caso contrario un non se

o pracer é unha socieda~e enferma,

move por nada. Se na vida non hai

pero unha sociedade que non pode

nada verdadeiro e auténtico, tam-

atapar ningún sentido á door está

pouco hai nada que nos ilusione,

igualmente enferma, por iso tarde

que nos anime, que nos oriente. En-

ou cedo , se non queremos acabar

tón acabámonos movéndonos tan

destrozando tódalas causas fermo-

só polos intereses máis inmediatos:

sas na nosa fuxida frenética do su-

os cartas, o éxito , o pracer. Eso non

frimento teremos que volver a ata-

está mal, é un dereito elemental de
todo ser vivo busca-lo pracer, o problema é que para a sociedade do
benestar, a door e o sufrimento resultan inaceptables.

par un novo sentido para a nosa vida
no que se teña en conta tanto a door
como o pracer. ¿ Cál será ese sentido novo?. Ben , algún día gustaríame falar diso, pero de momento
estamos onde estamos.

Se convertimos o éxito e o placer
no ben supremo , frente a door e o

Xosé Fernando Cuba

Os nosos lugares----

Espacios naturais
galegos

on tres os grandes
puntos negros que
ten Galicia se talamos do medio ambiente: Alúmina de "San Ciprián" na mariña luguesa, a
central térmica de As Pontes
na Coruña e a celu losa da ría
de Pontevedra. Pero medran
en número e cantidade as
agresións a medida que irnos
anotando outros lugares castigados como son o Baixo
Miño, o entorno submarino
das illas Cíes e Ons, ría de
Arousa, montes do Morrazo .. .
Os incendios levan arrasado
unha boa parte das repoboacións (non sempre ben feitas

S

nin axeitadas ó lugar) . Pontevedra ten o triste record europeo de incendios: ó redor de
2.000 por ano. Na provincia da
Coruña, unha das máis valiosas fragas do estado español,
a fraga do Eume, decae sen
remedio pola faltas de cuidado e a introducción de plantas alleas ó medio; as dunas
de Corrubedo, únicas no seu
xénero, sofren extraccións de
area; as explotacións anárquicas de pizarra escachan Pena
Trevinca en Ourense; varias
ducias de minicentrais eléctricas están proxectadas para invadir pequenos ríos dun país
que xa exporta unha granqe
cantidade de enerxía eléctrica
sobrante.
Frente a esta situación ningunha das "Xuntas" ata o de
agora gobernantes declararon un só parque natural. Soamente existen dous na actualidade, e os dous creados xa de
vello polo leona: lllas Cíes e o
monte Aloia (ambos en Pontevedra).
Estudios feítos por naturistas e asociacións ecoloxistas
catalogan en Galicia 31 zonas
que serían susceptibles de ser
denominadas parque natural.
Un rico e inmenso patrimonio
sen administradores que o
cuiden.

Familia-------------

XuntOS sí, pero mellar amañados
nha enquisa realizada
sobre 5.250 parellas do
estado españo l, revela
como se reparten , homes
~
mulleres, as tarefas da
convivencia .
As donas encárganse da cociña
nun 88% dos casos; nun 77% do
lavado de roupa e da limpeza da
casa nun 81%.
Os homes teñen marcado outros espacios. Adoitan ocuparse
preferentemente dos pequenos
amaños domésticos (un 84%),
lava-lo coche e mais levalo ó taller
(o 74%) , ou ben enche-la declaración da renda (63%) .
No que semella que vai habendo maior acordo é na decisión
sobre do lugar para as vacacións
(78 % ); e tamén na elección de
amigos que servan para os dous
(90 % ). A enquisa realizouse entrevistando a persoas ou parellas
que non sobrepasaran os 40 anos.

U
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A pesares do tempo tra nscurrido, dos cambios soc iais rápidos e profundos, da diferencia
nos tipos de familia, en certas actitudes aínda non estamos tan
lonxe dos nosos pais como a pri meira vista parece.

Resposta do Provincial
dos Xesuitas no Salvador
ó apoio dos cristiáns
galegas

Queridos Hermanos:
Se ha recibido en esta
Curia Provincial de la' compañía de Jesús de Centroamérica su mensaje de condolencia por el horrendo
asesinato de nuestros seis
hermanos jesuitas y de sus
dos
compañeras
de
trabajo.
Con la rapidez con que
los asuntos de inmediata
urgencia me lo han permitido, quiero hacerle(s) llegar el agradecimiento de
todos los jesuítas de América Central y Panamá y el
mio propio. El dolor que
nos abruma lo vivimos en
la esperanza de que estos
nuevos mártires han lavado sus vestiduras en la
misma sangre del Cordero
y con El han resucitado .
Nuestro sufrimiento, por
otra parte, la compartimos
con el sufrimiento del pueblo salvadoreño al que sirvieron y con miembros del
cual los juntó para siempre
su muerte testimonial.
Todo nuestro esfuerzo
se centra en lograr que se
haga justicia con una investigación a fondo. Creemos que, en un país en que
miles de víctimas anónimas, caídas por la misma
causa y cuyas muertes
nunca son investigadas,
este esfuerzo redundará en
un precedente que impida
u obstaculice al menos la
horrible violación a los derechos humanos de los pobres y de todos los salvadoreños. Nuestros hermanos y sus compañeras sólo
fueron "un os entre tantos "
(Fil. 2, 7) . Su testimonial
asesinato podrá tal vez
ayudar a revelar la naturaleza espantosa de la situación que en El Salvador dom in a y a ponerle término
negociado con urgencia.
Para unos jesuítas, cuyos hermanos dedicaron
mucha parte de su trabajo

a esa forma fundamental
de teología que es "dar ra".'
zón de la esperanza que
nos anima" (1 Pe 3, 15) -tres
de ellos eran precisamente, entre otras cosas,
profesores de teología, autores de escritos teológicos, responsables del Centro de Reflexión Teológica
de la Compañía de Jesús
en El Salvador y del Centro
de Pastoral Monseñor Osear Arnulfo Romero- la expresión del pesar de ustedes y la condena que de
este hecho increíble ustedes han formulado, resulta
tanto más apreciada por
todos nosotros. Sepan que
uno de los lugares en que
estas fuerzas de iniquidad
más se ensañaron fue en
las oficinas y archivos de la
publicación "Carta a las
Iglesias", dirigida por el P.
Jon Sobrino, ausente providencialmente de El Salvador en esos días.
Hermano y servidor,
José María Tojeira, S. J.
Provincial

ººººº
Benqueridos amigos:
Como sabedes preescolar
na casa leva xa trece anos traballando na educación infantil. Actualmente, un equipo de
34 personas seguen a trabal lar
neste programa educativo.
Ademáis das reunións quincenais ás que asisten pais e nenos contamos co programa de
radio ós sábados a 1 da tarde,
agora de novo a revista. Por
este motivo vos escribimos
para que os lectores que estean interesados na educación dos máis pequenos saiban que poden pedir que lles
sexa remitida dita revista. A
suscripción é gratuita. As peticións enviando os vosos datos , podédeas facer a: Preescolar na Casa. Pz. Ferro!, 3 27001 LUGO Teléfono 24 20
35.
Tamén estamos abertos a
colaboracións e aportacións
que se nos poidan facer.
Preescolar na casa

ººººº

'
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Vai de películas

esta volta talareA em1s1on de MONO
mos de dúas pelí- AZUL terá lugar o 21 de feculas (longame- , breiro, mércores, ás 22.00
traxes) interesantes que se . horas.
poderán ver na T.V.G. duA segunda película titúrante o mes de febreiro.
lase: BLUE VELVET. Foi
A primeira delas leva por real~zada en 1986 por Da• título: MONO AZUL. Pelí- vid Lynch, a quen quizabes
cula norteamericana ro- lembraremos por ter sido o
dada no ano 1978. A histo- director de: "O home eleria técese entre dous traba- fante", outro extraordinalladores negros e un po- río filme. BLUE VELVET foi
laco dunha fábrica de co- calificada pola crítica inches en Detroit. Sofren o ternacional como un ha das
asoballamento do capataz dez mellares películas da
e mesmo o sindicato de- década dos 80. Relata
senténdese deles. Por elo unha historia dun mozo
que se deciden a atraca-la que se sinte atraído por
oficina sindical. Sen que- unha misteriosa rapaza
relo, e a consecuencia do que resulta amante dun
roubo, darán lugar ó des- traficante de drogas. A mecubrimento das contas dio camiño entre o irreal e
irregulares que manexa- o cotián, o fantástico e o
ban os responsables do rutinario, as situacións van
sindicato.
engazando perfectamente.
A película estudia con
esta historia o mundo sinA emisión de BLUE VELdical norteamericano ó VET terá lugar o 23 de feque somete a unha dura e breiro, venres, ás 22.00
polémica crítica.
horas.

Saúde

Pasatempos - - - - - - - - - _ _ _ ,
So/ucións ós "rañaceos" do número anterior:

Engánchate ó té e deixa os
fumes
Os que teñan a ben ir deixando de fumar poderían empezar par sustituí-lo café polo
té, se é que toman o primeiro.
A cafeína é máis mala para o
organismo cá teína e por riba
estimula os desexos de fumar.
Pala .~ontra o té deixa o padal
unha miguiña acortizado. O
suficiente para rebaixa-la
gana de pitillo q4é produce o
café despois do xantar.

Non hai
"estrés"

idades

para

o

A xornada escolar dos nenas está cada día máis ache-
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gada á dun executivo. Ademáis das clases diarias, seus
país, por aquelo de darlles un
mellar futuro, apúntanos en
danza, informática, baloncesto, inglés, piano ... Psicólogos e pediatras xa principiaron as chamadas de atención
ó descubrir que cada día hai
máis nenos con sinais de anguria, estrés, tensión e outros
estados enfermizos. Hai que
darlles ritmo ós cativos pero
non tanto. Os nervos. tamén
poden rachar antes dos dez
anos. Un raparigo precisa xogar. Se non ten tempo para elo
haberá que írlle-lo facendo
para cando toque a consulta
do psicólogo. ¿Que será
mellor?.

¡Ollo cos globos!
Non recomendables para os
cativiños. Se estoupan, pillan
medo. Se ademáis ten a ocurrencia de levar á boca un dos
pedaciños da desfeita do
globo pode haber perigo de
asfixia. O mesmo poderiamos
dicir das bolsas de plástico.
Neste caso quen pillaría
medo, e máis ca medo, serían
os maiores.

1e
1

i te

e i to

pe i to
pe rt o
porto
p o re o
Vive na corte
testa
mesta
mesto
m·o s to
m orto
m orno

---SOPA DE-lETRAS--- ni

s e I D mA X R p o A V D X

O P Q O X A R R A mQ L R
Z L XQ NUVVS CXL T
a L .E s Q G o p H I e u 8
E mÑ R O T R S
NR GU
R ANT U NU
EOAB
T e AEo X e ~ p Q AV
OP T AD
C Z S L~ U
R R E W KS AX I T OT
8 HROZ VL O A
E KÑ
L S A O I ~ A8 L P CO

S T
UE
o R
OS
G rn
RR
AS
S L
D l
QR

L O T W S U F L O X U S P H l.
A ms R Q 8 T mp R R T X e o

NU AÑ I GOU AV NL D K B

o

H

e

AGL E

mp

DL GL F

e

Nin frío, nin quente: M O R N O
Lendo en tódalas direccións vostede poderá atopar
nesta "sopa de letras" os nomes de 15 peixes que poden
verse nas lonxas galegas.
Nós dámoslle o listado. Vostede debe localizalos tal e
como fixemos co primeiro: BONITO.
BONITO
MARRAXO
OLLOMOL
CONGRIO
MAR UCA
AGULLA
LIRIO
XURELO
SARDIÑA
BERTORELLA
ROBALIZA
CASTAÑETA
SARGO
MELGACHO
BADEXO

-

,
A FALA E CAMINO

Xosé Chao Rego

Cousas da gnose
A palabra coñecer procede do lat ín "cognoscere" . Detrás deste vocábu los está o grego "gnose", que
significa coñecemento. O gnosticismo é un movemento herético
dos primeiros séculas do cristianismo que pretendía coñecer a
Deus por vía directa e dun xeito
filosófico que pouco ten que ver co
crist ian ismo .
Dicimos que unha persoa é agnóstica cando non se declara atea
sen máis, negando directamente a
Deus. O que n~ga é a posibilidade
de coñecelo (a-gnose, non coñecemento) e, polo mesmo, desenténdese persóalmente da cuestión
re li x iosa, que acaso mesmo cult iva
coma fe nómeno social e humano.
Continuando cos derivados de
"g nose", batemos con outra palabra cando irnos ó médico e el ten
que coñecer, a través dos síntomas que lle contamos ou das pescudas que el faga, o diagnóstico da
nosa doenza ou enfe rmid ade.
Se non dá co mal , daqu ela este

ha permanecer ignoto ou descoñecido ; polo tanto, en vez de co- ecemento ou " gnose" haberá ignoranCía sobre o asunto. E quizais, nese
caso, o doutor de turno ha preferir,
por mor de non perde-la fama, pasar de incógnito.
Como observa o lector, estamos
manexando palabras que levan o
G (gue) desa palabra orixinal
" gnose" . E facémolo para que non
lle estrañe a ninguén de que a Normativa galega escolla para o dictame do médico ou para os agoiros
de futuro de alguén a palabraprognóstico, así, con G. Acaso a enfermidade da que talamos sexa difícil
de prognosticar e polo mesmo o
doutor poida que se reserve o
prognóstico.
Por certo que hai días batín cun
antigo fregués meu que dixo que
xa non era cristián, senón gnóstico,
porque a Gnose, coma tódalas sectas esotéricas ou secretas, volve a
estar de moda neste mundo famento de relixiosidade. En Santiago anuncian un cursiño de
Gnose.

O CANTAR DO IRIMEGO
Do desterro babilónico
cando Israel deu saído
Deus díxol/e a lsaías
que tora gracias ó "unxido"
Era Giro, o reí persa,
pagán, a quen polo visto,
Deus atrévese a chamar/le
mesías, unxido ou cristo.
Despois disto, a Gorbachov
chamar/loé natural
se se ten senso da historia:
fíxoo Manolo Regal
Non seise o xefe da URRS,
ateo, está contento
de que os cristiáns o teñamos
coma de Oeus instrumento.
Que ninguén se escandalice
e que grave na memoria
·que é o Espírito de Oeus
o que dirixe a historia.
Pró xefe ruso queremos
que non padeza a desgracia
de que os conflictos que afronta
mingüen a súa eficacia.
Porque a súa "perestroika"
coma a de Giro, en verdade,
trouxo pró Leste europeo
os aires da liberdade.
Que o irimego saiba ver
nos asuntos da política
o dedo de Deus na historia
con mente sincera e crítica .

•

¡Pobriños deles tamén!
A necesaria reconversión tamén /les
afectou ás posibilidades de vida e de
trabal/o.
Burros, mulos, bestas, xa nin tiran da
grade ou do arado, xa non carretan a
ninguén, xa non fan o que sabiamente,
pacienzudamente, laboriosamente sabían facer tan ben.
Agora son horas de folgar, contemplando resignados o poder da máquina
que os suplantou.
Agora é hora de se preguntar·en que
inverte-lo tempo morto; se en conversar co burro de a carón, se en pasea-la
Corda de oeste a este, se en organizar
un concurso de sabios ou de guapos.
En fin, coma os humanos, coma os
seus sesudos e intelixentes señores,
dos que agora descoñecen o nome, e o
xeito de arrear, pero cosque se senten
unha vez máis irmáns.
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