o
....

.e
E
CI) .
(.)
CI)

01

><
Q
Z

<(

~ .!!
N

D..

No

-o o
co

T""

o

1

"'C

REVISTA
QUINCENAL
DE CRENTES
GALEGOS

Manolo Regal
Victorino P. Prieto

BOA NOVA

Novenas, Gregorianas e outras cousas
falle un día polo medio parece
unha parvada simplemente. Nin
Deus Pai, nin a obra redentora
de Xesús, que a Misa actualiza,
se controlan e distribúen me-

eguimos co tema que
viñemos nestes últimos
números de IRIMIA, e
hoxe falamos un pouco do ofrecemento de Misas en forma de
Novenarios ou Gregorianas, e
doutros ofrecementos posibles.

S

vontade salvadora de Deus en
favor dos nosos defuntos, daquela todas estas prácticas corren o risco de se converter nun
insulto ó Deus a quen preten-

Novenas e Gregorianas
¿ Quen non sabe o que é un
Novenario de Misas, ou o que
son as Misas Gregorianas? Nove
ou trinta Misas que, ditas todas
seguidas, se veñen ofrecendo
moitas veces polos defuntos.
Seica teñen un poder especial
para aliviar ou levar ó ceo as
almas dos defuntos que penan
no Purgatorio.
¿Que dicir de todo isto?
Cremos na Santa Misa coma
sacramento de irmandade total
que realiza coma ningún a
Comuñón dos Santos, é dicir, a
comuñón entre vivos e defuntos na gracia e na solidariedade
de Cristo morto e resucitado
por nós dunha vez por todas e
para sempre.
Que o número sexa nove ou
trinta, xustamente e sen que se·

Cristo morto e resucitado, tense solidarizado con tódalas persoas, dunha
vez por todas e para sempre.Cremos na Santa Misa coma sacramento de
irmandade total que realiza coma ningún a Comuñón dos Santos.

<liante número e ritos que máis
teñen de meiguería ca doutra
cousa. E se o ofrecer Nov.enarios ou Gregorianas está supoñendo que queremos gañar a
forza de dons e ofrecementos a

demos servir.

Algunhas suxerencias
É bo que non perdamos
deseguida a memoria das persoas que morreron na casa ou

na vecindade. Niso os Novenarios e Gregorianos podían significar algo interesante. Pero
non se trata de ter unha memoria medoñenta, como se estivesemos dubidando da misericordia eterna de Deus; nin tampouco uríha memoria ritualista, que pensaque por facer tales
ou cales cousas xa está todo
amañado.
¿Por qué, en vez de tantas
Misas non facer un momento
de oración na familia durante
os dez, vinte ou trinta días que
seguen á morte da persoa que
recordamos? Nesa oración
podiamos recordar con agradecemento todo o ben que había nesas persoas e nos seus
feitos. Tamén se poderían
recorda-los seus erros e pecados, na súa persoa e nos seus
feitos, para pedir perd?n e
ax u dar a reparalos nós mesmos
coas nosas accións. Estas
oracións na casa podían ir
acompañadas con algunha presentación especial da persoa do
defunto na Misa do domingo.O

REMOENDO O EVANXEO

ADVENTO
Deus ·invítanos a convertirnos,
a sair do estado en que vivimos,
e dar un xiro radical as nosas vidas.

Segundo Domingo de Advento (8 de Decembro)
"Unha voz clama no deserto: Preparádelle o camiño ó Señor,
endereitade os seus carreiros ... Póñase dereito o que estivere torta"
(Le 3, 1-6)
Unhas verbas que teñen hoxe tanta ou máis actualidade que nunca,
pois ¡non cómpre hoxe endereitar poucos carreiros nesta nosa sociedade violenta e comida polo afán do carto e do pracer! Nos seus
carreiros tortos ¿cantos non saben por onde tomar, e non teñen outro
guía que a ideoloxía consumista e os valores decadentes que o
pensamento asentado no poder predica con máis forza que os
predicadores máis dogmáticos?
Nun momento en que parecen caer tantos muros, érguese cada día
muros novos de incomunicación e insolidariedade. E a xente semella
preferi-los camiños mais retorcidos (espiritismo, relixións do máis
raro e descabelado, ou "cada tolo co seu tema") ós vieiros dereitiños
do Señor.
Terceiro Domingo de Advento (15 de Decembro)
';¿Que temas que facer?" (Le 3, 10-18)
E a pregunta que a xente lle dirixía case angustiosamente a Xoán e
a mesma de moita xente hoxe. Xoán é profeta de calamidades ante a
fin inminente. En troques, Xesús é o home da esperanza, o que trae a
Boa Nova de que o Reino xa comezou. Por iso a súa postura cadra
máis coa mensaxe de Sofo nías na outra lectura des te domingo (Sof 3,
14-18): "Alédate con toda a túa alma ... Non teñas medo, nin perdas
forzas nas túas mans. Porque o Señor está no medio de ti ... El renóvate
co seu amor".
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Daniel López Muñoz

Do campo e de lrimia
A revista IRIMIA xa ten a súa historia: son 1Oanos desde
aqueles comezos humildes por terras de Vilalba. IRIMIA
naceu moi achegada ó campo, porque o estaban as persoas
que semanalmente a elaboraban, e porque se pensou que
podía ser un instrumento de formación e información para os
que menos posibilidades tiñan de tales causas, como son os
labregos. E así a nosa revista estivo ofrecendo moitos
materiais que axudaron á xente do campo a coñecer e a
coñecerse, coma persoas, coma pobo, coma labregos.
Pasados 1O anos, e con eles moitas causas, IRIMIA
quere seguir sendo unha revista proveitosa para o campo.
Poida que o lector atope nela menos páxinas técnicas que
talen de como facer tal ou cal cousa na agricultura; certamente ese labor deberano facer outras persoas e medios,
que os hai, coma por exemplo, as Axencias de Extensión
Agraria.
A sociedade galega está cada vez máis misturada. Un
labrego, cando menos o pensa, fai de obreiro, o tillo dun
labrego está pendente dunhas oposicións, aquel veciño vén
de Suíza e quere abrir un bar na cidade ... ; e as realidades
todas da vida son cada vez máis dependentes unhas das
outras, e esto estao sabendo moi ben o labrego que ve
como, por exemplo, os prezos dos seus productos están
suxeitos a manobras económicas e políticas.
IRIMIA segue apostando polo campo, porque o campo
segue a ser, para ben ou para mal, máis do 30% da
poboación galega. IRIMIA segue apostando polo campo,
porque o campo é un sector social débil, marxinado, e
sempre foi idea fixa da nosa revista ser algo de voz para os
que non teñen voz, por varias razóns, pero sobre todo pola
súa condición de crente cristiá, e a crenza cristiá revélase
sempre especialmente no respecto especial cara ó marxinado.
Pero IRIMIA pretende darlle ós labregos, non xa as
informacións técnicas que precisa e que deberá e atopará
neutros lugares, senón datos, información, que lle permitan
situarse mellar coma labrego e coma galega no conxunto da
sociedade galega, española e do mundo incluso. E non
soamente lle dará uns datos, senón que a ilusión da revista
é transmitir forza e espírito, xuntamente cos datos, para que
a xente do campo siga incorporándose á loita diaria por
refacer Galicia en favor sobre todo dos grupos sociais máis
frouxos, entre os que os mesmos labregos se cantan.

Ó mesmo tempo a nosa revista quérelle contar ó resto
de Galicia qué está a pasar no campo, porque, aínda que
soamente sexa por interese propio, por egoísmo -xa non
falernos doutras causas-,, ainda que soamente sexa por
iso, calquera cidadán galega deberá ter a afección a
coñecer qué pasa no noso campo.
IRIMIA, logo, e para acabar, será así coma unha ponte
permanente, de coñecemento, de vida, de afecto, entre o
campo e o resto de Galicia, entre o resto de Galicia e o
campo. ¡Oxalá!
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Non confiamos nos vencedores

V

erxeela finalmente é
derrotado, pero Songoku jmpídelle ó seu
fillo que o remate. Qrilin e
Bulma deciden recupera-la
nave abandonada polos guerreiros, pero unha manipulación incorrecta dos telemandos faina estoupar".
Esta horripilancia que
recende a fin do mundo sanguiñento e animalada galáctica é o resume dun capítulo
do maior éxito televisivo infantil do momento. O
melloriño que os xaponeses
en plan formigas capitalistonas que todo converten en
mercadoría barata, nos están a vender. Series de debuxos onde todo se amaña a
labazadas, tiros e estoupidos. Onde os fillos pretenden rematar ós pais. Onde o
bo é o forte. Onde o forte é o
vencedor. Onde o vencedor
é feliz porque aniquila ó inimigo.
Coma quen di: "Hai que
preparalos dende nenos, non
nos vaian saírpacifistas, ecoloxistas ou maricas".
O caso que, é o que vende. O guai. E a tiranía da
audiencia, anque sexa a audiencia infantil.
¿Premio á TVG e as autonómicas por ese tantazo?

¿Estamos de noraboa os "galleguistas" porque toda a rapazada está colgada dediante
dun Songoku que dá máis <lesas que ningún, pero, iso si,
que as dá en galego?
Pois postos a trasnear, téñoche as miñas dúbidas.
¿Serán esas maneiras as
que lle acaen ó trance que está
apasa-loidiomagalego? ¿Serán os "vencedores", os
Songokus, os rambitos, os
executivos agresivos, os
"prácticos", os arribistas e os
inmorais os que aposten por
abrir un futuro ó noso pasado?
Non me fío un pelo dos
vencedores e das súas camadas. Non serán quen de se
converter ó galego, de o agarimar, de o alentar e de o
impulsar con vigor en pé de
igualdade con calquera outro
idioma. Porque no fondo do
corazón dos que escollen e
dos que escollan esta causa
ten que haber un aquel de
tenrura, de sensibilidade e de
solidariedade.
Deus no valla se os falantes de mañá escollen a Songoku o vencedor coma líder espiritual. Por iso que, por dicir
algo, máis nos valía unha de
gnomos en corso ou en
galés.O
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

EUROPA é o eixo de varios encontros nestas datas, por unha
banda, o Sínodo Europeo de Bispos en Roma para falar da
reevanxelización da nova Europa, despois da caída do Muro de
Berlín, e por outra, o cumio de Maastricht (días 9 e 1O) que quere
ser un paso adiante na unión política e económica de Europa.

PECHAN MÁIS INDUSTRIAS como é o caso de Motores Deutz MWM no Porriño
ou de Exminesa na montaña de
Lugo, unha mina de chumbo e
zinc que pechan agora cando
aínda quedan toneladas soterradas nun chan que expropiaron a aqueles obreiros-labregos co "agasallo" dun posto de
traballo, mais agora nin terras
nin emprego.

UCRANIA, chamado o
graneiro de Europa, pola
súa producción de trigo, remolacha, patacas, etc., entre Rusia e Polonia, era a
segunda república máis importante daquela U.R.S.S.
agora desaparecida, e acaba de da-lo primeiro paso
para converterse nun novo Estado europ~~· Con, cin~uenta e
dous millons de habitantes, a súa poboac10n esta fenda pola
desfeita da central nuclear de Chemóbil, e agora non quere saber
nada nin de armas nin de enerxía nuclear.
PEQUENAS EXPERIENCIAS de promoción e atención
ós máis necesitados está a
xurdir a cotío entre nosoutros,
e non teñen cabida noutros
medios de comunicación máis
centrados noutras causas. Hoxe
falamos dunha parroquia que
San Román de Lousada
está a prepara-la súa rectoral
• SAMOS •
coma centro de acollida dos
maiores, Lousada... É un dos froitos dunha fundación que nace
arredor de Samas para axudar ós máis vellos.

Aviso ós subscritores
Estamos mandando os reembolsos da subscrición de 1991. Desculpade se alguén tivo que pagar dobre,
reclamádenos e avisade para o ano que vén.

Recorta e envíanos a: IRIMIA Apdo. 980 - SANTIAGO
Quera subscribirme a IRIMIA
(Subscrición por un ano: Normal : 2.000 pts
De apoio: 3.000 pts

O
O

(1)

Nome ..............................................................................................................................................................
Rúa ou parroquia ...............................................................................................··············································
Cidade ou concello ........................................... Código postal e provincia ................................................... .

BOLETÍN DE DOMICILIACIÓN (Só para os que queiran domicilia-lo pago)
Banco ou Caixa de Aforras ...............................................................................................................·· ·. ·... ·······
Domicilio da Sucursal ..............................................................................................................·.··...... ···············

Vila ou cidade .................................................................. Provincia

............................................................. .

Titular da cta./libreta ........................................................................................................................................
Nº cta. ou libreta ..............................................................................................................................................
Sírvase atender ata novo aviso, e con cargo a miña canta, os recibos que ó meu nome lles sexan presentados
para o seu cobro por IRIMIA.
(1) Sinalar cun (x)

=

En ............................. a .......... de ........................ de 199 ............ .
Atentamente

O SECTOR ALIMENTARIO COMIDO POLAS MUL TINACIONAIS que invaden as pe·quenas e medianas empresas familiares con tecnoloxía atrasada, así a multinacionalNormandaapoderouse da leiteira Larsa ante a
pasividade da Xunta; a
Doux francesa mercou taménneste ano a Avícola de
Galicia {Pontevedra); varias granxas de acuicultura (cultivos ·na auga, neste caso
marirña) están tomadas totalmente -como a de Merxo en
Muxía- ou parcialmente coma outras da c.omarca do Grove ...
UNHA
EMPRESA
QUE MEDRA SEN PARAR é a Administración
da Xunta c?h preto de sesenta e cinco mil traballadores, e cento dezaoito
"xefes" que só eles cobran, segundo estes Presupostos, setecentos trinta e cinco millóns de pesetas (Presidente, conselleiros, Directores Xerais, etc.). Estamos falando dos funcionarios e dos eventuais das diferentes
consellerías que a X unta do PP prometera reducir, pero que,
nestes momentos están a medrar.

A MOBILIZACION DO
DOUS DE NADAL de
agricultores, obreiros, estudiantes, .... é o comezo
doutra serie de actividades
contra as desfeitas que está
a padecer Galicia neste
tempo. Contra a destrucción
de emprego .e pola reindustrialización de Galicia
estánse a mover sectores do
país, mentres tanto o señor
Frag·a, que segue a viaxar
polo estranxeiro, mandou unha carta ó señor González
para falar sobre a crise, agardamos que neste caso Correos
funcione ben, e non tarde dous anos en mandar contestación, como tardou en reaccionar a actual Xunta.

O ORFEON TERRA A
NOSA, que este ano cumpre vintecinco anos da súa
fundación polo padre Feijoo actuará o cinco de
Nadal en Lisboa, dentro
dos &ctos da Semana de
Galicia, despois de moitos
anos de creación e arte ...
Tamén nestes días actúa no mesmo escenario o Centro
Dramático Galego que.representa "O incerto Señor Don
Hamlet, Príncipe de Dinamarca" de Alvaro Cunqueiro.

A INTEGRACIÓN DOUTRAS CORRENTES NO
BNG é un dos obxectivos acariciados no VII Congreso da
UPG a celebra-lo día catorce: Reforza-la fronte de todos
aqueles que apostan pola autodeterminación, ó mesmo tempo
que rexeitan termos coma "dictadura do proletariado", aliándose na defensa da soberanía nacional sen esquecer os principios do materialismo histórico aplicados a realidade de
Galicia.

OS PREMIOS NOBEL teñen asúacitaanual arredordo
dez de N adal, celebración dos Dereitos do Home, por iso
salientámo-lo labor da Nobel da Paz, a birmana Aung San
Suu Kyi, unha desas mulleres fortes orientais que están a
loitar contra a dictadura do seu país dun xeito non violento.
Desde o golpe de Estado de 1962, o terror sementa de morte
e tortura este país no que leva varios anos detida a líder
birmana.

Touros e beneficencia
Por Xabier Losada

De todos é sabido a afección ós
touros en Galicia. Dende o século
XVI ata 1967 viñéronse celebrando ..__-~-~___,
na Coruña (e supoño que tamén en Pontevedra) diversos
espectáculos taurinos.
Dende que comenzaron estes espectáculos, a beneficiencia estivo presente neles; e agora que nesta cidade
volveron as corridas alédame saber que nesta nova etapa
tamén a beneficencia ten o seu sitio. Coma a que se
celebrará o dia 14 do mes de N adal polos damnificados
nos últimos naufraxios.
Sabémo-la raigame que teñen os touros na nosa cultura
aínda que non poidamos dici-lo mesmo da súa linguaxe,
xa que está totalmente castelanizada ó igual cós atrezos do
festexo. Por iso pediríalle ós afeccionades que mirasen de
leva-lanosa cultura á festa dun xeito semellante ó dos
vascos.
E que non digan que non entendemos de touros,
lembrade a última faena : Soan gaitas e pandeiros e
comenza o "paseíllo" coa súa "cuadrilla" pola praza
(obradoiro). Sae o primeiro touro, un fermoso "Victorino" que é devolto ós currais por manso. O "sobrero" é un
magnífico exemplar da gandería de "Breogán", ben de
peso, con caste e "trapío", aínda que algo falto de defensas. Recíbeo con unhas "verónicas" (de reconversión
industrial) e unhas "chicuelinas" (de accesos a Galicia).
Unha vez templado, na sorte de varas castígano cuns
durísimos "pullazos" (de normalización lingüística) que o
deixan sen forzas. Dase espacio ó animal para que tome
aire e poida recibir ben os dous pares de "banderillas"
(cota do leite, reducción de capturas).

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA

O destro "Montero" en man brinda ó respectable (o
SERGAS), mágoa, caeu cara arriba, disque trae mala
sorte. Empeza a faena cun natural (de alta velocidade)
seguido cunha serie de dereitas (celulosas, policía autónoma, naufraxíos ). ¡Atención! O destro resulta collido (pola
tractorada) e sae despedido polos aires; o público berra
espavorido, pero "tranquilos, non pasa nada". Continúa a
faena autodefiníndose cun dereitazo (de nucleares) cando
salta un espontáneo pola "Beiras" que é retirado sen maior
problema. Empeza unha serie de afarolados cando soan as
bandas populares solicitando a fin da faena e ...
Que non digan que non entendemos de touros, outra
cousas é que non nos guste que nos poñan os cornos.
Gracias a estes destros pola sensibilidade coa dor das
xentes do mar.
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. Jesus Medín Roca

TERCEIRO MUNDO

.____ __.A sida en Africa é 70 millóns de veces maís noticiable ca en "Magic" Johnson
Mentres a opinión pública occidental se conmove coa
sorte que vai correr "Magic" Johnson, ignora que, ó
mesmo tempo, é outro continente, África, o que está
padecendo máis dramáticamente os efectos da SIDA.
Segundo un recente informe da OMS, uns 70 millóns de
africanos veranse afectados por esta enfermidade nos
próximos 25 anos, o que representa un 17% de toda a
poboación. Coma consecuencia de tan rápida propagación o límite da vida en África reducirase considerablemente nun futuro inmediato.

Timor Oriental: un xenocidio que non conta
para acada-la "Nova Orde Mundial"

MAR DE TIMOR
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AUSTRALIA

Boicot a Nescafé

Anque nos países ricos faga campañas en favor do
leite materno, Nestlé segue vendendo leite en po, ó
Terceiro Mundo, sabendo que iso prexudica gravemente a milleiros de nenas e nenas. Segundo a OMS e
UNICEF, cada 3 minutos morre un !acatante debido ó
uso de biberóns preparados en condicións de pouca
hixiene. Por iso, organizacións de máis de 60 países
comenzaron de novo (xa o fixeran en 1977) unha
campaña de boicot contra tódolos productos de Nestlé
e moi especialmente contra o Nescafé, o seu producto
estrela.

O recente asasinato de máis de 100 estudiantes, que
se manifestaban portando flores á tumba dun compañeiro, non é máis ca unha pequena mostra do silenciado
xenocidio que vén padecendo a ex-colonia lusa de Timor
Oriental, que en decembro de 1975 foi brutalmente
ocupada por Indonesia.
Este pobo sofre unha das represións máis brutai que
se coñecen. Calcúlase que o exército indonesio elimino u
amáisde200.000persoasdeentreos700.000habitantes
deste pequeno país.
A pesar do chamamento de Pérez de Cuéllar para que
se cumpran as resolucións da ONU sobre o dereito á
autodeterminación de Timor Oriental, os actuais dirixentes e gardiáns da "Nova Orde Mundial", non parecen
estar interesados polos sufrimentos e xustas aspiracións
deste pobo.

.
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ENTREVISTA

O problem
Do autoconsumo ó
En Galicia, a producción do leite para comercializar,
para aumenta-la renda da casa vendéndoo fóra, é un
fenómeno relativamente recente. Durante anos as
explotacións leiteiras dos labregos e gandeiros galegos
foron familiares e autárquicas, isto é, destinadas a
conseguir só aquilo que se consumía na propia familia.
I sto non quere dicir que non houbese unha importante
tradición gandeira favorecida polos abundantes recursos en pastos, pero o leite que se obtiña deste gando
destinábase principalmente ó autoconsumo, aínda que
unha parte tamén a vendían as leiteiras ou se levaba,

Do autoconsumo ó mercado.

transformado en queixo e manteiga, ás feiras. O que si
se comercializaba en mercados máis amplos era principalmente a carne -Galicia producía a terceira parte da
consumida en todo o Estado- e a súa venda proporcinaba áfamilia a maior parte dos ingresos que entraban na
casa.
·Para Jalar do proceso que levou ó agro galego da
situación explicada á actual, con tódolos problemas "guerra do leite" - que esta última trae consigo, tivemos
ocq,sión de Jalar con Antonio F ernández Oca, Pe rito
Agrícola e Axente de Extensión Agraria.
.·

centaxe é dun 95%. Unha soa commente leiteiro.
pañía
danesa -amáis grande daquel
Ademais, aséntanpaísproduce máis leite ca toda
se en Galicia indusGalicia xunta. Estes son os compe- ¿Por que se produce o
trias transformadotidores
ós que nos irnos enfrontar
cambio nas explotación
ras de leite que,
gandeiras de Galicia?
hoxe, teñen maior · cunhas mesmas leis de mercado.
peso cás cárnicas.
A finai dos anos 50 ou
- ¿Como se chegou á limitación da
Desde
aquela non
principios dos 60, coinciproducción nos países da CE?
deixou de medra-la
dindo cunha transformaproducción.
- Todo productor deleite da Comución profunda na economía española e coa emi- Antonio Fernández Oca, Perito Agrínidade ten garantido un prezo básicola e Axente de Extensión Agraria
- ; Cal é hoxe a sico de intervención: cando o leite
gración a Europa -algo
"
novo en Galicia que sempre dirixira a
tuación con respecto ó resto do
líquido non atopa saída ó mercado é
almacenado polo FEOGA (Fondo
súa emigración cara a América- o
Estado?
Europeo de Orientación e Garantía)
gobemo prepara e aplica plans de des- - Galicia é a primeira productora unha vez convertido en leite en po
envolvemento e de divulgación de
seguida de Castela-León, Asturias e
ou manteiga. Isto levou a que paiínovas técnicas agrícolas e gandeiras.
Cantab:bi.a- cun 30% do que se obtén
ses coma Holanda, Alemania, FranUn dos seus obxectiyos é que se pase
en todo o Estado Español. A maior
cia
ou Dinamarca producisen moidunha producción basicamente destiparte do leite galego vai á industria
tísimo porque lles resultaba rendinada ó consumo da familia a outra
, pero só un 65 % do que alí se envía
ble
o prezo ofrecido polo FEOGA;
dirixida ó mercado.
é transformado en Galicia, o resto
así
que a P AC (Política Agraria
España, daquela, era deficitaria na
lévase a fábrica de fóra.
Común) limitou a producción de
producción de leite, producía menos
cada estado.
do que consumía, e Galicia reunía moi
boas condicións para converterse nun- europeo.
O leite paralizado
ha importante abastecedora do mercado nacional.
- ¿Cal é a nosa situación con res- ¿Como se fai ese cambio?
pecto a Europa?
¿Cando se empeza a aplicar esta medida?
- Aumenta o cultivo de forraxes destinaMentres que dese leite que os galedas á alimentación do gando. Introdúgos aportamos á industria, só un - No ano 85 a CE asigna a cada estado
ce e unha nova raza de vacas, a "frixo15% procede de cooperativas, en
membro unhas cotas cantidade de
na", de aproveitamento fundamentalDinamarca, por exemplo, esta porleite que se pode producir cada ano
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La do leite:

1

mercado europeo
Acta Única -que implica a
desaparición de tódalas barreiras comerciais- o goberno español vese obrigado a
aplica-las cotas de forma definitiva. Por esta razón, en
outubro <leste ano, presentou o plan que agora se discute e que pretende constituír unha Reserva Nacional
que permita a certos productores pasar dunha cota
provisional a outra definitiva e móbil.

- ¿Que requisitos esenciais
debería ter esa Reserva?

Só o 20% das explotacións galegas teñen máis de 1O vacas

referencia á producción do 82. As
cotas vcinse reducindo cada ano.
Isto no afecta aínda a Portugal, España e Grecia que non entran na
Comunidade ata o 86. Para poderen .
formar parte da CE, es tes tres países
tiveron que acepta-las cotas.

- ¿Como se leva a cabo aquí a aplicación das cotas?
- No ano 87 fanse as declaracións da
producción e asígnaselle a España
unha cota provisional con relación
ó que producía no 85. Dado o caracter transitorio da medida isto tivo,
na práctica poucas repercusións: En
Galicia seguiu aumentando a producción.
Nos anos 88-89 en España, debido a dous factores, ó gandeiro
págaselle máis o leite. Estes dous
factores son:
1. · Guerra das industrias ante a limitación da producción para conseguir proveedores que lles permi-

tan desenvolve-la súa capacidade.
2. A catástrofe nuclear de Chemóbil impide a grandes zonas productoras coma Holanda e Alemania exporta-los seus productos lácteos por estaren contaminados. lsto fai que se lles pague
mellor o leite ás nosas industrias
(que, así, poden aumenta-la oferta de pago para os gandeiros que
llelo vendan).
No 90 normalizase a situación
e entra en crise a industria láctea de
España que é anticuada e de pequena dimensión polo que non pode
competir coa europea. Prodúcese
unha reconversión que leva á caída
dos prezos do leite ata dez pesetas
por litro.

!

Perspectivas de futuro

- Desde o meu punto de vista,
o esencial é que sexa o suficientemente ampla para que
a todo productor de leite
galego lle poida ser asignada unha cota de polo menos 100.000
quilogramos/ano por unidades de traballo nela empregada. As explotacións
que non sobrepasen os 200.000 quilogramos ó ano, en ningún caso se lles
podería reduci-la súa producción.
Non fai falla ser moi listo para
decatarse de que o sector do leite en
Galicia necesita, que a Reserva teña
un carácter dinámico, para que cada
ano as explotacións familiares que
reúnan os requisitos poidan ir aumentando a súa producción ata facerse
viables. De non ser así, condenariamos á morte a case tódalas nosas explotacións leiteiras.

- Xa para rematar ¿cando é rendible
unha explotación leiteira?
- Para sacer medio millón de pesetas de
renda, se non estás endebedado, é
necesario ter 20 vacas e non vender
menos de 100.000 litros deleite ó ano.O

- ¿Que vai pasar no 93?
- No 93, coa entrada en vigor da

Beatriz García Turnes

RlltlA-9

PUBLICIDADE
Programa

de

cal

dade

bacter

olóx

ca

do

No leite, acalidade

está no que non se ve.
Conseguir unha boa calidade bacteriolóxica do leite é unha cuestión fundamental para sermos competitivos coas
rexións productoras europeas. Pero ademais, vailles traer grandes beneficios ós gandeiros, posta que as industrias
leiteiras priman o prezo do leite de boa calidade. E por riba, así mellórase a sanidade da explotación, facilitando o
control da mamite e dándolle unha maior calidade final a tódolos productos lácteos.
Para mellora-la calidade bacteriolóxica da explotación, cómpre seguir un programa cos seguintes puntos:
- Coidar ó máximo a hixiene ó muxir.
- Realizar unha desinfección sistemática das muxidoiras.
- Manter a punto as muxidoiras.
- Usar tanques de f rio no canto das canadas.
- Levar a cabo un tratamento preventivo con cánulas de
antibióticos cando sequen as vacas.
- Efectuar unha detección precoz da mamite.
- Segui-los programas sanitarios preventivos.
- Cumpri-los prazos de suspensión cando os animais estean a tratamento.
Acórdese ben de que a calidade bacteriolóxica do leite hao facer máis
CONSELLER A DE AGRICULTURA
competitivo, halle mellora-la sanidade xeral da explotación e, sobre todo,
GANDERÍA EMONTES
halle conseguir un mellor prezo por el.
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Severino Gestoso

MAREIRA

"Colectivo Vigo"

¿U-lo descanso para os mariñeiros?
O primeiro día do pasado
setembro, aparecía -coma publicidade- nos xomais galegos,
unha carta aberta asinada polas
representacións da pesca de
arrastre de Galicia dos portos
de Vigo, Marín, Muros, A Coruña, Celeiro e Burela, na que
os armadores amosaban o seu
descontento co Conselleiro de
Pesca, e a súa frontal oposición
ó artigo 84 do Decreto 262/
91 da Xunta de Galicia, que di
textualmente:
"As
embarcacións que estean incluídas no censo galego de buques de pesca ou que teñan
coma porto base algún porto da
Comunidade Autónoma de
Galicia e que realicen o arrastre costeiro ou litoral nas augas
de ámbito territorial de Galicia, deberán cesar na súa actividade e permanecer na súa
base coma mínimo dende as
00.00 horas do sábado ata as
24.00 horas do domingo".
O último venres do devandito mes, tiña lugar no Muro
(porto pesqueiro da cidade
herculina) o "simbólico" enterro do responsable da Conse-

llería de Pesca, que ó non nos
atopar precisamente no entroido, viña a demostra-lo grao de
crispación existente entre as
partes polo asurito do descanso
semanal.
Co século XXI ás portas,
discutir hoxe "o como e o cando" do merecido descanso dos
traballadores do_mar, ten -co
debído respecto- un só nome:
terceiromundismo. E con casos
así, non é de estrañar que ese
tren de alta velocidade que debería achegamos a Europa, non
só non apareza por estas terras,
senón que cada día se alonxe
máis.
E é que, cando o diálogo
"quere facerse" imposible, cada
partes~ aferra ás "súas razóns"
sen medida do tempo e creando
situacións de auténtico esperpento.
Así, é unha realidade incuestionable que a plataforma
continental galega (entendendo coma tal as zonas próximas
ás nosas costas onde se efectua
a pesca) está case totalmente
esquilmada, debido ós excesos
cometidos por todos -e aquí si

Mentres os mariñeiros miden o cable e os malletas, outros deciden por eles

Galicia ten pescadores e barcos en
tódolos mares do mundo. Pero por
non ter, non ten nin augas de seu entre
Silleiro (Baiona) e a embocadura do
río Miño.

que ninguén pode tira-la primeira pedra- ó longo de xeracións, e que polo tanto é preciso darlle descanso. Descanso
(biolóxico) que se logra coma
primeira medida (non única),
reducindo o número de días de
traballo dos buques, co que
evidentemente, o chamado
"esforzo pesqueiro" é menor.
Pero sucede, que os propietarios dos arrastreiros aseguran respectar ese necesario descanso, acollendose
á Orde do 30/7/83, na que
se fala de exerce-la súa
actividade nun promedio
de vintedous días ó mes,
dictada polo Gobemo de
Madrid. Preguntándose
que senso ten a expresión
"augas de ámbito territorial de Galicia", pois á
vista do "mapa" de
tranferencias, moi pouco
é onde a Comunidade Autónoma pode lexislar .
E é nis to onde radica o
grande problema, xa que
as augas onde a Xunta ten
competencias en materia
pesqueira, pódense considerar ridículas na súa

extensión, e non se correspon.,
den nin co seu potencial nin co
mínimo indispensable para tratar de facer unha ordenación
coherente dos recursos. Claro
que entender todo isto levaríanos a facer vale-los dereitos de
"naconalidade histórica", en
lugar de correr a anotamos no
"club dos 17".
En calquera caso, a medida
de Administración Autonómica, pode dicirse que foi ben
acollida en liñas xerais, xa que
se tratadunhamedida "autenticamente popular", pero olio,
que de aí ó populismo queda só
un paso, e son moitos os pasos
que quedan por dar: horarios e
condicións de traballo, habitabilidade, medidas hixiénicas,
convenios colectivos, etc, etc.
Así que esperemos expectantes
a que se confirme a vontade
social dos que corresponde
lexislar.
Mentres, a CEAPE (Confederación Española de Asociacións Pesq1:1eras) escribe ó Presidente da Xunta para tratar de
arranxa-lo problema dos
arrastreiros, e a Administración
Central plantea conflicto de
competencias polo devandito
artigo 84, soamente nos podémonos preguntar: ¿Para cando
un traballo e un descanso xusto
e digno para os nosos mariñeiros?.
O día que isto se consiga,
seguro que haberá menos loito
nas familias dos pescadores ...
aínda que a algún "despistado"
iso lle soe a outra historia.O
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BIBLIA POPULAR GALEGA

Xosé Chao Rego

Afame fai emigrantes (Xn 12)
Vimos xa a traxectoria inicial de Abraham que,
procedente de Xarán, no norte de Mesopotamia,
penetra na terra de Canaán. O seu pai, Terah, subira
de Ur Casdim ou dos caldeos aXarán. Os lugares que
disque visitou a patriarca son: o santuario de Xequem, que, sen embargo, pertence á tradición do
patriarca Israel; Betel, de Xacob, ámbolos dous no
norte. E, no sur, Mambré,preto de Hebrón, que este
si que é o lugar onde nace ron as súas tradicións. Máis
ó sur está Berxeba, do patriarca Isaac. ¿Que pasou
logo de estar Abraham en Mambré?
10

Houbo fame no país, e Abram baixou a Exipto, coa idea de quedar alí mentres
a fame seguise apretando (1). 11Cando xa estaban chegando a Exipto, Abram
díxolle a Sarai, súa muller: "Estou pensando na túa fermosura. 120s exipcios, ó
te veren, dirán: 'É a súa muller' . Entón a min hanme matar e a ti gardarante
viva. 13Dilles que es miña irmá, para que por mor de ti me traten ben a min e
gracias a ti salve a vida"(2).
¿Abraham mentireiro? O documento iavista, un dos
catro cos que se fixo a Biblia (chamado J, poque
emprega o nome de lavé -en latín- para Jalar de
Deus), elaborado no século X, quizais ó deixar a
Abraham algo malparado queira referirse ó reí
Salomón, amigo, coma o faraón, de ter mulleres (3 ).
O documento elohista (oufonte E, porque se nomea
a Deus non coma lavé, senón Elohim), que é de dos
séculos máis tarde (VIII), relata o mesmo episodio
(Xn 20 ,1-18) e trata de elimina-la mentira do comportamento de Abraham.
14

Cando Abram chegou a Exipto, os exipcios repararon en que a súa muller era
moi bela. 15Vírona tamén os cortesáns e gabáronlla ó faraón, de xeito que a muller
foi levada ó pazo (5).
Deus escribe dereito con ringleiras tortas. O "deus
do pai", do patriarca nómada, mantén a promesa en
medio dos atrancos:
16

A Abram foille ben por con ta dela. Adquiriu rabaños, gandos, xumentos,
servas, asnas, camelos (6). 17Mais o Señor inflixíulles ó faraón e á súa corte
grandes pragas, por causa de Sarai, muller de Abram.
Acaso toda esta historia familiar está pensada en
función do que logo será a presencia dos hebreos en
Exipto e a liberación por medio de Moisés.
18

Entón chamou o faraón a Abram para lle dicir: "Que fixeches comigo? ¿Por
qué non me aclaraches que era a túa muller? 19¿Por que me dixeches que era túa
irmá, deixándome que a tomase por muller? Agora aí te-la túa muller. Cóllea e
vaite" 2ºE o faraón deu ordes ós seus homes para que despidisen a Abram coa
muller e con todo o que tiña.

1. A emigración é distinta do
turismo. Os emigrantes son
considerados coma alleos
ó país e, con frecuencia,
son maltratados. Coma tantos galegos onte nas Américas e hoxe tamén en Europa. De aí que Galicia se
deba facer presente na emigración cultivando a fala e
cultura galegas -as raícespara que non vivan desarraigados.
2. Na alta Mesopotamia, de
onde procedíaAbraham, un
contrato de matrimonio
podía levar consigo a cláusula de adopción da esposa
coma irmá.
3. O documento J ou iavista
tamén lle atribúe esta lenda
de facer pasar por irmá ó
patriarca Isaac, "fillo" de
Abraham (Xn 26,1-33).
Tanto este documento
coma o E (elohísta) falan
do rei Abimélec, rei dos
filisteos. Pero isto constitúe un anacronismo (está
fóra de tempo), xa que os
filisteos (que lle dan nome
ó país de Canaán coma
Palestina), deberón de entrar en Canaán cara ó ano
1185, é dicir, bastante
tempo despois damorte dos
patriarcas.
4. Amonogamiaoumatrimonio dunha soa parella non
estaba establecida naqueles tempos.
6. A "salvación" aíndaeraconcebida coma intrahistórica, traducida en riquezas.
Israel tardou séculos en
descubi-lo premio trala
morte : a resurrección.
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Dussel: Un ha voz latinoamericana "subvertora" da historia
dasruínasdun mundo que
se me vén de derrubar
estrepitosamente.

¡Alucinado, confuso,
desconcertado! ¡O corazón tremelicante de pavor~s; a mente, case bloqueada, a penas tremeloce entre evidencias,
dúbidas e contradiccións! ¡Coma un náufrago, impotente e desamparado, nunha turbolenta tremolina de ideas
fulgorantes e sentimentos antagónicos! Non:
aquí e agora, non son
quen de expresa-lo estado do'meu espírito, aínda asombrado pala catarata de datos e estremecedoras interpretacións coas que Enrique
Dussel Ambrosini nos
deslumbrou nas tres conferencias pronunciadas
na VI Asemblea de
Subscritores e Amigos
de Encruci-llada. Esta
crónica de urxencia para
a fraternal IRIMIAxorde,
pois, dese espí rito caótico , que emerxe, coma
lacerado supervivente,
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Dussel revelouse
coma un formidable acopio de saberes e experiencias adquiridos nas
universidades máis prestixiosas do mundo e pala
vivencia en contacto directo coas culturas máis
diversas, dende as amerindias ata ás malásicas,
pasando palas afroasiáticas. E non digamos xa as
europeas. E esta voz latinoamericana, consciente
e autenticamente profética, pode subverte-lo sentido mesmo da Historia
Universal.
A luz proxectada pala
cosmovisión de Dussel
pode chegar a fulmina-lo
tradicional e hipócrita tremiñado que sustenta á
Historia de Hispanoamérica, erixida sobre a trama, case sempre criminosa, dos intereses dos vencedores; pero coa sistemática preterición e cruel
indiferencia dos sanguinarios sacrificios das súas
victimas. Esas que, con
toda seguridade, non estarán representadas na
"Expo 92" de Sevilla, que
pretende celebrar, con
pompa, o "V Centenario"
do que oficialmente e
eufemísticamente se vén
denominando "Descubrimento e Evanxelización
de América". Porque, de
acorde con Dussel, ese
"descubrimento" transmú-

tase en "encubrimento";
esa "evanxelización", en
conquista a espada violenta; non co espírito do
Evanxeo; o "encentro" de
dous mundos devén "encontronazo".

plicadas polos propios
terratenentes criollos, sicarios sucursalistas dos
intereses do xerdarme
norteamericano. Arximiro López confirma este
xenocidio ominoso.

Así se perfilou tamén
na Mesa Redonda. As
ideas de Carlos Sixirei

Digno broche final foi
a eucaristía dirixida polo
crego-poeta Manolo

Paredes sobre apresencia de Galicia en América
apuntan na dirección dese
encontronazo. As experiencias de Manolo Suárez, que, en 1958, neniño
de Montevideo, confirmáronos nesa mesma idea.
Pero, sobre todo, o testemuño vivo, actual, estremecedor que nos deu a
misioneira Mari Mar Revuelta,. da masacre que o
capitalismo internacional
está a realizar nas
inmensidades do Brasil é
a confirmación definitiva
de que as crueldades daqueles aventureiros españois son agora multi-

Regal. Coa Victima do
Gólgota, estiveron presentes tódalas víctimas
inmoladas en Centro e
Sudamérica á insaciable
sede de sangue do Becerro de Ouro do Norte.
Con connivencias da
lgrexa Oficial. Por eso, o
patriarca Beiras remata:
"Acóllenos, Señor coma
teus tillos pródigos" .o

Manuel Dourado Deira
Mestre e Avogado. Rianxo

Carta do Brasil
Antonio de Assis Ribeiro envíanos este
artigo para nos achegar un pouco máis á
realidade que vive o seu pobo. Respectamos
a lingua orixinal na quefoi escrito, e pregamos des culpas polos posibles erros de transcrición que o noso descoñecemento do seu
idioma poida orixinar.
1.- O Brasil: quem é?

As CEBs: comunidades
eclesiais de base -"um novo
jeito de ser Igreja" - viva de
eclesialidade, de sentimento
de perten9a a Igreja de ser
Igreja ambulante e de rela9-ao

dariamente marcha lutando

Fe-Vida. É belo, maravilhoso, ver exemplos de auténticos cristfaos que n-ao reduzen
seu ser católico ao "assistir"
urna missa semanalmente.
Os religiosos colaboram
com urna atua9-ao imprescindivel nos mais diversos campos . de urgencias principalmente nas áreas mais desafiadoras como trabalho de
conscientiza9-ao popular, in-

s-ao os problemas. O problema .

pola justi9a, igualdade, paz e

dios, jovens drogados e meno-

é estrutural: sócio-politico, só-

bem-estar.

res abandonados, trabalhado-

potencia mundial. Paradoxal-

"O Brasil é a terra do
carnaval! "É o país do samba e do fu tebol!" "É o gigante da América do sul !" É o
corpo que·garda "o pulm-ao
do mundo"! "É o país das
maravilhas!" Este foi o último bonito refr-ao que ouvi a
respeito do meu país. Milhares de turistas de todos cantos do mundo marcham ao
Brasil ... Deparam-se coma
beleza da Amazonia, coma
maravilhosa Río de Janei-

mente, seus habitantes s-ao pobres e miseráveis. Acondi9-ao
de vida ou qualidade, é urna das
mais baixas do mundo.
Tudo isto porque brutais

orgamza9-ao dopovo que, soli-

res explotados,

cio-economico, morais ... Por
enquanto, é um gigante doente! .

3.- ''Um novo jeito de ser
lgreja".

2.- Os brasileiros

ro ... etc. Mas sao pouquíssi-

Continuamente insatisfeito

Onde grandes ao os proble-

mos os que chegam a collhe-

coma condi9-ao do pais obra-

mas sociais-morais a 09-ao

cer a outra face da medalha

sileiro ri em vez de chorar...

evangelizadora da Igreja é mais

Brasil.

Mas nao adiante chorar! so-

desafiada. O "Eu vim para que

Também é a "terra do

rrindo aposta na esperan9a

contraste", da contradi<;ao,

"contra toda esperan9a" que o

todos tenham vida e a tenham
em abund-ancia" (Xn 10,10)

da convivencia "pacífica"

amanha será melhor. Pacífico,

comporta um anúncio evangé-

dos opostos onde a miséria e

sorridente, amigo, acolhedor e

lico integral que vai ao encon-

o luxo, o pobre e o rico sao

afetuoso, entre os muros do

tro do homen todo e o promove.

visinhos morando lado a lado

luxo e da miséria ele vai vi ven-

cada um usu:fiuindo daquilo

do driblando a morte com seu

É o papel da Igreja. Os sinais de
morte como a viol -enci a ,

que a sua condi9-ao

jeito singular de ser.

lhe

ofrece: um o luxo, o outro o

Tal vezpare9aquesejauma
massa de 150 milho-es de

injusti9a, imoralidade politica,
opress-ao, etc. s-ao causas de
posicionamentos proféticos da

lixo.
E un país riquíssimo com

inconscientes, mas nao é as-

Igreja que quer anunciar a vida.

matéria prima abundante, com

sim. A consciencia social já é

Isso incomoda a muitos ...

milhoes de km de terras fér-

notável. As manifesta90 es na

Mas esta Igreja é o povo

teis para agricultura, com um

defensa de urna vida mais dig-

crente que tenta de vi ver sua fé

solo rico de minérios, etc. Eco-

nas ao evidentes e persistentes.

na comunhao, no servi90 e na

nomicamente o Brasil é a 8ª

É relevante em todo o país a

solidariedade como outro.

prostitutas,

etc.
O número de voca90 es sacerdotais e religiosas ainda é
pouco em rela9-ao a propor9ao
da miss-ao ... Todavia é significativo o número de jovens
(rapazes e mo9as) que, deixando o egoismo de lado,
apostan suas vidas numa en.trega amorosa de servicio aos
mais necessitados entrando na
vida religiosa ou sendo voluntários missionários.
A juventude morea a sua
presen9a coma anima9ao que
lle é propia, a alegría, o entusiasmo e sugestao de novas
formas de a9ao. E assim, jovialmente vai dando sua colabora9ao

necessaria para a

constru9ao do Reino. O

Antonio de Assis Ribeiro.

RlttlA 15

A FALA É CAMIÑO

Xosé Chao Rego

Cata que si

o

guímaro sónvolo eu. Hai poucos días, Lola, alumna miña
da lila de Arousa falou dun

ghímaro (coa natural e lexítima gheada
da súa terra) e ós poucos días, Samuel,
un rapaz da Ramallosa, ó pé de Santiago, que le esta nosa revista, díxome que
a súa nai coñecía esta palabra, equivalente a túzaro, prodedente de "jíbaro".

¿Pido, logo, perdón? Cata que si, xaora: claro que si. O verbo catar, sobre o
que cumpriría volver algún día, goza de
varios significados.
Supoñamos que a un n1eno lle mandan
alindar, palabra ben linda que significa
levar a pace-lo gando, para que non
tra pa e os lindes ou lindeiros; pois
b n, a e e rapaz pódelle dici-lo pai,
and xa ch ga o serán, unha miguiña
ant d qu anoit za: "neno, vai cata-

-las vacas", que é o mesmo ca ir por
elas, buscalas.
Catar ( do latín ücaptare") adquiriu
diversos significados distintos ó orixinal de captar, por exemplo, a atención,
e isto que vos vou contar non é unha
cuestión capciosa ou de engano. Non.
Sobresae o significado de buscar, pero
amén ten o de collbr ou recoller algo:
"Vai catar un feixe de herba", ou o de
tirarlles (ou sacarlles) o mel ás colmeas
ou cortizos, ou trobos: ese mel que
teñen nas entenas du panais.

E alguén preguntará: ¿préstache o mel?
Eeurespondo: cata que si, sobretodo ese
con que me agasallmi, na última Romaxe,
ese crego apicultor que é o Sabino, a
quen lle dixen: "Ti e-lo bo apicultor e
estas son as túas abeUas". Un gran rapaz
o Sabino, xenerosd promotor, na súa
parroquia, desta mehflua industria.

O CANTAR DO IRIMEGO

~A LE'>' DE COR>:UE.&8 ~

(QUE. bl f~--
(QUE A ~y E:RA Dt: COR CÚ)
~

i\,

'~

Fóra da Constitución,
cal por se riba estivese,
petoulle facer a un tipo
a lei Corcuera ou "cor cu ese".
Ahonda con que sospeiten
que tes delito flagrante:
péganlle un couce á porta
e a policía pra adiante.
Suplantado ven os xuíces
o seu papel; pero a Europa
bogando polas dereitas
todo lle vai vento en popa.

Unha marte en cruz
para a recbnciliación total
e definitivA da xente con
Deus.
Lago, desde aí, a tarefa diaria dunha reconciliación de persoas e de pobos, que t;ada día se ve
máis urxerlte e necesaria.
Mentres, centos, miles,
millóns de inocentes que
pandan coa cruz amarga
da vida e da historia

¿Que decir da desmesura
da medida singular
que prós drogradictos quere
o Partido Popular?
Entre outras "xenialidades"
arróganse o dereito
de pillar ó drogadicto
e ás 1O mete/o no leito.

É de botarse a tremer
sobre o que pasa en España:
o peixe gordo anda ceibe
e ó pobre "pringado": ¡caña!

