REVISTA
QUINCENAL
DE CRENTES
GALEGOS

.
i
~

~ ;
I

. '•

A

L·oitandó polo futuro

~

EDITORIAL

O TRASNO

Don Xosé Fernando

A pobreza oculta(l)

Na cidade de Pontevedra, aínda contravindo ordenanzas
municipais que prohiben dedicar unha rúa en vida, e que
o homenaxeado dictara sendo ráedor da alcaldía, hai meses
uns apelidos cumpridamente eufónicos violaron o: mandato
facendo merecido honor á cidade e. ó seu fillo, o profesor
Filgueira Valverde. Agora 9 personaxe, a punto de cumprilos 90, xace nos rexistros funerarios da s~a cidade ·natal.
Queremos render testemuño de admiración a unha persoa
que foi sendo recoñecida con serodios doutoramentos de
honra -honoris causa, dise na linguaxe académica-, e a quen
tanta se lle debe tras de longa etapa de esquecemento, se
non de reticencias. ·
Coma outrora a Álvaro Cunqueiro, e salvando as
diferenciais, que son de ta~año, don Xosé veu sendo víctima
da súa dependencia política e, máis concretamente, da· súa
afección ó anterior réxime. Moitos esquecen que non se
tratou precisamente dun acomodo circunstancial: Filgueira
Val verde era, nos tempos da República, un convencido home
de dereitas que profesaba un galeguismo católico e ó que
o nacional-catolicismo franquista lle tivo que soar mellor
có programa anticlerical republicano.
Facerlle pagar co "esquecemento a súa coherencia
ideolóxica parece algo inxusto. Filgueira Valverde era un
. abi , acaso o maior dos nosos tempos en Galicia, e aí queda
a , úa obra. Poida que i o se deba ó seu ambicioso talante
humano: nunha sociedade competitiva coma a nosa quizais
sente mal a competencia de quen por idade se debería
supoñer fóra de combate; esquecendo que as árbores morren
de pé, non aturamos que alguén se resista a entrar na terceira
idade laboral. E Filgueira finou coma un carballo.
A luctuosa efeméride tráeno-la lembranza do perigoso
que é o casorio entre nacionalismo e relixión, advertencia
que nos cómpre ter en conta ós irirriegos. O galegui~mo
naceu, no século XIX, de mans de católicos progresistas,
tales coma Antolín Faraldo, pero axiña se fixo laico. Pero
sempre houbo católicos galeguistas -Alfredo Brañas é o
expoñente máximo-, que entendían que ser católico e galego
eran connaturais.
A esa idea uníronse posteriormente os homes sensibilizados por un gran crente e conservador: Antón Losada
Diéguez. Xente moderada coma Otero Pedrayo e pers~naxes
cunha dogmática compulsiva coma Vicente Risco procl~
maron un galeguismo católico.
O nacionalismo -que en Irimia profesamos-, ten o perigo
da sacralización: aí está o nacionalcatolicismo, tan presente
na oficialidade galega, xa aquí denunciado e que o presidente
da Xunta, seguidor do católico integrist'a Alfredo Brañas,
egue a cultivar facendo de padriño do sacramento. da confirmación. O nacionalismo dun cristián só se xustifica se,
lonxe de er poder político, é un servicio para que o pobo
-en linguaxe bíblica, os pobres-, manteña a súa cultura, a
úa fala o eu territorio rion estragado polos intereses
ba tardo do capital.
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Daniel López Muñoz
No asolagamento por lixo do
barrio do Portiño haivos .moito
simbolismo de Dios Nuestro · Señor.
Poucos arrabaldes das cidades
~alegas -aínda que en todas hai o
seu-, concentran na súa humilde
historia, que ninguén escribirá,
tanta carga de marxinad.ón, e na
sú~in-decente Pt'.quenaxeografía, ·
tanta densidade de miseria por
.m~tro cadrado. O Portiño veu
sendo, por ~écadas, e iso imprime
carácter, a gran reserva de exclusión.
social
coruñesa,
estratexicamente afastado, o gran
fomecedor de materia prima para
a Protección de Menores.
Por 1aquilo da variedade de
razas, foi o Bronx do país, igual
que as filloas son as nosas crepes
e o rosal con agulla o champagne
enxebre. Un barrio lumpen con
tódalas da lei, _isto é, con pouca
lei, onde os · nenos xitanos competían con .paios e moinantes, na
arte de sobrevivir a todo custo,
que, en definitiva, deixémonos de
lerias, ~ o que tacemos os máis,
,aínda que con menos miseria e
mái~ hipocrisía. E así, cada casa
ten un drama por detrás, un rosa.rio de argumentos de culebrón,
que confirman que a realidade é
máis incrible que calquera
telenovela.
O gran vertedoiro de Bens,·
que se erguía coma montaña .
totémica por detrás, era, curiosamente, un medio de vida. Moitos
portiñeses entendían, mellor que
calquer~ ecoloxista temporeiro,
que o lixo é riqueza. Porque iso

só se entende de veras dende a
pobreza, aínda que un ~on teña
pícara idea do significado da
palabra recicl~r.
A excreción da cidade -¡tome
finura!- foise acumulando coma
muro de segregación: o telón de
residuos. Ata o punto de que os
pobr~s que vivían da varredura
quedaban ocultos pola varredura
mesma: E tanto que ocultos: a
montaña cae, mira ti que sorpre. sa, ·e a pouco máis cobre o barrio.
Bonita estampa para a gloriosa
Domus, museo do Home, que
·non é preciso ir a países exóticos
para ver tipos distintos e xeitos
de vida o rixinais.
<
A historia do Portiño é, ·
descamadamente, a~dos barrios
pobres das cidades farturentas.
Un problema oculto e aprazado.
E sucio, a fe. ~gora, os veciños,
acobillados no pavillón de Riazor,
onde non' se deixa pasar ós
xomalistas, din que de volver,
nadiña. Que· queren un informe
de sanidade porque aló abaixo ·
hai ratas coma coellos. E a cousa
ten a saúa gracia, a pesar de ser
dramática, porque os munícipes
.están desconcertados co inoportuno descubrimento público da
miseria agachada n.o .patio
traseiro. ¡Con el tan.tazo que fuera
la noche anterior el concierto de
los Deep Purple en el Coliseo!
Nota:
(1) Co pemtj.so de Ramón
Muñiz , a quen lle collo
emprestado o título do seu últinlo
libro.

FEITO EN
PAPEL RECICLADO
EDITA: Empresa periodística A IRIMIA
DIRECTORA: Carmen Puente Fernández, 15705 C/ Pombal, 30 (Santi¡¡.go Telf.: 585330.
MESA DE REDACCIÓN: Daniel López Muñoz, Xosé Chao Rego, ·Carmela Capeáns
Leis, Mariano Guizán Sánchez, Luciano Pena Andrade , Manolo Regal Ledo, Sara
Paz Quiñones, Luis Gómez Aldegunde , Pedro Pedrouzo Devesa. ·
COLABORADORES: Victorino Pérez Prieto, Xosé A. Miguélez, Alfonso Blanco Torrado, 'xosé Lois Vi la.r, Marta Sopeña, Gumersindo Campaña, Tereixa Ledo, Colectivo "A
Rella" (Antonio Fdez. Oca, Eliseo Mig~élez, Constantino Mariño, Tonecho Meixide Fde·z.)
Anxo Maure Mosquera, Francisco Carballo, lintxu, Pepe Coi ra, Mario Cambeiro, X. M.
Lema Súarez, Manolo Sordo Villar, Fe.o . Lorenzo Mariño, Lois Ferradás, Madó Domíngyez,
Xesús Ferro _Ruibal, Moisés Lozano_ Paz, Clodio _González Pérez, Manolo R. Bermejo.
SECRETARIA E ADMINISTRACION: Apdo. 980 - Santiago de Compostela
Telf. : 981 - 59 01 42 (De 3 a 5). Subscrición Ordinaria: 2.500 pts. Real: 3.000 pts.
De Apoio: 5.000 pts.
CONTA: Caixa Galicia, CC/2091-0349-45-3040005822 - Urbana nº 8 - Santiago
Caixa Postal CC/1302-6000-83-0017905488
DEPÓSITO LEGAL: C-1417-81
IMPRIME: Graficolor MINERVA

BOA NOVA

Manolo Regal Ledo

Solidarios cos labregos
Tocho (filio): Papá, ¿e de onde . vés,
que chegas tan tarde?; xa hai un anaco
· bo que acábamos de xantar.

Ma:rcelo (pai): Xa volo dixera: fun á
manifestación dos labrego"s. contra a
supertaxa.

Silvia (filia): ¿E que é a supertaxa,

Fraga de que vós berrabades, pero el
traballaba !

Marcelo: O Fraga, o Fraga ... O Fraga,
como está ben subido no seu cabaliño,
nin sequera se dec~ta, ou se quere
decatar, do que está pasando no ~ampo
galego.

papá?

Toña: Terei, logo, que rezar un rosari<?
por
· todos eses problemas, a ver se
Marcelo: Unha trangallada, unha
maneira de lle privará xente do campo · Deus lles dá unha solución, porque <?
que poi da vivir con dignidade do qu'e é vós ...
traballo que máis se Mes 1 aquece, que · Marcefo: Rece o que queira, pero se

,,
I·

¡XESUS, QUE ESCA·N DALOSO!
Domingo 26 do.tempo o~rdinario
Mt 21, 28-32 -- 29 de setembro
E~ta pequeniña parábola que conta
o Evanxeo non fala de que
teñamos ou non que obedecer ós
pais, ós superiores, ós que manden. Fálanos de como a obediencia cómpre sabela practicar ben
e con tino, porque hainos que
aparentan cumprir e segui-lo
mandado de Deus e non teñen
idea de por onde anda Deus, e
hainos que, sen ser tidos por
cumpridores con el, escoitan a
sú~ voz e andan firmes polos seus
camiños. Pasou isto nos tempos
de Xesús e pasa tamén hoxe.

* * *

SERVIDORES,
NON DONOS
I

é, en Galícia, o de producir leite.

Siivia: Pero ti non. .es labrego_~ papá,
· ¿por que fuches a esa manifestación?

con rezar pretende conseguir qq.e Deus
se poña da nosa parte, anda moito ó
revés, porque Deus xa lle está tamén
da· parte dos labregos; vostede sabe
_ moi ben que cando o máis· pobre berra
reclamando-os seus dereitos, esa mesma
voz é a voz de Deus.

Marcelo: Silviña, filla, fun porque h~i
·que estar do lado dos que loitan pola
súa dignidade; mbito non faría, pero un
máis funo, e non viña á casa tranquilo·
se non facía corpo cos meus amigos; · Toña: Menos lerias, Marcelo. ¿Vasme
a xente do campo.
dicir; logo, que tódolos que berrabades
Silvia: ¿E berraches cóma os máis?
polas rúas de Santiago eráde-la voz de
Marcelo: Berrei, ¿e logo?, ~ todo D_eus?; ¿non te. estar_ás pasarido unha
canto puiden, para a ver se se· decatan miguiña?
os-que mandan de que xa está ben de
abusar das persoas e dos grupos sociais
ill:ais débiles.

Toña (avoa): Moito berrar, moito
.berrar, ¡se escoitára-Io que dixo o

· Marcelo:

Pois ~

mamá, soa un pouco
pretensioso, pero eu ere~ que Deus
p:iesmo percorría connosco os camiños
da protesta; iso é o que me di a fe que
eu teño .

Do~ngo 27 do tempo ordinario
-M t 21, 33-43 -- 6 de octubro
Nas nosas mans témo-la riqueza
do Evanxeo; somos servidores
del. Pero esta riqueza pódesenos
retirar, se non facemos que dea
froitos de xustiza e de apoio ós
máis débiles. Deus séguenos a
mandar enviados seus, que nos
chaman á irmandade fonda e total;
as voces que nos chegan desde o
Terceiro Mundo reclamando amor
no reparto xusto dos bens da terra
son hoxe o reclamo principal de
Deus. ¿Estámoslle facendo algún
caso?
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A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado.

A SOLIDARIEDADE TERRITORIAL tan cacarexada
nestes días como consecuencia
do pacto PP/CIU non ten cabida para Galicia que sempre
se sentirá magoada pola cesión
~,,.,,.~~-.....=~~~~'&:1
- dun trinta. por cento do IRPF
sen topes. Así se Catalunya ,
recibe 'un cincuenta e tre~ por cehto, nos nin a metade:
o noso país uns sesenta mil millóns de pesetas menos e
cinco anos. A subvención niveladora que promete o Estado
non amaña nada pola falla de concreción nos criterios e
nos prazos. Galicia beneficiaríase con outras medidas como
a transferencia do IVE, matriculacións e outros tributos.

A CAZA debe de
estar acompañada
·cada volta dunha
meirande preparación
dos seus practican- ·
tes. . Tiña que estar .
regulada por uns técnicos e xestores que arbitrasen cada ano" en qué zonas pode
ser factible ,a caza, t~mpada a tempada. Non se pode
esquecer que as especies cinexéticas son patrimonio de
todos e esixen un resl?ecto, mesmo para o equilibrio da
natureza onde a persoa é un integrante máis, pero ngn un
depredador. Entre os c·azadores hai vanas materias pendientes, a máis importante é a da conservación da natureza.

MÁIS COTAS, agora tamén para o
bacallao e o fletán, despois de que a
Comisión Europea se repregasé ante
os intereses de Canadá, prexudicand6
a tódolos pesqueiros da península. Un
corenta por cento menos de capturas
no vindeiro ano (só s.eis m:iJ toneladas
fronte ás once actuais). O. agravio é
tan noxento que aquel Estado americano resérvase unha cota do nóventa
e cinco por ' cento nas súas augas
territoriais fronte a un cinco pró resto. Recuperamos hoxe
esta pinga de humor de Lavandeira en «Ü Correo Galego»
naquela «guerra do fletán» de hai uns meses.

A POBREZA foi o tema dun congreso convocaqo pola Igrexa p.estes días ·en Madiid, ó
que asistiron representantes galegos. As _cifras abraia:h: oito millóils de persoas neste;
Estado con rendas de menos de vintedúas
mil p'esetas mensuais. A metade dos parados
en Europa son xa de lor:iga duración, a meiade
son mulleres e un trinta e dous p9r cento teñen menos de
vintecinco anos. Para atopar propostas sociais inmediatas
para loitar contra a pobreza que nos envolve aquí ternos que
le-lo libro de Ramón Muñiz: «0 pobo oculto» publicado en
«A Nosa Terra» e mollarnos en organizacións como a «Rede
, Galega de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social»
(REG.ÁL), na fotografía, Xácome, un dos seus animadore~.

1

Agárda~os

<
E
-w
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Velaquí a foto da casa que nos emprestan
para os Sábados Bíblicos~ que no mes
de outubro irnos renovar, dada a expe- ·
riencia positiva do pasado curso . .
Chegados á igrexa de Bastavales, e
aparcando ali_, a 300 metros está a aldea
de Bemil onde, de 11 a 2 da mañá nos
atoparemos de acordo con este .calendario:

19 outubro

9 novembro
14 decembro

11 xaneHo

12 abril

8 febreiro

1O maio

8 marzo

14 xuño

Bas,tavales

PARA QUE NON NOS INV~DA O LIXO como aconteceu no Poi;tiño da Coruña, terµ.9s que tomar medidas, coma os
«Trapeiros de Emaús» que levan moitos anos recollendo coüsas que outros tiran polos vertedoiios do mundo para conv.ertelos
en útiles e recuperalos, e con cartos da súa ven~a están a ereai emprego para marxinados. Son máis de catrocentos equipos
empeñados nesta tarefa. ü_s veciños do Portiño, marxinado_s en case todo, teñen que seguir aturando non só o cheiro do
vertedoiro, tamén todo tipo de trabas sodais. Esquecidos polos poderes pero queridos por algúns como o :Padre Amador
· Vilra, que un .día abandonou o Convento dos Capuchillos 'da Coruña para vivir naquel recanto e foron creando o seu centro
1
cultural · e acollendo a moitá xe;nte . nova. Hoxe segue na Baiúca coa súa «Cidade dos rapaces» chamada Agarimo.

GREENPEACE cumpre
vintecinco anos en setembro,_
xa · convertida na verdadeira
«internacional» da e~oloxía.
Só en Galicia conta con dous
mil setenta e un socios, representados no consello por
Guillermo Femández, que foi
un dos animadores de Biotopo en Oleiios e Helena Aguete.
Os seus «soldados verdes» están a loitar en varios frontes
e os seus barcos atravesan tódalas ~ugas pára impedir que
sigan sei:ido máis vertedoiros de res,iduos ... O novo equipo
directivo trabilla para que se fagan frigoríficos «e~olóxicos»,
. motores . con moito. menos consumo de .carburantes,
construccións con _mellor calidade de vida, sen esquecelas grandes loitas ·contra nucleares_, desforestacións, etc.

TRACTORADAS
E UNHA MARCHA
SOBRE
MADRID, o oito
de outubro, para
esixi-la supresión
das multas · pola
supertaxa na pasada campaña leiteira~ son· algunhas
das medidas ·que están a toma4os gandeiros. Co servilismo
que demostrart as administracións e~tán a destruír todo o
tecido gandeiro dq país en beneficio doutros países da
Unidade Eµropea. Gilicia volta a se-la «pagana» de toda
esta Europa de mercaderes; allea ó desenvolvemento real
da nosa ·economía.

\'

O PASAMENTO DE XOSÉ
FILGUEIRA
VALVERDE''
'
obríganos . a un xesto de
agradece.mento pola , súa
cordialidade e· sensibilidade
rebordada para sempre.
Emocionoume cómo ata o .
derradeiro suspiJ;o se sentía i....;;..-.._........__--""'"""'-1.......,._ _....._.
solidario. de tódolos acÓntecementos que afectaban ós
P,umanos; por sinxelos que fosen, e tocado pola enfermidade
·seguía a vibrar: ante topo. Neste intre, agr~decerlle o
exemplo que nos deu de como e~rontarnos á enfermidade
e á morte. Outros, coma o noso compañeiro Xesús Ferro
Ruibal, xa nos ofrecerán unha análise máis fonda da súa
· ampla biografía e obra,, como fixera naquel fermoso eloxio
cando 0 Profes~r _. Filgueira fora coroado «galego egrexio».
'

1

FRANCISCO DE ASÍS, o catro de
outubro, está moi ligado 'á historia de ·
Galicia, que foi o ~ país de toda a
península que máis mosteiros franciscanos acolleu e que hoxe son patrimonio de todos: Viveiro, Betanzos,
N oia, etc. Os francisc.:anos trouxeron
un estilo artístico: o .gótico galego que
viste a nosa paisaxe urbana e rural.
O Museo ~e Lugo acaba de publicar
un conxunto de unidades didácticas
adicadas a este santo, xa que esta
institución está a medrar no antigo mosteiro. de San
Francisco. Na ilustración un Francisco de Asís de Asorey
-que podemos contemplar no Museo e que foi rexeitado no
seu día por un crego que non o vía axeitado para o culto.
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DE AVÓS A NETOS

C/odio González Pérez

O 8 de setembro
Alá vai o día oito de
setembro. Despois do 15 de
agosto, é o que conta con
máis advocacións e celebracións adicadas á Virxe.

de entroncar o que digo -as
miñas lembranzas de nenocon meus avós, teño que
aclarar que nin onde eles
naceron, rtin tampouco once

«grande», o máis concorrido no século XVIII, pois non
era o dez, por se-la feira máis ; moi l<?nxe, en San Xurxo de
importante do ano.
Ribadetea, naceu en 1683
Alexandre 'de
.Antonio
Meus avós logo deixárón
o Ribeiro e, cando eu era un Soutomaior, que foi hispo
de Mongoñedo dende 1721,
e a. quen se debe a capela
dos Remedios que se ergue
nesta cidade luguesa. Non'
sei quen foi antes, _pero teño
o presentim~nto de que puido
haber algún vencello entré
ámbalas <lúas celebracións.
_ Ós Milagres de Maceda
ían meus.avós matemos dende o Ribeiro, ·a _pé e só a pan
e auga. E tampouco cómpre
esquence-lo santuario que
te~ en durens~, na mesma
orela do río Miño, gardando
a vella ponte, que segue
sendo ~·ímbolo e _, orgullo
desta capital. Concorridas
tamén son as de N osa Señora do Campo (Ribadeo),
Nosa Señora dos·. Milagres
de AUariz e Aniil (Moraña),
N osa Señora dos Remedios
de Castro Caldelas e ·Sarria,
etc.

A principal, aínda que
non exa cuantitativamente
a máis festexada, é a
Natividade da Virxe, qu_e se
empezoú a sole1J1Ili+;ar alá
polo século VII. ¿Por que tal
data e non outra? Pois porque era cando se inicürba o
ano litúrxico grego e,· <leste
xeito, cadraba co comezo da
red ción, empezando non
·a polo nacemento de Cristo, s nón de súa N ai. '

O día 8 en Galicia
om aquí empre trato
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viviron moitos anos se ce- mertiño de aínda non dous
lebra tal día a Virxe baixo · ano s, trasladáronse · a
a advocación do día.
Ponteareas, para ás terras do
A patroa do Ribeiro de Condado. Tamén aquí te,Q,en
Ribadavia, da terra do viño lugar as festas patronai_s en
por antonomasia, é a Virxe tal día, - pero · baixo a
do Portal, que se venera na advocación da Nosa Señora
súa capela ergueita de par da dos Remedios. Conta coa
igrexa gótica de San Domin- súa capela, antano t;nesmo
gos, e a curta distancia do nun extr~mo · da ponte que
castelo dos condes de lle deu nome á poboación,
Ribadavia. Ninguén"' podía e agora na beirarrúa da
deixar de achegarse á «vila», · estrada de Vigo a Ourelilse. ,
Non sei com chegaría a
a ver, mercar ou vender, e a
xantar uns «rabos» de polbo. advocación dos Remedios a
Aínda que o oito é o día Ponteareas, pero puidera ser

Nas
- terras
Paradanta

da

N on moi · lonxe de
Ponteareas, xa no concello
. d~ _Caniza, na aba da serra
da Paradanta, ,érguese 0
mosteiro da Franqueira, onde
se venera a N osa Señora da
Ponte, patroa do bispado-de
Tui-Vigo, ·que tamén conta
con sonada festa este . _día,
<liante da que loitan un
mouro e un cristián. Non
digo quen vence, porque xa
se adiviña:

POLÍTICA

¿Quen paga
polo leite?
O .Mercado Común naceu hai 40
anos para que ·Europa superase os
Por Tintxu
efectos da II Guerra Mundial no seu
sistema productivo, primeiro nalgúns sectores industriais" básicos (o carbón e mailo aceiro) e logo noutros, entre os que
figura a agricultura. A recuperación foi' tan fonda que logo
houbo excedentes de_producción e nos anos 70 empezaron a
fixarse cotas máximas para algúns productos, de xeito que a
bqixa_ dos prezas non acabase con sectores considerados básicos, desf/,e o punto de vista económico ou social.

Mil ·anos, un detrás doutro,
v?lverá ·q teu cc;rpo á. vida
e no día da Franq'ueira
por ordenación divina,
rachando o. te.u corazón
para enchelo de fe viva,
mil veces entrará .a Morte
abrindo a mesma ferida.
¡Ó cabo dos anos mil,·
contados día por día,
f ará de ti novo milagre a 'vfrxe Santa María,
e verás

a túa

alma

de culpa e pecadq limpa!.

Así remata dicindo o
cristián, menf1:°eS O mouro
agonía ós pés da Virxe, que
o on'a dénde o trono que ile
fai un carro dunha xugada
~e bois ou vacas. Os versos
son do noso Ramón
Cabanillas, que o~ presentol:l
en 1927 ·ó Seminario de
Est,udos Galegos, en Santiago de Compostela~ baixo o
título de Romaxes da Nosa
Señora cja Franqueira.
Apuntes dun ofrecido.

Outras varias romaxes
están · vencelladas coa
.N ati vidade, anque non se .
celebren este día, como sucede coa Virxe da Barca, en
Muxía, que s~mpre é o segundo domingo de setembro,
entre o oito e .o quinc.e. ·
Este ano pasei tal día en
Ponteareas, pero entroume
morriña da miña nenez e
adolescencia, cando a praza
dá .Igrexa , estaba ~hea de
cabazas e carros de bois
acugulados de sandías do
país (de Guláns, Cristiñade,
Areas, ... ). Non había máis
que unha mulleriña con varias _cabazas; pero pequenas,
e un camión con sandías de
fóra de Galicia. Polo demais,
era un mercado. coma outro
calquera. Aínda gardo unha
· cabaciña inercadaen 1966: .. ,
parece que foi onte, e xa_
. pasaron trinta anos.

a

Neste contexto hai que situa-lá cota láctea, programada para
-rematar cos excedentes de leite e manteiga que o Mercado'
Común financiaba nos anos 70. Cando España negociou o seu
ingreso, este producto non mereceu unha atención especial e a
CEE impuxo unha c;ota de producción moi por debaixo das
sobre todo, da capacidade do
necesidades do consumo
desenv9ivemento do sector.

e,

Istó debeuse, en boa parte, a un problema máis xeral evoca- ·
do en máis dunha ocasión nesta colUII1na: as eivas do aparello
estatal español, onde rion existen -aínda hoxe-, estatísticas ou
datos fiables sobre múltiples cuestións. Por iso, cando se trataba de fixa-lás cotas de producción de leite, ~ Administración
reclamou dos propios labregos (e das industrias) declaracións
sob,re a súa producción. Os interesados tiveron unha reacción
moi natural: tal información vai servir para poñemos novos
trabucos, cómpre declarar por debaixo da realidaae.
Esta actitude recibiu, por outra parte, un impulso político
·. forte polos sectores da dereita que (desde UCD, AP e das cámaras ·agrarias}controlaban boa parte do sector. A mediados dos 80
e~an estas xentes as que organizaban a oposición á declaración
de producción que ~emandaba o gobemo socialista.
Por iso non é totalmente inocente a protesta d? PP cando
quere descargar na ineptitude dos socialistas a fixación dunhas
cot8:S insuficientes para a producción de leite. E a Administra. ción chega _ó ridículo cando neste último episodio (a superación
da cota .do último ano), o gobemo do PP baralla dato~ confusos
ó longo do verán, .confesando que os técnicos que manexaban o
sistema µúormático que remite os datos a Bruxelas foran despedidos e non había maneira de se aclarar.
Por todo iso é moi comprensible a fonda carraxe dos labregos
que encheron as rúas de·Santiago a primeiros de mes, e resulta
moi difícil o obx~ctivo de obter agora de Bruxelas unha ampliación da cota. Por outra parte os especialistas na materia dan en
falar dun certo «leite negro», o que faltaba por inventar, cantidades importantes vendidas sen control, a prezos de miseria.
Máis aló do grave problema deste ano, sería importante que
o gobemo de tumo acadase un funciona.mento serio do aparello
do Estado, esquecendo un pouco as súas proclamas de reduci-la
administración. Neste eido e noutros non sobra Estado, falta
eficacia.
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Se damos por certas as cifras que
baralla o Conselleiro de Agricultura,
Gandería e Montes, Sr. Pérez Vidal,
os productores de leite galegps terían
que pagar 2.800 millóns de pesetas
por comercializaren na campaña
1995196 preto de 50.000 Tm de leite

A multa é discriminatoria
Cando dicimos do conxunto das
familias, máis de 50.000, somos
conscientes. de que non todas elas se
verán afectadas polo pago da supertaxa,
xa que aínda nón se coñecen .os criterios
que determinan que número . de
gandeiros van quedar "compensados"
e, polo tanto, eximidos de ter que pagala multa. Pero é evidente que cada litro
comercializado se ve penalizado 'con
máis de ] ,50 pta. e, polo tanto, ademais
de arruina-las explotacións multadas,
supón descapitaliza-lo '~onxunto do sector lácteo galego, que é a peza· fundamental da economía agraria do noso
paí , xa que contribúe en máis de 1/3
á úa Producción Final Agraria.

Se isto que se acaba de expoñer
resulta dramático , a medida pode
resultar tráxica non -só para o sector
productor senón tamén para as industrias
láctea instaladas na nosa teITa, xa que
a supertaxa actuará como unha máquina
de meter medo para os gandeiros, e
m ito dele deixarán de producir leite,
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Multa -1os p rodU:ctores de lei te

por riba da cota que· se lles asignara:
Esta multa representa a apropiación,
por parte da Unión Europea, dos
beneficios dun ano de traba'llo do
conxunto das familias labregas que
teñen na producción de leite a principal fonte dos seus ingresos.

Un pouco de historia
A producción de leite en Galicia, a
partir dos anos 60, experimenta un gran '
·~ desenvolvemento, pasando a se-lo
producto que máis · contribúe á
formación da Producción Final Agraria,
e cons_titúese na orientación productiva
· a seguir por moitas explotacións

quedando o sector transformador
desabastecido, e sen ·poder atende-la
demanda do mercado esp~ñol. Resulta
<loado deducir que o leite e productos .
lácteos os producirán os estados da
Unión Europea que, ademais de seren
ricos, son excedentarios na producción
_láctea, destacando entre eles Francia~
Países Baixos e Dinamarca. Se a isto ·
,rion se lle pon remedio, .converterase en
certa a asever_ación que vén dicindo
familiares das provincias de Lugo,
"M~rcado Común Europeo, ruína dos
Coruña e Pontevedra.
labrego"s galegos".
A esfe fenómeno, ademais das
Pois para poñerlle remedio a esta condicións naturais de clima e solo,
situación, irnos arroupamos de razóns, contribúen de xeito significativo dúas
co -ánimo de que o cqnxunto da caus~s: a expansión das industrias
sociedade galega, tome conciencia do lácteas familiares .e coope~ativas que a
que ten de dis- finais dos anos 50 se conv~rterán en ·
criminatorio o pionéiras_. da · comercializa'ción do leite
feito de nos (Familia Rodríguez, Leyma, etc.) así ·
limita-la pro- · como as medidas de política agraria:
ducción de que axudaron a mellora-los sistem,as
leite non só productivos . tradicionais das c:xplotapor debaixo do - cións familiare•s, as.cales· se. especializanoso potencial ban dun xeHo específico na producción
productivo, de leite. O plan REPLE, así coma .o
senón tamén apoio técnico do Servicio de Extensión
por debaixo da Agraria e Axeocia de Desenvolvemento
nos a
pro- Gandeiro e, sobre todo~ o empeño e
ducción real, . sacrificio filas familias labregas logran
sen que exista facer despegar un sector que lent~mente
razón · obxec- vai ·medrando, non sen dificultades,
ti va ningunha d~bido á proteccción que o vello ré.xime, que o xusti- facía das · Centrales Lecheras que, en_
fique, de non ser que se entenda por réxime de monopolio, estaba~ radicadas
xustificación que ,a Política Agraria fóra da n-osa terra e a falta de
Común teñan como obxectivo investimentos en infraestructuras
estratéxico o de perpetuar -e · mesmo (carencias en · enerxía ' eléctrica, . redes
acrecentar-, as diferencias existentes viais, co~ceptració~ parcelaria, etc.).
entre os países ricos e os países pobres
N eses' temp_o s, os países que
que integran a hoxe chamada Unión · integraban o Mercado Común cantan
Europea.
con todo ó seu favor para estructura-

¡.

coa "Supertaxa" é t1nha inxustiza
Non todo o leite producido é
comercializado, pero o desfase entre
cota e producción real comercializada,
estímase en -150.000 T.

os produce, ¿por que nós ternos que
reduci-las cotas pesqu~iras, sen
recoñecémo-los dereitos históricos, e
cando se reparten as novas cotas non

·Está claro que Galicia precisa ata 0
ano 2002, ano no que remata o sistema
actual de · cotas da u .E., ó redor de
500.00Q T. p~ra que 0 ~ector lácteo ·.
p_oida.contar con perspectivas de futuro.

Os intereses galegos · so'n
discriminados pola Unión ~uropea.

se fai respectando a situación presente,
permitíndolles aumentar ós países que
desembarcaban pouca pesca?, ¿por que
adoptar dous cd.terios distintos ·para a
Pesca e. para o leite? ¿·Como irnos
.
converxer en capacidade estándar de
compra se Galicia h9xe ten con relación
á media da CEE_dos doce só o 59% ,
mentres que os Países Baixos, Francia
e Dinamarca están por riba da media
, (103, 113 e 108, respectivamente) se
·non nos deixan producir no que estamos
especializados?

Mentres que España dispón dunha
cota de 5.567.000 T. para unha
la súa producción agraria, xa que -actúan poboación · de máis de 39 millóns de
coa seguridade dos prez<:?s garantidos, habitantes, cutí déficit para abastece-la
así como con recursos ~uficientes para demanda de máis de 1.600.000 ·· T.,
En Galicia, cando baixan os prezos
desenvol veren os outros · sectores. vexamos no cadro nº 2· o que sucede produeimos ma1s leite, somos
productivos:- Industrial e de Servicios. · cos país~s antes citados.
competitivos, o afogamento só_pode vir
A producción lácte~ dos países da CEE
por nos limitar artificialmente a
Cadro 2
non deixaba de xerar e~cede!ltes que
producción .
.
eran financiados polo FEOGA, ata o
COTA
CONSUMO EXCEDENTES
Galicia produ~e leite san e nutritivo,
punro de que foi nec~safio poñer cotas
ASIGNADA
INTERNO
para iso as explotacións levan investido
'• de producción para c~mtelos.
moito no seu sistema productivo, conta
24.235.800- 22.285.800 1.950.000
Fran.cia
Cando, en 1986, España asinou o
cunha industria láctea moderna e
Países Baixos 11 .07 4.700 3.210.059 7. 864.641
tratado de adhesión á CEE, un dos
competitiva, así como con gandeiros
4.445.300 1.570.672 2.874.627(*) · que coñecen a súa profesión e formaron
flocos pendentes de cuantificar foi a Dinamarca
cantidaµe de· leite que . lle correspondía
un sistema cooperativo importante. Se
(*) Cifras en -Tm.
producir. Tomouse como referencia a
queremos salvar este sector productivo
do ano 1985, segundo as estatísticas das
non hai má~s dis_c urso que loitar contra
. Parécenos l.óxico, á vista do cadro,
que daquela se dispoñía, e a desfeita foi
a limitación á producción. Cotas non
grande. Todos·· sabemos que de~cI:e · entón que ·a España non debe -lirriitárselle a ata o autoabastecemento -e non pagae con moitos esforzos do sector producdón de leite mentres non alcance la multada supertaxa- non é de recibo
-manifestacións, tractoradas, etc.-., o autoabastecemento, logrando así · dicir agora que este será o derradeiro
aquefa foi ampliada ata chegar_ á de recibi-lo mesmo trato c6s pa~ses de ano que Ós gobemos de _M~drid e da
hoxe. Pero é evidente que següe a ser entrada recente na UE (Suecia, Finlandia Xunta lle fagan fronte á multa e adíen
insuficiente o ata agora alcanzado .(Ver e Austria) que conseguiron · este o seu pagamento ~os discursos do PP
cadro 1).' Nunca tivemos cota de acordo obxectivo..
e do PSOE van cambiando segundo
co leite que produciamos.
Lográda esta meta polo Estado quen gobeme en Madrid-; <liante <leste
Español, Galicia ¡Jodería dispor da panorama, a Sociedade Galega debe
Cadro 1 .
reserva estatal na ·medida en que apoiar, como é de xustiza, as
1994/9
1992
1988
contribúe á producción de leite (preto reivindicaCións da Mesa do leite e
cota asinada ' 1.150.000 1.555.665 1.678.873(1)
do 40% de leite · comercializado en lembrar ó mesmo tempo a organización
Prnducción
España é de procedencia galega). Non política que, <liante <leste problema,
de Leite
1.844.097 1.844.966 1.939.937
só c~mpre que logremos que non se sempre amosou a postura que permite
pague a supertaxa da campaña 95/96,
resolve-lo problema de r~íz. Recoñecelo
( 1) Cota actual
senón que, ademais, non - se limite a non é propaganda, é dar testemuño dos
As cifras da cota están en T.
producción
,e seguirmos medrando ata feitos.
As. Cifras de prqducción en miles de
Se hai
chegar
ó
autoabastecemento.
millóns de litros (xl,03 =T.)
excedentes na UE, que os reduza quen
Antonio Fernández Oca
(Ponte: Anuario Estatístico do IGE)
1
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Refuxiados en Guatemala

3a. CADEA DE
#

.

ACOMPANAMENTO.
,

Os ref uxiados
·retornados .a
Gu·ate.mala
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

· As matanzas, torturas v~mento coa poboación
e persecucións po~ parte retornada á zona e en
do exército que, sobre 1994, en resposta ás .de-.' ·
todo entre 1980 e 1984, mandas das organisobre a poboadón. rural zacións dos refuxiados
. . .
,
de maioría .indíxena 1mc10u un programa esobrigaron a fuxir a comu- pe.c ífico . de acompanidades enteiras. Máis de ñamento, no que ata ago150 ..000 . persoas cruza- ra participaron 22 persoas
ron a fronteira de M~xi de todo o Estado español.
co,, pero só 46.000 foron . Unha delas galega.
recoñecidas como refuOs obxectivos do pro-. .
-xiadas e · acollidas en grama son: apoia-lo recampamentos.
torno dos refuxiados
En outubro de 1992 guatemaltecos e contriculminaron as nego- buír á . súa seguridade,
cia<;ións entre os refu- promove-lo respec~o ós
xiados e o Goberno de dereitos humanos, vixiar
Guatemala sobre as con- polo cumprimento dos
dición de regreso. Unha acordos asinados, e infor..:
· delas foi a presencia de mar e sensibiliza-la
acompañantes interna- sociedade española sobre
cionais durante a viaxe e as causas e situación acnos ·asentamentos das tual
da .p oboación
novas comunidades.
refuxiada e desprazada.
1

•

O 20 de xaneiro de
1993 .fundouse a primeira
Para máis informacomunidade de retoma- ción:
dos. Dende entón volveron 28.000 -persoas e
IN TERMó 'N
moitas · esperan facelo
axiña. A poboacfón retorr/Salvador de Madana.d~ pediulle reiterariaga, 45 baix~.
damente á comunid(tde·
internacional que acom. 15008 A Coruña
pañe . as novas comu. Telf:· 13 . 54 44
nidades. INTERMÓN xa
(de 4 q 8):
está colaborando · en
proxectos de desenvol-

3ª Cadea de acompañamento ós refuxiados retornados a Guatemala de Intermón.
Guatemala é un país
con 9 millóns de habitan-
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tes, o 70% dos cales son
indíxenas. maias. É un
país moi coñecido polas
belezas naturais pero sobre todo pola violación
sistemática dos dereitos
humanos e dos pobos. ·

,

'

lilderm(!n
FÚNDACIÓN ' PARA' O TERCEIRO -MU.NDO

POEMARIO

. María Magdaiena ,zeu este poema, da propia·autoría, na Romdxe. O éxito foi rotundo e aínda
agora resoan os aplausos.

Coitada ·
Malpocadiña de ,min
que pobre Iiacín. coitada
só naCÍJ?. pra traballar
nácín pra carne da tralla
prá terra furar cos dentes
pr~ coa miña suor regala. ·
De nena non fun á escola
nin tiven xogos ri.in gal_as
só.traballos e tristuras
, só fame, fríos e bágoas .
e así foi a miña vida
xomaleira sen soldada.

No entahto por ter diñeiro
hai quen sen valer pra nada
vai. por aí de señora
de doutora ou de escribana
e eu pobriña de min
sen deixar da man a aixada.

fun

Cando
·moza casei
mellor quedara solteira ·
por mor de fuxir dun lume ,
fun caer nunha f ogueira
prendinme pra toda a vida
no cepo cupha cadea.
. Caseime por mellorar
nunca tal cousa fixera .
· -non fun máis dona de min

Agora din que estou tola
porque voµ onde me cadra
camiño ó vento que quero
por que inda a muller daquela sen ter que dar canta a nadia
lle pertencía·q ~eu home
nin que veñan a mandarme
coma se fora unha besta.
¡Vaite! ¡Vente! ¡Corre! ¡Para!

'C ando os meus fillos medra-

Que saia, que vaia, ou veña

ron
que entre, que baixe ou suba
deume un día unha arroutada · son .ceibe por derradeira
e díxenlle para o carro
é mellor tarde ca nunca.
que xa non chove, que escampa
Gracias á miña .toleira.
xa non é o que ti queres .
é <? que a 'min me dá a gana.
María Magdalena
RlttlA -11
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Con.Mano Chao ·
Manu Chao é o líder de Mano
Negra, un grupo tan multirracial coma
a súa música. Tanto tocan flamenco
coma rap, salsa, rock, funk... Is to
débese ós :ariados gustos musicais do
grupo e as diferentes orixes dos seus
compoñentes. O ·músico alxe rino
recorda unha antiga. canción tradicional que cantaba a súa avoa, o rastaf ari
arxentino propón outra e así vai saíndo
unha música alegre, apegadiza e inclasificable. Que Mano Negra é un grupo
diferente demóstrao o Jeito de que en
Vic esixíron que a entrada a un
concerto rion subise das 600 pesetas.
Como o promotor ·cobrou 2000,
obrigárono a liar lle a cada -asistente
as 1400 de diferencia. Agorá Manu
Chao anda por Galicia ofrecendo
sesións bravas a carón dos Dip lomáticos de Monte Alto ou rapeando con
Pinto de Herbón. O único que non ten
mesturadas son as ideas, que amablemente expuxo para Irimia.

Manu nunha "sesión brava" cos diplomáticos na
Santiago o pasado día 16. Foto: Jorge Rivera.
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¿Como nacen Mano, Negra?°
N aceu dunha paixón, dende que me .
decatei de que o meu era facer música
e punto. Empecei a montar unha banda
por aquí .e outra por 'aló. · Cada banda
· tiña un estilo propio e facía unha
música ·diferente. , A · min gústanine
músicas moi diferentes , pero claro, non
podía montar un grupo para cada estilo. ·
E así xorde Mano Negra, onde se pode
tocar de todo, sen pr:oblemas. de estilos,
de vestimenta nin de nada: unha casa
aberta . a calquera música.

naceu en 'París, que é unha cid~de moi
cosmopolita, ~on xente de mqitos paí. ses. Pero a banda xurdiu por amizade'
non porque necesitasemos un árabe ou
un galega. Despois démonos conta do
.{?otencial de culturas diferentes.

·En , Francia tedes °'n ·circo
itinerante.
Si, xa leva en füncionamente varios
anos . É unha caravana que percorre o
país e ofrece · concertos ·en barrios
marxinais.

' E pouco tardou en che'ga-lo éxito
Si, pero a fama I).Ón amaña a vida,
¿Como · se vos ocorreu esta ide3'?
simplemente cambia uns problemas por
Era o soño dun rapaz al_xerino do
outros. Permitiunos viaxar · moito,
grupo,
que X~ morreu. Vivía _nun barrio
fixemos urµia xira por todo o mundo .'
Pero enseguida te dás conta de qúe o . moi .proqlemático. · Cando fino-u
xeito no que te fan traballar no circuíto quixemos facerlle ·u n concerto <liante da
da música' non é o que parece. Ó - casa de súa nai como agasf1110. Veuprincipio parece nioi bonito pero é xente de barrios marxinais de toda
unha vida moi sup~rficifll. Pasas polos Francia. Cap.do el · morreu quixemos
países sen veres nada, só a _levar adiante o s~u proxecto. Porque a
sala de concertos, o hotel. e · estes . barrios daselles 4n trato moi
a . discoteca, que son iguais dis".riminatorio. Parece gue todo é vioeri calquera sitio. Así que lencia, droga e problemas. Aírtda que
decidimos · que cando isto é certo, tamén hai causas moi
fo semos a un país tiñamos positivas. Así, os . que non viva.n .neses
que procurar entender un barrios, se queren asistir ó coricerto
pouco os seus problemas, a teñen que ir ata alí, e alomenos non
súa xente, escribir cancións · levan a imaxe que teñen só pola páxina
que lles digan algo, estar de sucesos dos xornais.
.
. tempo dabondo para que a ·
xente dixese: «este grupo é
de aquí» . D~s t a forma
Respecto á dróga e á violencia, nas
fómono s desmarcando da vosas cancións aparece ás veces unha
rutina do.s grupos de rock actitude de denuncia.
internacjoQais.
, . As canCións non son .máis ·que fo. tografías 'do que pasa por aí. o . que
UN GRUPO MULTI- · tampouco queremos é andadle dicindq
RRACIAL
á xente: «isto e bo e isto é maló». Pero ·
contra a droga .ternos urtha actitude moi
Mano Negra é un gru- definida. Pero mesmo os drogadictos
po
multfr racial
e máis enganchados saben que. están
multilb1güístico.
metidos ~un inferno e o que che din é
Si, facemos cancións· en «esto u pillado e non sei como saín>,,non·
francés, español, inglés ou che' din . «vente que · is to é unha
árabe. Ó piincipio marabilla». .É unha tramp~ terrible,
mesmo
Sala Nasa de
foi casualidade. A banda non . só polo dano · propio. s~nóff

I
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polo que se fai os que están arredor. O
problema é que inoitas veces os que
prohiben a droga son os mesmos que
a dan. Aínda que non sexan os que están
no gobemo, senón a .banda de mafiosos
que teñen arredor, ~ncárganse de meter
droga e roáis droga nos barrios.
,

Mano Ne gr a ten · unh'a
imaxe moi distinta ó resto de
grupos.

Hai un cariño moi forte co
público e t~mén respecto. Podemos falar coa xente sen
atafegos. Detrás das estrelas da
música hai unha operación de
mercadotecnia,
e a persoa que
O BARRIO
eres coñecet polas revistas ou a
Ti citas moito o barrio, ¿a que se. tele e a que saúdas non é a .
debe?
mesma. N osoutros despois do
É onde me sinto mellor a calquera concerto podemos .sauda,r á Manu pola Costa da Morte.
sitio a onde vaia. É on~e roáis se vive xente, tomar unh_a copa tranquiMANU EN GALICIA
a cultura dese país. Onde roáis sinto os lamente, falar un pouco. Para nós isto é
problemas, onde. se vive sen engano e o máis bonito, sempre estamos
;,Que opinas do movemento do
sen cortinas para que non se vexa o feo. agardando ese momento. Isto .nos
concertos
de
rock
xa
non
existe:
acaba
.rock
bravú galego?
No pobo é onde se atopa a franqueza,
a realidade, e a sabedoría que me c'usta o concerto e ~ x'ente vaise. Non hai
Estou moi illvolucrado con esta
encon!rar noutros lugares_. O grupo contacto ningún, a xente non fala. Nos xente. Son moi amigo de Xurxo Souto
.\ sempre nos sentimos moi · ben nese nasos contratos sempre especificamos dos Diplomáticos de Monte Alto. El e
que non poden pecha-la sala ata unha toda a banda son unha xente encantaambiente.
hora despois de rematado o concerto. E dora. Fixéronme descubrir cousas de
· isto é algo qué os empresarios non Galicia que nin sequera sospeitaba.
O feito de gravárde-los ·discos entenden. Custa moito convencelos. Se
Leváronme ·a ver vellos que cantan nas.
nunha multinacional discográfica non é coma se invitas a comer a aiguén
aldeas, a Pinto de Herbón que fai rap.
¿suponvos
.
. ' algún tipo de imposición? e en canto acaba o prat0 o botas fóra. Por iso estou aquí, 'porque me enviciaron
Ningunha. . Ternos unha ~bsoluta
con este país. Paréceme un movemento
liberdade creativa. Agora ben, témola
moi
san e moi interesante. Os concertos
Cando estiveches en Colombia
porque venüemos dis.cos. O día.que isto ·
ó
uso
son estereotipados. Creo que hai
fixécheste moi amigo dun neno da
non sexa así a cousa vai ser roáis
que
volver
ó folclore, á música de
rúa, ¿non si?
complic;ada. A nosa l~berdade permítesempre, -á taberna, ó barrio.
Si', Jonder é un rapaciño que agora
nos ir ó noso aire, non pasar pola
televisión, ir de xira a Sudamérica en ten 12 .anos, pero cando o coñecín en
Cóntano-los teus proxectos para o
· lugar d~ ir a Estados Unidos. 'A com- Colombia tiña 9. . Viviu toda a vida na
pañía moitas veces nos ten falad0 de rúa, .era drogadic.to pero tivo a lucidez futuro.
suicidio comercial, pero facemos o que de deixalo. É un artista que baila moi
. Preparados hai moitos pero non sei
nos gusta,,somos nós os que impoñerhos ben e actuou co.n nosco mentres para cando. Por agora· non sei cal vai
estivemos alí: Ó volver eti quixen traelo se-lo próximo. Necesito ün tempo de
o noso criterio.
pero os papeleos er~n moi compiica- reflexión porque levo 9 anos cun traballo
dos: para que lle desen o pasaporte tiña tras doutro. Teño moitas ganas de facer
que ter a autorización dos · pais. O pai algo en Galicia porque · coñezo aquí
·constaba como morto, pero a nai n~~m, xente tnoi interesante coa que me apee facía cinco anos qu~ estaba desapa- tece moito traballar. Quero facer canto
. recida . .A única solución era a adopción. antes un disco cos Diplomáticos, Pinto
Pero para iso hai que cumprir moitos de Herbón e toda esta xente. A ver ~e
requisitos, entre eles, estar casado, e eu · montámo-io estudio de gravación ell'
non estou. Entón está alí, na casa dunha Bastav.ales e o sacamos pronto. Despois,
p~riodista amiga miña, que o coida. · para o ano que vén, 'quizais fagamos
Pero el é un neno da rúa e cando lle algiín espectáculo en Galicia. Tamén
apetece marcha, porque segundo ·me ternos que grava-lo próximo disco de
dixeron médicos colombianos, os nenos Mano Negra, que xa está terminado.
que sobreviven máis de seis meses na
rúa, xa nunca máis acaban de adaptarse
"Casa Babylon", un dos · trabal/os de .Mano
Negra.
Aldegunde Quiñones.
a unha vic;la normal.
\

'

I
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ACTUALIDADE

Desastre no vertedoiro de Bens
·¿Nón hai responsabilidades?
O pasado día 10 de setembro, 200.000
metros cúbicos de lixo deixaban sepultada unha ·ampla zona do Portiño, da
Coruña, como consecuencia do
desprendemento producido no vertedeiro
de Bens.
Os desperdicios; situados no monte
de San Pedro, buscaron a valgada que
chega ata o mar e, como por unha canle,
irromperon sobre o porto e a praia
invadíndoo~ case por-completo. 'Quedaron sepultados o galpón do Clube Marítimo e unha casa, na que afortunada. mente non había ninguén. Varios coches
e numerosas embarcacións foron arrasados polo alude. Continúan aínda agora
·V. Echave
os trabállos pata a b11sca de Xoaquín
Serantes, empregado en Radio Nacional, . ' mostrada. Este foco de contaminación
que foi sorprendido cando revisaba o seu viría a agravar o impacto medio ambiencoche.
tal que están· a producir as térmicas de
O vertedeiro de Bens está sendo As Pontes e de Meirama, que fan da
atendido por ~EROGASA, empresa provincia de A Coruña. unha das máis
concesionaria des.te servicio municipal. contaminadas de todo o. Estado.
Haberá que dilucida-las posibles responsabilidades administrativas e penais
relacionadas con este desastre. As preguntas ás que ·se deberá responder son,
entre outras, as seguintes: ¿Por que non
se actuou cando se produciron pequenos
desprendementos, que eran un aviso dun
posible desastre? ¿Por que non se escoitou
á asociación de veciños da zona; que
advertiu ó concello e á empresa sobre
o perigo? ¿Quen·redactou o proxecto do
vertedeiro? ¿Aprobaron os técnicos
municipais este proxecto? ¿Superv_isaron
a execución do mesmo?.
Por outra parte, este desastre fainos
recordar o gray e problema do t~atarn.ento
do lixo en Galicia.
De todos é s~bido que os vert~deiros,
tanto se son controlados coma se non 0
son, son altamente contaminantes.
Tampouco son solución as
incineradoras, com,o a que pretende instalar en Meirama (Cerceda) a Xunta de
Galicia. A ,c ontarinación do medio natural por estas incineradoras, está de-
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O Concello de A Coruña acaba de
anunciar a pi:óxima instalación no
i?OCOMACO duriha empacadora do lixo
que será transportado á planta
incineradora de Meirama.
Nin a intervención da :federación de
Asociacións de Veciños de A Coruña, da
Confederación de AA.VV. do Estado, de
organi~~cións-ecoloxistas como ADEGA
e GREENPEACE non foron suficientes
'para impedir o acordo entre o Concello
e á Xunta de Galicia para a incineración
do lixo.
o sistema bas~ado na's, tres erres
(reducción, reutilización e reciclaxe),
.segue ·sen ser admitido polo Conce11o de
A Coruña e pola Xunta de Galicia, que
antepoñen os intereses económicos de
determinadas empr~sas á conservación
á saúde dos
de medio ambiente
cidadáns.

e

· Fdo. Marcelino Liste Buján
Secretario da Federación de"',
AA.VV. de A Coruña·

CARTAS

A quen non podo votar· como católico
A cuestión non vén moito a conto
se partimos ,da idea de que fal~ do
voto só «vén a conto» en tempos de
eleccións.
Non se trata pois de facer campaña
de ningún tipp. Simplemente é, que
por unha serie de circunstancias diversas, dei en matinar sobre o tema e,
como. penso que é bo falar, alá vai, sen
máis, a miña opinión.

a ningún partido que pretenda organi ~
Non podo confiar naqueles que,
za-la sociedade a base dunha minoría estando · en realidade ó servicio do
de prepotentes e un pob.o dominado diñeiro, arrímanse interesadamente á
polo medo a carecer do necesario ~ xerarquía católica pretendendo .dar a
anastrandonos inevitablemente a unha entender que o verdadeiro catolicismo
dictadura do diñeiro. Qudramos ou é o que eles profesan, aínda que
non os católicos, e todolos cidadáns, moitós dos seus dirixentes sexan, en ·
témonos que face-la pregunta ·de se é realidade, non crentes. Convén dicir,
posible unha democracia auténtica sen de paso, que gran parte desta xerarquía
que haxa verdadeira democracia eco- · déixase face-las beiras de moi' boa
gana.
nómica.

Poder e Xustiza
Como católico penso. que non
debo votar ningún partido con
disposicións sobre os ímpostos que
vaian encamiñadas a favorecer ós·
ricos.
Tampouco podería vot,a r a
calquera partido que dicte normas
sobre as .pensións de maneira que
estas se conxelen ·ou mermen o seu
poder adquisitivo.
O ·mesmo diría de quen
encarecese ou reducise as
prestacións do Seguro de
Enfennidade.
No Ensino .ternos que pensar
qu'e non se poden financia-los
centros privados con diñeiros do
Estado ·e, ó mesmo tempo, permitir
que se deteriore o ensino públic.o.
Poder e paz
Afiimacións como «O que queira es-·
tudiar na Univesidade 'que se pague.os
· Non podo apoiar a aqueles que
seus estµdios» xa sabemo~lo que sig- · sostefien cos diñeiros públicos' ·ims
nifican na práctica. .
' medios de comunicación que son coµia
Tampouco lle podería dá-lo meu os- cans rabiosos do poder económico
parabén a ninguén que co11tribúa a que se adica, eón terrible afán, a
mantela explotación a que están some- intentar convencemos de que as cousas
tidos os- pobos do Terceiro Mundo por non poden ser doutra maneira.
parte dos gobemos dos 'países de
Nin a aque~es partidos que _acepten
Primeiro Mundo.
a guerra por principio e que a preparen
· ¿Que podemos pensar daqueles que a través de pactos milltares e
para 1 soluciona-1~ futuro dos traba- obrigándonos a manter un exército de
llad-ores recoméndanlles que aforren calquera tipo, partidos que, ó mesmo
en pensións de xul:Jilación ... ? ¿Vanlle tempo, machacaµ os dereitos das
dar eles 9s tartos para aforrar... ?
persoas no que á Obxección de ConEu non podo apoiar co meu voto

ciencia se refire.

Poida que non estea de máis
aclarar, por se algún católico
emitiu o seu voto, pensando de
_boa fe que ían cambiar a lei do
divorcio, que dita lei aí esta e ~
_vai seguir estando igual que antes.

Poder e natureza
Non podo tampouco votar a
favor de ningún grupo político
que poña por <liante .de todo a
economía capitalista levándonos
insensatamente á destrucción da
natureza, a través da industrializac10n
indiscriminada,
á
deforestación, a queima de residuos ...
Por toda esta morea de
inxustizas que repercuten en
prexuízo · dos máis febles. Por todo
este gran pecado social mantido polos
políticos que se poñen ó servicio .dos
amos do diñeiro, eu non podo apoialos
se me tomo a :tnolestia de ler, cun
·pouco de atención, os evanxeos.
Resumindo, eu négome, como católico, a votar ós partidos que:
Contribúen á opresión dos Pobres,
os preferidos de Cristo
Contribúen a poñer en perigo a
Paz, a ansia do Espírito
Contribúen a destrucción da Creación, a obra do Pai.
A.B.R.
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FALANDO CON XEITO

Xesús Ferro Ruibal

Ditos do IUme 2·4
Poñe-la man no lume
Poñe-la ·m an no lome é expresión que xermánicos, e pos~blemente estivo na orixe
se usa cando un quere asegura-la verdade ' do martirio de moitos dos que hoxe están
dunha cousa. A expresión é común a varias nos ·altares. A Igrexa asitnilou,' en parte,
linguas de Europa e nace dun costume esta práctica, aplicándollela algunha vez
xurídico existente na Antigüidade e na tamén a libros e outras obras de artes. O
ldade Media, consistente en somet~r a que saía indemne ou pouco <lanado conproba ó acusado que porfiaba na - súa seguía a consideración de inocente. As
inocencia. Os duelos e os torneos permi- vidas de santos están cheas de probas deste
tían, ou alomenos así se c:ufa c;laquela, tipo e moitas descnoense no Diccionario
descubrir e probar cal dos combatentes tiña dos Nomes Galegos.
o dereito da súa .parte. Isto non tiña nada
P~a aceptar · esta proba precisábase
que ver co lume. Pero había outras probas,
como obrigalos a que collesen coa man un unha boa <lose de valentía. Hoxe a expreferro rubio e que o levasen nela urµia duc~a sión é figurada. Cando alguén pon a man
de p·asos ou que metesen a man nun guante no lome por algo ou por alguén é un <lito,
de ferro tamén quente. Criase daquela que un falar: quere dicir que non se toca nada
Deus non permitiría que, sendo inocente, abrasivo sel).ón que un afirma solemnemena man tardase en curar máis de tres días, . te a súa convicción ou apoia plenamente
que era o tempo establecido polo ·costume a outra persoa, respond~ por ela. Claro que,
para proba-la inocencia. Iso era o que se se a outra persoa nos ten enganados e· non
chamaba xuízo de Deus ou .tamén ordalía. merece esa · coqfianza, os . contrincantes
En realidade esta proba existía antes do dirannos con retranca que témo-la man
cri stianismo, disque sobre todo nos pobos queimada.

O CANTAR DO IRIMEGO
1. 1 Polo discurso de Angwta
1 eu non teño simpatía
mais ten a· razón don santo
no que dixo o ·outro

día.

2. A prensa coa tele e radio
xogaron un papel feo
confabulándose todos
para amosar~n cabre.o.. .
3. Xulio Anguita solicita
auto'determinación
·
pra que cada poQo escolla
ser provincia ou ser nación.
4. Un demócrata, se o é,
ten que darlle. a razón logo,
porqué isto é democracia:
soberanía do pobo.
5

Pode doernos, abofé
que alguén de España se arrede
pero é un der~ito do pobo:
inda que é mellor que quede.

6. A outra cousa que dixo
paréceme 'moi cabal:
España 'deberá ser ·
un Estado federal.
· 7. Quen se escandalice diso
caerá no gran cinismo
de ·seguir patrocinande;>
o actual centralismo.
8. · ¿Non é fedral Brasil
e os Estados Unidos?
Federal é Alemaña
e non están desunidos.
9. Tamén ·Anguita falou
un pouco da monarquía:
el di que é repu)Jlicano
-¡algunha razón tería!

10. Mo..:iarcas xa quedan pou'cos:
parece barbaridade
que un fillo dun rei goberne
só pola forza do herdade.
11. Cert9 é que-hoxe en España.
o Rei é , moi aceptado:
seica a .nosa democracia
en _perigo, ten salvado.

Precisamente iso é o nacional-catolicismo: o poder civil cobre coa capa ó eclesiástico
e este devólvelle o favor bendicíndoo. Agora
en Francia o pres~dente Chirac é o abrigador
abrigado, como Franco o foi ~n España. No
paí veciño celebran o XV Centenario de
Clodoveo, rei do franco , que no século VI
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consagrou o seu reino ó cristianismo, como
pouco despois ofixo en España Recaredo, rei
-dos visigodos. Moitos franceses están contra
desta conmemoración por parte-dun Estado
hoxe laico, aínda que a acción césaro-papist~
de Clodoveo lle valese a Francia o título de
filla maior da Igrexa:

12. O sen filio, o herdeiro
parece un rapaz xeito.so
e as nénas están prendadas
de don Felipe, o Fermoso.
13. Pero o código xenético
nuiica é algo infalible
e ter- un monarca parvo
triste cousa, mais posible.

