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o

casco

numantino de Salvador Allende hai
dez anos prodixiosos. Unha década

rebordou

súa

a

acontecementos

asimilación":

capacidade

· Tal

de

nosoutros,

por

galegas

e

cristiáns,

lugar,

Roma.

país en orde a· unha dinamización

·non abondaba para poñer a punto o

polo cardeal Ouiroga. Era o Coloquio

O d.u bitativo

papa

Roncalli

chamara

Hamlet-,

vital, o Maio francés do 68: revolta

privilexio dos pobres; asistía ó parto

dos

ofici_al da Teoloxía da Liberación,

o

pero, ó tempo era capaz de publicar,

kaiiós ou tempo oportuno, era o

contra a opinión case que unánime,

momento da crise, do franso en

a encíclica

de

Europa.

Era

historia,

do espirito do Vaticano 11, amparado

recoñecía en Medel 1in (Colombia), o

revolucionario

na

lembranza do bo papa Xoán XXIII

papa

soñó

primeira

A

E no centriño centro desa ardentía

París,

vez

xuntaba cregos e laicos de todo o

primeiro

comprometíase cunha lgrexa que

de

nu n

incómodo axente do Vaticano.

decada prodigiosa.

est!-Jdi.antes

convertí ase

En Galicia nacía un movemento que,

Montini · -a quen o seu antecesor

P.Sampere e A.Corazón no libro La

Nuncio

o

a xente estaba en transo facíase

posconcil io.

escribían

Concordato principiaba a arrefriar e

evidente en tres ámbitos que a

En

estalar por exceso de vitalidade. A
de

un

interesa.

na que todo estivo a piques de

producción

transición,

empeño de ancorar no futuro. Que

anos "Entre a c;abeza rebentada de
John

dunha

máis incum.prida

da

historia: a Humanae vitae
bispos

distanciarse,

principiaban

timidamente,

réxime franquist~,

1966,

en

cando

ser

europeo

constituía, se non delicto, alomenos
sospeita. Dese impulso, que durou
a nos,

fo ron

xerá ndose

diversas

realidades _dunha galeguidade que
ía

á

par

co

crecemento

nacionalismó de esquerdas,

dun
que

nacera tres anos antes.
Maio do 68 coma revolución e a

España había máis ca unha, e os
mesmos

Europeo de Parroquias, que nacera

a
do

mentres nese

década prodixiosa coma berce, son
para lembrar hoxe con optimismo.

O

padre

Historia

Chenu

·afirmaba:

"A

realizase

non tanto

por

1968 intercambiaban senllas cartas

unha serie de feitos concatenados,

'~

o demócrata-cristián papa Montini

senón por esas tomas de conciencia

~
~

(29 de abril) e o caudillo Franco (12

colectivas e mesmo masivas, que

de

abren repentinamente, ós humanos,

;:

xuño)

amasando

e:

discrepa ricia.

A

fonda

euforia

do

espacios espirituais insospeitados.
Daniel López Muñoz

O TRASNO

Ilustrísima obxección Cadrou en domingo º · día das Letras, mira ti que fatalidade, e o

crego meu pobre, tivo o detallazo de face-la despedida en galega e, de paso, afirmar que el era máis galega ca
ninguén, pero que nesa parroquia a xente non quere a misa en galega. Exquisito sentido. democrático ese
respecto á opinión da maioría. Unha opinión que,. como todo na santa institución, se coñece por revelación
infusa e non por debate honesto e referendo consultivo, mundanas técnicas fil las do demo, en grego pobo.

O caso que tamén cadra o da declaración da renda. E como parece

qu~ se está impoñendo o modelo de

mercado... pois, entremos no xogo esixindo calidade. E se non a hai, libro de reclamacións ou obxección fiscal
:non poñe-la cruz e, ó paso, enviar unha carta ó señor bispo.
Ilustrísima: Son un ha ovella do seu rabaño con varios años -ningún tan santo como

O· de

vostedes- que. devece

por u~ha boa mantenza espiritual pala cal non só sería quen de poñer unha cruz indolora na miña declaración,
senón de pagar unha dolorosa extra do meu peto. Pero verá, teño tres desgracias. Unha é que, ademais, son
galega practicante e ando na causa esa de que este idioma se faga igual e normal, e para isto hai que ser, . de
momento, unha miguiña estricto. A segunda é que son crente, pero da rama xesuano-cristiá, non opusdeica,
nin esenia, nin sacerdotal, nin demoníaca, ... por isa gusto da boa nova _de liberación, de tolerancia, de lei ó
servicio da xente, de gratuidade, de reinado da ~ustiza, .... e non de bos e malos, de demos, de obsesión-represión
sexual, de maxia, de escurantismo, de ídolo castigador ó que aplacar con sacrificios. E a terceira é que vivo no
mundo, currando, con xente de tódalas cores, c~enzas e descrenzas, e descubro, cada día máis, a gracia dunha
sociedade plural, laica, e polícroma.

Así que, á espera dunha liturxia minimamente galega, evanxélica e

aialogante, no canto da que me ofrecen, decidín non poñe-la cruz indolora e paga-la doloros·a a d·iversas
movidas cristiás ás q-ue vostede non apoia nin subvenciona pero que apostan por todo aquilo. Quedo ó seu
dispar de aquí nun ano.
···············e

A . PALABRA

f

ALA A SABEDORÍA

Cando non había océanos abismais, fun parida,
cando non había fon tes, manarfríos de auga;
aínda non foran afincadas as montañas,
antes dos outeiros, fun dada a luz ....
cando lle impuxo os lindes ó mar
de xeito que as augas non incumprisen o seu mandato,
cando fixaba os alicerces da terra,
alí mesmo estaba eu, cabo del, coma un mestre de obras,
dándolle gusto día tras día,
folgando diante del continuamente,
recreándome no orbe da terra,
e o meu pracer foron os seres humanos.
(Prov. 8, 22- 31)

Xoan R. Herránz

CLAVE

LAIOS E MURMURIOSEstamos
a falar de
1

recendos e de ,bruar de mares, de bing bangs e paporrubios. Da
bendición da agra benéfica, da "alma terra": ese algo enxertado.
polo Espirito creador no universario e que vai incubando,
turrando cara diante, dende o comezo dos tempos.

o texto dinos que hai

un dentro nas causas, mestre de obrás,

visir real, co.nselleiro e ministro de planificación (parente de
Maat exipcia, do Logos cósmico grego, se cadra tamén do Tao
chinés), un plan-planificador da evolución das causas. Pero
ademais a biblia personifícao como Hokmáh"=Sabiduría. Esa
figura feminina que Michelangelo pintou a carón do Deus
creador na Capela Sixtina. E ten faciana e ten voz.
Se. calquera ser humano é un modo deficiente de ser Cristo (dixo
Rahner ), ·no milagre da natureza, na luz dos seu·s "rosados
dedos" (Homero ou Manolo Rivas) nos "rumorosos" ou nos
"feros corvos de Xal,las", hai unha pegada do Cristo cósmico, un
modo deficiente de ser Deus. (cómpre ter olios nesta época do
ano e nesta terra). Toda ela sobrepásase, autotranscéndese e fai
latexar cun

lene murmurio, "un

recordo do final", a

contemplación prospectiva de Deus. (cómpre ter oídos para oílas as voces e os silenciosos).
Como contrapunto a tanta beleza, a natureza e a cultura forzan,
neste instante histórico, a un ha tensión .ética. A Sabedoría berra
polas portas, 'acusa a inxenuos e necios, ameaza unha riqueza
fundada na inxustiza (l'éanse os capp. 8, 1-21 e 9). Gaia (aterra
personificada) laia e protesta. Abondará dicir Amazonia,
Chernobil, Doñana, encaros e montañas de lixo.
Digámoslle xa que logo cos feitos: Cala, cala que xa te entendo.

e . . . .. . . . . ..
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A PENEIRA
XAIME QUINTANILLA
MARTÍNEZ do que se cumpren

11

AMENCER'; a revista do

agora 100 anos do seu nacemento foi

Seminario de Santa Catalina de

alcalde de Ferro! ata que o fusilaron os

Mondoñedo, chega ó número 150 cun

golpistas do 36, o 17 de agosto, pero

extraordinario adicado ás nasas letras,

sobre todo foi un médico moi xeneroso

sobre todo ós poetas que pasaron por

cos máis pobres. Lembrámolo agora pala

este centro: Noriega Varela, lglésias

súa loita a pral do naso idioma,

Alvariño, Díaz Castro, Crecente Vega ... É

fundador de Céltiga na que publicaba

fermosa a dedicación desta publicación

"Saudade", coordina a lrmandade da

ós nasos escritores e que nos fai lembrar

Fala do Ferro!. O seu labor litarario

aquelas de principios de século que

céntrase, por unha banda, no teatro e

SAUDADE __, ,__
tt:-•Ma ......,,.,-

.J .A IMC. QUINTA.NI\..\.. A

deron sana a Mo.ndoñedo: "Vallibria" de

ll dman

publica "Alén" para demostrar que

Trapero Pardo, "Hoy", "La

tódolos temas son .posibles en gal ego, e

Mondoñedo" e outras.

VO'l-

de

por outra, entra de cheo na polémica
entre socialismo e nacionalismo que el
sempre sintetizou. Castelao dixo de

/

Quintanilla: "tan bo galega como bo
marxista".

.

- ~ .· REAL SEMINARIO CONCILIAR DE STA. CATALINA· MONOUÑt::UU 1.Lugoj

ARTURO NOGUEROL vai ser homenaxeado polo Concello de
Rianxo, do que foi o seu secretario, e a Fundación Lois Peña Novo. Pertenceu á
lrmandade de Ourense (1917) e publicou en Nós e ANT. artículos sobre política
económica e social, xa naque! tempo defendía a reducción da xornada ·laboral como
reparto do traballo, as folgas como reivindicación e a liberdade nas relacións de
amor ... Pero agora é lembrado polo seu esforzo na galeguización lingüística da
función pública nos concellos xunto con Lois Peña. É un dos mártires da liberdade,
senda detido pouco despois do golpe do 36. O seu carpo rematou nunha gabia entre
Ferro! e A Coruña. E ternos que lembrar aquel es versos de Luís Pimentel: "¡Outra vez,
outra vez b terror!/Un día e outro día./sen campás, sen protes.ta./Galicia ametrallada
nas cunetas/dos seus camiños".

A PARTICIPACIÓN DAS BASES converteuse nunha teima
para moitos militantes do PSdG-PSOE xa que nas principais cidades, excepto en
Compostela onde goberna Xerardo Estévez, o amigo de Borrell, van poder participar
nunhas primarias, están cansos dos dictados do aparato do partido, xa llo dixeron
cos votos do catalán que dobraron ó preferido de Paco Vázquez e demais e tamén na
última enquisa na que o PSdG segue caendo en picado, porque segundo os
entrevistados está lonxe dos problemas de Galicia. Cando sofren un baquetazo "tratan
de corrixir e ser máis galegas, pero despois miran para Madrid e son reacios como á
hora de apoia-lo Estatuto do 36 ou o da transición. Non é estraño que Borrell na súa
peregrinación a Compostela tamén solicitase do Apóstolo unha ou máis gracias,
como pode ser máis imaxinación para os desexos de Galicia.

Alfonso Blanco Torrado

BEADE

é un dos barrios que nos agasalla cunha das imaxes máis fermosas de

Vigo pala vista e polo futuro, alí érguese o Campus Universitario, por exemplo, pero
nestes días acudimos alí para celebra-la Festa da cereixa. o día 31, xa que é un
producto típico desta zona que está poboada de cerdeiras nas que no mes de xuño
as familias apañan esta froita que debe ser consumida fresca. É un labor que. pide
atención e que hai que facer palas mañás ou no solpor.

OS BALÓNS VOLVEN
A ·RODAR, agora no mundial de
Francia, pero o que esquecemos con
tanta publidade e aparatosidade, é o
trabal lo de nenas que hai detrás, como ·
os de Pakistán que os están a
confeccionar por catro patacóns; por
exemplo para a firma americana Nike;
un nena tería que traballar dez anos
para poder cobra-lo que nós pagamos
por un balón, eco prezo occidental duns
tenis deportivos están a pagar 10 días
As case sesenta asociacións ecoloxistas rexistradas oficialmente non necesitan dun
11

DÍA. DO MEDIO AMBIENTE': o día 5, porque ó igual ca

de 100 obreiros de Asia, que é o que
estamos a ver na marcha contra a

outros colectivos que teñen a me~ma teima, tódolos días -están a trabal lar pala

escravitude dos nenas nun dos

defensa da nasa natureza: plantas e animais que están a desaparecer, en contra da

continentes máis afectados por esta

incineración do lixo ou das arbitrariedades no deseño da concentración parcelaria ou

inxustiza: Bangladesh, India, Indonesia,

dunha forestación al lea á nasa flora ... Rexeitando a especulación dos terreas que

etc.

leva á desaparición de prais, humedais, paisaxes, etc., o mesmo que o deterioro da
natureza coa construcción de vías rápidas que favorecen ·o transporte privado en
detrimento do público, sempre máis ecoloxista.

MANUEL MARÍA, "andando aterra", acaba de arribar do seu xubileo
na beiramar da Coruña desde esoutro mar aberto que é a Terra Cha "e segue a sucalos océanos: en Foz asiste ó bautizo da Casa da Cultura co seu nome, e na
Universidade de Lisboa intervén nas 1 Xornadas das Letras Galegas (o día 28), e agora
mesmo nun vapor navega cara á lila de Madeira para participar do 7 ó 11 de xuño
no congreso Internacional de Poesía, representando a Galicia. En Lisboa o Manuel
voltou a mostra-la súa visión crítica sobre as nasas letras xunto con xeracións de
estudiosos moito máis novas.
e

·····················
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SOMOS IGREXA''

ANZA UN NOVO DOCUMEN 1O
"Por unha lgrexa consecuente coa defensa dos
Dereitos Humanos"

Novas da corrente
O lector de IRIMIA xa hai tempo que
coñece a expresión "Somos lgrexa", a

corrente internacional de renovación da
lgrexa. ·corrente, o.u proceso de
converxencia por unha lgrexa renq_vada
entre

xente

comprometida

na

transformación da realidade; mellar que
a expresión movemento, pois non quere
ser un movemento máis, senón que
pretende

aglutinar

-sen

entrar

en

competencia nin pretender eliminiar- a
t ódolos grupos, movementos, persoas,
comunidades... de acción renovadora na
lgrexa, que asuman os puntos básicos do
se u

Manifesto.

orixin ariam ente

O

manifesto,

constaba

de

que
cinco

puntos, veu este ano ampliarse a dez, que
pod en verse o final desta páxina.

(www.eurosur.org/SOMOS IGLESIA). O

Un camiño dificultoso, pero con moitos

que isto escribe atende esa páxina en

apoios

galega, onde se pode atapar, entre outras.

Nun recente eneontro en Madrid de

Adem ais, para o cristián galega que

causas, como naceu en Galicia e a nosa

navegue por Internet tráiolle unha boa

aportación; alí pode atapar tamén o meu

nova : xa ternos en galega a páxina

e-mail

web

suxestións ou con su Itas a través da

de

"Somos

Iglesia"

(vitope@planalfa.es)

para
r~de.

xente de "Somos lgrexa", constatamos
como a corrente segue · a súa marcha
imparable, pero que nas ibéricas terras
vaina facendo máis lentamente que
noutros . lugares

do

planeta,

pa rticu la rmente,

noutros

e

países

europeos.
¿As

r.azóns?

dinamismo

Escepticismo,
nas

persoas

falla

de

e

as

comunidades, falla de vontade de apoio;
mesmo por parte de xente que non tiña
por que sentir receo dunha torrente que
quere moverse claramente dentro da
realidade · da lgrexa, con liberdade e
propostas renovadoras, pero no respecto
da

iGIRfXA

_

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

CADEIRAS-PINOfL. . . ·~.

_ ___1=2 . ,SETEMBRO
.;:.:
i9S8

súa

fe

e da

importancia dos

ministerios na lgrexa. Tamén atrancos,
censuras, ameazas e .... medos; consignas
e mesmo un certo boicot descualificador,
particularmente

nal·gúns

medios

de

com unicación da lgrexa. lnflúe moi

· Victorino Pérez Prieto
especialmente a falla de coñecemento e

cumprimento

apoio nas parroquias,· porque os párrocos

ninguén.

para

nada,

nin

para

ou descoñecen ou non ousan falarlle dela

5.- · Unha lgrexa que non ameaza, nin

ós seus fregueses, aínda que estean en

exclúe

·privado de acordo.

comprensiva, cunha mensaxe baseada no

Noutras

igrexas,

<)lgúns · bispos

a

ninguén,

acoliedora

e

concretamente no veciño Portugal, tal

gr_
an chamada a vivir en comunidade e

como escribín

construir a fraternidade.

noutro lugar- teñen

7.- Unha lgrexa comprometida coa

o seu apoio á corrente, aquí non.

defensa da Natureza, Creación de Deus,

Con todo, cómpre falar xa de numerosos

no respeito ó medio ambiente.

colectivos e publi _
cacións do estado

8.-

español que manifestan claramente o seu

inculturada na que a diversidade de

apoio: Ademais das publicacións galegas

imaxes, linguas e expresións da fe nos

lrimia e Encrucillada, cómpre falar das

enriquecerán a todos e axudarán a

catalan.as El Ciervo, Focnou, Cristianisme

atapar novas camiños para achegarnos a

Unha · lgrexa

multicultural

e

i justicia, e das castelás A/andar, Utopía,

De us.
9.-

Misión Joven, Antena Misionera, En

ecumenismo e nun proceso de encontro

frontera, Tiempo de hablar... Algunhas ·

con outras relixións nas que tamén se

son

nos revela Deus.

prestixiosas

revistas

lgrexa

comprometida

co

10.- Unha lgrexa- aberta a traba llar con

información, ben coñecidas de moitos

outras persoas e grupos sociais que,

lectores.

aínda partindo de concepcións diversas,

O novo Documento.

pala xustiza social , a paz, a liberdade e a

nos encontremos sinceramente na loita
cristián/a

comprométome

a

seguir construíndo:

1.-

Un ha

lgrexa

solidaria

e

testemuñalmente pobre, seguidora da
mensaxe de Xesús e comprometida coa
liberación dos empobrecidos, oprimidos e

2.- Un ha -lgrexa de irmáns e irmás na que
as mulleres e ·as homes te·ñamos a
posibilidade de acceder en igualdade de
dereitos a calquera ministerio ó servicio
das comunidades.
Unha

lgrexa

participativa

e

democrática na qüe todos e t_odas, p.or
medio das igrexas locais, poidamos
pa rticipa r

na

~~ Provenza, 27 4

08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79
Fax:
93 - 215 01 79

felicidade para tódolos seres humanos.

2801 O MADRID
Teléf.: 91 - 31 O 48 30
Fax :
91 - 310 48 30
~ Habana, 20

32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 37 09 26
Fax:
988 - 37 09 28
~ Dolores, 55

15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 3714
Fax:
981 - 35 3716
~ Pza. Sto. Domingo, 4

27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04
Fax:
982 - 24 4913
~~ Dr. Cadaval, 24

36202 VIGO
Teléf.: 986 - 22 00 50
Fax:
986 - 22 04 74
~ Albareda, 17

excluidos do mundo.

3.-

Rúa Nova, 16
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléf.: 981 - 5819 05
Fax:
981 - 5818 88

~ Zurbano, 46

Unha

español _
as de teoloxía, pensamento e

Como

15168 Sada (A Coruña)
Teléfs.: 981 - 62 09 37 I 62 02 00
Fax:
981 - 62 38 04
~

Éxodo, Iglesia Viva, Razón y fe, Sal Terrae,

máis

Teléf. : 982 - 55 78 41
Fax:
982 - 55 78 04
~ O CASTRO DE SAMOEDO

manifestado as súas simpatías e mesmo

as

~ 27891 CERVO (Lugo)

Amor de Deus ós seus filias e filias, na

elección

dos

41001 SEVILLA
Teléf.: 95 - 421 67 08
Fax:
95 - 421 67 08
~ Via A. Volta, 20

MILANO, 20121
Teléf. : 02.657 58 99
Fax:
02.657 58 99
~~ Oliva, 24

36001 PONTEVEDRA
Teléf.: 986 - 85 25 84
Fax:
986 - 85 7918

nasos

min·istros e ministras.
4.- Un~a lgrexa na que o celibato sexa o
fro ito da libre elección persoa r, sen que
constitú _a norma

de

abrigado
e

··· ·········· ·······
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LINGUAS INDIXENAS
SOBRE OS CURIOSOS PARALELISMOS ENTRE O
GALEGO E AS LINGUAS MAIAS:
Rogoberta

Menchú,

Premió Nóbel

da ·Paz e coñecida

me recorda o que vivimos en Galicia ...

d(s · indíxe nas de Guatemala, estivo en Vigo con motivo da

-Si, si: a cultura alá é cultura se é en castelán. O que se dr e

prese nt ación do seu novo libro "Hija del pueblo maya".

produce en lingua e cultura propia (q'eqchí, mam, tzotzil, ... ) non

Nós mesmos, acabamos de celebra-lo Días das Letras Galegas, o

chega ó grao de cultura; quédase en todo caso en folclore ou en

17 deste mes.

costumes de segundo orde: saber tortear (facer tortas de millo)

Est es dous f eítos aparentementearredadeos, teñen moito que

bordar huipile~ (blusas) non ten categoría de cultura.

ver ó ente nd er de Terei xa Ledo, muller engailoada e

Igual que n.o naso país saber face-lo pan ou os chourizos ou

compro me_ti da coa nasa cultura galega e que pasou uns meses

tecer unha saba de liño ou fala-lo galega tampouco non se viviu

por Centro américa o inverno pasado, en contacto cos pobos

nunca como cultura, senón como un traballo máis ou menos

indíxenas de Guatemala e Chiapas.

vergoñento que había que facer porque non había na casa

-Tere ixa ¿en qu e comundiades centroamericanas estiveches

cartas para merca-lo pan da panadería ou as sabas do comercio

exacta mente?

ou porque non había educación para fala-lo castelá .n.

- En Guatema la estiven dous meses convivindo .co pobo q'eqchí,

Hai ben pouco f1Ue nos irnos deca.tando de que eses feítos son

por Altaverapaz, e ta mén dous días por zona achí. En Chiapas

cultura e moitos feítos a diario vannos dicindo o mbito que,

estiven n'unha zo na ca mpesiña con restos de cultura mam (ó sur

ternos que andar aínda ... un exemplo nada máis: cerca de onde

de Chiapas) e tamén en zona ch 'lo e tze ltal (norte). En varias

vivo unha rapaza, filia de labregos, chegou a estudiar medicina

reunións da diócese, en Sa n Cristobal, coincidín con mulleres

e a exercer como médica no Centro de Saúde. Falar castelán é

tzotzís e chabs.

unha das maneiras que está

-Fa lábasnos de que notaches semellanzas entre a situación
das ling uas indíxe nas e a lingua galega ...
-Si, tanto que cheg uei á conclusión de que a situación do
galega foi a dunha lingua indíxe na... e aínda quizá o é hoxe en
día a pesar de certos cambios.. .
Mira: alá os que ut iliza n e t ransmiten fundamentalmente a
cultura e a lingua pro pia dos país son (s ind íxenas: a xente das
capas má is baixas socio-economicamente. Aquí ocorreu o
mesmo: foron (s campesiñ(s, ma riñeiros e ob reir(s os que tiveron
esa función na historia de Galicia .
Tanto en Guatema la coma en Chiapas vin como fala - la língua
indíxena está considerad o de ignoran tes e incultos ; marxina e
estigmatiza socialmente. A divisió n soci al de clases reflíctese
así na utilización da lingua. De feí to, son pa íses nos que a
"cultura" máis oficial, a que se manexa nas admin istracións, nas
escalas, .. . é a cultura en caste lán.
O acceso d(s indíxenas a postas de tra bal lo de máis rel evancia
social e poder económico, xa de por si difícil por moi tas razóns,
aínda se ve máis dificultado por ter que pro mocio na rse nunha
lingua que non é a ~ ropia. Cando un indíxena quere de mostrar
meirande formación cultural e status utiliza o castelán e pon
roupa occidental.
················e

A cultura é o. castelán ... a lingua propia non é cultura ... si que

intern acionalmente pala súa vida e loita en favor dos dereitos

utilizando para expresar

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

posibilidade de valora-la língua e a cultura doutros pobos.
Canto máis galega me sinto, máis universal me vivo tamén.
Sinceramente, case que me dá vergoña estar dicindo causas
destas ... vánseme facendo evidentes segundo van pasando os
anos ... e noto que lle costa entendelas e vivilas a tanta xente de
boa vontade ... e non comprendo ben o· porqué ... supoño que
ternos aínda moito medo de nós mesmos, de ser .. .

.,

¿Como podemos nós apoia-la causa indíxena? ¿Que causas
podenios· ir facendo?
Unha das maneiras principais para min de apoiar (s indíxenas
neste momento, de axudar ós seus procesos de loita e liberación
é precisamente vivir a propia lingua e cultura galega dun xeito
liberador, apostando por ela sen vergonzas.
Oxalá as ONGs e todo tipo de grupos de apoio ós países
empobrecidos, tan interesados e tralla~do a favor de procesos
de desenvolvememtno naquelas terras, vaian descubrindo a
conexión entre ese trabal lo e o ter unha meir.ande sensibilidade
cara á realidade galega na que estamos vivindo situacións tan
paralelas.
Todo vai unido; todo se vai interrelacionando, e pretender vivirlas causas en separado, como causas diferentes, fainos mal e é
tramposo. Se vai medrando a miña sensibilidade e apoio ó
galega estou favorecendo as linguas e culturas apisodadas do
socialmente que cambiou de status socio-económico. (s veciñ(s
de toda a vida vano percibindo así e aceptan esta nova relación

mundo enteiro. E da mesma maneira: na medida en que vai
medrando de verdade a miña sensibilidade palas linguas e

chamándolle de Doña ...
Feitos semellantes vinos por aqueras terras centroamericanas:
aínda sabendo q'eqchí, os ladinos (mestura de indíxena e
europeo) non o usan ... é de máis gusto e categoría social o
castelán ... e a min, por vir de terras de España, tíñanme un
aprecio especial como representante duníla cultura de suposto
meirande prestixio social aínda ca deles ...

A pirámide social

que

estes detalles expresan está clara.
-Parecé que o ser galega che axudou a entende-l_a situación
lingüística e cultural indíxena ¿foi así?
Sen ningunha dúbida: vivir aquí en Galicia, desde o aprecio e o
uso normalizado e cotián da nasa lingua e cultura, axudoume a.
comprender todos estes mecanismos máis ou menos escondidos
das relacións socio-lingüísticas dos pobos indíxenas.
Por isa vou vendo que canto máis galega me fago e me vivo,
máis me capacito para comprender e facerme e vivirme filia

culturas minorizadas do mundo tamén me irei facendo máis

doutros pobos. O nacionalismo e o universalismo para nada son

doída da situación de abuso e m_
i.nusvaloración do galega e da

causas contradictorias; ben ó contrario: un nacionalismo ben

cultura galega e irei apoiándoa e valorándoa como algo

entendido (como valoración do propio e organización social

liberador para min e para tod(s.

para defendelo, crealo e recrealo) é a porta aberta cara á

Pero aí paréceme que ternos aínda moito que aprender e vivir ...
8 ' ' ' ' " ' ' " " ' " ' ' '' "
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CRONICA
MUIMENTA FILLOGUEIRA
Que ninguén de visita en Muimenta da

servindo, montando e recollendo, ... E así

Terra Chá se deixe levar pala pésima

ano tras ano, cooperando cun civismo

impresión que produce o esperpento de

.fóra do común, xentes de tódalas idades,

lgrexa nova que alguén sen gusto porfiou

de tódalas colores políticas, de tódolos

en erguer na entrada da vila, deixando á

oficios. En quince anos, falcatruadas

súa sorte a humilde e ben feitiña igrexa

arquitectónicas aparte, algo impo.rtante

vella de pedra e lousa, rodeada de

cambiou na comunidade humana de

carballos

Muimenta. Reproducimos un resumo do

e

freíxos

sobreviventes,

de

desatino.

xentes

As

centenarios,

milagre,
de

a tanto
Muimenta,

pregón, lido por dous irimegos aqÚel día.
chuviñento e feliz.

palabra, son ben outra causa.
Son máis ben como as pedras solidarias

Pregón

que

FILOSOFÍA DO ESPÍRITO DA FILLOA

na

igrexiña

vella

terman . da

O pregón no fermoso quiosco montado para as "ocasións"

comunidade, da tradición, da bonitura

Velaí a cuestión que hoxe aquí nos

herdada. Non é normal un esforzo

convoca: ¿Cal é a esencia, a sustancia

comunitario e veciñal como o que veñen

íntima

realizando en Muimenta da Terra Chá

atravesando a noite dos tempos, .contra

QUE CHOVA, QUE NEVE, OU VENTE

desde hai máis de quince anos. Son esas

vento, fume e marea, chegou ata nós o ·

ONDE QUEIRA QUE TE COLLA,

boas noticias que chegan ~o mellar de

carpo dando, esvelto e gustoso da

FILLOA ... MÉTOCHE O DENTE

Galicia

FILLOGA? ¿Como é que vencendo os

e que

cómpre

celebrar

e

da

compartir. A festa da Filloa, ou da filtoga,

avatares

como adoitan dicir por alá, celebrada o

FILLOGA? ¿Como

das

é

modernidades,

q~e

os ·

ORA XEE OU SARABEE

Aparentemente a causa parece simple:

precociñados e empaquetados, a fina

Nunha cunea gran.deta bátense tres

primeiro de maio, organizase entre

repostería embolsada, a tarta de tres

culleres sopeiras de fariñ·a con leite, que

outras causas para axudar á Mostra

minutos e quedarás ben cos veciños,

debe ser galega; e l:ede en canta antes de

Exposición, Moexmu, do verán.· E é unha

como é que a. FILLOGA brilla .con luz

muxi-la vaca, non vaia ser leite que se

excelente ocasión, para organizarse entre

propia e escintila por riba de todos nos · pase da cota, e por culpa da supertaxa

todos, para mobifizar a toda a veciñanza,

máis altos cumes da arte culinaria?.

nos saia a filloa por un olla da cara.

en pé de igualdade, uns na montaxe e

¿Como é que sobre Alcampo, Prica,

Acto · ~eguido engádeselle unha pouca

coordinación,

Continente e Corte Inglés, aboiando por

auga que, para ben ser, debe provir ·do

outros

cociñando

ou

riba do mar pub licitario, sorprendendo ós

nacente do Miño, no pedregal de lrimia,

· aguerridos cárteles empresariais e ós

que tampouco está tan lonxe desta

máis

finos

gourmettes

da

comida ·

parroquia

televisada conserva a FILLOGA o seu

Pónselle un petisquiño de sal, pero, para

lugar sacrosanto non insaciable padal

afina-la filloa ber:i afinada, debe ser sal

dos galegas?. ¿Como é que .cando os

mariño recollido ós cinco días do último

homiños

te~poral

de

Muimenta

se

sentan

do . San Xoán

nas pociñas

abraiados no quente da cociña espetan

desecadas dos cantís de San Andrés de

aquel murmurio fondo e ancestral: "Miña

Teixido. E ¡olla!, sal puro sen chisco nin

señora,¡que boas!, ¡que ricas! te-las ...

migalla de alcatreantes restos de gaivota,

FILLOGAS".

paxaro invasor e brután que acaba con
tódalas demais aves mariñas, símbolo de

Diante de tanta contundencia histórica e
O futuro da Asociación C. A. Iglesia Alvariño en plena actuación

··············o

antropolóxica foi que dixo o poeta:

· nin se sabe.
A seguir, bótanselle tres xemas de ovo de

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

Vi/ar & López
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galiña do país. Valen prácticamente de
.tódalas

razas:

albas,

de

pescozo

trasquiado, poñedoras de importación
· aclimatadas e debidamente montadas
por. galo autóctono, que non autonómico.
De canto afinado e rexo, propicio para
acompasar gaita, gaita viril do país, a dos
Rosales, a dos Loráns, non gaita de banda
de deputación, que aí ·as gaitas soan a

cacharro eléctrico, cheo de enchufes, que
desafina cando toca a coñecida marcha
procesional do Opositor.

Churrasco de primeiro e filloas

Se se quere a filloa aromática, ademais, ·
un . grolo de anís para a cociñeira ou

das mans -hai que o fai coas dedas dos

Trouxo un Romano fariña,

cociñeiro e outro, máis pequeno, · na

pés, pero é xa moita maestría- sentindo

e unha Celta puxo a... ola,

pasta.

como

Hai que bater todo. ben batido, grolo de

chamuscan unha miguiña. Outras tres

anís, bater ben a foto, grolo de anís,

avemarías

batequechebate ben batidiño, grolo de

queimadura- e listo.

anís, bate que te baterei, grolo de anís,

¡Oh! Sobérbia Filloa, irmá xemelga do

bates tu, bate ~l. batemos nosoutros, bate

E en chegando á Iberia berran:

feixó ou freixó, símbolo do que vindo de

"Pra Galicia, que hai ... FILLOA''.

as

devanditas
vale

-non

puntas
xurar

se
pala

os dous deron en ... batere

e inventaron a ... FILLOA
Baixaron do Norte os Suevos,
deixaron ás valquitias soas

Cristo Bendito, grolo de anís, aí que xa non

atrás hai que poñer por diante.

sei se bat~ ou baten en min, grolo de

Filloa agre.dida pala señorita crepe,

anís, ... ata que quede unha pasta líquida e

... Eurofilloa, lago, Universal Creación da

suave, na·que o cociñeiro aprecie, con total

Galicia que resiste porque hai futuro,

claridade, os fosforeos e o ruxe ruxe do

aliada do carballo e a nogueira, da casa

·mar máis bravo, linipo e rico das . Europ~s,

de pedra lousada, do cruceiro labrado a

A raza de Breogán

o borboriñar

man, do idioma que nos fai

por todo o mu.ndo o pregoa

arrebatado

das augas

ser nós

No transcurriren dos anos
auga cae, o vento zoa,
salvando .guerras e noites
chega ata nós a FILLOA.

dos

alí onde haxa un bo galega

suavísmo a herba segada que seca ó sal ·

Diplomáticos de .Monte Alto, das foliadas

ten q~e haber unha FILLOA

·nas tardes de verán da· Terra Chá.

e pandeiretadas, do aturuxo e da vaca

E de seis anos pra acá,

Unha vez recuperados de tanto arrebato

marela, do Pórtico da Gloria, das nasas

o tempo corre que voa,

poético, cállese unha tixola, para ben ser

aldeas

de ferreiro mercada na do Monte ou na

organizadas, como aquí, andan na teima

primeiras do Miño, ou aquel arrecendo

mesmos,

do

caldo

e vilas

de

e das

cimas,

xentes

que

de Castro, úntase con touciño de parco

de bota-In país Galega adiante senda

sen colesterol, e chega o momento

cada día máis galega e filloe.iro.

máxko de verte-la cantidade xusta de

Por isa agora podemos resumir en verso

pasta que se deixará callar o tempo no

fluído a filosofía, o simbolismo profundo

que se. rezan tres avemarías e medio

.dese mito culinario.

credo, sen deixar nunca de amarra- la
tixola coa man, así queime ou arda. Xusto
daquela

dáselle

a volta

sen · usar

instrumento algún, coas puntas os dedos

· Poñan atención señores
que este canto, como soa,
élles a historia cumprida
da suculenta FILLOA

as crepes están de loito
¡.en MUIMENT~ fan FILLOAS!
E pra estes dous pregoeiros
achegados en boa hora
soamente vos pedimos
vas o de viña e FILLOAS
Hoxe ternos día enxoito
ante caeu unha boa
os rami stas desta festa
merecen unha ............. COROA

_

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

PURGA DE XOR ,NALISTAS DE EL ,MUNDO PARA FACER
UN XORNAL MAI S FAVORABLE A XUNTA DE GALICIA
.

Qu e a maioría da prensa galega está amortizada polo poder político non é ningunha novidade e os recentes
despedimentos de EL MUNDO DE GAL/CIA son a última proba do que pasa cando os xornalistas se resisten a
deixar de informar con rigor. O evidente cambio ideolóxico do diario antes das pasadas eleccións
autonómicas do 19-0, basta con ler exemplares anteriores e posteriores a esa data, é toda unha mostra de
como se entrega un xornal que informaba con obxectividade a cambio de entrar "no circuíto publicitario",
en palabras da actual dirección.
Unha das persa.as despedidas, Teresa

de Fraga. Pero os anteriores responsables

-¿E que pasa co resto do persoal?

Vare la, era ademais a delegada de persoal

do xornal, en concreto o subdelegado,

-O resto recibe claras instruccións de

pal a CIG, sindicato minguado polos

Manuel Rico," aguantou o tirón durante

Lázaro de que hai que cambia-la liña

responsables do xornal.

dous anos e medio, nos que EL MUNDO

informativa porque o ambiente "estaba

-¿ Qu e mot iva o despedimento de tres

DE GAL/CIA mantivo unha liña crítica e

viciado"· e "crispabamos" a realidade. A

tra ball adores de EL MUNDO DE GAL/CIA

rigorosa. Pero, tras un longo acoso, o

min persoalmente díxome que esperaba

que xa levaban tres anos na empresa e

actual director, Félix Lázaro, e o director

que entendesemos a mensaxe_e que se

que part iciparan na posta en marcha do

xeral de EL MUNDO, Balbino Fraga, piden

non a empresa prescindiría de quen

diario?

considerase oportuno. Nomean como

-A dirección alega qu e se t ra t aba dun

delegado ~ Ángel Ordaz, quen chega a

esgotame nto de co ntrato e non dá máis
exp li cac ións. A rea lid ade é qu e se
produce unh a purga do 60º/o do persoal
por negarse a asumir un cambio de liña
informativa que tra nsformou un xornal
crít ico nu nh a correa de t ransmisión do
Gobe rno do PP, e en particular de
determi nada con se llería.
-¿Ca ndo se prod uce o cambio e por que
razóns?
-As presións por pa rte da Xunta foron

facer un xornal máis favorable para a
Xunta, e prodúcese unha deterioración
progresiva nos contidos do xornal.
-¿Com·o se materializa ese cambio na
liña informativa e como se rebaixa o
ton crítico?
-Pois deixando de cubrir ou reducíndoas
á mínima expresión noticias que podían
dana-la imaxe da Xunta, en particula r a
de Cuiña, e dando unha ampla cobertura·
ós a·ctos oficiais e ás numerosas notas de

diario,e

prensa

re crua ron

en

momentos

concretos cando o xorna l sacou unha

que

eleccións

autonómicas.

o

de propaganda institucional. Á oposición

subdelegado logra ser trasladado a EL

non se lle dá espacio, en particular ó

conse lleiro de Po lítica Te rritorial , Xosé

MUNDO DEL PAÍS VASCO e o delegado é

BNG,

despedido.

información

ODNlrKXI

manda

O

Cuiña, desde a súa chega da ó Ga binete

11661 30 QAw¡ 30

diariamente

e conseguen a súa cabeza xusto antes · Goberno de Fraga a través do seu aparato

de informacións que probaban o . das

enriquecemento da empresa fa miliar do

_

pedi-la colaboración dos redactores para

continuas desde a post a en marcha do

seri~

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

se prodüce
unha purga do
60º/o do persoal
por _negarse
a asumir un
cambio de
1iña informativa

e

tamén

se

si.ndical.

pon
Por

cauto
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ordénase . evi.tar que a CIG apareza nos

aconsellaba

titulares.

gustaba,

Os

redactcHes,

afeitas

a

firmar así

porque
de

advertíndome

non

que

a

traballar con liberdade, nénganse a.

renovación dos contratos estaba cerca e

asumi-la nova situación e cando os

podería haber cambios. Unhas semanas

cambios impostas por Orgaz ou Lázaro

máis tarde era despedida, xusto o mesmo

terxiversan a información, non asumen o

día que pasaba a ser indefinida na

traballo e asinan EL MUNDO, o que

empresa.

provoca .novas ameazas.

-¿En ningún momento se alegaron

-¿Esa é a fórmula que se utiliza cando

causas

os xornalistas recorren á cláusula de

profesionalidade

conciencia?

despedidas?

económicas

ou

relativas

das

á

persoas

-Non. Tiveron tres anos para comprobar

deixando de
cubrir ou
reducíndoas
,
,
a m1n1ma . ,
. ~xpres1on
not1c1as que
podían dana-la
imaxe da Xunta

se eramos bos xornalistas, dous días
despois

de

nos

comunicaren

os

despedimentos empezaron a traballar
persoas

traídas

por

Lázaro

dende

Valladolid, onde estivera .como director
de EL MUNDO DE VALLADOLID. Éevidente
que o despedimento é por razóns
ideolóxicas,

porque

non

querían

redactores que lles cuestionasen os
titulares

nin

os

enfoques

das

informacións, e por isa decidín interpor
unha demanda. Recordo perfectamente
as palabras de Lázaro, dúas semanas
antes de me despedir: "A empresa tomará

-Efectivamente, . ~

así o recolle o propio

libro de estilo de EL MUNDO, Pero Orgaz
chegou

<
E

-w
-

a

dicirme

que

non

as medidas oportunas cos traballadores
que non acepten as miñas regras".

me

(Tirado de Tempo Sindican
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Canta:
CAIXA GALICIA: 2091-0349-45-3040005822
CAIXA POSTAL: 1302-6000-83-0017905488

_.

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

················-

O NOSOTABOLEIRO
,

ENCONTRO~RETIRO

DO VERAN.

De novo para este verán IRIMIA convoca un encontro retirado. Un retirado encontro
de reflexión, intercambio, silencio, contemplación e festiña. Un encontro centrado no
evanxeo que ten o seu aquel, o seu toque propio. lrimego, autoxestionado, con xente
de tódalas idades, con momentos para todo.
A proposta deste anos podería chamarse algo así: A va/tas coa espiritualidade: a

intelixencia e o corazón.
Axudaranos na reflexión palas mañáns· Pepe Chao e palas tardes un equipo de expertos
asistentes

:-OS

vellos, metaforicamente falando, da tribo- , coordinados por Tareixa

Ledo, Daniel López e algún voluntario/a máis.
O primeiro foi en Ourol no 93.

As datas previstas son do 13 de agosto á tarde ó 17 á mañá.
O lugar escollido é o de outros anos: Vilán de Fornelos.
O espacio é limitado. Hai que anotarse antes do 30 de xullo nos teléfonos:
982- 168943(Tareixa)
986-480262(Chon, Francisco) Deixar nome e teléfono no contestador
981-675205(Ana, Daniel)
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Para ver

EN LA PUTA CALLE - (Enrique Gabrieis, 1997)

MAR1US EJEANNETTE - (Robert Guédiguians, 1997)
A nosa proposta deste mes para ir ó cine é dobre, pretendemos así propoñervos un
exercicio de comparación entre os fil.mes de corte realista que se están a facer en Gran
Bretaña, e dos que tivestes debida canta nesta páxina, e o que nunha liña similar se
está a facer noutros lugares.
O primeiro dos títulos é En la puta calle, u_nha producción española que pon na
pantalla as vivencias de dous seres marxinados que conflúen na capital de España: un electricista en paro que se vai convertendo
en mendigo e un inmigrante ilegal que vive a realidade co entusiasmo de que deixo.u atrás algo peor.
A película francesa Marius e Jeannette é, polo contrario, un ha historia concibida dende un ha perspectiva _esperanzadora, un ha
historia de amor entre dous obreiros que, de non ser pala miseria que os rodea, ben se podería tratar dun canto de fadas.
Tanto En la puta calle como Marius e Jeannette son dúas historias que ó igual cas do cine británico beben para o seu
argumento da máis desoladora realidade do mome~to: o paro, o capitalismo salvaxe, a emigración, a miseria ... e nas que a
confianza e apoio no outro vén senda ó final o único que che acaba quedando.

Para .recordar

Ultima mente a forma de ter acceso a vellos clásicos do cine pasa por

estar atentos á programación da televisión ou palas reed.icións que as casas discográficas realizan de
cando en vez deses títu-los. Neste caso foron a \ÍVar-ner e a CIC os que decidiron sacar ó mercado seis
cintas tento como fío conductor os actores que participan nelas.
No caso d~ Warner é un pa-quete con ~res das sete obras que realizaron xuntos Spen-cer Tracy e
Katharin·e Hep-burn: A muller do ano (G. Stevens, 1942), un ha comedia na que dous xornalistas que non
teñen moito en común se namoran; Mar de herba (E. Kazan, 1947) que canta as desa_vinzas entre terratenentes e colonos por mor dunha terra e A coste/a de Adán (G. Cukor, 1949) un ha g.uerra entre dous
avogados enfrontados por un caso.
Polo que_respecta á CIC trátase tamén de tres títulos, esta vez co denominador común da presencia de ·
Audrey Hepburn: Vacacións en Roma (W. Wyler, 1953) onae a Hepburn é unha princesiña que escapa do
palacio para levar unha vida normal e ac~ba namorada dun xornalista; Sobrina (B. Wilder, 1954) a filla
dun chofer dunha rica familia que está namorada do'fillo menor; e a xa clá~ica Desayuno con diamantes
- - • (B. Edwards, 1961).
Así pois, toda unha oportunidade de volver a ver algúns dos grandes títulos da historia de Hollywood.

Para

~raba llar

SURCOS - (JoséAntorrio Nieves Conde, 7957)

Volvemos hoxe a vista atrás para recuperar, especialmente como apoio didáctico, unha película que está considerada como un
dos clásicos da cinematografía española, pero que cando se estreou no 1951 supuxo·ademais unha
verdadeira excepción dentro da producción de exaltación patriotica, relixiosa e familiar que
auspiciaba o réxime franquista.

Surcos foi, ante todo, un intento por facer un cine próximo ó neorrealismo italiano, pero non só
nas súas formas (rodada en exteriores, utilización de son directo ... ). senón tamén na súa liña de
análise saciar e neste caso o de aspectos tan in~ómodos para _a España do momento como a
emigración do campo ás cidades, o mercado negro, o desemprego ou a prostitución feminina.
O filme que contou co guión de Gonzalo Torrente Ballester foi dirixido por J.A. Nieves Conde, un
segoviano pertencente a unha nova xeneración de realizadores que empezaron a traba llar nos anos
40. Ligado á falanxe, Nieves Conde moverase principalmente por tres terreas: o da intriga, o social e
o da comedia, o que non o limitará para facer unha das pel-ículas referentes do franquismo: Balarrasa (1950). Aínda así a súa
proximidade ó réxime non vai impedir que Surcos teña que pasar pala censura e ver modificado o final, no que a familia
emigrada· decidía regresar ó pobo cruzándose na estación cunha nova familia que chega, dando así a idea de círculo pechado.
DESCRITORES: Desarraigamento das cidades. Éxodo rural. Franquismo. Desemprego. A España dos 50.
e
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O CANTAR DO IRl'MEGO
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1. Non cabe en si o lrimego,
reborda de emoción
porque xa o Real Madrid

GALICIA VERDE

Tal como é habitual cada ano por estas datas,
milleiros de galegas, sobre todo xente do campo, teñen ocasión estes días de .asistir
a un acontecemento singular, a Semana Verde de Galicia, _unha mostra do que .
produce a nasa agricultura, das súas me/lores ferramentas de trabal/o. E doutras
moitas causas.

Cada ano os repon sabl es desta feira anual falan de miles de millóns de pesetas como

2. "Un triunfo de toda España",
tal foi dada a noticia;
quer dicir que xa acadamos
a redención de Galicia.
3. Tal parece; o entusiasmo

volume de neg oci o, au mentando sempre as cifras, que un sospeita bastante infladas e, en

de galegas ben mociños:

todo caso, absolu ta mente inverificables. Pero non é isa o piar: ese real ou suposto volume

"saen" polos madridistas
coma se. fosen veciños.

de negocio que se baralla cada ano non distingue entre as cantidades ingresadas polo
sector agrícol a ga lega e as que os labregos gastan para mellara-la súa producción ou
mesmo para o se u con sumo.

4. E esas nenas entusiastas

Esta é, para min, unha situación paradóxica. A Xunta de Galicia e outros organismos

porque a Liga foi do Bar~a
¿non parece ese entusiasmo

públicos puxeron mill eiros de millóns de pesetas (oficialmente preto de 10.000 millóns) na .

máis ca emoción, un ha farsa?

construcción dunhas instala cións. Cada ano o seu funcionamento custa tamén moito
diñeiro e non está claro qu e se poida autofinanciar. Por outra parte os responsab.les da
Semana Verde de Ga li cia vi axan tó dolos anos ós máis variados lugares, e non so de Europa,
para darlle máis pu lo a este certa me.

.

Pero un saca a impresión de qu e ca da ano son máis os productos de fóra que nos venden
(ou pretenden ofrecer) nesta fe ira, do que realmente supón como vendas para o secto r:_

5. Mais tamén a asinada
xente adulta non calculan
que o poder e o diñeiro
as emocións manipulan.
6. Espectáculo fermoso

é o futbol para o ocio,

gand eiro, agríco la, foresta l ou ag ro alimentario galega. Cando un pasa diante dos postas

pero hoxe, máis ca deporte,

de empresas punteiras como COR EN, Leym a, Lauro, ou diante do amplo abano de

é escandaloso negocio.

produ ctores .de viña ou visita outros postas de empresas máis pequenas non saca a
impresión de qu e estén facendo moita feria, vend endo moit os product os.
En ca mbio si parece claro que
no ce rtame os que traen reses
de vacún dos máis diversos
países

europeos

(Bé lxica ,

Holanda, Francia, Alemaña ou
Austria) venden o seu gando ós
labregos galegas, ou o seme,
ou aparellos varios para o
naso agro. Pero o abano das
nasas

produccións

segue

senda restrinxido nesta feira
(quizais como mostra do que
sucede na realidade).
Hai uns días dida o secretario
xeral do Ministerio de Agricultura que Galicia se esta ba orientando en demasía cara un
mónocultivo de leite de vaca. E poida que non ll e falte razón . En Galicia séguese
consumindo unha marea de froita e de verdura que poderíamos producir aquí. Importamos
mesmo flores. E, xa se dixo moitísimas veces, aínda un ha parte notable do leite producido
aquí é transformado fóra de Galicia, milleiros de reses de vacú n nacidas aquí son
engoradas neutros lugares, chegando mesmo a matar ese ga ndo en Galicia de xeito que
poid a obte- la etiqueta de calidade que distingue ás nasas reses.
En definitiva, que non é ouro todo o que brilla en Si ll eda . E desd e lago boa parte do

_

tesauro non é naso. ¿Cándo cambiará a situación?

,..............

volve a se-lo campión.

7. Os futbolistas, cos pés
gañan millóns cada día;
subímolos ó altar
con necia idolatría.
8. O Estado, cos nasos cartas,

fai un ha causa noxenta;
enchufa a televisión
só para adormecer atenta.
9. Cando tal facía Franco

-ben moito menos, por certo-,.
os políticos de esquerda
berraban a ceo aberto.
10. Se ti alertas ós pais
sobre o ídolo que afoga
eles responden campantes:
"mellar o fútbol cá droga"
11. Teñen moitiña razón
e todo o pobo español
mete morfi na nas veas
cando sente dicir: "gooool".
12. Algúns poucos, resistentes,
sentimos noxa, xa fartos,
de que adormeza o pobo
a canta dos nasos cartas.

