"¿Por que non xulgades por vós
mesmos o que cómpre facer?."
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EDITORIAL

O ANALISTA-AZNAR Á sombra de
Clinton, deu Aznar unha le.c ción de· agudeza xeopolítica,
englobando nunha idea ~imple o que pasa nos Bakáns e o que
se pasa nos patios de atrás da súa casa. A simpleza da fórmula
non ofrece discusión: o problema son os nacionalismos
radicais, incluso os nacionalisr.nos sen apelidos.
Desde o comezo dos conflictos balcánicos hai un retrouso
continuo no pensamento oficial español. É a maldade dos
nacionalismos. Ó principio, esto dicíase en voz baixa, pola
evidencia dos feitos: o inalo non era - Croacia, Eslovenia,
Bosnia- a pequena nacionalidade que procura afirmarse
fronte á outra
m
á i
s
poderosa,
serrón ó revés.
Os
malos ·
. eran, .
para
desgracia dos
analistas, os da
nacionalidade
ma1s grande
-Serbia-, que
asimilara
e
minorizara ás
·outras.
Así
que
o
argumento
traído
aquí
ra dinamita e podía volverse contra o pensamento
dominante nas atafegantes tertulias de calquera radio.
Pero agora Aznar vai a por todas. ¿Establece un paralelismo
entre os albano . . kosovares e os pobres castelán falantes e
castelán pensantes que habitan as terras de Euscadi . ..... e,
quizais, Galicia? Clarividencia total. E, mentres, fai posible
que a policía española poida entrar no parlamento basco a .
expulsar ós eventuais invitados da nación curda no exilio.
Porque neste outro caso si que se aplica a coherencia: Madrid
alinéase co goberno turco. N o.n como no caso de kosovo, no
que Aznar apoia a un grupo armado, o ECK, que é como
unha ETA multiplicada por dez.
Resulta complicado xestiona-la diversidade, sobre todo se se
empeza por negar que exista, se segue por aceptar coma un
mal, e se remata por convertela en desigualdade. E para iso,
como ben sabémo-los galegas, non fai falta ser dunha
potencia central, cando a pequena nacionalidade se empeña
en negar e a si mesma. Non hai máis .que ve-lo caso do
alcalde coruñés, que se posiciona no parlamento español en
contra do uso do galego en pé de igualdade có castelán para
a r dacción de documentos públicos coma o D.N.I.. Son os
trauma da historia, que é todo menos simple e non tan
manipulable como pensa o sentencioso e agudo presidente
pañol.
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TRAS NO PAZ IMPERFECTA DE
CADA DÍA Teño que facer un público e
íntimo recoñecemento. Cando vexo o alarde
tecnolóxico, a precisión e potencia asasina
dun helicóptero apache, uriha parte de min,
a racional e adulta, creada co esforzo de anos
por converte-los _valores en actitudes, sente
indignación e dolor. Pero hai outra máis
agachada · no escuro, incontrolada e
inconsciente, laqrada a base de iconos e
motivos de xogo infantil~ que sente un goce
prohibido e insuperable: a mesma que sentirá
calquera neno, construído como persoa nesa
contradicción entre valores e crenzas
domésticas e impulsos e mitos bélicos. ¡Que
pasada de cacharro.!
Somos, no máis profundo, resultado dos
nosos
mitos
culturais,
que
son
norteamericanos, machistas e vehiculizados
pola televisión. A mesma idea de paz está
perigosamente asociada a esa visión mítica,
reforzada
por filosofías
diversas
tremendistas.
Afixéronnos a concibi-la · paz como a
submisión total do que é diferente. Os
dereitos humanos hai que entendelos como
os entende a civilización ianqui-occidental.
O modelo é o da conquista do Oeste.
Eliminar ó apache, para asegurar un futuro
de paz absoluta, de paz tecnicamente
perfecta, controlada por tecnoloxía punta
que mesino podemos chamar · apache, para
que a cousa teña máis gracia. E hai que
construír esa paz custe as vidas que custe.
O meu ser adulto e crítico aposta por iso que
alguén ten chamado a paz imperfecta. Que
non chega da vicforia do imperio, serrón que
xa está aquí desde sempre, porque é a paz
nosa de cada día.
Quizais o mellor revolucionario é o que fai
interiormente a revolución da revolución.
Non renuncia a nada do que está por vir,
nin deixa de procuralo, pero goza co máis
·vulgar do que xa é. Goza coa diversidade,
coa retranca e o humor, coa arte e a poesía, ·
cos veciños, cos amigos, e atura, con activa
insubmisión, as cacicadas, as falcatruadas dos
de sempre, e as faenas dos que un menos
pensaba .... como parte <lesa paz imperfecta,
pero real. A única que, superman e Clinton á
parte, somos quen de ir~os edificando.
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NO NOME DO PAi E DO FILLO E DO ESPÍRITO SANTO

Os once discípulos fóronse para Galilea ó

NO NOME DO PAi

monte onde Xesús os citara. E véndoo

Deus, o Todopoderoso.
O Gran Rei, Señor do Ceo e máis da terra.
· O Deus de Abraham, de Isaac e de Xacob (o Deus de Israel).

postráronse ante el, anque algúns
dubidaban. Xesús, achegándose díxolles:
-Déuseme todo poder no ceo e máis na

Deus, noso Señor.
O PAi, ou tamén NAI (agora xa o comprendemos).
O meu Pai Celestial
e voso Pai que ve o que está escondido,
nos di Xesús, o Fillo.

terra. lde, pois, e facede discípulos meus
a tódolos pobos, bautizándoos no nome
do Pai e do Filio e do Espirito Santo;
ensinándolles a gardar canto vos mandei.
Asegúrovos que eu estarei sempre

O noso Pa i que estás no ceo
A nosa Nai que estás no secreto.

convosco ata o fin do mundo.

A/o nosa/-o N/PAI, a/o totalmente bo/-a.
NO NOME DO FILLO
....--------~

A CLAVE

1

· Xavier Blanco

O Emmanuel (que quere decir "Deus connosco") .
Fillo de David, fil lo de Abraham.

MISIÓN UNIVERSAL E ACOMPAÑADA

Segundo o epílogo do evanxeo de Mateo, a tarefa que o
Resucitado deixa nas mans da súa comunidade consiste
en "facer disdpulos" polo mundo adiante.
Ser discípulo ou discípula é aceptalo

Evanxe~

entrar en

relación persoal co Nazareno e camiñar pala vida cos sus
mesmos criterios: "servindo á xente" e cuestionando ós
true "se serven da xente " ... Leonardo Boff dixo con
moito xeito: "ser discípulo ou discípula do Señor consiste
en pro-seguir a súa obra, per-seguir a súa causa e conseguir a súa plenitude".
Ademais trátase de facer discípulos a tódolos "pobos":
caeron os límites nacionais ou étnicos. Un bo "toque de
atención" ante o permanente risco de confisca-lo

Xesús, o de Nazaré de Galilea.
O neno.
. Fillo do carpinteiro e fillo de muller (María: a súa nai).
Fillo do Home.
O profeta e guía: noso único dirixente.
. "O meu servo, o meu elixido,
O meu amado, a miña regalía"
(dille o Pai; en boca do profeta lsaías).
O mellar fillo benquerido.O Mestre. O Mesías.
. Meu Señor.
Xesús, chamado o Cristo.
O Crucificado.
O Fil lo de Deus vivo.

Evanxeo só para unha determinada cultura ou
apoderarse do mesmo Evanxeo para vivilo en círculos
pechados, impenetrables e "depositarios ou depósitos de
. toda a .verdade".
Fronte a eses serios riscos, aparece a universalidade da
misión e, ademais.• unha ·misión aco~pañada: non
estamos sós, o Resucitado camiña coa súa comunidade e

NO NOME DO ESPÍRITO SANTO
O Pai ama ó Fillo e o Fillo ama ó Pai.
¡Trindade Santa! Santísima Trinidade,
que o enxendra todo e a todos/as nos envolve
na súa corrente vital.

inspira as súas mellares iniciativas de servicio á
humanidade.
"lrmandar" este mundo no nome do Pai, do Filio e do
Materno. Espirito segue sen.do a nosa tarefa..
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APENEIRA
SAN CIDRE, patrón dos labregos, é festexado dun xeito espedal no antigo
concello de Lavadores, agora de Vigo, e cada ano rondan a súa imaxe por unha das
parroquias (na foto o seu traslado no 98 nun tractor ateigado de flores e froitos
desde Beade á Zamáns; este ano o seu destino será Valadares). Pero dentro de vinte
anos xa non haberá labregos neste enclave de Vigo no que aínda hoxe hai 100
familias que viven do agro e a Cooperativa de Lavadores tonta con 700 socios. Pero
hai unha

fort~

vontade de que esta festa que naceu en 1952 dure sempre aínda que

deixen de vivir como labregos. Aproveitamos esta festa para revindica-lo tecido
. productivo do naso agro, cada volta máis en mans de xente de fóra, como na venda
de Leyma.

N este~ día s

constituíuse a
11

ASOCIACION 0RAI:'
DE GALICIA para recupera - la
trad ición dos desa fíos orais como as
reg ueifas, brindas ou loias, organizando
reco ll eitas, comp eticións, cursos de
form ación .. ., e coordinando ós
estudi osos, practi cant es e amantes da
orali dade, ós que só se lles esixe
im provisación , enxeño, ri ma ou art e.
Nace no seo de Ce ntro Veciña l e
Cultura l de Valada res de Vi go que ca nta
con 2.200 familias de socios. Na foto a
súa Presidenta e tamén da ·xestora
María Alonso Salgueiro. Para máis
información: 986-468684.

TEMOS QUE SEGUIR DENUNCIANDO A
DESFEITA DA GUERRA: martes de civís, destrucción de fáb ricas,
pontes e estradas, vivendas ... e sobre todo a destrucci ón do pobo de Kosovo t ralos
bombardeos da OTAN. Por non utiliza-lo sentid o común , a OTAN o qqe f ixo foi facer
medra - lo poder de Milosevic e o seu afán de dominio pois agora está máis apoiado
polos seus, mentres os kosovares tiveron que abandona-lo seu país, e se a OTAN quere
garantir unha autonomía dentro de Serbia o que lograron foi fa cer máis grandes as
penalidades.

Esta

11

NAICIÑA" {1920)

do fotógrafo Luís Casado recollida no
"Álbum 'Ksado" de Manuel Sendón e
Xosé Lois Suárez Canal, animadores do
Centro de Estudios Fotográficos de Vigo,
é unha homenaxe ás nais, tamén a esas
82.000 "nais comunitarias" que están a
levar sobre as súas costas a educaci ón

~

o coidado dos nenas en idade preescolar
en Colombia. Son apoiados .por ONG
nun estado crebado pala violencia e de
acordo cos horarios dos seus país.
Moitos son "meniños da rúa", e parte do
custo deste ensino é sufragado pala
incautación do diñe.ira e bens dos
na rcotrafi cantes.

Alfonso Blanco Torrado

UNHA PALESTINA
INDEPENDENTE debía
st=:r proclamada o 4 de maio, na data na
que se cumpre_n os 5 anos dos acord_os
de Oslo, pero Netanyahu de Israel sigue
a nega-la soberanía palestina de Gaza e
Cisxordania como baza electoral nos
comicios do día 17. Israel segue

a xogar

coa paciencia de Arafat. O obxectivo era
que o seu exército abandonase un
13, 1O/o dos territorios ocupados e

compartían ámbolos dous estados outro
21,80/o. Arafat non renuncia á

capitalidade en Xerusalén.

Este

SAN ROSEN DO

en bronce do escultor Buciños en Cela nova

introdúcenos na boa nova, que leva data do día 10, a Festa do patrón dos cregos, da
presentación do libro do que foi bispo de Mondoñedo Miguel Anxo Araúxo: "San .
Rosendo Bispo e Fundador", nesta cidade episcopal que alumou con sabedoría o seu
bispo, este mónxe de Celanova e reformador do monacato galega no século X. O bispo
Araúxo agasállanos con esta biografía cando algúns cregos da súa diocese celebran os
50 e os 25 anos de labor pastoral, algún deles acollido por este pastor en tempos máis

rexos: o naso compañeiro de lrimia, Xosé Antón Miguélez, teólogo e poeta .

O 1 DE MAIO é un banzo que_ten que abanea-la nasa conciencia social
.poi as eivas que está a sufri-l_o obreiro: onde a temporalidade é proporcional ó alto
- índice de sinistralidade e cun crecemento do emprego inferior ó 98 e cunha forte
caída na conversión dos contratos temporais en indefinidos e no incremento da
temporalidade no sector público. Máis do 620/o dos contratos eventuais por
circunstancias de producción teñen unha duración inferior ó mes. Ilustración de
Carlos Maside coñecida como "Festa do 1°· de Maio" en "El Pueblo Gallego" do
mesmo día do 1932.

ELECCIÓNS
DE
PANAMÁ caáran no ano en que

As

1914, e cun forte ca lado estratéxico. Hai

A 1 XUNTANZA DE
ASOCIACIÓNS
XUVENÍS acaba de ser

un afán por liberarse desta intromisión

convocada polo colectivo de xoves de A

allea e seguir navegando nun mar rizado

Merca, a 10 Kms. de Ourense, os días 8

de turbulencias: un país cunha forte de

e 9, con dous temas a debate :

analfabetismo: un 220/o entre os máis

"Obxectivos das AA.XX. na Galicia de

pobres e un 500/o nas rexións indíxenas, e

hoxe" e "Perspectivas laborais dos xoves

cunha pobreza que os ten afondados nun

do século XXI". Non faltará a música e o

320/o do seu territorio. Panamá como

festa. Para máis información: 988-

costa Rica discilve-fos seus exércitos.

260000.

vai a producirse a retirada das tropas
.norteamericanas da

Canal, aberta en

e · · · ··. · ·
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DIC IJlDURAS

- Intentando aclarar:
Paréceme que a contraposición que adoita facerse
da dictadura cubana fronte ás democracias occidentais,
non é á mais axeitada para poder ter unha paJ:?-orámica·
da situación real.
Penso que a comparanza que se debería facer sería
entre "dictaduras ideolóxicas" e "dictaduras
"
.
,,
econcmucas .
As dictaduras ideolóxicas serían aquelas que
impoñen un sistema de goberno socio-políticoeconómico baseado nunha doutrina socio~política. As
dictaduras económicas, pola súa parte, fundaméntanse
no principio do máximo beneficio empresarial.
As primeiras caracterízanse, en liñas xerais; por unha
atención preferente ós dereitos sociais das persoas, entre
os que citamos o dereito ó traballo, á saúde e ó ensino.
Por outra parte ignoran os dereitos políticos, tal · é o
caso do d reito a liberdade .de pensamento e expresión
e dos der itos de reunión, asociación e manifestación.
A úa v z as dictaduras económicas, tenden a pasar
r alt o d reito sociais e poñen máis énfase no
r p t ós d r itos políticos.
Hi tóricam nte as dictaduras ideolóxicas adoitan
aparecer como réximes substitutorios das monarquías
ab lutas, ou d~ dictaduras de dereitas, que oprimen a

Agustín Bueno

países pobres sin respectar en absoluto ningún tipo de .
dereitos. Pénsese nos casos de Rusia, China ou Cuba.
-Dictaduras económicas
Como sobre as dictaduras ·idelóxicas se ten escrito,
e· se segue escribindo, moitísimo, faremos unha breve
referencia ás dictaduras económicas.
En termos xerais podemos agrupalas en dúas
categorías: as que se dan en países ·ricos e as que se dan
en países pobres.
· Xa sei que m,oitos se van escandalizar, pero eu non
dubido en calificar de dictaduras económicas ás
chamadas democracias avanzadas occidentais e por
diversas razóns, entre as que indico:
- O absoluto incumpriménto do dereito ó traballo
- A constante merma do dereitos sociais que nos
está.leyando a un intolerable aumento da pobreza
- O . feito de que, quen realmente goberna, é o
capital, por medio dos políticos de turno e dos medios
de comunicación ·
- Ó non haber unha verdadeira democracia
económi.ca a grande masa de pobres e semipobres ten,
de feito, moi poucas liberdades reais.
Polo que re.specta ás dictaduras económicas en
países pobres, con réximess democráticos, hai que dicir
que a situación do pobo é terrorífica. Practicamente
non teñen ningún dereito de ningún tipo. Abonda con
lembrar a México, Brasil e case toda Iberoamérica.
-O problema
Atopámonos así -coa curiosa situación de que se lle
está pedindo a Fidel Castro que resolva un problema
político dunha enorme envergadura." Tan enorme que,
deica agora, ninguén lle ten atopado soluóón. Solución
que, por outra parte tamén se lle debería demandar a
Clinton, a Aznar, a Fraga e a tódolos gobernantes en
xeral.
Trátase de conxuga-los dereitos básicos das persoas .
cun socialismo que acade unha xustiza real e solidaria
entre iguais.
A mellar aproximacióri a solución deste problema
foi a acadada nos países nórdicos, sobre todo ria Suecia
de Olof Palme,. pero convén ter moi en canta que el
traballaba cun país de . un nivel cultural e económico
· moi elevado, ó mesmo tempo que moi independente
repecto
do · extenor
tanto
política
como
económicamente".

J
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CON PAN E CON VIÑO FACEMOS CAMIÑO
Este é un lema vello, e con este lema vello nas mans e no corazón as xentes do
Movemento Rural Cristián de Galicia e os que nos queiran acompañar celebraremos este
ano a festa do San Cidre, Patrón dos labregos e labregas. Será en San Clodio, no
suroeste da provincia de Lugo, ó pé mesmo das augas farturentas do río Sil, ese que
leva a agua, mentres que o Miño, o Pai Miño, carreta a fama ó lombo das súas ondas.
O que faremos nese día

Do xantar e da festa da tarde non hai nada novo que
dicir, xa que todos os podemos imaxinar ben.

Hai uns .q uince anos que nos vimos xuntando nun
punto diferente de Galicia para face-la festa de San
O porqué de todo isto
Cidre, o noso Patrón. A xornada sempre se compón
Facemos este encontro anual, porqµe sentímo-la
dun encontro-celebración pola mañá e dunha festa necesidade de vérmonos, de contámornos causas, de
popular pola tarde despois dun xantar onde se compartírmo-la vida, os traballos da vida, as· unións da
comparte de todo.
vida, as esperanzas da vida. Sentimos necesidade de
O encontro-celebración lévase a cabo no marco compartir as nosas penas, as nosas alegrías, as nos<l;S
dunha Eucaristía. Sempre se dá unha presentación dos comidas, os nos os bailes,_a nosa fe cristiá.
diferentes grupos que veñe~ dos diferentes puntos de
Pqr outra banda, ó tempo que coñecémo-lo país e a
Galicia a través dalgún detalle simbólico (este ano será moita vida que nel· h~, e aprendemos cliso, tamén
mediante unha "procesión do pan e do viña·" traído das queremos transmiti-lo que no Movemento Rural
diferentes terras, somos símbolo da vida real, da loita da . ·traballamos, que é isto: apostamos por unha maneira de
vida que en cada zona .se está a levar a cabo.
vivir no campo que teña en conta a nosa rica tradición
N este primeiro momento ocupan un tempo maior e humana e e·spiritual, e que se abra ó progreso e a unha
e.special . os veciños da zona onde se celebra o San modernidade sa e liberadora.
Cidre, para nos · ciaren nel unha información polo
miúdo da. maneira de vivir, de traballar, de organizarse
Invitámoste
. que teñen naquela comarca.
Como dixemos ó primeiro, para compartir todo isto
Pretendemos que a Misa sexa sempre sinxela e viva, con nosoutros invitámoste a ti, coa túa familia e cos
unindo moito a fe co que é a nosa vida diaria de xente teus veciños. O camiño para San Clodio non ten perda,
do campo, pois a fe e a vida son os dous aspectos que a hora de chegada é ás 11 da mañá; ali seredes . ben
día a día tamén coidamos e traballamos nos encontros recibidos por xente do lugar que prepararon a festiña e
· quincenais que teñen os grupos do Movemento. Rural. nos invitan a unha xornada irmandada e feliz.

e········ ·

O CAMPO

DE COMO A INDUSTRIA LÁCTEA GALEGA DE BASE
COOPERATIVA CAMBIA DE DONO E DE IDENTIDADE.
Tocaba hoxe nesta serie falarmos dos fondos que ·se destinan pala Unión Europea a
me/lora-la renda dos labregos (o FEOGA-Garantía), mediante políticas de prezos
protexidos e, polo tanto, das políticas de cotas dos que sabemos moito por experiencia.
Pero a realidade do momento lévanos a facer unhas consideración de urxencia sobre o ·
asunto Leyma: a venda do Grupo Lácteo Galega a unha industria de fóra.

. . ..... º

de explotación de varios exercícíos
Moita foí a ledícía cando entre os
dous grupos cooperativos: COLAGA económicos).
• A Xunta de Galicía, a través do
(Cooperativa Láctea Galega) e a CAP
Instituto
de
Promoción
( Cooperativa Agraria Provincial) de
Económica
(I
GAPE),
avalo u a
A Coruña, que integraban máís de
operación do préstamo concedido
8.000 productores de leite, deciden a
polo
Instituto de Crédito Oficial
finaís de 1995 materializa-la compra
(ICO)
así como a débeda con
de Lactaria Española (LESA). O
Tabacalera, S.A., dona de LESA.
contento foi xeral xa que:
• A Xunta participa no Grupo
- Esta operación foí bendícída
Lácteo
Galega, S.A. (GLG) a través
polos gobernos galega e español
de SODIGA posuíndo o 16% do ·
(L taría ra unha empresa pública
seu
capital e senda polo tanto o
on r sultados n gatívo nas cantas ·
socio con maíor participación e de
COLAGA e CAP que, co · 53%,
eran os socios maíoritarios.
• A Xunta promete axudas se no .
futuro
xurden
dificultades
financíeíras que . afoguen o
desenvolvemento · do proxecto.
Con esta compra ·c umpríase a
ílusición de moítos/ as lagregos e
do
move!llento
cooperativo
agrario galega xa que por fin:
-Integrábase ós productores de
leite nun proceso industrial que, no
caso de que xurdisen a.trancos ó
dereito a producir, permítíalles contar cun paraugas que lles dese
seguridade
na
transformación
industrial da súa producción.
-Galícia,
que
estaba
a
comercializar cerca do' 3 7% do leite
español, pasaba a contar cun grupo
de base cooperativa con capacídade
abando para transformar dentro do
país a producción láctea.
-Por último, arríncaba na nosa
Terra o modelo cooperativo agroA aspiración do cooperativismo agrario
índustríal lácteo cunha dimensión ata
galega é a dun gran grupo lácteo galega
entón insólita. Este era o modelo

seguido por estados europeos
productores de leíte (Irlanda 90%,
Dinamarca 95%, Reíno Unido 100%
e Países Baíxos 97%).
Sen embargo, o proxecto non
contou coa bendición da Federación
de Industrias Lácteas Españolas
(FENIL) que desde un príncípo
acusou á Xunta de altera-la libre
· competencia
facer
ó
intervencionismo económico ...

A criatura
dun .
proxecto de

desenvolvemento
agro-industrial
propio fio
sacrificada

PEQUEÑO RESUMO DUN
PROCESO TORTUOSO
O ano 1996 desenvolveuse moí
satisfactoriamente e lógranse reducir
ata case ·cero as perdas de 1.500
rnillóns de pesetas que LESA viña
sufríndo anualmente.
No . ano 1997, debido
grandes
"movidas''. no sector lácteo-industrial
español: concentracíóns de empresas,
prácticas de venda de -productos a
perda e fabricación de leíte líquido a·
base de "preparados lácteos" -que .

a

Antonio Fernández Oca
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abaratan o custo e véndense sen
diferencialos do leite-, xunto coa
descapitalización con que xa de
partida contaba o Grupo Lácteo
Galego, ocasionan a súa entrada en
cnse.
A princ1p10s da primavera de
1998, o entón Director Xeral do
Grupo expón un plan de viabilidade,
facendo vale-lo tamaño da empresa e
o seu valor estratéxíco (Revista rLE Abril 1998, páx. 59 e ss), apostando
por diversifica-la producción e
contemplando a posibilidade de ~rear
un gran Grupo Lácteo da Cornixa
Cantábrica de base cooperativa.·
conseguilo
é
necesario
Para
consegmr capital que financie
A venda de Leyma cadrou coá viaxe de Fraga a Australia e deu lugar a certos
proxectos.
malentendidos cos seus conselleiros ( na foto o de agricultura apóiase nunha oliveira)
A :finais do verán, o Director do
A partir de aí xorden discrepancias
4 .A criatura dun proxecto de
Grupo pide. renegocia-los préstamos
desenvolvemento agroº- industria
e un aumento de capital. A Xunta
entre os responsable do GLG,
coñece estes planos que garanten a incluído o seu Director Xeral, cos propio foi sacrificada.
¿Quen
ten
ma10r
viabilidade empresarial a curto e responsables das consellerías de
Econonúa e Agricultura sobre _cal era responsabilidad~? Segundo o meu
medio prazo.
criterio os que debe~1 traza-lo
A Consellería de Economía e o noivo máis axeitado que se fixera
coa maioría do capital.
modelos de desenvolvemento do
Agricultura poñen como condición :-venres día 22 de abril."El Correo
sedor agro-industrial.
e~o se di- que o director e parte do
Gallego" realiza unhas afirmacións
Aínda me sigo a preguntar porqué
equipo xerencial sexa cesado e
relevado por outro concreto . que moi graves . . . Eu non vou ~ntrar en o Consello de Administración do
· ningún tipo de valoración, sen
GLG, xuntamente cos seus técnicos e
encabeza D. Javier Moral Medina.
directivos así como os representantes
A mediados de febreiro do 99 a embargo quero face -las seguintes
dos traballadores prefiriron buscar
crise é tan grande que non poden reflexións:
¿Porqué
as
cooperativas·
que
noivo pola súa conta e non acepta-lo
facerlle fronte ó pago do leite ós
gandeiros se non conseguen unha integran a CAP e COLAGA non único noivo que a Xunta lles
contan · con técnicos económicos propoñía. ¿Serán todos eles uns
póliza de crédito.
-Para conseguilo comezouse a propios que puntualmente as irresponsables?
Dentro duns anos a plus-valía do
venda de activos; xa se tiña fechado a mantivese informadas da marcha dun
GLG será polo menos de 20. 000
grupo tan complexo como era o
factoría de Santa Comba e, agora,
millóns de pesetas ¿Quen se atreve a
comprométese con COREN á GLG?
¿Porqué o socio capitalista ·en aposta-lo contrario?
venda da fábrica de pensos.
Nunha sociedade vertebrada,
-Despois de seis meses de espera tódolos casos tiña que pasar a ser
participativa, ben informada e non
socio maioritario?
por fin renegóciase o crédito do reo
clientelar do poder político de
¿Qué facía que o Grupo Lácteo
e a débeda con Tabacalera, .S.A.
fose. Galego? Evidentemente o fose a . turno a min paréceme que estas
Anúnciase a solución da crise.
-As condicións da Administración súa base ·c ooperativa e social, que a cousas non poderían suceder do
xeito no que suced.eron. Nunca
súa vez controlaba a maioría do
Galega e do reo son que é necesario
ocorre nada que sexa absolutamente
capital, e non que o capital fose
buscar un socio capitalista. N este
"perverso",
se
sabemos
tirar
intre díxase de apostar por un valenciano afincado en Galicia e/ ou
conclusión
que
no
futuro
eviten
andaluz-madrileño con antecedentes
proxecto propio de grupo lácteo
feítos tan lamentables.
galego de base cooperativa.
galegas.

- ················
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FUXAN OS VENTOS, "SEMPRE E MAIS DESPOIS"
CONVERSA CON CARME VÁZQUEZ E XOSÉ LUÍS FREIRE ·
Quince anos despois do último disco (HNoutrora ;' 1984) e dez desde que se retirara dos
escenarios, FUXAN OS VENTOS volve· cun novo ·trabal/o que chaman SEMPRE. E MAIS
DESPOIS. Co adaxe da presentación do CD, conversamos, oa súa casa de Brión, .con
Carme Vázquez e Xosé Luís Freire; eles formaron part~ do grupo· desde .o s inicios, hai xa
27 anos. Con eles analizámo-la traxectoria do grupo, º·seu impacto no panorama
musical e mesmo político da transición, a situación actual da música galega ... ·
Os INICIOS
- Unha longa traxectoria a de
FUXAN OS VENTOS, que xa é
historia ...
- Sí, 27 anos desde que aló pol9 ano
1972 un grupo de rapazas e rapaces
que cantabamos asiduamente no coro
do
Colexio Menor Santísimo
acramento de Lugo, decidimos
formar un grupo de música folk sen
rnái Ílitcnción que divertírmonos. O
grup
hamábas FOLK 72. En
utubr d
an gañámo-lo III
'Stival de a
San Lucas ·de
M ndoñedo.
A
canción
que
pres ntabamo titulábase FUXAN OS
VENTOS, que logo ad9ptamos para
denominar ó grupo.
- E de Mondoñedo, a patear
mundo.
- A partir de aí, empezamos tomalo
máis en.serio e a realizar actuacións en
colexios, festivais, aldeas e vilas,
primeiro da provincia de Lugo, e logo
no resto de Galicia e Madrid. .

a

················o
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GALICIA CANTA Ó NENO

- Daqueles primeiros anos foi
- ¿Variou moito a temática do tamén a experiencia singular de
"Galicia e.a nta ó Neno".
voso repertorio desde os .inicios?
- O noso repertorio, inicialmente - Con outras moitas persoas e
mm
formado por música folk universal e
colectivos,
participamos
montaxe · e
música popular galega, vai pouco a activamente
na
pouco inclinándose cara esta, tanto na representación
do
espctáculo
súa vertente estrictamente popular costumbrista- musical
chamado
como na de composición propia. O
GALICIA CANTA O NENO, que
contacto · coa realidade musical do
era unha escenificación do xeito de
país, a través das actuacións en núcleos vivi-las festas do Naclal en Galicia.
rurais illados, fainos conscientes de Recollemos centos de vilancicos,
que existe un riquísimo patrimonio panxoliñas, aguinaldos, cantos de Reís,
cultural-musical descoñecido para . etc. Con este espectáculo percorremos
grande parte da sociedade galega que
Galicia ó longo . de moitos anos
(ompre dar a coñecer..As actuacións
durante as festas do N adal.
en lugares e aldeas permítennos
- Disto quedou un disco e, gracias
"recoller" centos de cantigas que os
a el, hoxe están vivas pezas que,
vellos e vellas ~o lugar gardan na sen vós, se perderían.
memoria e que irnos incorporando ó
- Axudamos, coma outros 1noitos, a
noso repertorio.
que este patrimonio non se perdera. O
- Algo tería que ve-la situación disco gravouse en 1978. Con el saiu
social e política do momento.
tamén o libro con letras e partituras
Eran tempos da transición, de
das pezas que interpretabamos.
grandes ~spectativas de cambio ...
Desde
os
comezos fomos
Os ANOS MÁIS ACTIVOS
conscientes da realidade socio-política - Houbo un_ tempo en que
galega e adoptamos un compromiso
FUXAN OS VENTOS foi o
cada vez maior, que se traduciu na grupo máis popular · da música
paulatina incorporación de cancións
galega e, dalgún xeito, eráde-la
de denuncia desa realidad. Musicamos
"musa" dos ideais nacionalistas
poemas propios e ·doutros autores,
para
moita
xente, ¿tiñades
sumándonos a outros colectivos que
conciencia disto?
loitaban na mesma liña de oposición á · - Tanto como "musas"~ .. É verdade
dictadura e de reivindicación ·dun que a nosa música axudou · a moita
pobo, un idioma e unha cultura xente a descubrí-la riqueza do
propia.
patrimonio cultural da nosa Terra e,
COMPROMISO

1

Luciano Pena Andrade.

dalgún xeito, fomos un elemento
aglutinante da identificación ·como
pobo. O secreto estivo en que a nosa
música non ía di~ixida a unha capa
social determinada: tanto lle podía
interesar a un universitario da cidade
coma ó habitante da última aldea.
- ¿E _as gravacións?: case un disco
por ano ó principio, logo máis
espaciadas ...
- O primeiro en 1976, FUXAN OS
VENTOS.
Logo
viñeron: · O
TEQUELETEQUELE
(1977);
GALICIA CANTA O NENO
(1978), SEMENTEIRA
(1979),
QUEN A SOUBERA . CANTAR
(1981), NOUTRORA (1984). Por
aqueles anos, non paramos de actuar
nas aldeas e vilas do país e fóra
(Madrid, Cataluña, Euskadi, Lisboa,
Bruxelas, París, Z urich, Brest... En
1978 e 1978 acudimos ó Festival
Interceltique de Lorient... Fo ron
moitos centos de actuacións . Chegou
un momento en que xa non tiñamos
tempo para perisar en gravar.
- Nos primeiros anos 80, rara era
a orquestra que non interpretase
algún tema voso nas verbenas
("Sementar ·.sementarei", "Meu
amor é mariñeiro" ... ).
- As orquestras, as bandas populares e
as corais que arregraron temas nosos
fi.xeron un favor impagable e con elas
chegamos a onde non alcanzar.iamos.
Ü DECLIVE

- Desde 1989,_o grupo permanece
inactivo, ¿foi ·el_o debido ó cambio
dos seus integrantes?.
En absoluto. De feifo, os
compoñentes de FUXAN OS
VENTOS foron variando dende os
comezos por diferentes circunstancias,
chegando a pasar polo grupo ·ata trinta
persoas . E mantemos unha boa

relación: cada ano xuntámonos polo
outono a xantar. A Causa da
inactividade estivo na imposibilidade
de
compatibiliza-la
actividade
profesional de cada un coa dedicación
que precisaba unha formación das
características de FUXAN OS
VENTOS. Por outra parte, á altura de
1989, quen máis quen menos estaba
casado, empezaba a ter fi.llos e
necesitaba tempo para a súa vida
privada. Estabamos ata fi.sicamente
cansados.
.- . ¿Desde o 89, non volvestes a
subir ó escenario?
- Só_dúas veces: en maio de 1993, en
Láncara, para actuar na "Festa
labrega", organizada poio S.L.G. para
supr~sión
da "cota
celebra-la
empresarial agraria", . longa lo ita do
mundo rural galega, da que nós
sempre nos sentimos partícipes.
Actuamos tamén en Lugo en 1997
para o 25 aniversario · da asociación
"Auxilia",
coa
que
sempre
colaboraramos.
- ¿Que quedou en vós do
"fenómeno FUXAN OS VENTOS"?

- Daqueles anos quedan lembranzas
imborrables, porque FUXAN O
VENTOS foi máis que un grupo
musical: tivo moito de símbolo
reivindicativo. Por exemplo, a
actuación no Parque ·de Castrelo~ de
Vigo: 20.000 persoas cos isqueiros
encendidos coreando "Irmáns" ...
"SEMPRE E MÁIS DESPOIS"

- Por fin, ven o disco que
presentades agora. ¿Como é isto
despois de tantos anos?
- A idea de preparar un novo traballo
prendeu coa actuación de Lugo de
1997. Pero pretendemos evita-las
actuacións
en
directo: só
o
indispensable para promociona-lo
disco. A traxectoria profesional e
familiar de cada un non nolo ía
permitir.
- ¿Cales son as características de
"Sempre e máis despois".
- Este traballo componse na súa
totalidade de pez~s tradicionais tanto
de recollida propia como sacadas de
canc10ne1ros, no que a riqueza de
arranxos así como a calidade

e ·············
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interpretativa e de gravación consolida
unha interesante evolución iniciada
polo grupo no ant~rior disco
(N outrora); sen deixar de ser
tradicional e sen abandona-lo timbre
característico de FUXAN OS
VENTOS, ~ntegra instrumentos, sons
e técnicas actuais .
Ü

PANORAMA ACTUAL DA MÚSICA

GALEGA

- ¿Que cambiou na música galega

················e

desde que vós empezastes ata
hoxe?
- Hai un abismo: as cousas cambiaron,
e para ben. Temo·s unha ducia de
grupos cunha calidade extraordinaria
Berrogüeto,
Carlos
(Milladoiro,
Núñez, Luar na Lubre, etc.). E non
soamente a calidade musical de cada
un, senón que naceu unha auténtica
industria musical, desde estudios de
gravación, productoras, managers ...
Can~o nós empezamos, había que
fecha-las fronteiras porque estabamos
invadidos de música foránea; hoxe
invertéronse os._ termos e exportamos
música galega.
- Pero _ perdeu aquel caracter
reivindicativo que tiña antes.
- Xaora pasaron os tempos de utilizala música para facer trincheira. Daque
moitos catedráticos, cregos e músicos
tiñan que facer política no canto de
ensinar, de evanxelizar ou de cantar.
Pero hoxe a política ten os seus
propios foros. E canta máis calidade .
teña a música, máis dignificará ó seu
país.

Luciano Pena Andrade.
Hai
moi
boa
música
instrumental. Pero, ¿non se bota
de menos hoxe a música vocal do
tipo da que faciades vos, que se
ca-dra chega mellor ás capas máis
populares?
Fóra de Xocaloma -tamén
desaparecido-, Saraibas e algún outro
grupo, certamente FUXAN OS
VENTOS non tivo continuidade.
Agora a música vocal volve
timidamente e ·tódolos grupos van
incluíndo pezas cantadas nos seus
repertorios, con pandereteiras, etc. Sen
embargo, eremos que aínda hai sitio
para este tipo de música ..
- Vai, logo, a despedida, co agoiro
de que a este novo "Sempre e
mais despois" lle corra fortuna,
de parte de Irimia, coa que
tamén FUXAN OS VENTOS
tiveron algo que ver, ¿ou?
Claro que si, FUXAN OS VENTOS
participou na primeira Romaxe, no
pedregal de Irimia, e recuncamos nos
Peares e en Aguiño.

BIBLIA POPUI AR
GALEGA (BPG -111)

Xosé Chao Rego

RECLAMO TRIBAL (11 REIS 11)
O rei David forzou unha monarquía baseada na capital de Xerusalén,
propiedade súa, lugar da centralización das 12 tribos. Pero o reino de Israel
era tan forte e peculiar, que dificilmente podía tolera-las medidas despóticas
dun Sdlamón do que sabemos pala memoria que deixou un libro -"Os
Feítos de Salomón" -desaparecido, que recolleu a posterior es cola
deuteronomista, á que lle ahonda con saber que Salomón Jora o consturctor do
Templo. Nn.os días de,se rei despótico e criminal, houbo revoltas, coma esta:
2 6Tamén se revirou contra Salomón Ieroboam, fi.llo de Nabat, un
s·e rvo do rei, un efrateo de Seredah. A sqa nai chamábase Seruah e
era viúva. 27 A ocasión da súa revolta contra El-Rei foi cando
Salomón construía o terraplén e pechaba as fendas da cidade de
David, seu pai. 2 8Ioroboam amosouse home valente. E vendo
Salomón que o mozo facía ben o seu traballo, nomeouno capataz
dos traballadores da casa de Ioel. 1 .

Partos estan:ws nó-los galegas do centralismo estatal e compendemos que. as
ricas tribos do Norte procurasen o retorno á federación tribal, algo máis ca
un descafeinado estatuto de autonomía. Pero ¿u-la lextimidade do
revolucionario? Eila:
29Un· día que saía Ieroboam de Xerqsalén, bateu no cammo co
profeta Ahías de Xiloh. Este levaba unha capa nova, e estaban~ sós os
dous no descampado. 30Ahías botou man da capa nova que levaba
e partiuna en doce a~acos. 31E mandoulle a Ieroboam: -"Colle
dez anacos para ti, pois isto di o Señor, Deus de Israel: 2
Unha ducia de anacos que significan as 12 tribos do vello Israel. E o
oráculp divino sentencia:

Vou arrinca-lo reino da man de Salomón, e vouche dar dez ttibos
a ti. 3 2 unha tribo seri para el, por amor ó meu servo David e por
amor a Xerusalén, a cidade que eu escollín entre tódalas tribos de
IsraeP.
Cuspidiño no relato de Moisés .que escapa á persecución do faraón:

[ ... ] 40salo.m ón ten to u de matar
a Ieroboam; mais este fuxiu para
Exipto, ó lado do rei Xexac, e
ficou por alá ·ata a morte de
Salomón. 4 1 0 resto. da historia
de Salomón, os seus feitos e a
súa sabedoría, están todos
escritos no Libro dos Feitos de
Salomón. 4 2 salomón
durmiu
cos seus pais, e enterrárono na
cidade de David, seu pai.
Sucedeulle no trono o seu fillo
Roboam. 4

1 Estamos
polo ano 946, contra
mediados -ano 24-, do reinado de
Salomón, que anda
ampliando a
cidade de David. Ieroboam, da tribo de
Efraim, capataz das obras, observa que
os obreiros están sendo asoballados.Vai
repeti-lo que fixera Moisés contra os
capataces do faraón de Exipto.
2 Os revolucionarios non adoitan ter
encontros casuais. Ioroboam necesita
· un oráculo profético que lexitime a
súa revolución e atopouno en Ahías.
Subliñando que a capa é do trinque
indíca que vai haber unha nova
situación Unha profecía en .acción,
plástica. O nacionalismo do rebelde
era bendicido. Xa podía operar.
3 O reino crebou
pola artificial
xuntura que existía entre norte e Sur;:
Israel e Xudá. Pero o texto indica que
quedará unha tribo para Salomón por
mor de David. Tamén fornece unha
explicación relixiosa do ci ma:
abandonaron a lavé para adoraren á
deusas e deuses da fecundidade. Certo
que Salomón caeu na idolatría,
casando con raíñas pagás que
~alocaban o seu santuario a carón do
Templo. Pero as razóns da revolta, que
non aparecen na tona, son de tipo
político e económico. O reinado
salomónico é despótico, cruel.
4 Reinou durante 40 anos, os mesmos
que estivo Moisés cos hebreos no
deserto, coma a "coresma" de Xesús
de xaxún no ermo .. Un número moi
convencional, sirnbólic~o. N osoutrors,
galegas, sabemos deses 40, non
simbólicos,
serrón
de
estricto
calendario, anos de "longa noite de
pedra" ,· nos que se nos privou dos
sinais de identidade, que non dela.
Non poucos "ieroboames" houbo nas
tribos ibér~cas que reivindicaron a
morte do centralismo. E nesas
andamos.
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O NOSOTABOLEIRO
N

BIENIO IRMANDINO, SE TI OLIERES ...
Ben seguro que sabes

qu ~

na Romaxe do

ano pasado en C adeiras, proclamáronse
dous anos de sensibilización para que a
Igrexa en Galicia se converta á cultura
galega e ó seu idioma, de acordo coa lei
da

encarnación

e

os

principios

teolóxicos da inculturación da fe.
Dende aquela fó ronse dando pasos, entre
eles, acaso o máis público e notorio, a
campaña titulada Galegas de por vida, .
consistente nun testamento no que se
pide que as nosas exequias e todo o que
as rod ea sexan en

recorrer ás editoriais de libros e outras

Irmandiño-, levará adiante as xestións
A
Festa Irmandiña quere ser unha
afirmación colectiva. O seu lema é: A
loita pola la Palabra ..Alfonso Blanco
Torrado, de Guitiriz encárgase, xunto
con Xulio Xiz Rarnil, de Lugo de
convocar a xente do mundo cultural e
artístico para que se fagan presentes
manifestando, coa súa presencia e unha
mínima intervención pública, o seu
apoio ó Bienio. Estará presente o grupo
musical A Quenlla.

organizacións, e xa unha -Sotelo Blanco' prometeu axuda. Así mesmo, Edicións
do Castro, por man de Isaac Díaz Pardo,
publicounos gratuitamente o Boletín nº
1, que se vai entregar a xornais, re:vistas,
radios, televisións, para que se fagan eco
del. Elaborouno o escritor e xornalista
Xosé Antón N eira Cruz e deseñouno e
maquetouno o técnico en imaxe Xabier
Cid, gratuitamente.
Tamén se agarda o resultado das xestións

galego. Centos de

persoas en Santiago, A Coruña, Vigo e
Redondela rubricaron perante notario
ese comprorruso.
Tentar forzas

M li as diver as reunións, verficamos
u
s p sos dados non son suficientes
p r sa nbilización que se ansiaba.
tríptico , fixose un Boletín,
fal use con diversas organizacións e
persoas, p ro necesitamos unha proba de
forza: saber cantos somos ou podemos
ser.
Por iso pensouse nunha concentración
fe tiva. Será o sábado, 26 de xuño, no
castro de Santa Susana, que está na
alameda da Ferradura de Compostela.
Será de 12 a 14 horas, e logo un xantar
comunitario. · O Irmán . Xosé Reboiras
- dobremente . irmán, por membro da
congregación de Lasalle e por loitador

coa
Un

Dirección Xeral de

Política

Lingüística, coa Caixa de Galicia, con

proxecto niillonario

Para chegar a Galicia enteira, e para

Caja Madrid, e coa Fundación Santa

convidala o 20 ·de xuño á esa festa do 26,

María, dos

alguén nos aconsellou un procedemento

Madrid. E petaremos a máis · portas.

padres

Marianistas,

.

de

.

eficaz: encartar no xornal "La Voz de
Galicia", un folleto de

8 páxinas, con

Se á

ventá

túa

chega unha

debuxos e tex to, para dar a coñece-lo

pomba ...

Bienio.

Trátaa con cariño, que é a rruna persoa,

Serían

176.000

folletos

a

di o coñécido cantar ~on ritmo de

encartar.
Os

habanera.

gastos ascenderían a 2.288.000 ·

pesetas, amén do 16% do IVE. Logo de

Xoaquín Campo Freire, que botou a

facermos xestións, La Voz· de Galicia, está

andar hai anos os estatutos da Asociación

disposa a obsequiarnos cun descanto do
61,5%. Encartar

c~da

Irirnia, _lembra que daquela varias pers<:laS

folleto en domingo

axudaran ó prox:ecto

con

cadansúas

custa 13 pesetas, e déixannolo en 5

10.000 pesetas daqudes tempos . Entre

pesetas.Aínda así, o orzamento sitúase en

os bos e xenerosos do momento estaba

880.000 pesetas máis un 16% de IVE; en

unha persoa_ á que non lle sobraban os

total 1.020.800 pesetas.A isto engádese a

cartos: Ramón Piñeiro, que soubo intuí-

publicació~ do folleto a encartar, que en

lo futuro de Irirnia.

número de 176.000

A

ten

un custo de

imprenta de 600.000 pesetas. Pensamos
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O NOSOTABOLEIRO
Se estás disposta ou disposto a privarte
dese diñeiro a prol da causa, velaquí a
conta do Bienio

esa cantidade .- 1O.000 de hoxe, mm
inferior, en éapacidade adquisitva ás
pesetas daquela: ou 200 persoas que
entreguen 5.,000 pesetas.

Recadaría~e

así

un millón de pesetas que resultan mm
·necesarias para satisfacer gastos.

Irm~mdiño

que, por ·

3.000.000 de pesetas este traballo da
enquisa. A maiores, ofrece a organización
dun Congreso no que se analicen os

motivos económicos, vaise converter en

resultados e se

Asociación.

doutros pobos, amén . dos discursos de
especialsitas no asunto. Todo iso sería

escoite o testemuño

¿Qué din os galegos?
Como segue habendo xente que afirma
que o pobo non reclama a liturxia en
galego, e agachan a súa preguiza en tal
carencia suposta de demanda, énos
urxente levar . a cabo unha · enquisa a
todo o pobo de Galcia, qu_e elaborou o
sociólogo Daniel L6pez Muñoz hai anos
e agora revisém acompañado do tamén
sociólogo irimego Bernardo García
Cendán.
O Consello ,. . da Cultura estudia a
posibilidade de
sufragar con case

recollido

-enquisa

e

relatorios

do

Congreso, nun libro.
En caso de interesáreste neste proxecto,
podes comuncarte coa

secretaria do

Bienio:

Charo Rilo Chas .
O Rabuñeiro
15173 Oleiros (A Coruña)
Tel. 981/ 61 01 71
Esta é a conta da Caixa Galicia, a
nome de ASOCIACIÓN BIENIO
IRMANDIÑO:
2091-0377-74-3040004664

VII IRIMIANZA EN LUGO
VIOLENCIA HUMANA: ¿INNATA E INEVITABLE OU SEMENTADA?
DÍA: 29 de maio
HORA: 16:30
LUGAR: Praza do Ferrol nºl-3, baixo
·Presentación: ValentÍn Arias
ºPonentes: Xabier Gómez. Historiador. - Breve informe da historia de loitas,. guerras e violencias.
Bernardo García Cendán. Sociólogo - ¿É o home un ser violento?
ºDiálogo, preguntas e debate
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O CAOS LEVMA
Nas últimas semanas, a venda do grupo empresarial coñecido potas
marcas LEYMA e RAM, ó grupo andaluz PULEVA deu pé a unha forte
polémica. Manexáronse argumentos económicos, sociais e políticos,
con opinións moi enfrontadas. Case a única coincidencia entre todos
está en que se trata dun capítulo máis dun longo proceso, que aínda
non rematou.

LEYMA naceu de mans de numerosas cooperativas da provincia da Coruña.,
que se xuntaron para producir vender leite nas mellores condicións. ó
cabo dun longo período, a empresa foi a máis e quixo dar un gran salto
adiante, para o cal contaba co apoio da Xunta de Galicia. Acababa de chegar
Manuel Fraga á presidencia da Xunta e o grupo leiteiro LARSA ·pasaba por
una crise, que lle facía deber máis de mil millóns de pesetas ós gandeiros
que lle entregaban leite e levou máis tarde á venda da propia sociedade. _
Co aval da Xunta e fortes créditos, LEYMA
librou prímeiro unha batalla cos seus aliados e ó
mesmo tempo rivais de Asturias , CLAS, e logo
atreveuse a mercar LESA (Lactaria Española,
empresa pública do grupo da Tabacalera). Foi
unha dixestión dificil, polo que significaba
integrar a un grupo da magnitude de LESA (a
antiga COMPLESA, máis coñecida pola súa
marca comercial RAM), ademais de ter que
tourear cos ex "funcionarios" que nela ocupaban
postos dirixentes e poñían tódalas trabas posibles.
venda do grupo lácteo galego foi o
tema estrela das últimas semanas Estes factores, xunto coa dificil conxuntura do
ctor fix ron fracasa-las aspiracións. do conxunto que a Xunta.bautizara como Grupo
Lácteo Galego, que aspiraba a contar cunha empresa capaz de tnnsformar e·
comercializar ata a cuarta parte do leite que produce Galicia, ou sexa un oito por cento
do conxunto de España. Neste obxectivo estrelouse o xerente Cruz Veira, que foi así
destituído hai medio ano, cando empezaron a acumularse as débedas.
A Xunta apostou daquela por fichar a del Moral, un consultor externo que no seu día
colaborara na venda de LESA, como novo xerente. E foi logo a cabeza de .ponte para
a recente operación co agresivo grupo de empresarios granadinos, que acababan de
sacar PULEVA dunha situación parecida a que sofre. LEYMA.
Desde un punto de vista exclusivamente económico a operación pode ser correcta: uns
producen leite e outros teñen ~cceso ós mercados de consumidores. Pero is6 non
garante varios elementos esenciais nunha empresa <leste tipo e neste país: os
cooperativistas quedan vendidos ós intereses duns empresarios que teñen obxectivos de
rendibilidade económica exclusiva, que poden mercar leite en Galicia ou noutro sitio;
non se garante que a empresa se dedique a productos de máis valor engadido cá venda
de leite sen elaborar; queda desvirtuado todo o carácter de economía social
cooperativista que estaba na base de LEYMA
e que xustificaba en boa medida o
apoio do poderes públicos.
A partir de te dato hai que en ten de-los argumentos das .diferentes partes, tanto dos
sectores económicos contrapostos como dos grupos políticos ou sindicais. Parece
evidente que para Galicia e dado o peso importante que ten aquf a producción leiteira
a m llor olución de futuro pasaría polo afortalamento dun sector cooperativo, co peso
mái forte po ible na producción, transformación e comercialización do producto. E a
citada operación ninguén pode interpretala como un paso adiante nesta liña.
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O CANTAR DO IRIMEGO
1. Se ó Bienio Irmandiño
volvo, perdoa, lector:
non vexo cousa ningunha
tan importa~te ou mellar.
2. Non creo que se precise
teres moitiña paciencia
se te convences que esta
éche unha cuestión de urxencia.
3. Que a Igrexa en Galicia
se ceibe a falar galega
non é cousa de folclore:
do Evanxeo volve ó rego.
4. Hai moita xente que di
que non o demanda o pobo;
de onde sacan tal noticia
que o digan, iso lles rogo.
5. Certo é que quen padece
anorexia, de momento, ·
por moita fame que teña
non solicita alimento.
6. Disto estou moi convenció.o: ·
para que a demanda exista
hai creala, e isto
non hai que perder de vista. ·
7. ¿Non hai demanda., ou máis ben
será que a ternos matada?
No rural falan galega
e a Igrexa, case nada.
8. Por iso, a estas alturas
non haberá quen non vexa
que coa Galicia galega
está en débeda a Igrexa.
9. Se de débeda falamos
¿seica nos van pedir cartas?
De que o peto nos baleiren
xa irnos estando fartos.
1 O. Pero malia este cansazo
do atraco financeiro
o Cantar non se resigna
a privarse do diñeiro.
11. Quen es tea convencido
do Bienio, que acuda
axiña á Caixa de Morros
con ansia de dar axuda.

