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

R E V 1 s T A Q u 1 N e E N A L D E e R E N T ·E s G A L E G o s 



EDITORIAL TODOS GAÑAN. TODOS 
PERDEN. ALGO CAMBIA. Gañou o PP Gañou o 

PSOE. E gañou o BNG. 

P ro ningún da mesma maneira. E todos perden, cada un á súa 

maneira tamén. 

En termos absolutos, sen buscar causas e aténdonos ó dato, o PP 

segue sendo o forte, o único partido que é quen, na nosa recente 

historia de parlamentarismo, de acadar nas eleccións cifras de 

votantes próximas ó 50% no conxunto do territorio galego. 

Neste caso, un 45%, que non é precisamente pouco. 

Alguén quedou tocado 
Pero o territorio galego hai xa tempo que non é políticamente 

homox~neo e o PP, en imaxe de xogo brisca, gañou unha man, 

pero pisáronlle -ou capáronlle, que din nalgures- o tres de triunfo· · 
das cidades. E iso doe. E o que é peor: significa moito en 

política. Tanto, que nunhas soadas eleccións do ano 31, a victoria 

das forzas republicanas nas cidades -aínda que non no conxunto 

do territorio español,

significou o principio 

da fin da monarqtúa e o 

nacemento da segunda 

república. Trasladando a 

1maxe ó noso caso, 

resulta dificil resistirse á 

impresión de que o 

particular monarquismo 
do PP puido resultar 

~ tocado. Esa impresión 
____ 8 debe se-la mesma que 

Respectouse escrupulosamente o bi linguismo, reinaba horas -e días-
por se alguén non e~tendía o autóctono despois do escrutinio 

entre os líderes populares, con nerviosismos de alto nivel e 

intentos desesperados dos presuntos responsables por recupera

lo favor do Patrón; E como unha imaxe vale máis . ca mil 
palabras, velaí o atrapallamento malhumorado de don Manuel 

provocando a rotura do va o de auga en plena rolda de prensa e 

. a ervicial dilixencia de Pepe Cuíña, recollendo os anacos da 

de fi ita. 

Evidentemente alguén quedou tocado. Pero disque máis de un. 

Porque se no Sur Manuel Pérez, o descabalgado de Vigo, 

aprestábase a dicir -en nada sutil referencia a Cuíña- , que 

' alguén na dirección do PP terá que explicar es tes resultados", 

polo norte as manobras electorais de Romay puxeron en 

evidencia que, desde Madrid, non se controlan as cousas como 

d de acó, por máis que se veña de vez en cando a inaugurar 

algo. caso da Coruña e Ordes, entre outros, son ben 

ilu trativos dos e varón do ministro de· Sanidade. 

En definitiva qu e quen sabe, quizais de rebote, estas eleccións 

exan o empurroncüi.o que necesitaba R ajoy para converterse 

na alternativa u esuria. 

As outras victorias. 
ue o BN G gaña resul t:i obvio se fan as análises correctas. En 

primeiro lugar, non vale comparar ntre si eleccións de distinta 

cla e. E e comparamo. lo ai con locais os tantos no haber do 

... segue na pax. 6 
•············· 8 Fotos portada : Xoán A. Soler 

Daniel López Muñoz 

OTRASNO AGRl-COLA o modelo agrícola 
europeo, moi ben exemplarizado en Bélxica, é o 
modelo Agri-Cola .. Ou se queredes, o modelo coca
cola aplicado á producción de proteípa animal. 

Mira que levan 
anos intentando · 
convencernos 
inutilmente de que 
o que sobran son 
labregos, que hai 

~ que producir pitos 
~ en serie coma 
~ botellas de refresco 
~ -máis ou menos , 
~ que para engordar 

xatos non fai falla terra, nin leite de mani.á vaca nin· 
herba do prado. Mira que levan anos co dalle dalle da 
productividade por metro cadrado, do número de 
litros por teto, do núme.ro de ovos por segundo e 
centímetro cadrado de granxa quilom'étrica. 
Ah! iso si, despois, para maquilla-la causa, hai 
subvencións para coida-lo medio ambiente, cando xa 
non hai un palmo que non estea sementado de 
pesticidas; e para promociona- lo ·cultivo de caracois 
ou -última moda subvencionable-, facer granxas de 
avestruces, que teñen moitísimo futuro (o mesmo que 
hai anos o cultivo de amaras, o de visóns e tantos 
outros) . 
Son os mesmos empeñados en que é malísimo para a 
nosa saúde come-lo polbo á feira en prato de madeira, 
porque ten microrganismos patóxenos do anterior 
comensal. 
Son os mesmos deseñadores que a propósito ou ó puro 
chou, andan a facer unha Europa agraria sen labregos . 
Ou mellar expresado, unha Europa agraria cun 5% de 
productores agroindustriais e un 95% de inspectores 
sanitarios para controla-los seus excesos de 
·productividade. 
Son os mesmos que deseñan unha agricultura 
protexida tan ecuánime que posibilita que Mario 
Conde ou a Duquesa de Alba estean entre os maiores 
beneficiados das súas subvencións. Non falernos do 
liño. 
Claro, non pensaron nas dio:Xinas das graxas coas que 
se fan os pensos de engorde milagreiro, nin no bicho_ 
ese das vacas tolas. Pero tranquilos todos, que para eso 
hai un exército de inspectores sanitarios 
protexéndonos. Algún deles, por certo, fillo de labr~gos · 
dos de antes, dos que producían calidade sen coi~trol 
sanitario, labregos arruinados dalgún recanto ·de · 
Europa. 



A PALABRA 
Naquel tempo dixo Xesús: 

"Bendito sexas Pai, Señor do Ceo a 

mais da terra, porque lles 

escondiches estas causas ós sabios 

e prudentes e l las revelaches á 

xente humilde ..... Achegádevos a min 

tódolos que estades cansos e 

oprimidos que eu vos aliviarei. 

Cargade co meu xugo e aprendede 

de min , que son bo e humilde de 

corazón e atoparedes ~cougo para 

as vasas almas.; porque o meu xugo 

é levadeiro e a miña carga leviá" 

(Mt. 11, 25-30) 

BOA NOVA 

[o ECO Manolo Regal 
¡BENDITO SEXAS, PAi! 

Recoñezo que este anaquiño de Evanxeo me gusta moito. Recoñezo tamén que moitas 

veces o teño lido só e mais na compaña doutros crentes en celebracións moi variadas. 

É unha das pregarias que os Evanxeos recollen da boca de Xesús. É un estoupido 

daqu_elo máis fondo que Xesús levaba no seu corazón. É un reflexo dunha maneira de 

estar na vida, dunha maneira de estar coa xente. Poucas ·palabras e poucas vivencias 

haberá ~a historia tan fondamente subversivas CQm.a esta. Ningunha. 

Dicía que moitas veces eu, e comigo moitos 

máis crentes, ternos lido este anaco de 

Evanxeo. Pero, a_índa así, persoalmente teño o 

convencemento de que non acabo de fiarme 

desta maneira que Xesús ten de vivir a Deus, 

de vivi-lo trato coa xente. Non quera imaxinar 

a de causas que cambiarían na miña vida, se 

me achegase a esta comprensión das causas. 

Non quera nin imaxinar tampouco a de causas 

que cambiarían nas comunidades cristi~s. se 

nos deixasemos arrastrar por esta novidade de 

Xesús. 

Terei que seguir lendo ünha vez máis, 

vinte veces máis este retallo de Evanxeo. A ver. 

E mentres decátome de que, se cadra, tamén 

eu, por moitas razóns, son un deses humildes 

nos que o Pai se comprace. A pesar de todo. ' 

¡Bendito sexas, Pai ! 

~------~ Xabier Blanco. 

I · A CLAVE [As PREFERENCIAS DIVINAS 

¿Cal é o motive desta acción de gracias de Xesús? 

"Escondiches estas causas ós sabios e prudentes": "sabios e prudentes" apunta ós doutores da _Lei, sumos sacerdotes e escribas; é 

dicir, á minoría -que ostenta o poder social e relixioso en tempos. de Xesús. Trátase daqueles que ·están sentados "na cátedra de 

Moisés" (Mt 23, 2) e que se teñen apoderado da "chave do poder" (Le 11, 52). Eles sentíanse os depositarios da revelación e os 

expertos na súa interpr:etación. Con tal afirmación Xesús desafía a súa autoridade. 

"Reveláchesllas á xente humilde": polo termo grego que emprega Mateo sabemos que se trata daqueles e aquelas que son 

considerados incapaces de seguir por si mesmos o bo camiño. Éche xente que ~equere ser guiada polos mestres da leí. Poderíase 

traducir tamén por "pequenos": pobres, famentos, aflixidos, enfermos, ov~llas sen pastor, nenas, os "non invitados" dos que nos fala 

o evanxeo. A todos eles e elas dáselles a.coñecer primeiro a revelación. 

O desprezado deste mundo é o preferido do Deus que nos revela Xesús Cristo. 

Xesús e o seu Deus aparecen coma os "valedores do pobo", os que defenden a todos aqueles e aquelas que non se poden valer de 

seu. 

Velaí unha boa lección para todo aquel que pretenda apoderarse indebidamente da palabra do Señor. E un bo criterio para distingui

la experiencia relixiosa das súas falsificacións: a experiencia relixiosa cristiá conduce á "coincidencia vital" coas preferencias de 

Deus e, polo tanto, a vida vívese "en alianza cos pequenos". 

o ····· ······· ·· 



A .PENEIRA 

AS CONSERVEIRAS galegas que ocupan o terceiro posta en 

producción a nivel mundiaJ puxeron a súa aliada comercial en países afastados, onde 

hai materias primas. Así Calvo factura case a metade en fábricas de Venezuela e Italia, 

Garavilla en Bermeo, Marrocos, Ecuador, Pescanova en Namibia, como pó_demos ver 

nesta foto. As conserveiras con máis mercado son Jealsa ("Rianxeira"), Calvo, · 

Alfageme, Garavilla ... os clientes máis importantes son os comunitarios. Pescanova 

. factura 44.700 millóns en Namibia e dá traballo a 1.506 cidadáns daquel país, que hai 

pouco reconquistou a súa independencia. 

................ _ 

O xuízo contra O LÍDER 
KURDO OCALAN pon e~ 
evidencia as contradiccións dos que se 

teñen por defensores da democracia en 

Europa, pois Turquía segue a apoia-la 

pena de marte e a intolerancia, por 

exemplo, contra a nación kurda. Só por 

pedí-la súa eduGación no idioma. deles 

xa son encadeados e castigados. Por isa, 

sen Ocalán ou con el, non van poder 

calar a tantos millóns de ciq~dáns. ¿Qué 

acontecería se pedisen· a 

autodeterminación como están a facer 

neutros pobos de Europa? 

A DESERTIZACIÓN é ·un dos males que pode rematar co naso 

planeta. Cada ano secan 12 millóns de hectáreas o que cerca de marte a mil mill?ns 

de persoas, sobre todo nos pa íses máis pobres. A cuarta parte da terra corre risco de 

ser deserto. De seguir nesta desfeita, dentro de cen ano"s xa non quedarán bosque·s 

en África, hai 3.000 .anos aínda os había no Sáhara. Pero o deserto está tamén a 

comer unha boa parte da superficie dos pobos desta península. As masificacións da 

poboación, o lume, a contaminación e a erosión dos terreas ... , non fan máis que 

degrada- lo chan . 

Somos os que máis gastamos en 

FARMACIA e non porque · 

consumamos máis fármacos, senón 

porque estamos nas _mans da industria 

farmacéutica que presiona para que se 

receiten os seus productos e non outros 

alternativos, aí_nda que sexan 

portadores de saúde ou eses que 

chaman xenéricos. Se comparamos con 

Estados Unidos do que non só ternos 

que aprende-lo malo, neste tema van 

por di ante e, así,· o naso gasto en 

farmacia vai 10 puntos por riba do 

deles. E na medicina pública, mentres 

aquí só o 350/o son productos xenéricos, 

ali son o 820/o. 



A marte de HENRIQUE ALLER E MERCHE 
ARTECHE encolleunos o corazón a todos. Morreron cando ían celebra-la 

festa pala recuperación dunhas terras dos indíxenas en Ayacucho, a máis de 3.000 

metros, nos Andes peruanos. Henrique desde mozo comprometeuse coas causas máis 

xustas e así traballou en Nicaragua, Palestina e Bolivia. Aquí aparece na fotografía 

coa vestimenta deste país ... , creou con outros a ONG , "Solidariedade Internacional 

Galega". Fixo o "Código Laboral" cos sandinistas; traballou por dotar de carné de 

identidade ós bolivianos, para a Autoridade Palestina e agora estaqa a remedia-la 

situación dos indíxenas que sofren unha situación de terrorismo. 

OS CACHARRO, 
CUIÑA, etc., culpan ó sol .da 

abstención e xa están a facer cálculos 

para pronosticar días de auga para 

vindeiras eleccións e non se dan de 

canta de que os máis vellos xa din: "vale 

máis o que o sol deixa que o que a auga 

trae". Oueren privar a esta Galicia dun 

sol tan necesario para persoas, 

cultivos ... Aínda que houbo alguén que 

xa dixo que "a democracia é aburrida", 

estes "primeiros espadas" están 

arredando a moitos dos séus fieis do 

voto coas súas argalladas. Cállese antes 

a un mentiroso que a un coxa e en 

cidades como Lugo, Vigo, Compostela, 

Ferrol. .. , a maioría dos electores están a 

inclinarse por persoas e programas 

marcados por unha actitude de servicio 

a tódolos cidadáns. Sobre todo ós que 

ata agora non contaron para nada, só 

para comprarlles o voto cada catro anos. 

Nós, neste San Xoán, preferimos dar 

culto ó sol con fogueiras e fachas 

acesos. 

Xa sabíamos do traballo duro dos PERCEBEIROS, pero non nos 

imaxinabamos que tamén tivesen que enfrontarse a cargas policiais como aconteceu 

en Cedeira, onde viven 250 deles. Viran limitado o acceso a parte d_o seu espacio de 

traballo de sempre xa que a Confraría de Cariño preparou por primeira vez un plan 

de explotación que foi aprobado pala Xunta. Os que mandaron cargar con tanta 

alegría contra eles disfrutan cos percebes no prato, pero esquecen o seu labor 

arriscado. Nos 6 últimos anos morreron afogados 45 deles, 30 non estaban 

legalizados pero buscaban un medio de vida. No 97 comercializáronse preto de 

300.000 quilos e outros tantos dun xeito ilegal. Na foto "A percebeira" do escultor 

Víctor Corral que podemos ver no Colexio de Cedeira. 

Alfonso Blanco Torrado 

Os GOF (.Gabinetes de Orientación 

Familiar) están a facer un bo labor de 

asesoramento ás familias sobre todo 

tipo de problemática e dependen da 

Consellería de Familia, mentres que os 

COF son centros adscritos a Sanidade. 

Acudimos ó de Monforte e infórmannos 

que no 98 dispensaron 3.106 consultas 

sobre sexualidade e xinecoloxía, moitas 

delas de seguimento e tratamento 
1longo. Como noutros centros, a maioría 

son xoves de menos de 24 anos, aquí o 

330/o, e outros tantos son os de entre 24 

e 34. A principal información é sobre os 

métodos anticonceptivos ou trastornos 

sexuais e nestes centros faise un 

seguimento para cada parella. En cada 

centro do Sergas ofrecen acceso ós COF. 

~.O.F. 

e···: .......... . 
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EDI 1 ORIAL (cont.) 

nacionalismo son: un incremento de voto 
global dun 40%, e a posibilidade de acceso 

á alcaldía de tres cidades costeiras, entre elas 
Vigo, a maior urbe galega. 
Sen embargo, ·curiosamente, na noite de 
eleccións, entre a militancia había en 
moitos lugares un certo sentimento de 
derrota. Resulta incrible cómo se perde a 

p rspectiva e a memoria, tras meses 
ngaiolados polos cantos de serea dunhas 

s nda es excesivamente optimistas, 
emp ñadas e extender ó rural o 

c mpotamento e as tendencias urbanas. Se 
certas frustracións fóra de lugar -ou cando 
menos fóra de historia- poden ser sinal de 

présa por pisar moqueta, conviría facer 
auto crítica. 

Porque, en calquera caso, aínda que na 
propia localidade no foran . os resultados 
para as alcaldías tan óptimos como se 
agardaba, resulta asombrosa a resposta 
colectiva do electorado de practicamente _ 
todo o territorio dando un importantísimo 

apoio á candidatura de Camilo Nogueira 
nas Europeas. Volveu aí a emerxe-la 

importante bolsa de votos que fuco do 
Bloque a 2ª forza nas últimas autonómicas. 
Todo un triunfo dun histórico . loitador ó 

que felicitamos de corazón. 

Sen embargo o BNG debe asumir unha 
porción de derrota. A súa medranza nas 
cidade non se corresponde cunha suba 

mell.ante nas vilas pequenas e no rural. 
Certo que as oscilacións no electorado 
urbano poden ser tan trepidantes coma 

artificiai , por impul o momentáneos, 
mentr s que o voto rural é sólido, de ciclo 
longo, d cambio lento pero eguro. E, con 

todo, houbo una medra. 

Pero a maior derrota do nacionalismo é o 

Morrazo, única alegría de Cuíña, quizais o 

seu único argumento e táboa _de salvación. 

E non é unha derrota calquera, pois 

implica, entre outras cousas, a fin de 

experiencias tan interesantes e avanzadas 

como o plan alternativo de resíduos, cunha 

aposta pola reciclaxe integral, e deixa no 

aire, para desgracia daquela pa1saxe 

mariñeira, a enérxica acción dalgunha 

daquelas corporacións para rematar coa 

desfejta urbanística e as construccións · 

asilvestradas. 

En canto ó PSOE, reafirma o seu 

asentamento en · determinadas áreas do 

territorio . e rexorde tra-la debacle das 

pasadas autonómicas, i;-ecibindo o seu líder 

actual, Emilio Pérez Touriño, coa súa imaxe 

de líder tranquilo e dialogante, un 

importante respiro. 
Do Menda Lerenda ó Señor de 
Vicedo. 

con énerxía, tende a reproducirse elección 

tras elección. Os electores queren 

"seguridade xurídica" nos seus acordes 

privados cos alcaldes, que o trato feíto co que 

manda agorá non perigue cun cambio. Os 

ele~tores prefiren aquel de quen xa 

coñecen a agulla de marear. 

O caso emblemático <leste apego ó que xa 

está aí, faga as que faga, está en Vicedo e en 

Ponteareas, onde os alcaldes encausados e 

arreciados das listas do PP, obtiveron apoios 

maioritarios. Resulta memorable, digno de 

película, o éaso de Prado Villapol, en pé 

firme toda a xornada a pé de urna, · 

lembrándolles ós votantes, por se alguén o 

esquecía, que a pesar da petición fiscal de 

máis de 20 anos de inhabilitaóón, está 
· disposto a seguir dando protección e 

seguridade ós seus. 

Como da Peste 
E unha das grandes preguntas · do momento 

político · é esta ¿Que pasa para que 

practicamente ninguén queira, en 315 
Pero que ninguén perda ·de ".ista qué concellos, baixo ningún concepto, en 

eleccións eran estas: Vázquez , apoiado ningún caso, pactar co Partido Popular de 

entre outras cousas nunha hábil Galicia? ¿El non terá que ver coa súa 

descualific~ción persoal do seu rival Eiras· particular forma de entende-lo exercicio 

-¡por Vigués!-, conseguiu case o vinte por do poder? . 

cento do total de votos do PSOE en Algo está a mudar no mapa político galego 

Galicia. e o tempo das maiorías absolutas pode estar 

Tal é a experiencia das eleccións rematando. De momento sobre a mesa ·un 

muruc1pa1s: agás un descalabro, unha · pacto PSOE-BNG que está poñendo máis 

división interna, unha manifesta 

incompetencia para mandar .... a xente vota 

poder con nome e apelidos. Por razón~ 

diversas (na cidade pesa, por exemplo, a 

demagoxia localista e o volume faraónico 

das obras e no rural a rede de de favores e 

clientelismo), se o alcalde manda-, e manda 

Villapol de 
"interventor" 

que nerviosos a tódolos líderes de opinión 

madrileños: as tertulias e demais voceiros 

do políticamente correcto están én alerta 

ver mella. 

Mentres, os eternos aspirantes á gran 

sucesión, toman nota e aseguran 

malamente as súas P<?Sicións. 



CRÓNICA Rubén Aramburu 
.................................... , ................................................................................................................................................................................ ... ..... ... .............................. ..... ................... . 

·A LITURXIA DO ROCK 

Venres noite, finais de maio. Asisto a 
un concerto de Rock convidado polo 
grupo Herdeiros da Crus en Boiro. 
Presentan novo disco. Levado pola 
amizade e a curiosidade entro no 
local, unha gran discoteca pensada 
para as movidas de fin de semana. 
Centos de rapaces de distinta 
procedencia van chegando e 
ocupando sitio fronte o escenario;que 
semella todo un altar ornamentado 
con símbolos, debuxos, frases... son 
case todos noviños, de confirmació~ 

. ' 
penso. 
O rito de entrada · é impresionante, 
faise o silencio sen que ninguén o 
pida, ahonda con apaga-las luces, 
destellos, primeiros acordes ... aparecen 
os músicos oficiantes con ornamentos 
de rigor e instrumentos. Aclamación 
do pobo: berros, brincos, palmas, 
asubíos.... . 

Hai palabra, que é escoitada con 
atención. As cancións, as letras, falan 
da vida, de experiencias reais que 
superan á ficción. Himnos coreados, -
saben as letras de memoria-, textos 
que parecen ~almadias coas súas . 
antífonas "Eu quero jasare. .." A 
música é boa e os Herdeiros conectan 

co público, saben transmitir, 
comurucar. 
Hai comuñón total entre musrcos e 
público, entre xoves de distintos 
lugares. Durante . un par de horas 
todos son irm:áns, "colegas", 
abrázanse, bícanse, convídanse uns ós 
outros. Hai coma unha expresión 
ritual de Paz. 
Non. faltan os consellos,' os sermóns, 
n:ionicións, coros, ·signos (un rito 
bautismal, de m1c1ac10n, unha 
aspersión a base de viño). No 
escenario o fume vai e vén impulsado 

por misterio: son incensarios 

mecánicos. Nos rostros dos rapaces 
contemplación, éxtase, iluminación. 

Toda unha serie de posturas alternan 

saltos, corros, brazos ergueitos ... 

No remate, rito de beizón, bos 

desexos, parabéns e moitísimos 

aplausos.A mocidade sae do "templo" 

cantando, como non querendo, 

radiantes, felices e dispostos a rachar 

na noite, coas pilas cargadas de bo 
rollo. 

Saúdo ós músicos -Javi, Toñito, Tucho, 
Fran e Medín- boa xente, críticos con 

todo, sen vergonza, sen ·cortarse para 

nada. Están cansos e satisfeitos, a 

celebración foi to~io un éxito. 

Volto para casa de mañanciña, no día 

que empeza tocan varias liturxias, 

seguro que moito máis aburridas e 

serias, e intento lembrar algo que lin 

de Mardones... as liturxias e as 

celebracións do noso tempo non se 

fán na Igrexa, pasan polos estadios de 

fútbol, os concertos, os centros 

comerciais... E sorpréndome 

cantando, "eu quero, eu quero 

j osare ... " ¿non se trata cliso?. 

Aguiño, 1999. É primavera na Ría. 

e············· 
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SOMOS IGREXA 

XXVI PASCUA XOVE EN AROUSA 
A Pascua de Arousa é o encontro de xoves máis importante e serio -no bo sentido-, que 
se celebra en .Galicia. E xa leva 26 anos. Nace dunha experiencia parroquial tamén xove 

e novidosa: Nasa Señora da Xunqueira en Vilagarcia, da man dun pequeno grupo de 
mozos e cregos xoves. Na súa historia · quedan os nomes de Xaime Baamonde, Pepe 

Aldao e o irimego e bo amigo Pepe Manteiga - a súa marte faino 

Creo que o éxito da Pascua de 
Arousa, a súa constancia, parte da súa 
organización: O Secretariado, unha 
asernblea de iguais, onde están 
representados tódolos grupos e todo 
e decide por acordo democrático, 

(non hal diferencias entre leigos ; 
cregos, relixiosos) . As nasas 
com unidades terían rnoito que 
aprender desta experiencia. 

Este ano, o encontro realizouse 
entre auga e frío rnáis propios do 
mverno, o que posiblemente 
de anirnou a moito part1c1pantes, 
foron un 400 -normalmente acoden 
pr to d 600- . Falamo con M anuel 
Ca haldora animador da Parroquia 
da unque1ra que nos canta com o 
fi i a ' historia" . 

máis presente cada ano. 

IRIMIA. -¿Cómo se organiza 
este follón? 

MC.- A través do 
SECRETARIADO que se reúne 
unha vez ó mes en asernblea onde 
están representados os 40 grupos que 
participan. O traballo non se centra 
no encontro de primavera, dura todo 
o ano. O secretariado escolle o tema 
da Pascua· e os grupos trabállano en 
duas fases, (as fases son elaboradas por 

algún dos grupos) sempre baixo o 
esquem a : ver-xulgar-actuar. 

¿A que xoves vai dirixida a 
Pascua? 

Intenta ser resposta ó espacio 
baleiro que hai nas parróquias tra-la 
confirmación, por iso os participantes 
deben ter os dezaseis anos 

curnpridos. É unha Pascua de 
Iniciación onde se dá· por suposto un 
traballo previo e uns interrogantes, 
uilha búsca. Non se adnúte p.ingún 
grupo que non traballara as fases 
durante o ano. Hai xente e grupos 
que levan na Pascua moitos anos, 
xoves adultos e algún "carroza". 

¿Como se desenvolve o 
encontro?. 

Sempre abarca unha fin de 
semana. O venres é a acollida, 
instalación da acampada, 
presentación dos grupos e dos_ ternas. 
O sábado traballárno-las fases en 
grupos distintos ós de orixe, tarnén 
hai un ámbito vivencial que son os 
faladoiros onde persoas ou grupos 
comunican a súas experiencias, 
traballos, compromisos ... Na noitiña 
do sábado cornezárno-la celebración-
expresión: Despois da cea 
xuntárnonos para · vivi-la 
reconciliación, logo partirnos de dous 
en dous no que chamamos Camiño 
de Ernaús, ata chegar á Parroquia da 
Xunqueira, onde cornpartírno-la 
Eucaristía, rematarnos de rnañanciña 
cunha pequena festa. O domingo 
pola rnañá facernos avaliación do 
encontro, reunión por grupos de 
orixe e elaborárno-lo rnanifesto da · 
Pascua. Cada momento e cada 
actividade é preparada e dirixida por 
un grupo distinto. 

¿Cal foi o tema deste ano? 
o secretariado quiso traballa-lo 

terna do perdón, partindo da idea do 
ano xubilar do 2000. Pero mirando o 
perdón desde unha perspectiva de 



liberación ~humana, de xustiza e 
solidariedade cos excluídos da terra. 
No fondo estaban temas como 0,7%, 
a débeda externa ... 

¿Conclusións? 
A grandes trazos, denunciamos 

unha cultura do odio e da 
compentencia . persoal, a falta da 
experiencia do perdón, primeiro 
entre nó-los crentes en Xesús, 
¿somos igrexa se non aportamos 
perdón, esperanza? Tamén sinalamos 
que entre nós hai posturas 
intolerantes, racistas ... pouco cristiás. 
Entre os xoves perdóase pouco, hai 
moito rancor e vinganza. 

¿Que aporta a experiencia da 
pascua ós xoves? 

É unha canle de expre.sión
encontro de sentimentos, ideais, 

· proxectos. Poden conectar con outros 
grupos, .descubrir que non están sós 
na súa parroquia, aprenden a traballar 
a levar un grupo. Descobren unha 
forma de vivi-la fe que non é só 
ritual, aburrida, ·serrón que ten que 
ver coa vida, unna fe alegre, nun 
Deus compañeiro e solidario. Unha 
fe que nos _ obriga a berrar e a 
denunciar, a buscar, a traballar con 
outras persoas, crentes . ou non, 
sempre no diálogo ... 

¿O ano que vén? 
En prinCipio seguiremos co tema 

do perdón, con:? signo dunha fe en 
Cristo, como expresión dunha vida 
fundamentada no amor, como motor 
que . rompe estructuras de morte e 
escravitude. 

¿Cal é a procedencia dos 
grupos? · 

Fundamentalmente veñen de 
parroquias, tamén hai dalgún colexio, 
do Semina,rio Maior de Ourense, do 
Menor de Santiago ... 

¿Hai compromiso con 
Galicia? 

A pascua pénsase e fálase en 
Galego, é unha preocupación xa que 
a maior parte dos ·xoves veñen 
falando en castelán, o que non fai 

Jerónimo Aguado Martínez 

que declinemos no noso empeño de 
encarnarnos nunha cultura propia, 
cunha lingua propl.a. 

A música ten moita 
importancia na Pascua. 

A música soa todo o día e parte da 
noite. Ternos moi bos músicos e 

cantantes, a batería, as guitarras 
eléctricas, os coros, o baile.. son os 

encargados de ambienta-lo encontro, 
son a salsa da Pascua. 

Agradecemosíle a Manolo a 
información e a ilusión. Se dende as 

vosas parroquias, grupos... estades. 
interesados en coñecer e participar na 
Pascua, podedes. informarvos en: 

SECRETARIADO 

XOVE 

Parroquia da Xunqueira 

Rua Xunqueira 19 

PAS C UA 

36600 - VILAGARCIA D E 

ARO USA 

TFNO 986502296. 

' (A Pascua Xove célebrase n o 

Colexio das Filipenses de Vilagarcía a 

seglinda semana da pascua. Se queres 

coñecela podes asistir, como grupo 

observador, sempre que entres en 

contacto co Secretariado uns m eses 

antes). 

_, ..... .... ... .. .. . 
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PARA OS SENORES DA GUERRA 
O pobo serbio foi un dos primeiros 

países eu~opeos en aboli-la monarquía 
absolutista. O mesmo pobo serbio foi o 
primeiro que militarmente combateu o 
Nazismo alemán facéndolle fronte e, 
como recompensa, durante a contenda 
mantiveron acantonadas <lúas divisións 
dos seus corpos de elite, a temible 
·Gestapo, os cales non foron capaces de 
dobrega-10 orgulloso e valente pobo 
serbio. 

Despois da Segunda Guerra Mundial 
o mariscal Tito, ex-brigadista nas 
brigadas internacionais en defensa da 
lexitimidade da República Española, 
constituíu co Partido Comunista 
Iugoslavo unha federación de 
repúblicas con constitucións e 
exércitos propios cada unha delas. 

Unha serbia vende flores en Belgrado 

I ugoslavia co seu socialismo 
autoxestionario e como un dos 
fundadores do Movemento dos Non 
Alineados foi un dos países que máis 
fuco pola paz, o intercambio e a cultura 
mundial. 

Despois da caída da URSS, os serbios 
foron os únicos que se negaron a 
formar parte dese monstro criminal, 
títere do Tío Sam, chamado OTAN. Os 
demais, vergoñentamente, xa se sabe, 
fucérono, comezando polas de "OTAN 
DE ENTRADA NON". 

Os serbios recoñecidos como un dos 
pobos máis cultos <leste infame mundo. 
Por iso, moitas informacións de 
limpeza étnica, violacións, asasinatos en 
masa, etc, etc, só. poden ser 
comprendidas dentro dunha 
información manipulada e de guerra 
propia do III Reich, cousa que 
ademais, tanto o Pentágono coma os 
seus lacaios da OTAN fan moi ben, 
como ocorre agora na guerra dos 

· Balcáris. Onde soamente ternos 
información dunha parte, ademais 
interesada, no cónfliC:to. Isto, cando 
menos por non ser contrastable, non é 
fiable. 

Serbia, co seu presidente á cabeza nas 
negobacións en Francia, ofreceu unha 
constitución para Kosovo, supervisada 
pola ONU e os seus cascos azuis. 

A OTAN, pasando por riba das 
N acións U ni das e contravindo 
calquera lexislación (o mesmo que 
España) e en contra da actual 
constitución, sen consulta real, sen 
consentimento do Parlamento, sen 
previa agresión, declaroulle a guerra a 
un país soberano. 

Co remate da chamada Guerra Fría, 
documentos e publicacións diversas de 
intelectuais, políticos e miµtares ianquis 
xa falaban da importancia de "liberar", 
segundo eles, ós países socialistas, 
impoñéndolles un capitalismo salvaxe, 
de resultados dantescos, coñecidos por 

Arturo Estévez Rodrígu~z 

todos nós en Polonia, Rusia, Rumanía, 
etc, etc,. . . is to quere · dicir que os 
Señores da Guerra xa había tempo que 
tiñan artellada a obra. de teatro. Faltaba 
o escenario, que non podía ser outro 
que Europa, lonxe da patria dos homes 
da guerra e mellor cun réxime 
socialista non dobregado. Despois virá 
Cuba, outro país "criminal e 
xenocida". 

Se efectivamente Milosevic fose un 
asasino, coma se tamén o fose Sadam 
Hussein, ¿qüe culpa teñen os seus 
pobos? Ou ¿é que os nenos, mulleres e 
homes serbios non son tamén persoas 
coma os kosovares? 

Se falasemos de xenocidio. teriamos 
que falar de Turquía cos curdos, de 
Israel cos árabes e de Marrocos cos 
saharauís. Mesmo dos Estados Unidos, 
que durante a súa "conquista" 
eliminaron tódolos pobos que alí 
vivían, e eran os auténticos donos do 
territorio. 

Lamentablemente as denuncias e 
oposicións a esta absurda, desigual e 
xenocida guerra contra Iugoslavia son 
moi febles, aínda que existe moitísima 
máis oposición da que nos medios 
oficiais, ou oficialistas, se comunica, 
posto que incluso na propia metrópole 
do Imperio hai moitísimo movemento 
en contra. 

As multinacionais baleiraron as súas 
despensas armamentísticas de chatarra 
en desuso, a ONU quedou 
defenestrada e non pinta nada no 
concerto mundial. 

Europa, ou mellor, os seus 
gobernantes europeos, q11:edaron coma 
escravos do imperialismo ianqui. 

Sen dúbida a historia e os seus pobos 
algún día xulgarán coma criminais de 
guerra a Clinton, Solana, Aznar e 
demais acólitos, poñendo a cadaquén 
no seu sitio. 

Un Tribunal Internacional 
encargarase de fac_er xustiza. 
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KOSOVA: INCOGNITAS E 
FALSIDADES Agustín Bueno 

INCÓGNITAS 
Firmada xa afortunadamente a Paz, 
parece definitivamente claro que a 
violenta intervención dos EEUU en 
I ugoslavia, auxiliados por unha 
Europa totalmente submisa, trouxo 
moitos máís males ca bens para os 
kosovares ós que se dicía protexer. ¿ 
Por que pois se fixo a intervención ? . 
A cuestión non é doada de clarexar. 
N embargantes a denuncia da 
europarlamentaria italiana Luciana 
Castellina dános unha pista para 
enfocar ma1s axeitadamente o 
conxunto da situación. 

FALACIAS 
Na denuncia á que nos referimos 
achegasenos un dato moi importante 
que nos fai ver que, a pesar das 
reiteradas afirmacións dos medios de · 
comunicación dicindo que Milósevic 

rexeitaba a simple presencia das 
tropas da OTAN en Kosova, o que 
realmente incluían as propostas de 
Rambouillet _era algo moi diferente. 
En concreto o artigo 8º do apéndice 
B dicía "O persoal da OTAN, cos 
seus vehículos, av10ns e 
equipamento, deberá poder 
desprazarse libremente e sen 
condicións, por todo o territorio da 
Federación de Repúblicas Iugoslavas, 
ó que. a inclúe o acceso ó seu espacio 
aéreo e ás súas augas territoriais. 
Inclúese tamén o dereito de ditas 
forzas a acampar, manobrar e utilizar · 
calquera área ou servicio preciso para 
o mantemento, adestramento e posta 
en marcha das operacións da 
OTAN". 
Luciana Castellina comenta que os 
acordos de Rambouillet significaban, 
de feíto, a completa ocupación de 

lugoslavia non· só por uns días, enón 

por tempo indefinido. 

En realidade esto supoñería que 

Iugoslavia quedaría reducida a unha 

espeoe de Estado colonial ou 

protectorado dos EEUU, baixo 

bandeira da OTAN. 

¿POR QUE? 

Vista a situación, -non hai máis 

remedie que preguntarse se 

REALMENTE se buscaba a PAZ. 

Tamén haberá que preguntarse sobre 

que é ó que REALMENTE 

pretenden os EEUU. 

Perdón, esquecíanme oufros datos 

aparecidos na prensa: 
-A intervención levouse a cabo coa 

oposición expresa da ONU. 

Os EEUU probaron unhas arma 

novas que aumentaron nun 20% a 

radiación ambiental na Iugoslavia. 

- As fábricas de armas dos EEUU 

traballan a pleno rendemento. 

- O paro nos EEUU é o máí baixo 

dende hai moitos anos. 

- O dólar. sube, o euro baixa. 

- Europa terá que paga-la reparación 

dos estragos que os EEUU fixeron. 

OPINIÓNS APAIXOADAS 
O que hai de certq é que non é doado de se poñer de 
acordo sobre a realidade do acontecido en Kosova. 
¿Son amañáda-las fotos das execucións? ¿As da sala de 
tortura da Comisaría de .Prístina ... ? 
Uris dirán que si. Outros negarán con razóns tan 
válidas coma as dos que afirman. Polo de agora o que · 
está claro é que os feítos de Kosova dispararon os 
apaixoamentos. 
Non se pode deixar pasa-lo tempo para poñer remedio 
ás desfeitas. Pero haberá que lle dar tempo ó tempo 

! para ir facendo luz sobre do que realmente aconteceu; 
~ se a intervención internacional era necesaria e se tal 

como se fixo foi correcta. 
Un soldado británico fai garda no que semella ser un centro 

de tortura -da policía serbia en Kosova 
Para min, penso que había que intervir con urxencia. 
Pero a operación da OTAN foi un poder e non 

querer. O resultado pagárono e seguen a pagalo as víctimas de seínpre. 

Mariano Guizán 
-····· ···· ····· 
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TELEVISION Antón Miramontes 

TVG,UNHA PROGRAMACIÓN RESESA 
A pesar dalgúns espacios máis recentes (Mareas Vivas, os luns, e A noite en Blanco, os 

xoves) a tele galega semella unha televisión estancada. Non consegue rompe-lo teito de 
audiencia, as caras están demasiado vistas e a programación sabe a revella. Os 

responsables xustifícanse dicindo quf! mal que ben van competindo en audiencia coas 
outras can/es. Pero a verdade é qué nin sequera conectan coa terceira parte da audiencia 
galega: os espacios máis vistos rondan o 31132%, e iso nas horas punta ou Hprime time:' . 

monotonía ramplona, achatada, sen 
nada que ilusione. 

Os espacios máis veteranos 

espacio tan basto chamado a 
Repanocha. ¡Que niveis! 

As audiencias 

Supersupersupermartes con supersupersuperPiñeiro 

O programa non informativo de 
máis permanencia en pantalla é 
Supermartes. Leva xa saíndo ó 
público máis de sete anos. ¡Sete anos, 
coas voltas que dá o mundo! 
Convértese así nun dos espacios máis 
veteranos de tódalas canles da nación. 
Un espac10 con no me de 
supermercado, no que o . presentador 
-"Superpiñeiro", que ironía- se 
emborracha de cota de pantalla e se 
sente máis superestrela cás estrelas -é 
un dicir- invitadas. Todo demasiado 
súper: supervisto, supersoso, 
su pervulgar ... Sen chegar a esa 
lonxevidade, seguen na tele galega 
outros espacios tamén avellentados: 

A defensa dos prebostes do invento 
é que ó público lle gustan estes 
espacios. É certo que a audiencia de 
Supermartes, de Luar ou . de 
Pratos Combinados chegou a 
competir. ben algúns días coa dos 
programas estatais da mesma franxa 
horaria. Mesmo algún espacio de 
Luar na noite dos venres -cun 
"share" de 33, 2 e picos de 42,5-
superou as grandes apostas das cadeas 
estatais cos seus programas estelares 
como Sorpresa, Sorpresa ou Todo 
en familia. Mentres funcionen e a 
xente os vexa, non hai por que 
retiralos, din. Todo está en función da 
audiencia. Ela decide, pois a súa cota 
de aceptación repercute 
decisivamente nos ingresos da 
publicidade, que é o talón de Aquiles 
de todo este negocio. 

............. _ 

Unha programación resesa -
Antes de nada, afirmemos de novo 

a importancia que a Televisión de 
Galicia ten para a promoción da nosa 
lingua e da nosa cultura. Hai que ser, 
pois, belixerantes neste tema: hai que 
vela -iso é o principal-, hai que 
coidala e hai que defendela. Unha 
boa forma de facelo é colocando con 
espírito crítico á súa mellara. N eso 
esta1nos. 

A TVG, que aínda non ten tantos 
anos de vida, soa a vella, arcaica. Sabe 
a resesa, coma. o pan de tres días, sen 
saberes novos, sen atractivos, sen 
'gancho". U nha tele nacida para 

cone tar co entido máis profundo 
dun pobo concreto, para dinamiza-las 
úa e encia , a úas identidades, e 

para potencia-los valores de seu, 
d bát e d de hai xa tempo nunha 

Xabarín, da programación infantil, 
leva invitado os rapaces a dar berros 
desaforados máis .de 5 anos. As noites 
do Luar, co seu revolto de folclore 
gal ego' e folclóricos/ as de fóra, 
seguen sendo o programa líder, pero 
ás veces xa invita a durmir. A soseira 
dos Pratos Combinados, despois 
de 4 anos mortificándonos con 
guió ns para parvmos e 
interpretacións de festa de colexio, 
saben xa a comida requente. E menos 
mal que nos deixaron aquel taxista 
que nos atormentaba · cada semana 
ríndase sen o máis mínimo respecto 
de calquera pobre cidadán que ía 
tranquilamente ás súas causas -que 
alarde de talento- ou a bazofia de 
chistes que nos ofertaba a cotío aquel 

As preguntas 
A TVG nin sequera chega a unha_ 

terceira parte da audiencia galega. ¿É 
iso suficiente?. ¿Cumpre iso as 
ilusións mm1mas postas nun 
principio? Polo demais, ¿todo debe 
estar en función da audiencia e do 
negocio? ¿Basta con que a xente a 
vexa sen máis? ¿Hai que satísfacer só 
os gustos do público, ou hai que facer 
por ir elevando ese nivel? E a eterna 
pregunta: ¿Dámoslle á audiencia iso 
porque lle gusta· ou termina 
gustándolle porque non lle damos 
outra causa? . 



IN MEMORIAM 

HENRIOUE ALLER 
O martes 8 de xuño de 1999 faleceu 
Henrique Aller López nun accidente 
de tránsito, cando .tiña 51 anos, na 
rexión de Ayacucho, Perú. 
Henrique traballaba nun proxecto de 
cooperación da Unión Europea que 
intenta realoxar os indios Asaninka . 
nas súas primitivas terras que tiveran 
que abandoar urxidos polo acoso do 
Exército Peruano ·e Sendero 
Luminoso. 
Pero Henrique xa estivera con 
anterioridade na· cooperación en 
distintos países de América Latina ; 
primeiro Nicaragua, no ano 89, 
cando aínda gobernaba a Fronte 
Sandinista ; daquela o seu traballo 
consistiu na elaboración d.o Código 
do Traballo, xunto con Carlos 
Cerviño e avogados Nicaragüanos. 
Unha vez que gañaron as ~ereitas as 
eleccións, aquelas famosas no ano 90, 
o novo 
desfixose 

goberno 
da 

internacional que 

Henrique Aller abrazado 
polo seu filio na 

Romaxe de Aguiño 
xuntp cos seus amigos 

de IRIMIA. Á súa 
esquerda Concha, a súa 

muller. 

conservador 
cooperación 
apoiaba· ós 

sandinistas. Así que, algo máis tarde, 
xa estaba Henrique traballando 
noutro proxecto de cooperación do 
Goberno Español con Bolivia, no 
censo . dos indios do altiplano 
andino ; posteriormente eri Palestina, 
e últimamente no Perú. 
Henrique comezou de avogado 
laboralista en Santiago e A Coruña 
nos anos 70, na época en que aínda 
non eran legais os sindicatos, e os 
avogados labo!alistas tiñan unha 
grande imp9rtancia para o 
sindicalismo, porque dispoñían de 
locais onde se podían reunir persoas 
baixo a· tapadeira legal do seu traballo 
como profesionais do dereito do 
traballo (lembremos tamén o labor 
de Rafael Bárez, Henrique Capeáns, 

· ámbolos dous tamén desaparecidos), 
e dada a súa ideoloxía e o seu carácter 
inquedo · e loitador, participo1:1 
activamente na construcción, 
primeiro na Coruña e logo. no resto 
de Galicia, do sindicalismo 

Concha Sánchez 

nacionalista asambleario : SGS, PG, 
SGMP, etc., compartindo co eu 
traballo no despacho, ata . a súa 
marcha á. cooperación no ano 1989. 
É hora de lembralo, coma un 
loitador motivado pola conciencia de 
clase e a insubmisi6n ós dictados do 
sistema, ó mundo que nos preparan 
tódolos días nos centros de poder, un 
rebelde contra a inxustiza e o abuso. 
Insubmiso da vida ordenada e 
cómoda. Rebelde da soci dade 
acomodaticia e colaboracionista. De 
carácter alegre e mente eternamente 
xove, pasou por aquí e a súa luz 
perrn.anecerá nos que o amaron, nas 
súa familia, e en moita xent q u 

compartiu con el proc o 
im.portantes para a no a terra. No eu 
enterro había moita x nte, moita 
xente que forma parte des.a ali ia 

en ga.lego, liberadora, creativa 
fe,rmosa que soñamos. ¡Sen dúbida 
que a acadaremos!. 

e·············· 
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RETIRO DE VERAN 
13 (chegada), 14,15,16 e 17(despedida) de agosto 

Seguimos a preparar intensamente o Encontro-retiro de verán deste ano. 
O obxectivo básico que propón Tereixa Ledo -que f~rá de animadora e coordinadora 
neste ano- é o de axudarnos unhas a outros a vivir e compartir unha experiencia de fe nun 
ambiente comunitario 
O lugar será o das últimas veces, na casa que a parroquia do Cristo da Victoria de Vigo 
ten en Vilán de Fornelos. 
Para os novos/ as que se incorporen este ano hai que lembrar que: 

- É para tódalas idades. 
- Hai momentqs de silencio persoal, de reflexión dirixida, de intercambio en grupo, 

de lectura compartida· do evanxeo, de celebración, de festa. 
Págase a escote, de acordo co que custe. 
Hai que anotarse no seguinte teléfonos antes do 30 de xullo:982-178143 (Pilar) 

- . ............................................. ... ............... ................................................................................ ... ............................................................................................................. 
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CARl~S 

Bos días: 

Son un lector da vosa revista. que xa levaba tempo queréndovos escribir, pero co editorial do Nº 557 xa o 
conqueríchedes. Pero non para o que eu tiña pensado. 

Creo que tecles que cambia-lo título da revista e poñerlle "IRIMIA-Revista quincenal de Crente Gal gos do BNG''. 
Porque visto o visto ou non se pode ser crente nin galego sen votar o BNG, ou eu non son nin crente, nin galego. 

Polo que me toca, reflexionarei, espero que vostedes fagan o mesmo. 
A tendencia sempre se notou na revista, pero é que xa me parece m~ito; . parece a sección ou área relixoso-espiritual 

doBNG. 
Un saúdo, e seguide así (é en serio) . Cunha visión crítica cara adentro e cara afora para tirar para adiante. Gracias. 

Gerardo Castedo Valbuena ... .ECóiOXíA. ..... ....... ..... .. . ... .......... . .. · ·· · ··~~~~-~~~;: ... . 
LIBROS PARA COIDA-LA TERRA 
Abril e Maio, os dous meses que 
deixamos atrás, eatán fortemente 
vinculados ó medio ambiente, (22 de 
abril Día da Terra) e a literatura (23 de 
abril Día do Libro e 17 de Maio Día das 
Letras Galegas) polo que estas datas ben 
dan pé para falar de libros e ecoloxía. 
Rexeitando de principio de-dicar só 
puntualmente un "día de . .. " á natureza 
ou ó libro a reivindicación debe pasar 

· neste caso por promove-la lectura de 
bibliografia medio ambiental ó longo 
de todo o ano. 
Moitos dos que hoxe militamos (para 
ben ou para mal) no ecoloxismo ~ctivo, 
demos os nosos primeiros pasos na 
defensa do medio ambiente a través da 
lectura daquelas primeiras revistas que 
se achegaban ós quioscos (Integral ou 
Quercus, por exemplo, do frustrado 
Correo del Sol ou da comprometida En 
pé de paz entre outras) . Cada semana 

ou cada mes adentrábase nos nosos 
fogares (aínda mozos nós daquela) o 
debate, coñecemento, estudio e 
divulgación do ecosistema e dos seus· 
problemas, o que axiña fixo madura-la 
nosa conciencia viaxando en mil e 
unha batallas que se libraban naquelas 
páxinas. 
Pasaron os anos e os quioscos fóronse 
poboando de novas publicacións, as 
librerías amasaron nos seus escaparates 
máis e máis libros de todo tipo sobre 
medio ambiente enriquecendo dalgún 
xeito a posibilidade desa viaxe a 
república · das letras (das letras 
ecolóxicas neste caso) . Hoxe ternos 
boas publicacións na Galiza (Cerna, 
Natureza Galega, A Nasa Natweza, O 
medio Mariño, os libros . de Xurxo de 
Vivero entre outros, as coleccións de A 

Nosa " Terra ... ) . que se poderían 
complementar con iniciativas editoriais 

que aínda con poucos recur os e tán a 
xurdir nos grupos ecoloxistas. D 
tódolos xeitos, a Administración 
debería promove-la creación de eco
bibliotecas nos concellos e colexio do 

· país para que tamén dun x ito gratuíto 
poidamos adentrarno ne t umver o 
medio ambiental. 

Dez ideas para crear unha eco
biblioteca 
1. _.!. Adecuar unha sala de lectura dun 
xeito atractivo (por exemplo andeis en 
formas de árbores, cores 
chamativas ... ) . 
2.-Subscribirse a' revistas especializadas 
(se son galegas ... mellor). 
3.- solicitar doazóns .ª institucións, 
grupos ecoloxistas, fundacións, 
organismos internacionais ... de 
publicacións sobre medio ambiente. 
4.- Recorrer a fondos descatalogados. 
5. - Crear paralelamente unha 
videoteca con películas 
medioambientais. 
6.- Catalogar e divulga-los fondos 
poñéndoos a disposición do público. 

· 7.- Desenvolver q.ctividades de 
animación á lectura medioambiental, · 
contacontos, obradoiros, ... 
8- Crear un carné do "Club de 
amigo do libro ecolóxico' . 
9- Convocar certames (non 
competit1vo ) de relato ecolóxico .. . 
10- Sacar periodicamente a biblioteca 
á rúa. .e········ .. ····· 
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Tiátxu 

O CAOS LEYMA 
Nas últimas semanas, a venda do grupo empresarial coñecidb palas 
marcas LEYMA e RAM, ó grupo andaluz PULEVA deu pé a unha forte 
polémica. Manexáronse argumentos económicos, sociais e políticos, 
con opinións moi enfrontadas. Cas·e 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 coope~ativas da provincia da 
Coruña, que se xuntaron para próducir e 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 primeiro 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 

MPLESA, máis coñecida pola súa marca comercial RAM), ademais de ter que 
lidiar cos ex "funcionarios" que nela ocupaban postos dirixentes e · poñían tódalas 
trabas posibles. 

Estes factores, xunto coa difícil conxuntura do s~ctor, fixeron fracasa-las aspiracións 
do conxunto que a Xunta bautizara como Grupo Lácteo Galego, que aspiraba a contar 
unha empresa capaz de transformar 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 acumulars.e . 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 operac10n co agresivo grupo de 
~ empresarios granadinos, que acababan de sacar 
~- PÚLEVA dunha situación parecida a que sofre 

i LEYMA. 
___ ~ Desde un punto de vista exclusivamente 

económico a operación .pode ser correcta: uns producen leite e outros teñen acceso 
ós mercados de consumidores. Pero iso non garante varios elementos esenciais nunha 
empresa deste 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 ca á 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 dos poderes públicos. 

A partir destes datos hai que entende-los argumentos das diferentes partes, tanto 
do ectores económicos contrapostos como dos grupos políticos ou sindicais . Parece 
vid nte que para Galicia, e dado o peso importante que ten aquí a producción 

1 it ira a mellor solución de futuro pasaría polo apontoamento dun sector · 
c operativo, o pe o mái forte posible na producción, transformación e 
om r ializa ión do producto. E a citada operación ninguén pode interpretala como 

un pa o adiante ne ta liña. 

O CANTAR DO IRIMEGO 

1. Ben seguro, est~s días 
todo o muno tivo á vista 
a imaxe morriñenta 
dun Papa nacionalista. 

2. Karol Wojtyla ·a Poloni;;i. 
leva no seu corazón 
e a viaxe que aló fixo 
foi dunha tensa emoción. 

3. Cando o asunto da súa Patria 
sae a flote, el non cala; 
boa mostra é un poema 
mm fermoso sobre a Fala. 

4. Que o seu restrinxido idioma 
non sexa internacional 
a este eslavo-polaco 
séntalle abondo mal. 

5. "As linguas dos outros pobos 
non fixeron sitio á nosa 
nos xuntoiros das nacións 
senda ela tan gloriosa". 

6. "Xuntos pola mesma Fala 
tal é a nosa raigaña". 
A Loita pola Palabra 
para o Papa é grC!n fazftña·. 

7. Pero hai máis: a sú·a forza 
dende o solio pontificio 
á súa querida Patria 
achegou gran beneficio . 

8. Xa axiña de ser Papa 
púxose a dar no_ cravo 
coa encíclica sobre da 6rixe 
da liturxia en eslavo. 

9. Fo ron Cirilo e Metodio 
dous .gregos que, con razón 
no altar están, o milagre: 
a eslava inculturación. 

10ªDenunciados porque ousaron r 

trad1:1cir dende o grego 
a Biblia ó idioma eslavo: 
¿u-la liturxia en galega? 

11 . Estas causas sucederon 
mediado o século Nove 
pero na nosa Galicia 
o asunto pouco se move. 

12. Cómpre agora despedirse 
dando esta boa noticia: 
Wojtyla é un galiciano 
da polonesa Galitzia. 




