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Cando se vaiachegando o día 28, os ·~ENAXE A XOSE NEIRA VILAS 

EDITORIAL 

partidos políticos, moitas veces con ex-
cesiva lixeireza, adícanse a facer públicos 
o que chaman "sondeos" da opinión pú
blica, no que toca ó voto previsto. Curio
samente o partido que encarga ese traba
llo sae sempre favorecido: se o encarga a 
esquerda é ela a que se destaca -din- na 
intención do voto da xente. Se o fai a de
reita, disque, prevé que os· votos da es
querda serán moitos menos ... 

Non é ningún secreto que moitos 
deses tanteos, desas "catas" ou probas 
anticipadas do que será o voto da xente, 
están cociñadas pra que nos apuntemos ó 
lado do vencedor: do que din que será 
vencedor.-

Parece que a todos nos tira eso, non 
só ó cacique: subir ó carro do que vai ga
nar. Algunha xente síntese fracasada se 
co seu voto nori "acertou" ó ganador. 
Pero o voto non é unha quiniela. Non se 

Na sua terra natal de Vila de Cruces·-Á 
Estrada- fíxoselle unha homaxe a este escritor 
galego .que reside na Habana. Neira Vilas sobre-. 
sae pola perfección dos seus contos e as suas vi
vencias de emigrante. A pesares de estar fora da 
terra, conserva moi vivas as suas raíces galegas, 
que fai del un dos millores espellos do noso xei
to de ser. 
OS CARTOS DAS ELECCIONS 

Todos sabemos que as eleccións costan 
moitos cartos, e todos ternos que intentar .que 
estes cartas non se perdan de todo. Mais de seis 
mil millóns de pesetas gastan só os cinco parti
dos tnais fortes a nivel de Estado. Os partidos 
invirten pra poder conseguir mais votos, e o Es
tado devólvelle~ . partes déstes cartos según os 
escaños e votos que obt~ñan o día 28. Este es
forzo económico que fai temblar os bolsillos de 
todos non pode ser despreciado por runguén. 
De todos depende que axude a millorar o, noso 
futuro. Só os grandes partidos apoiados polo ca
pital poden gastar tantos, os nosos partidos ga-: 
legos xogan en inferioridade. de condicións, que · 
os electores do país teñen que saber apreciar. 

trata de adiviñar quen vai ganar. Trátase O ENSINO·: TEMA POLEMICO 

de apoiar co noso voto á política que nos 
parece millor, ou, polo menos, menos · 
mala: Non caigamos na trampa do "voto 
útil". Algúns pretenden decir que non 
sirven para nada os votos dados a políti
cas que acadan pouca representación. Pe
ro todo voto é útil, tamén o que se lle 
poda dar a minorías: co voto vai o noso 
respaldo, o noso alento. E un grupo pe
queno -con pouca representación- po
de · dar moito de sí: ·todos sabemos o que 
fai un pouco de formento na masa, ou 
visto doutra maneira, o molesto que po
de chegar a ser unha areiña que se nos 
meteu no zapato. Pra ser formento ou 
pra ser area -que ás veces fai falla- ovo
to a partidos pequenos pode ser moi útil. 

Na loita electoral, a educación é unha das 
questións mais quentes. Ademais do abandono 
do ensino público en favor do ensino privado 
do que se aproveitas as clases máis pudentes (o 
Estado subvenciona o ensino privado con máis 
de 55.000 millóns), ternos que ainda hai un mi- · 
llón de nenos sin escolarizar de 2 a 5 anos ... ., e 
que o 35 por 100 dos alumnos de BUP son ra
paces de Madrid, Barcelon e Valencia. Mentras 
tanto o noso mundo rural e os barrios obreiros 
son os grades marx.iilados ... Son: datos · a ter en 
conta na hora das eleccións. 

A xente moza despreocúpase cía poi ít_ica 

Xa falamos mais veces dos estudios e en
quisas que fai a Xuventude Obreira Católica 
(X.O.C.) de Vigo, entre a mocedade, e sobor de . 
todo da sua preocupación polo paro. 

Só un 4 por cento dos xóvenes pregunta
dos, teñen preocupacións poHticas ou culturais, 
e un 61 por cento non lles interesa nada. O 1 
por cento dos mozos entrevistados participa ac
tivamente en política ou relixión. 
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Domingo 30 ordinario 

UN CEGO POBRE DE PEDIR 
SENTADO A CARON DO CAM/tVO 

Na vida 
todos somos cegos pobres de pedir 
sentados a carón do cam iño 
por onde pasa X esús 
na ·compaña de moita xente. 

Na vida 
todos andamos necesitados 
dunha luz que nos limpe a mirada 
prél podermos ver claro 
o no so corazón, 
o terreo que pisamps, 
as pedras .do camiño 
e o lugar pra onde imos. 
Unha mirada limpa e fonda 
como a auga dos nosos ríos: 

t EVANXELIO SEGUNDO MARCOS (10,46-52) 

E chegou a Xericó. Cando saía cos seus discí
oulos e outra moita xente, Bartimeu, o fillo de Ti
meu, un cego pobre de pedir, estaba sentado a ca
rón do camiño. Oíndo que padaba Xes6s o Nazare
no, empezou a gritar: 

-¡Filo de David, ten lástima de min! 
Moitos mandábano calar; pero el gritaba ain-

da con mais forza: · 
- ¡Fillo de David, ten compasión de min! 
Deténdose, Xesús, dixo: 
-Chamádeo. 
E chamaron ao cego, decíndolle: 
- ¡Ala, érguete, que te chama! 
El ceibándose do manto, veu dando brincos 

até onde estaba Xes6s. El preguntoulle: 
- ¿Que queres que che faga? 
O cego responden: 
-Mestre, que volva a ver. 
Xesús díxolle: 
-V aite, salvoute a tua fe. 
E no intre comenzou a ver, e seguiuno polo 

camiño. 

Unha mirada cargada dé cariño e devoción 
cara as causas e a xente con que tropezamos. 

Na vida , 
todos estendemos a man 
pedindo unha axuda. 
/Pobre do· só ou do soberbo 
que non pode ou non quere 
estender a man hum ildosa 
agardando unha axuda! 

iUn anaquiño de pan, 
polo amor de Deus! 
iUn vasiño de auga, 

polo amor ·de Deus! 
/Unha palabra de alento, 

polo amor de Deus! 
iUn consola na d~sgracia, 
polo amor de Deusl 
1Unha man para os traba/loa, 
polo amdr de Deus! 

iUnha defe17sa no asoballado, 
polo ampr de Deus! 
/Un anaquiño de acougo, 
polo amor de Deusl 
'/Un biquiñd de esperanza, 
polo amor de Opus/ 
iUnha zoupada ·aas soberbos, 
polo amor de Deusl 
iUn apoio pra os mais debles, 

poi<;> amor de Deus! 

iDitosos de nosoutros . 
se Xesús e os da sua compaña 
·nos devolven a mirada, 
nos enchen .xenerosos a man, 
e, erguidos do· chan, 

seguimos contentos ar suas pisadas. 



AS EL·ECCIONS 
lPor que tantas votacións? Algo de historia. 

Franco morreu en novembro do mil novecentos setenta e 
cinco. Desde entón os galegos fomos votar sete veces. Parecen 
moitas en sete anos, pero quizaves non o son se ternos en conta 
que coa sua morte produciuse un cambio de réximen, de forma 
de organizar o Estado. Pra artellar a democracia e as autono
mías fixeron falla moitas votacións. 

As votacións é algo bon da democracia. Gracias a elas, o 
pobo pode exercer o seu poder de escoller so seus gobernantes. 
Gracias a elas, o pobo pode castigar unha mala xestión de go
berno, pedir contas do que fixo, e cambialo se así o eré conve
niente. Gracias a elas hai no Parlamento unha oposición que 
pode e debe controlar 6 goberno. Sen votacións habería moito 
mais abuso por parte dos poderosos, e xa hai abondo. Por eso 
dixo o que foi presidente do gobemo inglés, Churchill, que a 
democracia é "o menos malos dos sistemas políticos". Ten 
moitas chatas pero non se acaba de ver outro millor. 

A democracia·é un camiño e unha tarefa 

"Democracia" quer decir que o pobo ten o poder. Ben se 
vota de ver logo, que estamos nun comenzo de democracia e 
que ainda hai moito que camiñar pra que sexa verdade real que 
o pobo ten o poder. As votacións influen moito, e certo, pero 
o capital ten ainda moitísimo poder. Ten o poder de influir 
moito en nós, na nosa mentalidade, no noso voto: Ten cartos 
pra propaganda, ten periódicos e radios (pronto terá tamén TV 
privada). ten películas. Por outra banda ten o poder económi
co: Pódennos meter medo con pechar empresas e quedar nos 
sen traballo, ese medo tamén llo meten a calquera goberno que 
o pobo escolla na sua votación. Un pobre ten só o poder do 
seu voto. Un capitalista ten o poder do seu voto, o poder de 
influir no voto dos pobres, e o gran poder que lle da o seu capital. 

Partidos de esquerda e partidos de dereita 

Partidos de dereita son aqueles que está bastante contentos coa 
sociedade como a ternos, din que hai que conservala mais ou 
menos como está, con algún pequeno retoque. Por eso son 
conservadores. Os que se chaman de centro, queren algún reto
quiño mais. 
Partidos de esquerda son aqueles que queren cambiar bastan
tes cousas na sociedade pra facer valer mais os intereses e nece
sidades dos obreiros, labregos e pequeno~ comerciantes, pois 
consideran que levan a peor parte actualmente. 

Partidos nacionalistas español1 

Os partidos nacionalistas esp 
ha nación con rexións, e que o Es 
Madrid) debe mandar mais que as 
que os andaluces ( é un exemplo) 
dos, teñen dereito a opinar e decii 
que cousas se pode gobernar Galic 
non. 

Estes partidos españoles, pn 
da España, e queren preocuparse : 
pois, en segundo lugar, das rexión 
menos autonomía lle queren dar i 
querda, mais autonomía, pero con 

Falando en concreto: Aliai 
quere menos autonomía prás rexi 
pró goberno central. Unión de C 
Centro Democrático Social (CDS 
un chisquiño mais de autonomía 1 
Obrejro Español (PSOE) un pou1 
CDS'. O Partido Comunista (P.C.) 

Todos eles están de acordo 1 

controlar as autonomías das rexié 
Parlamento de Madrid. 



; DO DIA 28 

es. 

•añoles, din que España é un
stado central (con capital en 
; rexións en todo. Recoñecen 
1 por medio dos seus diputa
idir co resto dos españoles en 
cia en por si, e en que cousas 

eséntanse ás eleccións en to
sobre todo de España e des-
1s. Canto mais de dereita son, 
ás rexións. Canto piais de es
t límites. 
nza Popular (A.P .) é a que 
ións e mais poder de decisión 
~entro Democrático (UCD) e 
de Suárez), danlle ás rexións 
que A .P. O Partido Socialista 
tquiño mais que UCD e que 
1 un pouco mais que o PSOE. 
en que quen debe conceder e 
óns é o Estado Español polo 

Partidos nacionaHstas- galegas 

Estes din que Galicia ten dereÍto a unha verdadeira.auto
nomía por si mesma, anque ·non lla concedese o Parlamento de 
Madrid. E din que ten ese dereito porque é un pobo con com..· 
mes, con economía, con problemas, con idioma, con un se.r 
propio. Din que por eso Galicia é uñha nación e España ~ 
familia de nacións ou pobos (Galicia, Cataluña, Vascongadú, 
Castilla e outros). E que Galicia ten, de seu, dereito político a 
gobernarse nas cousas que son suas anque o Parlamente espa
ñol non estivera de acordo. 

Estes partidos preséntanse somente en Galicia e queren 
preocuparse, sobre todo de Galicia, e en segundo lugar de Es
paña. 

Destes partidos nacionalistas galegas, un é de centro, pe
ro anda moi floxo e non se presenta ás eleccións: é o Partido 
Galeguista. Os outros son de esquerda e teñen algo mais de 
alento. Son o Partido Socialista Galego (PSG) o Bloque (UPG
-ANPG) e Esquerda Galega (E.G.). O PSG e o Bloque, pux6-
ronse de acordo e preséntanse unidos ás eleccións en coalición 
Bloque-PSG: son os que apoian ás Comisións Labregas e 6 sin
dicato obreiro galego INTG. Esquerda Galega preséntase sola. 

Cousas a ter en conta pra votar 

Cousas moi elementales: Levar a carn~t de identidade ou de 
conducir. O voto é secreto, tes dereito a que ninguén se entere 
por quen votaches. O voto é personal: ninguén debe votar por 
ti. Anque che manden papeletas de voto á casa ten en conta
que nas cabinas _de votar podes es a do partido que mais che 
guste, en secreto. . 
Cousas pra cavilar: Se te quedas na casa e non vas a votar, dei
xas o campo libre a que outros decidan por ti ou a que siga to
do igual. Quen cala, consinte. 

Hai que pensar tamén que o capital apoia ás dereitas e 
que polo tanto estas teñen moitos mais cartos e mais poder pra 
deixarse1yer e facerse oír do que as esquerdas. 

Como astra· agora dominan os partidos nacionalic;tas es
pañoles, eles son os que saen a diario na T.V., nos telediarios e 
nas entrevistas. A TV dehca de lado ós partidos nacionalistas 
galegos. 

Anque votes a un partido que non gane, ou gane pouco, 
ese voto teu é un voto útil, porque lle deches un pouco de po
der e un pouco de ánimo e incluso un pouco de cart_os, pois 
subvencionan algo os gastos de propaganda: mais, . c~o mais 
votos se quitaron. 



O Portela fora canteiro, 
filio de canteiros. Chegara a 
adquirir sona de plomar moi 
ben, cecais por iso o maestro 
da cadrilla na que traballaba 
sempre lle encomendaba a el 
as esquinas e mais os machi
nales. 

Unha das primeiras bici
cletas da comarca foi a del. 
Unha Orbea de paseo, anque 
nas suas mans sempre foi mais 
unha ferramenta de traballo 
que unha máquina pra pasear. 

Tiña cara. de poucos a
migos o Portela, ou sexa que 
non tiña cara de diplomático. 
Os fís de semana, que pra el 
somentes alcanzaban do sába
do de noite a luns ó amencer, 
paSábaos na casa; o resto dos 
días dormí a por donde atopa
ba canteirando. 

E resulta que un sába
do, xa anoitecido, cando re
tomaba prá sua acasa, tivo un 
percance que puido ser mor
t~. Viña tan pancho pota ca
rretera, (en galego do bon dis
que se dí estrada), na sua bici
cleta, e nesto, un turismo que 

- viaxaba en dirección contraria 
pasoulle mesmamente ro~an
do. O Portela pillou medo, 
comenzou a trepedear e -f oi 
parar de fuciños á cuneta, con 
tan boa fada que non houbo 
que lamentar desgracias per
soales; pero con todo e con 
iso, a roda de diante. descen
trouna unha barbaridade. Er
gueuse, sacudíu a roupa, cei-

O HOME DA BICICLETA 

bouselle un xuramento por 
entre os dentes e matinou pra 
sí: HOs que van sentados nun 
motor non respetan unha po
bre bicicleta; pero esto non se 
ha repetir. ¡Non, abofé!" 

Deloutro día, que era 
domingo, mercou na vila .ou
tro faro e colocou o que xa 
tiña e mais o novo un en cada 
punta dun listonciño moi ben 
feito duns noventa centíme
tros de largo, ben amarrado ó 
manillar. A cousa resultaba, 
xa non se lle áchegaban tanto 
os turismos. Tomoulle gusto 
6 asunto e axiña trocou aquel 
listón po:r:. outro de metro e 
medio. !Era maravilloso! To
dos ó cruzarse con el pola 
noite, non só non lle rozaban, 
.senón que arrimaban canto 
podían á banda aposta. 

Cavilaba o Portela: '.'Es
tá visto, o mundo é dos con
quistadores._ Os engurrados 
nunca chegarán a nada" 

Cada domingo o listón 
·medraba e cada sábado aquel 
home sentíase mais realizado, 
mais-seguro de si mesmo,mais 
menos canteiro. Sucesivamen
te os dous faros foron distan
ciandose: dosu ·metros, dous e 
oitenta centímetros, tres me
tros... Daquela todos cantos 
se atopaban con él reducían a 
marcha e os mais case chega
ban a frenar de todo. ¡Era o 
amo!; pero ainda non estaba 
satisfeito. Falando consigo 

· mesmo en voz alta escapouse-

lle: "Algún ten que b.aixar á 
cuneta, tamén eu baixei". En
cargou un listón de pino ro
xo, barnizado e todo, de ~a
tro metros. 

A noite que o estrenou, 
non comprendía. porque o 
coche que viña de frente non 
frenaba pouco nin moitó; non 
dsba entendido porque viña 
dereito a el coma un tiro. 
Cando recupero1,1 o conoci
mento no quirófano do Hos
pital seguía sin comprender 
como puido fallar o seu in
vento na derradeira proba. 

O chófer do cento vin
tesete explicaba unha e outra 
vez que el pensara que ían 
duas bicicletas en par unha 
por cada lado da carretera e, 
loxicamente, tirara polo me
dio. 

Eu escoitáralle este 
canto , palabra maiS palabra 
menos xa hai moitos anos a 
un home que daquela pasaba 
por moi realista, moi aploma
do, moi comprensivo, moi 
aberto; pero dun tempo a esta 
banda oín decir que sintoni
zaba ainda ben cunha especie 
de orde relixiosa moi en alza 
e, xa sexa por iso ou polo que 
sexa, agora polo :visto ocupa 
el só toda a carretera e seica 
non ve con bo§ olios que nin
guen camiñe noutra dirección 
que non sexa única e exclusi
vamente a del. ¡Éstache boa! 
¡Coma se · non houbese mais 

que un camiño! 
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O vinteoito de outubro 
a xente de España vota: 
ise un pouco nos descoidamos 

está o democracia roto! 

En consecuencia, amigos 
oqu í, pois, non posou nada: 
que codoquén se decido 
polo voto que pensaba. 

Certos militares falsos 
que se teñen por patriotas 
queren dominará xente 

Poro estes asuntos serios 
o medo é rno/ consel!eiro: 
de libertode quer ser 

co estrondo das suas botas. o lrimego pregoeiro. 

A moior porte do pobo 
e do Exército, por gracia, 
escoiton a llOZ dos urnas, 
respetando o democracia. 

Que renoza a confianza 
no camiño do futuro, 
oíndo que haltolos que poñan 
o democracia en:apuro. 

A FALI} é CAMlRD 
ESTES COCHOS SON BOIS 

Sucedeu na feira da Fonsagra
da. Un tratante quería mercarlle a 
unha señoriña uns porcos moi ben 
cebados. A señora díxolle: "lé
veos que son boís". O tratante, 
que non era daq uela zona, res
pondeulle: "Non esaxere, señora: 
son grandiños, pero son cochos e 
non bois, que non teñen cornos". 

A señora quería decir que os 
porcos eran de boa raza e estaban · 
ben mantidos: eran de calidade, 

eran ¡bos! ou bons. Veleiquí tres 
formas diferentes de falar segundo 
as comarcas de Galicia ¡panta
lóns, dise pola parte de Ponteve
dra, mentres que pola de Lugo 
dise pantalós, e pola parte oriental 
de Galicia que linda con Asturias, 
pan talo is. · 

Hai xente que pensa que isto é 
malo e cadaquen fala o seu galego. 
Con todo, o galego é unha lingua 
moi unitaria na que todos nos 

. :EDITA: "Asociación IRIMIA" 

entendemos e hai relativamente 
poucas diferencias en comparanza 
con outras. Na antiga Grecia cada 
cidade tiña o seu propio idioma e 
o que fixeron foi buscar un grego 
común para todos: era a lingua 
"koiné'', que quere decir común. 
E iso é o que estamos a facer 
en Galicia e en Irimia: tratar de 
escribir un galega común aínda 
respetando cada comarca as súa '> 
formas. Paga a pena. 
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