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i mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser &alego 
que esquecl.mos. 

i mos sementando patrla: 

man con man tnxertandoa 
entre os veciños. 

i mos facendo outra historia. 

a favor dos rebaixadoa e 
oprimidos. 

N.º 207, 24 de Novembro 1985- 5 Pesos 

Eleccions ó Parlamento Galego 

Especial eleccións: 

• Esquerdas-dereitas 

•Nacionalismo-centralismo 

•Voto util-voto inutil 

e" Recetario de bon votador" 

Os profetas 
Axudas oficiais para a agri

cultura (11) 

Vota, pero vota ben 

Votos e relixión 

Pode haber quen penseque a relixión non tén nada que ver cos votos, 
coa política, que a re/ixión é para as igrexas e as sacristías. Está equivo
cado. A relixión ten que ver cos votos, coa política. iE moito! ¿Como non 
lle vai importar a quen loita polo Reino de Oeus nesta terra, que a 
sociedade se vaia facendo dun xeito bo ou dun xeito non tan bo?. E a 
f:!Olítica é o arte de organiza-./a sociedade. 

Un crente non pode votar de calquera maneira ou a calquera 
partido. Non é que a súa fe lle marque o partido a seguir, pero sí que lle 
si nafa un has decisións básicas a ter en canta. 

De sempre se viña dicindo que os crentes, a lgrexa votaba e mandaba 
votarás dereitas. Era certo. As dereitas defenden unha organización da 
sociedade na que a lgrexa se sentía máis cómoda, máis próspera e máis 
protexida. A lgrexa, ·en xeral, tiña os mesmos intereses, defendía os 
mesmos valores que as e/ases altas da sociedade. E a lgrexa e as e/ases 
altas votaban ás dereitas. 
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Agora, desde xa hai algúns anos, esto cambiou 
algo. Con máis ou menos cara descuberta a lgrexa 
segue inclinándose cara ás dereitas, pero hai moítos 
crentes que ven as causas con máis fondura. Anque 
non todo o que tan as esquerdas é bo, nin moíto 
menos, parece que, en xeral, as esquerdas aportan 
máis cousas positivas cara ó "respeto positivo e 
dinámico dos dereitos fundamentais da persoa 
humana, e a promoción da xusticia social ó servi
cio dos máis febles". 

Es~as últimas palabras entre comiñas estan col/idas 
da carta dos Bispos de Galicia sobre as eleccíóns ó 
Parlamento Galega (ver px. 8). E bo ler con calma ese 
escrito. Se se le con intelixencia, del pódese deducir 
facilmente que ningún dos grupos políticos que hoxe 
participan no poder en Galícia están respondendo ás 
esixencias fundamentais que veñen planteadas pota 
realidade social de Galicia. E eses grupos son os que 
máis se farán ver durante '. toda a campaña electoral. 

O SINODO DOS BISPOS (24 de Novembro-8 de 
Nadal) xunta en Roma a bispos de todo o mundo, 
e mesmo a representantes doutras lgrexas, e ta
men leigos comprometidos ca nasa fe. Lem
branse así os vinte anos despoís do Concilio Vati
cano Segundo: vaise estudar a situación da 
lgrexa na actualidade ... 

O CONCILIO VATICANO SEGUNDO rematóu o 
8 de Nadal de 1965 ... Convocado por aquel Papa 
extraordinario que foí Xoán XXIII, foí encamiñado 
despois polo seu sucesor Paulo VI... Hai vinte 
anos, na data do peche do Concilio, os bispos 
españois mandávannos unha Carta Pastoral na 
que se comprometían a levar a bon termo as con
clusións daquel acontecimento eclesial. .. ; moito 
queda por andar. · 

DEMOCRACIA 75-85 é un libro nc;>vedoso nes
tes lares. Ten duas partes: unha, escrita polos 
que foron protagonistas das páxinas desta histo-

ria, e outra, talada ésta, que recólle en lenguaxe 
sonoro, os principais acontecimentos · destes 
anos: O Golpe do 23 F, a Constitución do 78 ... , e 
conversas con persoeíros da politica, etc. Este 
libro que fala, é o primeiro dunha colección de 
Plaza-Janés. 

O FUTBOL SAA segue gañando forza, aínda 
que non está recoñecido pala Administración es
pañola, a pesares de que España é subcampeona 
deste deporte despois de perder con Brasil, orixe 
deste xogo. Hai mais de sesenta mil xogadores 
con ficha só en España. 

FIDEL CASTRO CONFESASE nunha longa 
conversa co dominico Carlos Libaño no seu libro: 
"Fidel Castro e a Relixión", onde o estadista de 
Cuba recoñece certa discriminación cos cristiáns 
naquel país ... Fidel faí afirmacións coma éstas: "a 
relixión non é o opio do pobo, e podese ser ó 
mesmo tempo cristián e marxista". Salienta "a 
capacidade de acción política e de entrar en con
tacto co pobo" do actual Papa. 

O PACTO DOS XERONIMOS como alguén 
chama aquela homilía do Cardeal Tarancón 
cando a coroación do Rei Xoan Carlos Primeiro, 
que viña de asumir o poder o 22 de Novembro do 
75, foí a carta de presentación dunha lgrexa espa
ñola que quería esquencer intres de maridaxe 
entre a lgrexa e o poder. Aque,as verbas de espe
ranza do Presidente dos bispos españois que.nta
ron o corazón de moitos, agora máis abraiados. 

IMOS DE REIS, e lembramos aquela etapa da -
historia deste Estado, chamada da Restauración, 
cando dous partidos repartíanse o poder coma 
quén merenda unha tarta: liberais e conservado
res. Agora moitos lembran aqueles tempos que 
tiveron o seu cu mio cando a marte de Alfonso XII, 
hai agora cen anos ... Antes e agora, querense 
esquencer doutros partidos politicos que non se
xan os que xa teñen o poder. 

OS CURSIÑOS SOBORDO MERCADO COMUN 
E GALICIA multiplicanse a nivel de especialis
tas ... , máis o pobo segue sen información. A polí
tica agricola e o Mercado Comun é o tema dunha 
xuntanza que ten lugar nesta derradeira semana 
de novembro en Ourense, organizada polo Cen
tro de Documentación Europea da Universidade 
de Santiago. Xa en febreiro (19-20-21 ), o mesmo 
Centro adicará outro cursiño a talar e estudar "As 
Biotecnoloxías na$ industrias agroalimentarias". 

OS PREMIOS GALICIA DE XORNAILISMO fo
ron un ha cacicada máis, pois non se tivo en conta 
o labor de respeto pala lingua que hai en pubrica
cións coma A Nasa Terra, ou mesmo IRIMIA que 
tamen se presentóu a esta convocatoria. E toda 
unha ultraxe que agora nas eleccións cese todos 
abusen da nasa lingua para despois esquencela, 
cando hai xornalistas que a teñen coma o seu 
medio de expresión sempre. 



IRIMIA-3 

Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

SEMPRE A VERDADE 

En cada xesto escondido, 
en cada feito aplaudido, 
a verdade sempre. 

En cada fa/ar cantado, 
en cada silencio obligado, 
a verdade sempre. 

Nas noites de escuras tebras, 
nos días de luz sen nebras, 
a verdade sempre. 

Cando hai rosas nos camiños 
ou, no seu canto, hai espiños, 
a verdade sempre. 

A xeito de manto, por fóra, 
e no cerne da alma toda, 
a verdade sempre. 

En cada recanto do carpo, 
en cada placer e en cada loito, 
a verdade sempre. 

A verdade para o rico 
que o libere do seu vicio, 
a verdade sempre. 

A verdade para o pobre, 
que da pobreza o recobre, 
a verdade sempre. 

Para esta terra galega, 
onde a mentira señorea, 
a verdade sempre, 
sempre a verdade. 

En cada fa/ar ... 
a verdade sempre 

Domingo 34 do tempo ordinario 

Festa de Cristo Rei 

O REINO DA VERDADE 

Pi lato chamou a Xesús e preguntoulle: 
- ¿Es ti o rei dos xudeus? 
Xesús respondeu: 
- ¿Dis ti esto pala túa canta, ou dixéroncho outros de 

min? 
Pilato replicou: 
- ¿Lago son eu xudeu? 
A túc:i xente e os Sumos Sacerdotes entregáronte a min; 

¿que f1xeches? 
Xesús contestoulle: 
- O meu reino non é deste mundo; se deste mundo 

fose, os meus oficiais loitarían para que eu non foxe entre
gado ós xudeus; pero o meu reino non é de aquí. 

Díxolle entón Pilato: 
- ¿Lago ti es rei? 
Xesús respondeu: 
- Tal como o estás dicindo, eu son rei: para eso nacín e 

para eso viñen ó mundo; para dar testemuño da verdade; 
todo o que é da verdade escoita a miña voz. 

(Xoán 18,33 b-37) 

NON TEMOS MAIS CA UN SEÑOR 

Voltan outra vez os tempos dos líderes (relixiosos, polí
ticos ... ). Hai quen segue a eses personaxes cunha fid~li-
dade tan grande que chega á despersonalización: quedan 
sin xuicio propio e sin capacidade para decidir. 

Os cristiáns non ternos mais ca un s,ñor. Nos primei
ros séculos da lgrexa to.roLJ moitos os que morreron 
sendo martirizados por confesar e por non querer adorar 
ó emperador de Roma. Eles decían que non adorarían a 
ninguén mais ca o Señor Xesús. 

ALGUEN REINA NO NOSO CORAZON 

Ese que ocupa mais espacio, máis ilusión, mais so
ños ... ven sendo tamén quen manda, quen "domina". Ese 
é o noso rei. Tanto pode ser unha persoa como unha 
tarefa na que estamos metidos e que nos absorve o pen
samento e o corazón. 

Xesús quere ser o noso· rei. Polo tanto todo o demais é 
para nós relativo. Quere esto decir que o corazón hai que 
poñelo onde El o puxo: amf>r a Deus pai, que está por 
enriba de tódalas cousas e realización humanas, e amor 
ós mais marxinados pola sociedade, en quen se concre
tará e se fará visible o amor a Deus. Cando chegemos a 

" vivir aquelo de San Paulo "é Cristo quen vive en min", 
daquela Xesús estará reinando na nosa vida. 
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BIBLIA 

Movemento Bíblico Diocesáno - LUGO ¿Profetas ou adiviños? 
Hoxe fálase con insistencia do "profeta" e do 

"profetismo". Dise "os cristiáns deben ser máis 

proféticos", "a lgrexa de América Latina é unha 

lgrexa profética" ... Pero ¿quen son os profetas 

dos que tala a Biblia?. 

BANDAS DE PROFETAS 

A Biblia distingue diversos tipos de profetas. 

Distingue incluso un tipo de profetismo en gru

pos: as "bandas proféticas" . . Eran peque

nas comunidades, que ó 
son da música, e as veces · 

clara, de criterio estimado: son os profetas corte

sanos. Algúns deste homes aínda son ben coñe

cidos entre nós: Elías, Eliseo, Natán. Aquí co

menza un gordo problema: .os verdadeiros e os 

falsos profetas. O profeta cortesano pode ser un 

home de ben e moi honrado, pero tamén pode 

convertirse nun falso profeta que soamente 

aconsella aquilo que agrada ó rei, tentando de 

ganar favor. E houbo tamén "falsos profetas". 

OS PROFETAS DA CONTESTACION 

do vi ño, logo entraban en 

éxtase, como en trance, e 

pasaban a noite espidos 

beilando, como invadidos 

por unha forza espiritual. 

Pertenecen ó tempo an

tigo de Israel (1 Sam 10,5-

6; 19,20), un tempo máis 

primitivo, no que a fron

teira entre o síquico e o 

espiritual estaba frecuen

temente confusa. Por iso, 

o profeta Amós toma a 

mal que o confundan con 

alguén desas bandas (Am 

7,12-15). A carón destas 

bandas atopánse tamén 

persoas moito máis se

rias, que gozan da estima 

O TEMPO DOS PROFETAS Xustamente polo pro

blema anterior, destá

canse os "verdadeiros 

profetas". Eran homes 

PROFETAS CORTESANOS 
Samuel (1040-101 O) 
Natán (1000-970) 

que non miraban á cara 
Elías (875-850) 
Elíseo (850-790) 

PROFETAS CONTESTATARIOS 
Amós e Oseas (780-750) 

de ninguén para dicir o 

que debían, homes con

secuentes coa denuncia 

que en conciencia tiñan 

que facer aínda que con 

ela se molestara o señor 

reí ou o sacerdote do san
tuario. Viviron estes ho~ 

mes en tempos de crise 

lsaías e Miqueas (740-70Q) 

Nahún 
Soto nías } 

Habaquc (650-585) 
Xeremías 

Ezequiel 
2º lsaías l (597-537) 

Axe o 

Zacarías } 
3º lsaías 
Malaquías 
Abdías 
Xoel 

da xente poi a sua capacidade de decidir ou orien

tar nas intres máis complicados: eran chamados 

"videntes - adiviños" (1 Sam 9.,6-13), pero pouco 

a pouco a palabra "adiviño" foise despresti

xiando e xa non se usaba para os grandes 

profetas. 

O PROFETA ASESOR REAL 

No tempo da Monarquía de Israel (s. X-IX) os 

Reís contaban con_ asesores, homes de visión 

(s. V-111) 

política cando Israel co- · 

menzaba a desaparecer 

amenazado por Asiria; vi

viron en tempo de crise 
social, cando n_a socie

dade de Israel os poderosos abusaban dos pro-
bes; viviron en tempos de crise reJixiosa, cando o 
culto era mentira xa que non lle correspondía 
un ha actitude sinceira de corazón. E foron homes 
que denunciaron estas situacións con palabra 
forte e sin doblarse. Terminaron todos eles lin
chados ou apedreados ou aserrados por medio. 
Os seus nemes chegaron a nós: lsaías, Miqueas, 
Amós, Oseas, Xeremías, Ezequiel. .. etc. Erari as 
luces de alerta que se encenden nunha socie
dade inxusta e inhumana: a sua denuncia profé
tica foi molesta, tentaron apagala, _pero continúa 
viva en moita xente de hoxendía. 
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Entre dereitas e esquerdas se
gue sendo unha obriga escoller, 
anque se diga por aí que ó home 
de hoxe tanto lle ten unha ideolo
xía como outra, que o que quere 
son "bos administradores". Pero, 
mesmo moitos deses que ásí fa
lan, teñen xa· unha opción 
tomada. 

Mais sucede que moita xente 
non sabe ben o que é cada cousa. 
Hai unha grande confusión que 
tan medrar aínda máis algúns 
partidos ó comportárense na vida 
política de maneira pouco erara. 
De tal xeito que aquel da UCD 
cambióuse para A.P., estoutro de 
A.P. vai agora polo PSOE, e este 
do PSOE anda cos de Coalición, e 
ó tempo todos din ser do Centro. 

PERO CONVEN DISTINGUIR 

Mirando algo para atrás na his
toria podemos atapar ben dife
rencias entre as esquerdas e as 
dereitas: 

- As dereitas 

•Son conservadoras. Tenden a 
defender que as causas sigan 
como están. Non gastan do cam
bio. Non gastan das reformas 
serias. 

• Defenden a idea de que non 
hai clases sociais. Queren con
vencernos que vivimos na millar 
das sociedades, que hai igual
dade de oportunidades. En reali
dade, así están defendendo as di
ferencias· e os privilexios dos ri
cos e poderosos. 

• Defenden o "liberalismo" que 
é a liberdade do "raposo dentro 
do galiñeiro", que é deixar en li
berdade ós capitalistas para face
los seus negocios sen mirar polos 
intereses dos traballadores. Por 
eso están en contra da empresa 
pública, duns Servicios Saciáis 
para toda a xente, dunha sani
dade pública e gratuita ... 

Dereitas e esquerdas 

- As esquerdas 

• Están a favor do cambio. De
fenden que na nosa sociedade 
hai moita desigualdade, moito 
que ir mellorando. 

• Entenden que na sociedade 
hai clases sociais con ben distinta 
serte e que unhas están empo
brecidas porque outras están en
riquecidas a súa conta. Por eso 
talan de conflicto de clase. 

• Frente a idea liberal de " dei
xar facer" (que . favorece só os 
quemáis poden) queren a unión e 
a solidariedade das clases domi
nadas e a construcción doutra 
economía máis xusta. 

•Esa economía é o contrario do 
capitalismo, baseado no máximo 
beneficio económico para uns 
poucos. E, xa que logo, o socia
lismo nas súas diversas formas, 
baseado no reparto xusto da ri
queza social. Carlos Marx, símbolo da esquerda 

Ouas opinions "autorizadas" sobre as ~sQuerdas e as dereitas ~ 
" La derecha como actitud es lo 

conservador, lo permanente. Como 
relaciór:t es la pugna con la izquierda 
pequeño -burguesa progresista y el 
miedo más odio a la izquierda 
reformista- revolucionaria. Como 
clase es el agrupamiento de los ricos 
contra los pobres, con fuerte coope
ración, sobre todo rural, de los po:
bres. Como idea política es la tradi
ción, la conservación de los valores, 
el recelo ante la aventura. Como acti
tud social, la derecha en España ha 
sido excluyente y cerril. .. Como esta
mento cultural la derecha concreta 
española ha monopolizado la educa
ción y la cultura y hasta ha cerrado 
subconscientemente el paso a la cul
tura-de las clases inferiores ... " 

(Ricardo tje la Cierva " Qué son las 
derechas" px. 21) 

'' Los valores que han definido a la 
izquierda desde el comienzo ... son los 
siguientes: Supone la admisión de la 
idea de libertad y la idea de igualdad 
como valores superiores y priorita
rios ... No parece que haya ninguna 
valoración de la convivencia política 
que se llame de izquierdas que no 
acepte estos presupuestos ... La idea 
de perfectibilidad histórica; el de iz
quierdas cree que el hombre es un ser 
que se perfecciona en el proceso de 
la historia.. . y esta perfección se 
puede acelerar por cambios en las es
tructuras políticas .. . Esta noción de 
perfectibilidad implica para la iz
quierda necesariamente la noción de 
revolución ... 

" Las izquierdas propugnan una re
volución que objetivamente resulte 
destructora de las diferencias socia
les que existen , mientras que las de
rechas mantienen siempre la existen
cia de diferencias sociales definidas 
por el estatus económico" . 

(Enrique Tierno Galván " Qué son 
las izquierdas" pxs. 17-19,30) · 
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ESPECIAL ELECCIONS 

Nacionalismo - centralismo 

Hai ideas, pensamentos que distinguen a uns par
tidos dos outros. Seguramente que sentimos talar 
de "estes son centralistas", "aqueles son naciona
listas". Non se trata de saber quen é o que leva a 
razón de entre os dous. Tanto uns coma outros son 
merecentes de respeto na súa opinión. Trátase logo 
de saber diferencialos. 

Centralistas: 

•España é unha nación. 
•Gobernada por un único goberno. 
•Non recoñecen que en España poida haber va

rias nacións con dereito a gobernarse por si 
mesmas. 

• Organízanse en partido~ que teñen a súa direc
ción fóra do país propia (neste caso, fóra de Galicia). 

• Estes partidos e coalicións son: Coalición Popu
lar (CP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 
Centro Democrático y Social (CDS), Partido Comu
nista de Galicia (PCG). 

Nacionalistas 

•España é un estado que ten varias nacións. 
•Estas nacións teñen dereito a un goberno propio 

con total capacidade de decisión no seu territorio. 
•Estas nacións entenderíanse a traveso dun parla

mento de nacións de todo o estado español. 
eOrganízanse en partidos que teñen a súa direc

ción dentro do propio país (neste caso, dentro de 
Galicia). 

• Estes partidos son: BNG (Bloque Nacionalista 
Galego), PSG-EG (Partido Socialista Galego - Es
querda Galega), CG (Coalición Galega). 

Na práctica diaria, os partidos nacionalistas preo
cúpanse máis da defensa e o progreso do propio 
país, porque entenden que a primeira nación para 
os galegas é Galicia. Sen que isto supoña exclusión 
nin agresividade respecto dos outros lugares. Os 
centralistas prefiren falar de España, porque a pri
meira nación para eles (anque sexan galegas) é 
España. Galicia para eles non é máis que unha re
xión sen dereito a se organizar a si mesma 
plenamente. 

Para os centralistas a unidade de España é un 
principio sagrado que se debe respetar tal e como 
hoxe existe. Para os nacionalistas esa unidade debe 
construirse doutro xeito diferente no que ademais 
de mante-lo entendemento haxa máis equilibrio e 
maior respecto para cada un dos que a compoñen. 

Voto útil - Voto inútil 

Hai quen fala de que cómpre dárlle-lo voto ós 
partidos maioritarios e máis fortes. ''Non facelo así, 
sería botar a perde-lo voto". "Os partidos peque
nos, anque teñan razón, pouco poden facer". 

Este xeito de razonar relémbranos aquelo de "bu
rro grande, ande ou non ande". Nós preguntámo
nos: E se o burro non anda ... ¿de que lle vale ser 
grande?. 

Se tacemos un pouco de memoria e recordamos 
quén traballou no parlamento galego pola defensa 
de postos de traballo no sector naval, pola esixencia 
de prevenir a Galicia frente ós problemas que nos 
vai trae-la entrada no Mercado Común ... , poderé
monos decatar dunha cousa: os partidos políticos 
máis pequenos foron os máis traballadores e pro
veitosos. Sen embargo, os que reunían maior nú-

. mero de cartas e parlamentarios fixeron cativo labor 
a por das súas posibilidades. Anque agora se dedi- . 
quen a inaugurar toda canta pista e carretera hai, 
non nos fan favor ningún. Dánno-lo que nos deben, 
xa que os cartos do asfalto son públicos. Eles non 
son máis que administradores e non deberían ofre
cer como favor o que é obligación. 

O voto útil é, ó noso entender, aquel que apoia ós 
que miran a cotío polo país, anque sexan poucos. 
Oeste xeito, é ben certo que o chamado voto útil foi 
frecuentemente inútil. E o que chataban de inútil ou 
perdrdo, convertiuse no máis ~til. 

Nisto, como en todo, é aconsellable non deixarse 
levar da propaganda abultada nin da fachenda. O 
burro da historia tamén; era grande. Tiña de malo 
que non camiñaba. 
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--------------------ESPECIAL ELECCIONS 

Se che levan algún sobre, 

entérate do que di;_ 

e lago vota a quen queiras, 

xa que ninguén manda en ti. 

No colexio electoral . 

moito o/lo cos miróns, 

ti métete na cabina 

e rite do seu control 

Recetario do bo votador 

Se o cura cando predica 

aconsella votar AP, 

rite ben polo baixiño: 

i vaia causas ten vos té 1 

VOT/-\ 

~'ff/ l, V(f> 

T.So¡ih:>COHA ó~ 

Se queres votar con xeito, 

infórmate do que fan , 

que nesta feira de outono 

venden raposo por can. 

Se o alcalde che pide o voto 

porque vos fixo unha pista, 

di/le que os cartas son nasos, 

que non se faga o artista. 

Se na tele e nas paredes 

ves moito o mesmo retrato, 

non te embobe tanta oferta, 

a razón non vai cos cartas. 

Se che ofrecen autobús 

para o teu voto entregar, 

vai, aforrando zapatos, 

e vota a quen queiras votar. 

E, para ir rematando, 

que xa é tempo de acabar, 

deixa o medo na túa casa 

se señor do teu pensar. 
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A voz dos bispos galegos 

Con ocasión das eleccións ó Parlamento de Galicia os bispos galegas 
publicaron unha carta pastoral na que expoñen cinco criterios que, ó seu 
ver, debe ter en con ta o cristián gal ego á hora de votar. Coidamos que paga a 
pena lelos con atención e con discernimento. 

O exercicio do dereito do voto para 
a elección dos lexisladores e gober
nantes móvese de seu no ámbito das 
responsabilidades políticas e xurídi
cas, pero implica, ademais, graves 
responsabilidades. mora~s. q~e a_fe?~ 
tan directamente a conc1enc1a cnst1a 
rectamente formada. 

CRITERIOS FUNDAMENTAIS 

1. O primeiro deber cívico que_ ten 
que asumir o cristián n~ vida ~~c1al e 
política do seu pobo, e part1c1par e 
colaborar activamente na boa elec
ción dos seus gobernantes. O Conci-
1 io Vaticano 11 non dúbida en lles lem
brar "ª tódolos cidadáns o dereito e 
do deber que teñen de votar con liber
tade para promove-lo ben común» 
(G.S. 75). Fai falla insistir con esfor~o 
paciente e tenaz para afoga-la apat1a, 
indiferencia e desconfianza, aínda 
tan arraizados en amplas zonas do 
naso pobo á hora de exerce-lo voto. 
Estarzo que, para ser eficaz, ten que ir 
arroupado en medidas enérxicas por 
parte da Administración, a fin . de 
facilita-la emisión do voto, especial
mente nas extensas zonas rurais, que 
caracterizan aínda hoxe o mapa da 
nasa terra. 

2. Nas próximas eleccións ó Parla
mento galega está en xogo en pri
mei ro lugar o ben común de todo o 

naso pobo, de Galicia. A iso han de 
aspira-los electores e dos elixigos. 
Cando se buscan como finalidade 
principal, secreta ou abertamente, 
vantaxes, intereses de grupo, de zona 
ou de partido, non se actúa con recti
tude. A pugna electoral, o que pode ría 
considerarse como lexítima loita polo 
poder político, só adquiere sentido e 
se ennobrece en canto está ó se.rvicio 
do ben común. 

3. O Maxisterio da lgrexa cifrou 
sempre as esixencias do Evanxelio en 
relación co ben común na conse
cuencia de dous obxectivos primor
diais: o respeto positivo e dinámico 
dos dereitos fu ndamentais da persoa 
humana e a promoción da xusticia 
social ó servicio dos máis febles. 

4. Neste momento da nosa socie
dade subsisten perigos para uri axei
tado e completo acatamento do que 
os deritos fundamentais esixen da au
toridade pública e dos cidadáns. Os 
intentos de favorece-la difusión de 
modelos culturais alleos e hostís á 
tradición e conciencia cristiá do naso 
pobo, a falta dos debidos apios á fa
milia, sociais, xurídicos e económi
cos, os condicionamentos á libertade 
do ensino, a falta de garantías sufi
cientes do dereito á vida dos non na
cidos, o paro tan persistente nas zo
nas máis industrializadas de Galicia, 
representan outros tantos fenómenos 

Selecc iona lo ntr os 1 O mell ares lrbros do ano por 

socio-políticos, que ameazan grave
mente unha realización satisfactoria 
dos dereitos humanos entre nós. 

5. En Galicia continúa senda nece
saria unha atención crecente ás esi
xencias da xusticia social, que atenda 
preferentemente ós máís febles. O 
campo -os paisanos das nasas parro
quias rurais-, o mundo do mar -os na
sos mariñeiros e pescadores-, todo o 
sector laboral, afectado pala recon
versión naval, constitúen nesta hora 
aquela parte do carpo social que 
agarda e ten dereito a unha acción 
decidida dos gobernantes e respon
sables da comunidade autónoma, 
inspirada nos valores da xusticia e so
lidariedade fraterna, e que nin se
quera retroceda, na medida das súas 
competencias, ante as oportunas re
formas estructurais. A próxima en
trada de España no Mercado Común 
Europeo, pon un acento de urxenci_a 
inaprazable á hora de abordar e deci
dir estas medidas. De outro xeito , as 
consecuencias poderían ser catastró
ficas para os afectados e tamén para 
toda a comunidade galega. 

DEBER DE VOTAR 

Se se estudian e examinan os pro
gramas dos partidos e a actuación 
das persoas que os representan á luz 
destes criterios, teranse as indica
cións cristiás precisas á hora de cum
pri r co deber e o dereito de votar. 

Antón María, arcebispo; Anxo, 
bispo de Ourense; Xosé, bispo de 
Lugo; Uxio, administrador de Mondo
ñedo - Ferrol. 

1 B B Y INTERNA TIONAL BOARD ON BOOK FOR YOUNG PEOPLE d 
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O CAMPO 

Axudas oficiais para a agricultura (11) 

Un ha vez aclarados algúns concep
tos no artículo da semana pasada 
irnos resumir agora as liñas de axuda 
que hai na actualidade. 

- TAREFAS DE APRENDIZAXE.
Consiste en tarefas sinxelas, encami
ñadas a mozos menores de 18 anos 
(anque poden sobrepasar esa idade 
en casos concretos), que lles poidan 
servir para sacar- resultados aplica
bles ás súas propias explotacións. 

Características: Créditos de 
300.000 pts. Interés: 11 %. Plazo de 
amortización: 6 anos. Subvención 
60.000 pts. Crédito máximo: 80% da 
inversión. Garantías: Persoal , nor
malmente o pai do solicitante. 

Os mozos con esto. reciben unha 
capacitación. 

- CREDITOS PARA AGRICULTO
RES NOVOS.- Encamiñada para 
aqueles mozos e menores de 35 anos, 
que trabal len nas súas explotacións e 
que vaian realiza-la transformación 
da mesma. 

Características: Crédito: Ata 
2.000.000 pts. Interés: 11 %. Plazo de 
amortización: ata 9 anos. Carencia: 
ata 3 anos. Subvención: Do 20% do 
crédito concedido. Garantías: Nor
malmente 2 fiadores. Crédito má
ximo: 80% doa inversión . 

O solicitante ha ter unha capacita
ción agraria (FPA) ou comprometerse 
a adquirila. 

I 

CREDITO PARA VIVENDA 
RURAL.- Pódena solicitar aqueles 
agricultores novas que realizaran xa a 
transformación da súa explotación. 
Pode ser de dous tipos: 

a) Amaño de vivenda: Crédito má
ximo: 600.000 pts. Plazo amortiza
ción: 6 anos. Interés: 12%. Subven
ción: ata 150.000 pts. Garantía: 
Persoal. 

b) Construcción de nova vivenda: 
Crédito: 1.200.000 pts. Amortización: 
10 anos. Interés: 12%. Subvención: 
ata 300.000 pts. Garantía: Igual 
anterior. 

- CONVENIO XUNTA-CAIXAS DE 
AFORROS.- Ten vixencia, en princi-

Hai axudas para os agricultores novas, ata 2.000.000 de pts. 

pio, ata o 31~12-85. Poderán solicitalo 
persoas menores de 65 anos e abran
gue practicamente tódolos sectores 
da agricultura (vacuno, ovino, cuni
cultura, peletería, horta
invernadeiros, etc.) 

Características: Crédito máximo: 
70% da inversión. Préstamo mínimo: 
500.000 pts. no caso de inversións e 
60% cun préstamo mínimo -para ca
pital circulante do primeiro ano de 
funcionamento- de 250.000 pts. No 
caso de inversións: Interés: 12%. 
Subvención: do 4 ó 8%, coque o inte
rés pode chegar a ser do 4%. Amorti
zación: de 5 a 11 anos, dependendo 
do tipo de garantía. Garantía: persoal 
ou real. 

I 
- CONVENIO DIPUTACION ENTI-

DADES FINANCIEIRAS.- Pódense 
acoller a ela os labregos que vaian 
transforma-las súas explotacións, ou 
mercar maquinaria en réxime comu
nitario, cultiyos forzados, etc. 

Características: Crédito máximo: 
75% da inversión. Interés: 12%. Sub:. 
vención: 6 a 8%. Amortización: 5 
anos. Carencia: ata 2 anos. Crédito 
mínimo: un millón. 

- PROGRAMA V.E.R.0 .- Auxilia a 
transformación da explotación xa 
existente au a creación dunha nova 
actividade que se complemente coa 
xa existente, de xeito que se obteñan 
entre ámbalas dúas uns ingresos ne
tos superiores a 600.000 pts. 

Características: Subvención ata do 
25%, sen sobrepasar 1.500.000 por 
peticionario. 

- ORDENACION DE GANDERIAS 
EXTENSIVAS.- Dirixido a potenciar 
razas autóctonas de vacuno, equino, 
caprino e ovino. 

Características: O número de ca
bezas firial ha ser de 10 vacas ou 
eguas, ou 100 ovellas, no caso de soli
citar só subvención. No caso de prés
tamo subvencionado, este número ha 
chegar a 20 vacas ou a 200 ovellas. 

No caso de subvención corres
ponde a esta o 20% da~ inversións a 
realizar. Os préstamos subvenciona
dos abranguen do 75-80% da inver
sión. E o plazo de amortización será 
de 12 anos. O interés do 11%, e a 
subvención o 20% da inversrón . 

SUBVENCIONS PARA O RE
(Continúa na pax. 1 O) 
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·buzón 

Enviade as vosas cartas a: 

Victorino Pérez 
LAGOA-Abadín (Lugo) 

(Ven da pax. 9) 

Ben queridos amigos: 

Mándovos estas dúas le
tras cun doble obxectivo. En 
primeiro lugar para vos feli
citar porque a revista ,fo¡ a 
máis, mellorando en sucesi
vos números, e mais para 
vos alentar a que sigades 
nese camiño. 

En segundo lugar gosta
ríame que clarexásedes un 
dato inexacto que vén no 
traballo de Xosé Lois Vilar 
aparecido o domingo 27 de 
outubro, traballo magnífico 
á parte do detalle que paso a 
comentar. 

O da-las cifras do número 
de deputados obtidos no 
ano 1981 por cada unha das 
forzas -partidos ou coal i
cións electorais- concurren
tes naquel ano ás eleccións 
ó Parlamento Autónomo 
cítase: 

BNG ......... 3 
EG ......... 1 

Pois ben. O BNG non sa
cou ningún deputado. A 
coalición BNPG-Partido So-

Axudas oficiais p~ra a agricultura (11) 

cialista Galega sacou tres, 
dos que dous eran do BNPG 
e un do PSG. 

Unha vez que a coalición 
racha (non importa agora 
analisa-las causas), e o Par
tido Socialista Galega de
cide posteriormente a fu
sión .con Esquerda galega, 
pódese decir que o BNPG, 
reconvertido agora en BNG, 
ten dous deputados, e o 
PSG-EG outros dous. 

Pódese sinalar finalmente 
que en número de votos o 
PSG-EG superou bastanteó 
BNG (para calcula-lo nú
mero de votos repártense os 
da coalición BNPG-PSG se
gundo os deputados saca
dos, é decir, 2/3 para o 
BNPG e 1 /3 para o Partido 
Socialista Galega), polo que 
non son certas as afirma
cións de que o BNG ten ou 
tivo 3 deputados, nin que 
fose a 4ª forza de Galicia 
polo número de votos. 

Co meu saúdo máis 
cordial. 

Elíseo Miguélez - Santiago 

I 
GLAMENTO ESTRUCTURAL DA PRODUCCION 
LEITEIRA.- Poderán solicitalas aquelas explotacións 
que poidan chegar a un número de 11 vacas leiterias, 
por medio das axudas que lles concedan . As explota
cións han estar inscritas no R-1 e deben comprome
terse a realiza-la Campaña de Saneamento Oficial. 

Para o pago de subvencións débense presentar fac
turas das inversións realizadas. 

Características: Subvenciónase do 20 ó 50% as in
versións a realizar nos seguintes conceptos: maquina
ria de recolleita de forraxes e de muxir, cerrumes, cons
trüccións, instalación eléctrica e auga, sementeira de 
pradeiras e merca de gando. · 

CONCLUSION: Dado o pouco espacio de que dispo
ñemos describímos so as axudas máis importantes. Hai 
moitas máis, destinadas a comunidades, sector fores- · 
tal, acuicultura, etc. Por eso compre dicir o que xa se 
dixo no artículo anterior: Antes de comenza-las inver
sións, consultenas axencias de Extensión Agraria. 

Fernando Coduras Orera 
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¿Ou non? 

Xa hai anos que nun cursiño do PPO sobre 

gandeiría, praderias e forraxes ó que tiven opor
tunidade de asistir, un dos profesores talaba 
aquel día de que moitos labregos, basados na súa 
propia experiencia, na experiencia dos seus an
tergos e na observación da natureza que os ro
dea, poden chegar a facer predicións locais do 
tempo que vai facer, tan de fiar como as que dan 
os partes meteorolóxicos para zonas máis 
largacías. 

Para ilustra-la súa tese 
propuxo un exemplo do que 
non me lembro moi ben en 
tódolos seus detalles, 
pero, máis ou menos, 
veu a dicir. 

- Os labregos saben que 
o voo gacho de certas aves, 
coma os vencel los, 
é presaxio de cambios 
de tempo. 

Na súa disertación se

guíu explicando que o 
que ás veces a xente non 
coñece son as verdadeiras 
causas deses comporta
mentos dos vencellos, 
que son as mesmas causas 
que motivan os cambios 
de tempo. Polo que el dicía, e eu creínlle, as 

verdadei ras causas son as alteracións na presión 
atmosférica, que teñen moito que ver coas per
turbacións meteorolóxicas. Creo recordar, an
que nesto non me fagades moito caso, que dixo 
que os aumentos de presión tan que os insectos 
voen máis a rás de terrá.. 

- E claro, -concluíu-, como os vencellos se 

alimentan de insectos, teñen que voar rasiño para 
comer. 

Un veciño dos que asitían como alumnos ó 
cursiño, que tén o vicio de talar ainda ben polo 

"z" , comentou con moita retranca. 

- Pra comer todoz temoz que voar raziño, lé

veme Dioz. 

Todos celebramos cunha gargallada moi 
soada a ocurrencia do Zaluztiano e non pasou de 
aí a causa; pero, mirade por onde, hai uns días 
que outro veciño, que tamén estaba aquel día no 
cursiño, comentoume. 

- ¡Canta razón tiña o outro que 
dicía que para comer 
todos ternos que voar 

rasiñó! 

- ¿E lago?, -pregunteille . 
- ¿Non ves o rasiño 

que voan estes tempos 
os esgrevios persoei

ros da política? . 

-Home, -díxenlle eu-, 
é certo que en tempos de 

eleccións parece que 
se abaixan un 

chisquiño máis ó pobo, 
pero non pensarás 
que é para comer. 

Se non o deixo, 
poida que aínda hoxe estivésemos discutindo o 
asunto e o malo foi que non o dín convencido por 
máis que o pretendín; porque, feo que o diga, eu 
aínda conservo unha certa dose de ilusión e de 
confianza nas palabras. 

Unha vez caeume nas mans un libriño moi xei
toso, (que non sei a quen llo prestei e aínda non 
mo devolveu), que talaba de que as persoas e os 
pobos que sufriron prolongados aldraxes mante
ñen anos e anos as secuelas do escepticismo e da 
incredulidade. Sería, se cadra, o que lle pasaba ó 
meu interlocutor; porque os políticos actuais 
dunha ou outra tendencia tan o que poden por 
axudarnos a supera-lo escepticismo. 

¿Ou non?. 

X. M. Carballo 
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Xosé Chao Rego 

O mapa da gheada CONSULTORIO 
Rúa do Vilar, 37-39, 2-

.SANTIACHJ 

Xa dixémo-la semana pasada 
que o sonido da gheada consiste 
na aspiración de G, tal como su
cede no inglés ou alemán co H (en 
Hause ou House-casa). Hai zonas 
nas que, ademais, despois dun N, 
ese G pasa a K: así, din dominko 
por domingo. 

MAPA 
DA 
GHEADA 
EDO 
SESEO 

D NON<ilffAllt\ 
NllN~l~ I ll 

llilill íi lll.AllA 

~ SF,Sl·O IMl' ltlS IVO 

~ SESl·OTOf .-\ 1 

normal de distribución fonética; é 
dicir, que ó ter baleiro un sonido, 
sen ocupar, o idioma e os falantes 
teñen tendencia a crealo. Así, ese 
G aspirado, semel.lante á J cas
telá, sobre todo na xente moza, 
que xa non pronuncia tanto o G 
aspirado. 

Que a gheada non é unha inco
rrección a corrixirmos na fala -na 
escrita hai que esc~ibir sempre G
demóstranolo a mesma xeografía 
do fenómeno, que atinxe nada 
menos ca a máis da metade de 
Galicia: as provincias de Coruña 
e Pontevedra (as máis habitadas) 

a metade sur da de Ourense e a 
parte occidental da de Lugo. Ta
mén noutros sitios aillados. 

Outras dúas teorías serían: 1) a 
influencia ·do sustrato (linguas 
anteriores ó latín); 2) influencia 
do adstrato, que é o castelán. A 
semana vindeira volveremos so
bre·este asunto e sobre estas pa
labras raras. 

Tres son as teórías: amáis proba
ble é que se trata dun fenómeno 

Na España a desfeita social acre
céntase unha desfeita política. Óué
rese seguir descoñecendo a eisisten
cia de pobos que se ven sometidos a 
unha uniformidade política, xurídica e 
adiministrativa sen exempro. Quérese 
seguir gobernando Ós pobos españois 
polos mesmos partidos e do mesmo 
xeito que nos anos vergoñentos do 
desastre. 

O nacionalismo galega, diante dos 
problemas da España siñifica unha re
novación absoluta non só dos sistemas 
de política, senón da mesma Costitu
ción política do Estado: organización 

· federativa representación proporcional. 

Losada Diéguez 

Axiña irnos botar 
u naso voto nas urnas; 
temas ref/exións de día 
e cavilacións nocturnas. 

Podemos votar dereitas, 
que unha cantinela eterna 
en Galicia; entón votamos 
nas turnas ou nas cavernas. 

Tamén existe un partido 
ó que lle chaman Pesoe, 
pero, ¿seguro que el 
o naso rauco son oe? 

Queda Coalición Galega 
que di ser galega e centro: 
é certo que a vernizaron, 
pero, ¿é galega por dentro? 

Este irimego cavila, 
e encoméndase-a san Roque 
e o seu canciño lle ouvea: 
"Esquerda Galega ou Bloque". 
Partidos nacionalistas 
que tiren un pouco á esquerda 
é o que lle cómpre a Galicia, 
e o demais é un ha ... perda. 
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