
SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS 

¡ANTROIDO, ANTROIDI 

¡Santo Antroido toleirán! 

Un groliño de viña, 

un feixe de grelos 

e un anaco de lacón. 

¡Antroido ledo e algareiro, . 

11 Epoca 

i mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser plego 
• que esqueclmos. 

1 mos sementando pauta: 

mau con man inxertandoa 
entre os veciños. 

i mos facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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A OTAN TAMEN BOTOU A SUA OLLADA A GALICIA, 
dada a nosa situación estratéxica, por exempro, para o 
transporte marítimo a altura do cabo Fisterra; así, é de 
moita importancia, todo o complexo militar do Ferrol-A 
Graña. A OTAN, a través do exército de USA, xa se 
aproveita da base de control aéreo da Serra do Bar
banza, que manda comunicacións a Estados Unidos 
recibidas do Norde de Europa e do Mediterráneo, e 
tamén ten valor o repetidor de microondas de Friol
Lugo ... 

A MAFIA sementóu de morte, explotación e medo o 
sur de Italia ... Agora estamos ante o xuicio do século 
para esta sociedade de terror: máis de cincocentos 
acusados, e ata aquí un camiño de martes e vengan
zas ... Non é doado rematar con este monstruo de mil 
cabezas. 

OS HOSPITAIS A TOPE, e non só polo gripe .. . ; Galicia 
é un dos pobos peor servidos no eido sanitario. Case 
quince médicos e pouco máis de dezaoito ATS por 
cada dez mil galegas, menfres a media española é de 
algo máis de vintedous médicos e trintaetrés ATS. E a 
nosa terra segue ocupando o primeiro pesto en morta
lidade infantil e nalgunhas enfermidades. 

Outra vez máis saíu á luz pública o problema de As 
Enchousas. Fai uns días pecháronse na lgrexa Concate
dral de Ferro/ varias familias dos afectados. Pretenden com
prar polo menos varias das fincas das que viviron sempre. 
Pagan por ferrado a razón de vinte mil pesetas; ferrado que 
a sociedade "PANDA " mercou hai uns oito anos a catro mil 
pesetas ferrado. 

Esta sociedade quere quitar/les xudicialmente aquetas 
terras va/éndose da nova lei de arrendamentos. 

Nós desde IRIMIA denunciamos unha vez máis a situa
ción desta pobre xente. Se non hai mala idea, sí vemos un 
afán de lucro polo que se trata de machacar a estes pacífi
cos e inocentes labregos. 

Resúltanos escandaloso que haxa leis ás que se poden 
acolle-los poderosos e das que non poden botar man para a 
súa defensa os pobres. Por moi dura que sexa sentímo-la 
necesidade de berrar -unindo o naso berro ós das 
Enchousas-: "Señor, líbranos da Xusticia". 

Os veciños das Enchousas, pechados na igrexa de 

San Xulián de Ferrol 

CONTRA A MANIPULACION DE CASTELAO ternos 
_que berrar, pois moitos que comparten ideas semellan
tes ás que levaron fóra ó creador de " Sempre en Ga
liza", agora queren refuxiarse baixo o.seu nome. Coma 
se sempre fose unha antroidada. 

A XORNADA CONTRA AFAME (9 de febreiro) é unha 
tarefa urxente, pois aínda hai hoxe untias cen mil per
soas que marren de fame cada día; e mil cincocentos 
millóns de cidadáns do Terceiro Mundo que non teñen 
médico, e case outros tantos que non teñen auga pota
ble .. . Nestes días tamén ternos unha Xornada de Xexún 
Voluntario (o venres 7 de febreiro). 

MANS UNIDAS é unha institución que coordina todas 
estas chamadas á solidaridade. Galicia foí un dos po
bos que menos colaboróu na pasada Campaña contra 
a Fame, na que Mans Unidas xuntóu perto de mil dous
centos millóns de pesetas en España, que foron para 
moitos proxectos de desenvolvimento dos países do 
Terceiro Mundo. Sobre de todo, con estas chamadas 
quérese construir unha sociedade nova e máis xusta. 

O CONSUMO DE CEREAIS amósanos a inxusticia 
deste mundo: USA come 748 kilos de cereais (incluíndo 
ós animais); URSS: 796 kilos por cabeza; Europa: 443 
kilos, mentres os habitantes de América do Sur teñen 
que contentarse con 238, e as nacións do sur do conti
nente de Africa, aínda menos: 128 kilos ... E o abismo 
que nos alonxa entre ricos do Norte e pobres do Sur. 

TEATRO, CRITICA SOCIAL, MASCARAS, ARTE E 
DANZA ... , son a mellar mestura deste tempo de An
troido. Os " Xenerais do Ulla'', os cigarróns de Laza, o 
entierro da sardiña de Viveiro ... , non son máis que unha 
mostra da arte e da creatividade do noso pobo, que 
estoupa en mil sons en tódalas aldeas e vilas. Por iso, 
tamén nós dicimos: 

"Adios, martes de Antroido, 
adios, meu amiguiño, 
hasta Domingo de Pascua 
non comeréi máis touciño" : 
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Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

XESUS NECESITA DE TI 

Xesús necesita de ti. 
Na comunidade °da parroquia 
hai un ha tarefa por diante, 
e Xesús necesita de ti. 

Anque sexas pecador, coma Pedro., 
Xesús necesita de ti; 
anque sexas un humilde labrego ou mariñeiro, 
Xesús necesita de ti. 

Para o trabal/o importante 
de conseguir trabal/adores da irmandade, 
Xesús necesita de ti. 

Para ir creando unións e sociedades 
que nos permitan ergue-la testa 
con dignidade e ledicia, 
Xesús necesita de ti. 

Para defende-lo nome de Oeus Pai 
ante quen o desprecia abusando dos seus fil/os, 
Xesús necesita de ti. 

Para enche-la túa vida 
de honradea e felicidade 
Xesús necesita de ti. 

Non te botes para atrás 
Ten valentía e fíate del. 
Os froitos que nunca se deron 
poden encher agora o teu fogar, 
para gloria de Oeus 
e honra da comunidade. 

PESCADOS E PESC~DORES 
Debo recoñecer que me arrepía o de "pescadores de 

homes". Sempre que o escoito vénseme á imaxinación 
unha rede chea de homes ou un anzol cun home col
gado polas gorxas. 

E sen embargo, Q:pbserva-la vida, teño que recoñe
cer que estamos metidos nunha constante pesca e 
repesca. Moito máis do que un quixera. Constátase 
que a inmensa maioría da xente déixase pescar, déi
xase ir, déixase levar. ¿ Terá que ser así necesaria
mente? Quixera crer que non. 

XESUS PESCADOR 
El pescou xente para a súa causa. Nominalmente 

escolleu ós doce apóstolos, para que tamén eles foran· 
despois pescadores doutros. Pero destaca en Xesús a 
chamada constante á liberdade. Quere persoas libres e 
conscientes do que fan: non xente pasiva que gosta de 
ser empuxaa; ·. 

;E NOP" 
Na aman11ca d~ v1aa aasP n uaer o que prop0n algo a 

facer. e o grupo que esta d1sposto a empuxar aqueta 
causa ou aquela éJCCion. Ambolos dous son necesa
rios. Da masa, da xente pasiva, endexamais sairá nada. 
O berro do lider pérdese nas montañas se algúns non 
se "sinten pescados'' para empuxar esa noble acción a 
tace• · 

Domingo 5.º do tempo ordinario 

OS PRIMEIROS SEGUIDORES DE 
XESUS 

Estando Xesús ó pé do lago de Xenesaret, mentres a 
xente se amoreaba ó seu redor, escoitando a Palabra 
de Deus, viu dúas barquiñas que estaban na beira do 
lago. Os pescadores que desembarcaran delas, lava
ban o aparello. Subindo a unha barca, que era de Si
món, rogoulle que se alonxara un pouco da terra, e 
desde a barca, sentado, ensinaba á xente. Cando aca
bou de talar, díxolle a Pedro: 

- Boga lago adentro, e larga o aparello para pescar. 
- Respondeu Simón : . 
- Mestre, pasámono-la noite bregando e non calle-

mos nada, pero xa que ti o dis, largarei o aparello. 
- Así o fixeron, e colleron tal cantidade de peixes, 

que reventaba o aparello. Fixéronlle entón señas ós 
compañeiros da outra barca, para que fosen axudalos. 
Foron, e encheron as dúas barcas, d~ tal xeito que se 
ían a pique. Vendo esto, Simón Pedro botouse ós pés 
de Xesús, dicindo: 

-:- Señor, arrédate de min, que son un pecador. 
Pois tanto el coma os seus compañeiros ~icaran pas

mados pola cantidade de peixes collidos naquel lance. 
O mesmo lle pasaba a Santiago e mais a Xoán , fil los de 
Zebedeu, que eran compañeiros de Simón. E díxolle 
Xesús a Simón : 

- Tranquilo, desde agora serás pescador de homes. 
E varando as barcas en terra, seguírono 

(Lucas 5, 1-11) 

Xesús "pescou " xente para a súa causa, pero quixo 

persoas libres. 
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"Deus formou o home con pó da terra" (Xen 2,7) 

Ternos unha chea de preguntas, amoreadas de 
hai tempo, encol do tem~. Vese que tamén hoxe a 
pregunta sobre a orixe do home é urxente coma 
daquela. 

A PREGUNTA DO HOME HEBREO 

O home hebreo sinte a mesma necesidade de 
preguntar coma nós: ¿de ónde ven o home?, ¿e a 
muller?, ¿a muller é igoal que o home?. ¿Por qué 
o home sofre.?, ¿de ónde ven o mal que se ve 
arredor?. Hoxe facémo-las mesmas preguntas; 
certo que os intereses son diferentes: hoxe anda
mos máis preocupados polas respostas científi
cas, aínda que sabemos que estas respostas ta
mén teñen relación ó relixioso. O home hebreo 
andaba máis preocupado polas respostas dende 
a súa fe, aínda que tamén coñecía respostas 
dende os científicos do seu tempo. 

COSMOGONIAS BABILONICAS 

"Cosmogonía" chámaselle ós poemas antigos 
que describen a creación do mundo: quere dicir 
" xénese (orixe) do cosmos (mundo)". E Israel 
coñecía aínda ben delas. En xeral, todos estes 
relatos da orixe do mundo eran politeístas (admi
tían varios deuses) e tíñan unha idea moi pesi
mista da creación do home: éste tora creado por 
unha disputa dos deuses que non querían traba
llar, e por iso o home é creado coma un escravo 
que debe tace-los traballos que os deuses non 
quixeron facer. Frecuentemente úsase nestes 
poemas a imaxe do amasado do barro, é unha 
imaxe sacada da experiencia do alfareiro que vai 
facendo co barro as suas figuriñas. 

A COHERENCIA DA FE DO HOME HEBREO 

O home hebreo cando fai as mesmas preguntas 
debe responder dende a sua cultura, . usando os 
poemas que coñece, os mitos aprendidos e as 
imaxes máis frecuentes; pero tamén debe res
ponder dende a sua fe, xa que a sua fe non é 
politeísta nin supón unha visión pesimista da 
creación. 

DENDE A SUA CULTURA, o home hebreo apro
veita o mito do "paradiso", a im.axe do barro 
amasado, o mito da costela, etc. etc. E DENDE A 
SUA FE o home hebreo "desmitifica"... non 
quere saber nada de varios deuses, nin de rivali
dade entre eles, nin de home-escravo-xoguete 
dos deuses. Dende a sua fe o hebreo debe pensa
la creación como un proxecto de felicidade, e o 
home como unha obra de arte de Deus ó xeito do 

alfareiro, que se para a crear xeitosiñas obras de 
barro; a muller, como máis fina e delicada, non 
pode ser tosca coma o barro, debe ser fermosa 
como a talla dun oso, e así a expresa. E ámbo-los 
dous non son escravos de torzas superiores, se
non que participan do "espíritu" do Deus da ben
dición: "para que home vivira, Deus sopluolle no 
narís ... " (Xen 2,7) nin toron creados para levar 
unha vida arrastrada, senón que "o pux0 no xar
dín para que o cuidara" (Xen 2, 15), así debería 
se-lo traballo do home. 

FE E CIENCIA 

O home hebreo pouco sabe de ciencia, a s.ua 
cultura resulta moi primitiva, non ten respostas 
científicas, ni métodos de análise precisa; por iso 
a sua resposta non é unha resposta científica, 
senón un ha resposta de crente en Deus Creador. 
Non podemos pedirlle conclusións científicas, de 
iso non sabe nada. O científico actual debe inves
tigar o máis fondamente posible a orixe do home 
do cosmos; nos seus métodos de traballo non 
debe incluir as afirmacións de fe xa que estas non 
son obxeto da sua investigación científica nin 
chega a elas por métodos de ciencia; debe incluir 
simplemente métodos axeitados e honradez 
científica. Ese é o seu campo. 

O crente, pola sua parte, móvese nun campo 
paralelo pero diferente: él non está facendo in
vestigación científica, senón afirmando a sua fe e 
celebrándoa. Ese é o seu campo. Dende ahí nada 
ten que impoñerlle ó científico, simplemente dia
logar conxuntamente, cada ún dende o seu 
campo. Será o xeito de comunicarse. 

A MENSAXE DA FE HEBREA 

E dende ahí o crente hebreo transmite afirma
cións de fe impo_rtantes: tora do xeito que tora, 
Deus é creador do home (o xeito concreto que o 
determine o científico); de calquer xeito o crente 
recoñecerá naquel proceso o amor de Deus fa
cendo unha obra de arte. O crente recoñecerá 
que o home ten unha dimensión espiritual que o 
introduce en relación de diálogo con Deus, por 
enriba dos demais seres da creación. E, a pesar 
do complicado da sociedade, o crente afirmará 
que o home toi creado para sere feliz e debe 
construir esa felicidade. 

Son afirmacións de crente, non de científico, 
pero coido que tan importantes. 

Dirixide as consultas a: 
Movemento Bíblico Diocesano Apdo. 36 - 27080 - LUGO 
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11 Asamblea de cristiáns galegos 

"Un ha lgrexa que testemuña a Boa Nova ó 
pobo galego" 

Este foi o lema que escolleu este ano a 
Asamblea de Cristiáns Galegos para o seu 
segundo encontro , celebrado en San
tiago , na parroquia do Castiñeiriño, os pa
sados días 18 e 19 de xaneiro. Moitos lec
tores recordarán o primeiro encontro que 
foi , tamén en Santiago, o ano pasado. 

Este ano xuntáronse máis de 100 per
soas de diversos puntos de Galicia, repre
sentando a outros tantos grupos e move
mentos cristiáns, unidos pola idea común 
dunha igrexa galega que sexa verdadeira
mente do pobo, como quixo Xesús; unha 
igrexa atenta ás arelas, esperanzas e pro
blemas do pobo, buscando con el cami
ños de solución , unidos nunha loita co
mún . Houbo xente de Santiago, Coruña, 
Pontevedra, Ferro! , Vigo, Lugo , Noia ... Re
presentaban a grupos que levan anos tra
ballando tanto no mundo obreiro mari
ñeiro e rural , como nos eidos da política, a 
cultura, a educación ,_ etc.; en moitos ca
sos de maneira verdadeiramente efectiva 
e exemplar. 

Forman parte desta asamblea as Comu
nidades Cristiás de Base, os Coloquios, 
Cruceiros, o Movemento Rural; os grupos 
de mocidade Xuventude Obreira Cristiá 
(XOC) , Movemento de Estudiantes Cris
tiáns Galegos (MECG), Movemento 
lunior, e tamén a lrmandade Obreira de 
Acción Católica (HOAC) ; así mesmo as re
vistas IRIMIA e Encrucillada. 

Galeguidade-Secularidade
Crecemento dos grupos 

Froitos da primeira asamblea foron 
coordinación potenciación dos diversos 
grupos, cada un coa sua acción no seu 
medio: obreiro, rural, estudiantil, etc. E así 
mesmo unha serie de accións colectivas 
como o peche na Catedral de Santiago 
esixindo solucións efectivas contra o 
paro, campaña pola paz, posicionamento 
frente a certas actuacións da xerarquia 
eclesiástica, etc. Así como o apoio á nosa 
revista, que comulga plenamente con es
tes plantexamentos. 

Este ano tentábase facer máis efectivo o 
compromiso de lgrexa galega e popular. O 
encontro estaba artellado sobre o traballo 
en grupo sobre agaleguidade (sentimento 
e realidade do ser galego). a secularidade 
(meirande participación do pobo na 
lgrexa, frente a unha lgrexa fondamente 
clericalizada), e o crecemento dos diver-

Un aspecto desta 11 Asamblea 

sos grupos como resposta efectiva e orga
nizada ós proplemas do pobo galego. 

No traballo de grupos, que durou todo o 
sábado día 18, constatouse con esperanza 
unha certa recuperación dos valores ga
legos na dignificación da nosa lingua, no 
avance dos partidos nacionalistas e neu
tras realidades que testemuñan o pro
greso da conciencia galega; anque veuse 
moi claro que galeguidade é moito máis 
ca loita polo idioma. Pero a carón desto 
veuse como este avance non foi acompa
ñado por un progreso parella na lgrexa, á 
cola do proceso social. 

Respecto da lgrexa vi use unha vez máis 
a súa aínda grande- clericalización , agra
vada ultimamente por un proceso in_volu
cionista (volta atrás) , dificultando cada 
vez máis a participación do pobo. lgrexa e 
pobo teoricamente debían se-lo mesmo, 
pero a lgrexa segue a estar moitas veces 
en pugna co pobo, defendendo intereses 
alleos a el. Pero afortunadamente viuse 
tamén a realidade dunha lgrexa máis par
ticipativa, comunitaria e popular, máis ga
lega, que defende os intereses do pobo 
porque ela mesma forma parte dese pobo, 
loitando día a día pola liberación. Unha 
igrexa comprometida nos colectivos de 
acción popular, nos sindicatos e platator-' 
mas sociais, que celebra a súa fe na propia 
lingua -a lingua do pobo- con alegria por
que o seu Deus e un Deus vivo e liberador. 

Unha lgrexa diferente, que van creando 
homes e mulleres, mozas e mozos-ilusio
nados co proxecto de Xesús, que se sen
ten profundamente lgrexa, e que recla
man un recoñecemento e un espacio na 

lgrexa, a comunidade de Xesús, convenci 
dos de que teñen moito que aportarlle a 
esta e á mesma sociedade. 

"Prender lume novo" 

Tamen na tarde do sábado presentouse 
o audiovisual " Prender lume novo " , que 
co subtítulo " Una nova lgrexa galega", re
flexaba esta realidade da que falabamos, 
desde as súas raices na Galicia dos anos 
20-30. Elaborado polo equipo " lrimia", 
cóntase que estea á venda nos próximos 
meses. Desde aquí xa daremos noticia 
delo. 

As conclusións 

Na mañá do domingo falou Xulio An
dión, teólogo de Vigo, tentando facer 
unha aplicación para Galicia do " Con
greso de evanxelización ", celebrado en 
Setembro do ano pasado. Destacou que 
cumpría favorece-lo senso crítico dos 
crentes, e o mesmo tempo recupera-lo 
senso lúdico (festeiro) e gratuito da fe 
cristiá. 

Da asamblea final sairon os compromi
sos de afondar na coordinación dos gru 
pos, e unha serie de accións colectivas, 
entre as que destacan as accións contra a 
OTAN e pola paz, que se levarán a cabo ó 
longo deste mes e o que ven antes do 
Refrerendum . Igualmente a Asamblea rea
firmo-use no apoio a IRIMIA, un servicio os 
galegas que non pode morrer. 

Victorino Pérez Prieto 
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O tema da OTAN ten sáido moitas 
veces nas páxinas desta revista. Ante 
a inminencia do referendum a que 

A OTAN por dentro 

OTAN 
nos vai convoca-lo Goberno socia- 1 
lista español, consideramos de nece-

1 
! CONSELLO DO ATLANTICO NORTE 1---, 

sidade facer unha información que ----......&------
axude a coñecer un pouco que é eso 
da OTAN, e polo, tanto, a coñecer ta
mén onde nos quere mete-lo Go

Comité planificador 
de defensa 

berno español. De entrada xa dicimos -------------
que. a posición de IRIMIA é clara
mente aposta á entrada na OTAN. 
Coidamos que a información que da-

Grup. de planificación Nuclear 
. Comité de Mellaras Sociais 

remos apoia esta toma de postura. .___ ____________ _ 

¿llué quere dicir OTAN? 

OTAN quere dicir Organización do 
Tratado do J.\tlántico Norte. Esta or
ganización naceu o día 4 de abril de 
1949. 

Na actualidade forman parte desta 
organización os seguintes países: 
Bélxica, Canadá, Francia, Dinamarca, 
Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, 
Islandia, Italia, Luxemburgo, No
ruega, Portugal, Alemania Federal, 
Grecia, Turquía e España. Destes paí
ses tres, Islandia, Francia e España só 
participan na Organización Civil, e 
non na Organización Militar do 
Tratado. 

A OTAN e o Pacto de Varsovia 

Despois da segunda guerra mun
dial os países aliados que a gañaron 
empezaron a non se entender entre 
si ; as tensións fo ron a máis, e cada 
grupo, para defende-los seus intere
ses os seus modelos de sociedade, 
agrupáronse en bloques; entón é 
cando se creou primeiro a OTAN 
(1949) e despois, no 1955, o Pacto de 

EUROGRUPO 
Para coordinar e mellorar 
a contribución militar 
europea 

Varsovia. O primeiro agrupa a países 
ó redor dos Estados Unidos para de
fender contra un posible ataque do 
outro grupo e para defender tamén o 
sistema político e económico capita
lista do ~ue é cabeciña Estados Uni
dos. O Pacto de Varsovia agrupa ó 
redor de Rusia a Polonia, Alemania 
Democrática, Rumanía, Checoslova
quia, e Hungría, e tén a mesma finali
dade có anterior, senón que neste 
caso o sistema que se trata de defen
der é o sistema socialista dos países 
do Este euro pe u. 

¿En que consiste a OTAN? 

A OTAN componse dunha Organi
zación Civil e doutra Militar. España 
de momento está só na Organización 
Civil, pero esto é moi pouco convin
cente, porque a distinción de campos 

J Secretariado internacional J 

l Organo as~sor .1 

~ Comité Militar· ' 

- Mando Europeu . 
- Mando Atlántico 

- - Mando do Canal da Mancha 
- Mando Rexional para USA 
eCANADA 

entre o civil e o militar non é nada 
clara, e de feito estase participando 
xa en planes civís que realmente te-

. ñen moita influencia militar (NAMSO, 
Logístico, Planes de Defensa). E par
ticipa anque non dun xeito firme, no 
Comite Militar que é amáis alta auto
ridade castrense da OTAN. 

Ademais tódolos países están obli
gados a respeta-lo artículo 5 do Tra
tado que siñala que "un ataque ar
mado contra unha das partes en Eu
ropa ou en América do Norte será 
considerado como un ataque dirixido 
contra tódalas partes". Esto leva con
sigo a defensa militar e, polo tanto, 
non se pode deixar de lado tan faci 1-
mente o lado militar da OTAN. 

Manolo Regal 
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O CAMPO 

O IVE e os labregos (2) 

Nas actividade? agrícolas pode 
darse o caso de réxime ordinario ·· 
simplificado ou especial. i'mosll~ 
prestar máis atención ó réxime espe
cial, xa que é nel onde están a maior 
parte das explotacións. 

Réxime ordinario 

Vale para aqueles empresarios que 
renuncien ó simplificado ou que non 
poidan acollerse ó mesmo. Para aco
llerse a el deben pedi-la súa inclusión 
no mes de novembro anterior ó ano 
en que van aplicar ese réxime. 

Cando fagan as súas liquidacións 
cargarán un 6% sobre os bens vendi
dos e atoparán a diferencia cos IVES 
soportados. 

Réxime simplificado 

Vale para empresarios que non pa
sen de 50 millóns no ano. Facenda 
fixará anualmente os índices para o 
cálculo das cuotas mínimas que haxa 
que ingresar. Estarán neste réxime as 
fábricas (queixos, conservas), elabo
ración de viños, granxas de aves, ce
badeiros (puchos, porcos). 

Deben conservarse as facturas dos 
proveedores de explotacións agríco
las, forestais ou gandeiras que obte
ñan directamente productos naturais, 

vexetais ou animais. 

Deben conservarse as facturas dos 
proveedores e faránselle facturas ós 
clientes cando sexan suxetos pasivos 
de imposto. 

Réxime especial 

Poderán acollerse a este réxime os 
donos de explotacións agrícolas, fo
restais ou gandeiras que obteñan di
rectamente productos naturais, vexe
tais ou animais. 

Non poderán acollerse: 

a) As explotacións gandeiras en ré
xime de integración. 

b) As explotacións gandeiras que 
adquiran máis do 50% dos pensos 
gastados ó ano. 

c) Os que sometan os productos a 
transformación industrial, non consi
derándose procesos industriais a 
pasteurización, limpeza, embalaxe, 
refrixeración. 

Que hai que facer para acollerse a 
este réxime 

1°.- Darse de alta no Censo do Im
posto na Delegación de Facenda. Da
rán lle alí un número de identificación. 

2º.- Cando vendan productos (agás 
os sometidos a este réxi_me) facilita
rán ó comprador o seu número de 

Os labregos queren aclararse co !VE 

identificación, e firmaránlle a factura, 
na que irá indicado e por separado o 
precio do producto e o IVE. O com
prador entregará ó empresario agrí
cola unha copia da factura. 

Como funciona o IVE no réxime 
especial 

Cando o agricultor merque os seus 
productos ou servicios pagará estes 
máis o IVE. Hai casos nos que o IVE 
acadará o 6% (animais, semen.te, me
dicamentos, pensos), outros o 12% 
(fertilizantes, pesticidas, seguros, 
maquinaria, luz). Noutras ocasións 
non terán que paga-lo IVE (présta
mos, seguros, arrendamentos 
rústicos). 

Para compensar estes IVES poderá 
cargar un 4% as súas ventas (carne, 
leite, etc.). Por exemplo; se vende 
1.000 litros deleite a 37 pts. litro, terá 
que cobrar 37.000 pts. deleite e 1.480 
pts. (4%) do IVE, que suman en total 
38.480 pts. 

Exemplo práctico de réxime 
simplificado 

Supoñamos unha explotación de 
gando vacuno leiteiro con 15 vacas e 
7,5 Hectáreas de pradeira artificial. 
Esta explotación vende os xatos an
tes de que cumplan o mes, a non ser 
algúns que deixa para servicio da ex
plotación. Cada ano renova unha 
sexta parte da superficie da pradeira. 
Abona axeitadamente. Produce 4.000 
litros por cabeza e ano. Vende o leite a 
un ha Central. (Ver exemplo na pax. 8) 

Como vemos no exemplo, o IVE co
brado (ou devengado) é semellante ó 
IVE pagado (ou soportado). Pero 
cómpre facer unha observación . No 
exemplo non puxémo-las inversións 
que se fixeron na explotación. Se, por 
poñer un caso, tiveramos comprado 
un tanque de refrixeración que cos
tase catrocentas mil pesetas, tería
mos que pagar un 12% de IVE (48.000 
pts.). Oeste xeito o saldo do IVE sería 
negativo para o empresario agrícola: 
91 .327 máis 48.000 igual a 139.327 
pts.; e como o IVE cobrado era de 
98.400 o saldo negativo resulta ser de 
40.927. 

Fernando Coduras Orera 

\"" 
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Terrorismo de estado (2) 

No anterior artículo sobre deste tema (n.º 215) falába
mos dos feitos doutros países, agora irnos falar deses 
mismos feítos na España democrática e socialista, na Es
paña europea dos anos oitenta. 

Feitos dos ultimas anos 

Especialmente importante é a "guerra sucia", a utiliza
ción da violencia política, o asesinato, desde o aparªto do 
estado. Claro foi o caso dos detidos na fronteira española 
tras un atentado nun bar de Hendaia en Francia, postes en 
liberdade ó momento por orde directa do Ministerio do 
Interior, e ocultados por "razóns de defensa". O único 
problema para o goberno foi que algo "fallou" e foi coñe
cido pola opinión pública. Outros casos nada claros son o 
asesinato de Santi Brouard, a morte de Mikel Zabalza, 
caso Almería, caso Arregui, ou o atentado contra Cubillo 
-lider do MPAIAC-. Demóstranos que é feito cotidián a 
defensa do poder por calquer método e a calquer precio. 
O segredo de defensa contra da xusticia: son 
incompatibles. 

Feitos de hoxe 

Importante é a aprobación parlamentaria da pena de 
morte no Código de Xusticia Militar, que vén a dicir sim- · 
plemente que neste país pódese matar legalmente. Se a 
xusticia, civil, ten outra xusticia detrás, se as opcións 
populares, democráticas, libres, non valen para nada por
que detrás están os exércitos, non elexidos, non democrá
ticos, algo anda mal. Esto nos mostra que o civil e as súas 
institucións non son máis ca un xogo, e que domina o 
militar, o dictatorial, o secreto. 

Reflexións 

É largo e difícil o camiño da convivencia democrática e 
non pode cortarse polo atallo da violencia. Vivimos hoxe 
unha especie de dob.le historia; 

- Unha democrática (civil) 
- óutra dictatorial, intolerante (militar) 

Mentres este segundo poder non estea controlado polí
tica e popularmente, o proceso democrático seguirá 
senda moi endeble. 

( ven da pax. 7). INSUMOS 

N w 
1Z 
o o 
a: 
o 
ai 

É feito cotidián a defensa do poder por ca/quer método 

Hoxe non hai violencias malas nin boas. A violencia 
sempre é destructiva, terrorista, sexa quen sexa o que a 
practica. Que a utilice un grupo ilegal, esixe unha condena 
clara; pero esta violencia practicada polo propio goberno 
é un agravante que nos lanza á destrucción e desacredita 
ó goberno e ás institucións, que perden toda autoridade 
moral e política. 

En moitas ocasións chamouse ó pobo a manifestarse 
contra os grupos armados que atentan desde fóra da 
legalidade "en defensa da democracia e a liberdade". Os 
feitos nomeados fóra e dentro de España oblígannos a 
denunciar que o maior perigo para a democracia está 
dentro, disfrazado de legal, no exército e o militarismo, no 
seg redo de estado, na violencia política legal. 

O dereito a defensa da democracia, da convivencia e da 
paz, oblíganos a loitar contra da violencia legal do sis
tema, contra o terrorismo de estado. 

TOTAL 

Obxectores de conciencia 

%1VE IVEpagado 
por agricultor 

- Penso vacas: 1.300 KI. ............................................................ 663.000 6% 
6% 
6% 
6% 

39.780 
6.120 
3.000 
1.125 

- Penso recría: 1.000 KI. .... ...... ... ....... ..... ... ..... .. .......... .. .......... .. 102.000 
- Medicamentos, leite artificial e correctores......................... 50.000 
-Sementes para unhasexta parte........................................... 18.750 
- Abonado anual da parte restante.......................................... 156.562 
-Abonado de renovación e primeiro ano da parte renovada. 75.625 
- Luz eléctrica.... ........................................................................ 42.000 
- Combustibles e lubricantes... ................................................ 70.000 

To tal IVE a pagar ...................................................................... . 

VENTAS TOTAL 

12% 
12% 
12% 
12% 

%1VE 

- Leite: 4.000 litros................... .................................................. 2.220.000 pts. 4% 
- Venta xatos/as ........................................................................ 240.000 pts. 4% 

18.787 
9.075 
5.040 
8.400 

91.327 

IVE percibido polo 
agricultor 

88.800 

Total IVE cobrado .... ........... ............ ... ... ....... .... . 
9.600 

98.400 -. 

• 
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Castelao Sempre 

Unha vida por Galicia 

Neste mes de xaneiro cúmprese os 100 
anos do nacemento de Daniel Alfonso Ro
dríguez Castelao . 

Nacera en Rianxo (Pontevedra) o 30 de 
xaneiro de 1886, filio de Marian·o Rodrí
guez e de Xosefina Castelao . Os poucos 
meses seu pai emigra á Arxentina, a onde 
chegou , nove anos despois, a muller co 
filio. Na Pampa arxentina nacen Xosefina 
e mais Tareixa. 

En 1900 volve a familia a Rianxo. Em
peza Daniel a estudiar Medicina en San
tiago e faise membro da tuna da Universi
dade comp<;>stelá. 

Casa na Estrada con Virxinia Pereira 
(1912) . Acababa de formarse o move
mento agrarista " Liga de Acción Gallega" 
-dirixido por Basilio Alvarez- e, preocu
pado polas inxusticias que sufrían os la
bregos, Castelao traballa nesta organiza
ción, como a partir de 1916 empuxará ás 
lrmandades da Fala, renovadoras da lin
gua e mais da cultura galegas. 

Ten problemas coa vista desde 1914, 
debido a un desprendemento de retina. 

Deputado no parlamento de Madrid 
polo Partido Galeguista (1931 ), aproveita 
o seu escano para facer unha fermosa de
fensa do naso idioma e tamén do Estatuto 
de Autonomía para Cataluña. 

Estivo case un ano desterrado en Bada
joz por arde de Lerroux, daquela xefe do 
goberno republicano. 

Pouco antes de estala-la guerra civil, no 
referendum do 28 de xuño de 1936, Galicia 
aprobaba o seu Estatuto de Autonomía 
(de 1.343.135 electores, 993.351 votos re
sultaron favorables); era, para Castelao , a 

recompensa de moitas loitas e sufrimen
tos. 

Outra vez, e agora por sen razóns pol íti 
cas, o desterro: Cuba, Nova lork, Bos Ai
res , onde acouga desde 1940. 

En 1949 decláraselle un cancro de pul 
món. Morre á media noite do 7 de xaneiro 
de 1950. Estamos, logo, no 35 cabodano 
do seu pasamento. 

Enterrado no Panteón do Centro Ga
lega da Chacarita, os seus restos chega
ban a Santiago hai uns meses para repou 
saren na igrexa de Santo Domingo de Bo
naval (Santiago) cabo doutros ilustres ga
legas, e quedarse " sempre en Gal iza" . 

Manuel Díaz 
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*cartas ó meu sobriño 

Querido sobriño: 

Vexo que segues a dar/le va/tas ó que me fa/abas na túa 
última carta, non me extraña en absoluto, o problema do 
pecado é grande e moi complicado. Eu repítoche que 
pouco che poderei aclarar neste aspecto país pouca idea 
teño. 

Cada época ve as causas dunha maneira diferente, pro
bablemente o que eu che diga agora será rexeitado uns 
anos máis adiante. Ti mesmo, ó medrares, dáste de canta 
que vas desbotando como falsas ideas que antes acollías 
como verdadeiras, cómpre non absolutizar nada, non ter 
nada, ou case nada, por moi seguro. Dígoche isto porque 
me parecía inxusta a idea de pecado que había nos meus 
tempos, afortunadamente agora vai cambiando. 

Oaque/a daba a impresión de que eras un artista de circo, 
deses que traballan na corda froxa e sen rede; nun extremo 
estaba o nacemento e noutro a marte, a mesma corda era a 
vida e· había que pasa/a sen caída-pecado, os máis de nós 
patinabamos polo medio e iPlaf!, pecado esnafrabámonos 
en baixo, de vez. 

Hoxe coménzase a ve-las causas doutro xeito que consi
dero máis xusto: o máis importante, o que eu xuzgo máis 
importante ós o/los de Oeus, é o querer cruza-la corda sen 
patinar, é te-lo que se deu en chamar unha "opción funda
menta/", un ha idea de por onde se vai e un interés en seguir 

ese camiño. !so é o importante, ¿entendes?, e non os 
patinazos. 

Claro que sempre se pode esvarar da corda (que por 
outra banda tampouco é tan estreita), esvararé un fallo e 
non está ben, pero co da "opción fundamental" é como se 
xa houbese rede, cómpre, entón, erguerse e volver ó ca
miño, tentar outra vez de seguir polo camiño. 

Xa te estou sentindo dicir: "¿E o pecado? se non é 
pecado caer ¿que é entón pecado?". Mira sobhño, eu 
penso que caer da corda non está ben, é un fallo · que 
debemos evitar se podemos, pero un fallo tena ca/quera e 
ca/quera, tamén, o comprende. O pecado, o malo real
mente, sería quedarse na rede despois de caer, isa si sería 
deixa-la corda, deixa-/a "opción fundamental". 

Non seise me expliquei ben con tanta rede, corda e circo, 
pero non cho sei dicir mellar, penso que para Oeus o 
importante é, non que tropecemos unha, dúas, cinco ou 
sete veces na mesma pedra, aínda que isa non estea ben, 
senón que despois de cada tropezo nos coa firme vontade 
de non volver tropezar, ¿non che parece?. 

Agarimosamente: O TEU TIO SINGALA 

P.S.: "Tampouco eu te condeno: vaite e desde agora non 
peques máis" (Xn. 8, 11) 

X----------------------------------- ----.--- -----------------
DATOS XERAIS 

Distínguese polo circo da tace en forma 
de corazón. Posúe diversos tons de voz, 
que van desde algo semellante a un xorro 
de auga que cae, (Tttrrrreee ... ), ós chíos 
agudos que dá cando pasa voando ou .ó 
lúgubre bafexo que emite cando está 
apousada. Aniña nos buratos interiores 
dos campanarios, en ruínas e árbores 
ocas. Pón de 2 a 11 ovos, que choca du
rante 34 días, de finais de marzo a primei
ros de xuño. 

TECNICAS DE CAZA 

Caza de oído, situando mentalmente os 
ruídos que percibe. Unha vez centrado o' 
punto exacto, voa cara ó sitio de onde 
proviña aquel ruído, caendo en riba da 
presa con matemática precisión e as pa
tas despregadas perpendicularmente ó 
eixe maior da peza que captura. 

ANECDOTARIO 

~ considerada ave de mal agoiro. E 
mesmo i nxustamente acusada de be be
lo aceite das lámpadas das igrexas. 

ACTIVIDADES 

1.- Recolle as bolas que devolve pala 
boca despois de tace-la dixestión (ega
grópilas) e verás que están cheas de ósi
ños e dentes de pequenos roedores. Ato
paralas no balcón do campanario. 

2.- Recolle lendas e cantigas referidas á 
curuxa na túa bisbarra. 

3.- Fala cos cazadores e dilles que non 
lles disparen porque son animais moi 
útiles. 

4.- ¿Cal destes tres esquemas é o da 
curuxa?. 

Coloréalle os ollas coa cor 
correspondente. 

5.- ¿Coñécela por algún outro nome en 
galega?. ¿Cal?. 

o 

o 
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Cousas dos carballos e doutras árbores (11) 

Outra das probas que aportara don Alvaro Cun
queiro sobre a veracidade dos carballos naquela 
conferencia que eu mesmo tivera ocasión de es
coitarlle, e da que vos comenzaba a falar no epi
sodio anterior deste conto, foi o feito de que, 
cando en Galicia un lobo quere mudarse de co
marca, busca o carballo máis vello de cantos 
haxa na liña divisoria entre a comarca que quere 
deixar e aquela outra á que quere ir e comenza a 
facerlle preguntas máis ou menos intrascenden
tes coma: ¿E viche pasar por aquí unha muller co 
pano da cabeza atado en fivela ó curuto? ¿E 
viche pasar un vello que calzaba zocos e vestía 
traxe de pana lisa?. ¿E viche pasar un pequeno 
cunha aguilladiña na man? Despois dunhas pou
cas preguntas que nin van nin veñen, o lobo pre
gúntalle ó carballo o que a el verdadeiramente lle 
interesa: ¿E vi che pasar algún lobo para a banda 
de aló? ¿E sabes se volveu a pasar para acó? Se o 
carballo responde que o víu pasar para aló e que 
non víu voltar outra vez, entón o lobo traspasa esa 
liña divisoria tan campante; porque sabe que o 
carbal lo non lle m·inte e, polo tanto, do outro lado 
xa hai lobos que se atopan a gusto, proba diso é 
que non retornaron. 

Teño que confesar que cando lle escoitei estas 
cousas a Cunqueiro, e aínda tempo despois, que
deime sen saber se serían certas de todo ou se 
serían un froito máis da súa feraz imaxinación 
creadora. Pero, haberá cousa de tres ou catro 
anos, cando menos o agardaba, chegoume a 
oportunidade de comprobar por min mesmo que 
tiña razón D. Alvaro, que os carballos son real e 
verdadeiramente as árbores de máis senorío 
espiritual. 

Esa oportunidade chegou nun anoitecer morri
ñento e bretemoso de remates dun mes de abril 
en que eu pasaba a modiño á beira dun regato 
preguiceiro da congostra de Valiñafolgueira. 

Alía carón do regato hai un carballo que xa non 
era novo cando eu era pequeno. Un tris máis 
arriba hai tamén un piñeiro da raza dos "lnsignis" 
do que aínda non había rastro cando eu xa era 
mocete. 

Nesto, non sei como nin como non, escoitei 
estas verbas: 

- Achégate máis para aló ou desaparece, que 
non me deixas estalica-las raíces e a túa sombra 
sempre húmida vaime meter un reumatismo no 
corpo. 

Erguín a cabeza e caín na conta abraiado de 
que quen talara daquel xeito fora o piñeiro diri
xíndose ó carballo.· Este respondeulle. 

- Non te fagas tan delicado, rapaz; que, se 
alguén ten que mudar de sitio aquí, ese serás ti. 

Non esquenzas que eu estou neste sitio case 
desde sempre, e ti, coma quen dí, es de onte. 

Seguíu o piñeiro coa desenvoltura propia dos 
poucos anos 

- Tés razón que eu son de onte e ti de sempre, 
para túa vergoña; porque, sendo eu de onte xa 
arrumbo máis ca ti. Ti debes sufrir de raquitismo, 
ás legoas se che nota na pel engurrada e 
berruguenta. 

Nesto respondeu o carballo sen perde-lo seu 
aplomo. 

- Non esquezas que as cousas non se deben 
medrir polo volume, senon pola calidade. Pola 
calidade de dentro máis capola de fora. O de fora, 
como a pel, son aprencias. 

- Se queres que nos midamos pola calidade, 
-repricou o piñeiro-, abóndoche saber que eu 
teño o título de insigne. Un título de nobreza. 

Case ceiba un ha media gargallada o carballo. 

- ¡Un título! ¡Un título!. Eu sei algo de como se 
consiguen moitos títulos, especialmente os de 
nobreza. A verdadeira nobreza é a que nace do 
corazón, anque non esteña recollida en papés 
para enmarcar e lucir. A ver, ¿por que has ter o 
título de insigne ti e, en cambio , non merece telo 
un retorto piñeiro do país que abrangue penas na 
veiramar entre as raíces curtidas pola 
intemperie? 

X.M. Carballo 
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Xosé Chao Rego 

Quero que saibas que non coubo·todo 
CONSULTORIO 

Rúa do Vilar, 37-39, 2-
SANTIAGeJ 

Estamos ante os verbos irregu

lares saber e mais caber, que se 

conxugan, ámbolos dous, dun 

xeito moi semellante; se 

bida de que, se soubestes a 

tempo o que vos quixen dicir, non 

saberei explicárvolo mellar do 

que cabería facelo. 

cendo. Non vos sorprendan, xa 

que lago, as diferencias. 

Poida que agora, que entramos 

por uns días no asunto dos ver

bos, esta sección estea un pouco 

máis aburrida ca de costume. Pa

ciencia. Fareino o mellar que 

saiba e supoño que saberedes di

simular. E tampouco aquí non po

demos poñer todo, porque non 

cabe. 

exceptuámo-la primeira persoa 

do presente de indicativo: dise 

" eu non caibo dentro de min coa 

ledicia que teño, e non sei de 

onde me vén " . 

Quera, lago, que o saibades, e 

que non vos caiba a menor dú-

Ben seguro que nas diversas 

zonas e comarcas de Galicia te

des oído, a miúdo, outras formas 

gramaticais por exemplo, 

" queipa", "seipa"). Aquí trata

mos de informar sobre o que a 

Normativa actual vai estable-

¡Deuste 

vaia, 

Tierno! 

Ó tempo que finaba este home, 'lacía unha admi
ración sentida. Na cola dos que acudían a despedilo 
desfilaban mozos de cabeza rapada, vellos de acha
ques e caiada, nenos, nais, traballadores ... 

Todos eles viron en Tierno que a política ten ten
rura e corazón. Sentíronse axudados por un home 
que aceptou postos de traballos costosos coa única 
intención de poñerse ó seu servicio. Gracias a 
Tierno podemos hoxe seguer afirmando que "facer 
política" non é "enchelo peto". Agradecemos a este 
home, socialista de corazón e principios, a quen o 
mesmo PSOE tiña desbotado (polo seu pacifismo e 
a súa firmeza de ideas) .o que nos devolvera unha 
política chea de honradez, desinterés e de decidida 
sensibilidade polos máis necesitados. 

Foisenos un home que a sí mesmo se definía 
como agnóstico (nin crente, nin ateo). Coidamos 
que Deus terá a ben chamalo ó seu Reino porque 
como o mesmo Tierno dicía: "Deus non pode es
quecerse dos bós marxistas". 

Xa puidestes ver e oírdes, 
meus queridos irimegos, 
que non cadraron de acordo 
os políticos galegas. 

Non vos é causa de marte 
nin de facermos velorio: 
temas agora (c_oma antes) 
un goberno provisorio. 

Non hai que escandizarse, 
non temas culpa de nada 
porque a democracia évos 
non directa, deputada. 

Os deputados terán 
que continuar cavilando 
cómo nos han gobernar; 
e mentres, ¡ímola andando! 

' Os de Coalición Galega 
esixen ó presidente 
que cada Deputación . 
non sexa omnipotente. 

A verdade é que en Galicia 
Oeputacións provinciais 
(tamén Gobernos Civís) 
non tan falla: están de máis. 
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