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1 moa facendo memoria: 

r ecobrando o ser plego 
• que esqueclmos. 

1 moa sementando patJia: 

mlUl con man inxertandoa 
entre os veciños. 

i moa facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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ELECCIONS 86: GALICIA AINDA NON TEN SELECCION 

Galicia baixa a segunda 

Votar si, pero ¿a quen?· (2) 

Reflexións dun labrego 

Obxeción fiscal 

Castelao 

. ¿QUEN GAÑARÁ ESTE CAMPEONATO? 

T emos dous campeonatos en marcha, o do futbol e o dos 
votos. Temas unha chea de atletas facendo quilómetros e 
quilómetros, poflendo en evidencia a súa arte e o seu aguante. 
Temas millóns de espec(adores ¿quen gañará este 
campeonato?. 

Sempre hai uns grandes favoritos que teñen tódalas venta
xas ó seu favor. Ante eles pouco poden os pequenos combatin
tes que chegan ó xogo con escasa potencia e con poucas 
reservas. Ante eles non poden nada os que nin siquera tiveron 
a oportunidade de chegar a eses encontros finais, a pesar de 
loitar e loitar, ofrecendo divertición e servicio a moitos e sen 
cobrar millóns de ninguén. 

Por tras da fermosura e do atractivo do espectáculo existe un 
xogo de poderes en ámbolos dous campeonatos, que case 
ninguén chega a descubrir. Algún dos que sabían moito do 
asunto falo u da "democracia bancaria", para expresar ese feíto 
chocante de que a nasa democracia, como a de case tódolos 
países que pasan por países libres, está controlada, perfecta
mente controlada, pola xente da banca e polo que nos bancos 
se baralla: qs cartas. 

¿ Quen gañará este campeonato? A astucia e a habilidade 
nos regates dos últimos metros sempre foron imprescindibles 
para facer gol. Cómpre ser capaz de engañar, de ca/fer habil
mente por onde non pensa o contrario. ¿ Quen gañará este 
campeonato?. 
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Galicia baixa a segunda 

O Sr. Felipe González queixábase na T.V. de 
que na campaña electoral, os temas importantes 
non eran debatidos e perdíase o tempo en con
versas sen interés. Dicía que, por exemplo, nin
guén ousaba talar do problema da "financiación 
das autonomías". · 

Nós sí nos atrevemos. Sabemos que nelo vai o 
futuro inmediato de Galicia. 

Financiación das autonomías 

Desde hai tempo, representantes de cada c6-
munidade autónoma do estado español, véñense 
xuntando con representantes do goberno socia
lista. Nestas xuntas debaten o xeito e a cantidade 
en que deben ser repartidos os cartas para cada 
autonomía. Estamos pois diante do máis grave e 
defini t ivo problema. O problema dos cartas. 

A posibilidade que Galicia ten de exercer go
berno de seu non depende só das competencias 
ou autoridade que teña. Depende tamén dos car
tas con que canta para poder quitar adiante as 
obras necesarias. Nestes momentos o goberno 
galega é pouco máis ca un administrador. Cos 
cartas que recibe, paga e sostén o ·que xa antes se 
facía desde Madrid. Pouco máis ¿Por que?. Por
que anque houbese ideas anovadoras para crear 
fábricas, colexios, portas, hospitais ... , faltan os 
cartas para realizalas. Desgraciadamente, no ac
tual goberno galega, faltan cartas e ideas. Che
gouse incluso ó extremo de devolver a Madrid 
partidas de cartas por non saber en que utilizalos. 
Así ocurriu co programa de " educación compen
satoria" no ano 84. 

O Fondo de Compensación lnterterritorial (F.C.I.) 

Un ha das fontes de onde as comunidades autó
nomas quitarán os cartas para o seu sostén é do 
chamado F.C.I. 

A posibilidade de que Galicia se autogoberne non depende so das 
competencias ou autoridade que ten. 

(Pasa a pax . 4) 

" Salto por enríba 
do fume de San Xoán, 
para que non me trabe 
nen cobre nen can' ', 

dí a cantiga que nos tala dunha das noites máis 
fermosas do ano: a noite de San Xoán. É unha 
festa moi antiga, emparentada coas festas ó sol, 
porque é o solsticio de verán. E unha das festas 
do lume e da auga, eses elementos fundamentais 
da vida, ós que ternos que agasallar moitas veces. 

A VIRXE DO CORPIÑO (23-24 de xunio), perta 
de Lalín, abre a gran tempada de romaxes gale
gas ... ; estamos ante un ha capela e unha festa que 
xurde na ldade Media, e que sempre concentróu 
romeiros enderedor dela para liberarse dos ma
les: meigallos, demo, tolemias, manías, etc. É 
unha_cita para estudar e matinar .. . , amén de facer 
festa na súa carbal lei ra. 

OS SUICIDIOS seguen senda un dos dramas 
nasos de cada día ... Non hai moito dicían que 
estes dramas acontecían moitas veces en poboa
cións perta de santuarios. Hoxe é unha traxedia 
que se extende a todolos lugares e a todalas ida
des. Netas ultimas semanas ternos que salientar 
varios suicidios en cadeas galegas e de fara. 

O CONSUMO DE DROGAS tamén trouxo varias 
martes de mozos nas últimas semanas, sabor de 
todo na provincia de Pontevedra. Nun estudo 
destes días salíentase o gran consumo de droga 
que está habendo en Galicia ... , Santiago, Vigo e 
Ferrol son as cidades máis afectadas. O paro, o 
non ter unha actividade, o fracaso escolar, son 
algunhas das causas que estan levando ó con
sumo de heroina, cocaína, cannabis ... 

O FUTBOL AFRICANO segue collendo novas 
pu los. Aínda lembramos a actuación do Camerún 
na Coruña nos mundiais do oitenta e dous. Neste 
campeonato participaron Arxelia e Marruecos, e 
non o fixeron mal , a pesares do colonialísmo que 
tamén afecta ó futbol. Así Africa só pode partici
par nos mundiais con duas seleccións, e desde 
1982, mentres o Reino Unido pode participar con 
catrq seleccións. 

AS PALILLEIRAS e os encaixes son típicos de 
Camariñas e da Costa da Marte. Hai quen dí que 
foron os náufragos, os que trouxeron esta arte a 
este Fisterra, outros que procede da Grecia que 
creóu tantas causas. O que sexa ... , hoxe calquera 
pode iniciarse cos palillos, e se alguén se anima 
chamade a este teléfono: 981-7012251 Extensión 
203. Mariña Regueiro ofreceravos un cursiño en 
Gorme, na ría de De Corme e Laxe, ela mesmo 
percura aloxamento. 
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Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

OS TRIUNFOS DE XESUS 

Non cantes cun camiño de rosas 
polo medio dos aplausos da xente. 
Non cantes con subir ó estrado do triunfo 
entre bicos de mociñas /airas 
e medallas dos presidentes. 

.se es un fiel seguidor de Xesús, 
Se es un apaixonado pala comunidade, 
vaite afacendo ás burlas, 
ós desprecios e ós insultos, 
vaite afacendo á persecución. 

Chamarante desocupado, 
chamarante comunista; 
diranche que algo buscas para ti; 
diranche que es bo, 
pero que andas engañado; 
e, cando xa non teñan nada que dicir, 
dirán que es un soñador, 
que pensas en causas imposibles; 
e deixarante so. · 

O importante non é triunfar. 
Un cristián non nace xustamente 
para ser un triunfador. 

O importante é loitar, 
ir botando a semente 
no sulco propio e no da comunidade, 
con paciencia e esperanza. 

O importante é ir dando a vida, 
pouco a pouco, xenerosamente, 
con moita alegría, 
e agarda-los imposibles da vida, 
os imposibles de Deus. 

O importante é ir dando a vida, 
xenerosamente, con moita alegría. 

)? ~ fL./ r <-: f. q 
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Domingo 12º do tempo ordinario 

O SEGUIMENTO DE XESUS 

Estando un ha vez en oración, acompañado dos 
seus discípulos, Xesús preguntoulles: 

- ¿Quen dí a xente que son eu? 

Eles responderon: 
- Uns, que Xoán Batista; · outros, que E lías;· e 

outros, que algún dos profetas antiguos que está 
resucitado. 

Insistí u: 
- ¿E vós quen di cides que son eu?. 
Respondeu Simón Pedro: 
- O Mesías de Deus. 
Entón el prohibiulles dicir nada a ninguén. E 

engadiu: 
- É preciso que o Fillo do Home padeza moito, 

sexa rexeitado polos senadores, os sumos sacer
dotes e mailos letrados, e sexa executado, e ó 
terceiro día resucite. 

Despois dirixiuse a todos: 
- Se alguén quer vir comigo, que renuncie a si 

mesmo, cargue coa cruz de cada día, e me siga. 
Pois o que queira poñer a salvo a súa vida, perde
raa; pero o que perda a súa vida pola miña causa, 
ese poñeraa a salvo. 

(Lucas 9, 18-24) 

. O QUE PERDA A SUA VIDA POLA MIÑA CAUSA, 
ESE SALVARASE .. 

Normalmente escoitase dicir que se salvou o · 
que atopou un bo "choio", ou aquel a quen lle 
tocou a lotería. Xesús dalle .a volta á tortilla e dí 
que se salva o que entrega a súa vida. a un ha. 
causa xusta, aínda que por esa causa teña . que 
perde-la vida. ·- ' 

Unha vez máis estamos diante dun plantea
mento radical na maneira de· entende-la vida. 
Para poñerse no plano de Xesús hai que conver
tirse, cambia-la nosa escalá de valores . . Case 
todo o mundo está ó "sálvese que~ poida';. Son 
poucos os que están convencidos que a mellor 
maneira de salva-1~ vida é · entregándoa ós de
mais. Por eso a necesidade da conversión. 

Xesús centra o valor da vida no amor; polo 
tanto, o mais grande da vida é a donación persoal 
para busca-la felicidade dos outros. Por eso nos 
dí que se salva aquel que é capaz de vivir non 
para sí, senon para os demais en entrega e 
donación. 
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(Ven da pax. 2) 

Galicia baixa a segunda 
O F.C.I. é unha suma de cartos 

que ten a intención fundamental 
de correxi-los desequilibrios en
tre os máis enriquecidos e os 
máis empobrecidos. Por iso se 
chama Fondo de Compensación 
(compensar significa equilibrar) 
lnterterritorial (entre as distintas 
comunidades ou territorios). · 

Este fondo .suma un total de 
173.767 millÓns de ptas. ¿Como 
se reparten estes cartos?. Aquí 
ven o cerne da cuestión. 

O proxecto do g~berno 

Curiosamente, os máis benefi
ciados no reparto son as comuni
dades con máis. desenrolo: Ma
drid, Valencia, Cataluña. 

Fíxose un . primeiro reparto 
pero foi desbotado. Ao goberno 
pareceulle que había que dar 
máis cartos a aquelas comunida
des que tivesen maior número de 
xente. Así que dos 173.767 mi
llóns decidiu quitar un 25% (que 
son 43.442 millóns) e dárllelos a 
maiores. Resultou así que as co
munidades atrasadas e rurais 
como Galicia, Andalucía ou 
Castilla-León, recibirán menos 
cartos do que en principio se tiña 
pensado. 

Para mellor entendermos vaia
mos ós numeres: 

habían recibir agora recibirán perden 

Cataluña 19.056 20.772 + 6.716 
Valencia 11 .670 14.980 + 3.309 
Andaluc. 52.768 50.593 - 2.175 
C.-León 15.598 13.249 - 2.348 
GALICIA 20.903 20.458 -495 

lsto supón que, por exemplo, 
no prazo de cinco anos Valencia 
recibirá 16.545 millóns de ptas 
máis do en principio pensado. 
GALICIA perderá 2.225 millóns 
da xa reducida cantidade que lle 
correspondía. 

En lugar de atende-lo mal na 
raíz, séguese a tratar as conse
cuencias. Dito doutro xeito : en lu
gar de atendelos galegos en Gali-

Os mais beneficiados no reparto son as 
comunidades mais ricas 

cía, espérase a que busquen vida 
en Madrid para logo reparar neles 
alí. 

¿E a que ven que o que debería 
ser un Fondo para equilibra-las 
desigualdades, se convirta nun 
desequilibrador aínda máis 
grande?. 

O goberno e as autonomías: 

O actual goberno tratou de 
amarrar e ata-las autonomías. 
Tras do intento de golpe de es
tado do 23 de febreiro, houbo ad
vertencias para recorta-lo poder 
que selles estaba concedendo ás 
autonomías. ¿E como se había fa
cer isto?. 

Creouse unha lei para elo. Cha
mouse LOAPA (Lei de Armoniza
ción dos Procesos Autonómicos). 

Esta lei pretendía recorta-los 
poderes acadados polas diversas 
autonomías. Vascos e Cataláns 
denunciaron a lei porque contra
dicía a constitución. En Galicia 
únicamente un partido naciona
lista de esquerdas (o PSG-EG) 
fixo outro tanto. (Compre dicir 
que o Bloque neses momentos 
estaba ex pu Isa do do parlamento 
e non pu ido tomar postura desde 
esta institución). 

A lei houbo de ser retirada. Fra
casou pois o intento de privar de 
poder político ás autonomías 
(que xa de por sí teñen ben 
pouco) mediante a LOAPA. Pero 
o goberno buscou outro medio. 
¿Cal?. O dos cartas. Sen cartas 

non pode haber autonomías. De 
nada serve facer programas se 
non hai con que quitalos adiante. 
Oeste xeito, o goberno ca vi lou en 
pasarlle-la maior cuantía posible 
ás autonomías "inevitables". 
Aquelas que non se poden tirar 
abaixo sen corre-lo risco de gra
ves problemas coa súa poboa
ción, (este sería o caso de Valen
cia, Cataluña ou Pais Vasco), ou 
aquelas que compre axudar por
que tan de escaparate (este sería 
o caso de Madrid). Os demáis ... 
"mexarán por nós e diremos que 
chove" . Este é o caso de GALICIA, 
entre outros. 

Que o F.C.I. non -compense se
nón que aínda descompense 
máis a situación, non parece 
preocuparlle ó goberno. Esta
mos, pois, diante dunha pura e 
simple decisión política: a de 
centralizar todo o posible o 
poder. 

A liorta autonómica 

Algúns cavilarán en que todo 
este problema é consecuencia da 
creación das autonomías. Non é 
tal. Os desequilibrios entre Cata
luña e Galicia, Euskadi e Andalu
cía, non nacero·n coas autono
mías. Viñan de vello. Como proba 
delo aí está a emigración de miles 
de andaluces e galegas. As auto
nomías fallan porque se estran
gulan e se utilizan segundo con
veniencia do poder central e dos 
que nel mandan. 

GALICIA, polo seu nivel de 
atraso, pala forte dependencia 
das forzas políticas centralistas, 
parece estar chamada a padecer 
o pior dos destinos. Se os galegos 
non o remedian, ninguén poderá 
impedir o descenso de GALICIA á 
segunda división das autono
mías. Ou sexa a manter no país 
unhas oficinas que antes estaban 
en Madrid. E máis nada. Pagare
mos unha vez máis e a alto precio 
o entorpecimento de confia-la 
xestión da propia casa a outros 
que (anque vivan e sexan daquí 
teñen intereses postes en leiras 
al leas). 

L.V 
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Votar si, pero ¿a quen? (2) 

Continuamos hoxe a reflexión sobre a votación que 
na semana pasada empezamos. Esperamos que poida 
axudar a alguén a facer máis consciente e libre o seu 
voto para o día 22. 

¿ Quen defende o pan dos pobres? 

Esta era a pregunta que deixabamos pendiente a 
outra semana. Quen defenda o pan dos pobres 
-diciamos alí- ese debería recibi-lo naso voto. 

Pero o malo está en acertar con ese partido ou parti
dos que o defenda ben, e non só de palabra, porque de 
palabra todos talan moi ben, todos prometen moito, 
todos ván poñe-lo país a andar, todos van acabar coa 
miseria, que entre nós val tanto coma dicir paro, renta 
agraria en continuo descenso, terrorismo, educación 
para a guerra, caciquismo, reaparición dos enchufes 
para todo , acentuación das diferencias sociais, etc. 

O criterio dos feítos 

Por iso, unha das causas na que nos ternos que 
fixa-los votantes non é tanto nos programas de go
berno que cada partido fai para o futuro, coma nos 
feitos do pasado máis reciente. Eses feitos si que talan 
ben das causas que busca e defende cada partido. 

E, xa no concreto, se nós somos labregos, obreiros 
ou mariñeiros, o que ternos que miraré como defende
ron o naso pan os partidos que nos piden o voto. Por 
exemplo, ¿como defenderon o pan do labrego os políti
cos que están no goberno tanto no de Madrid, coma no 
de Galicia?. 

Unha causa é ben certa para nosoutros: o nivel de 
renda do labrego baixa continuamente; dito doutro 
xeito: a capacidade de adquirir causas cada vez é máis 
pequen a para os labregos; dito doutro xeito aínda: para 
seguir gañando o mesmo ou menos, o labrego vai ter 
que traballar máis, aforrar máis, gastarse el mesmo 
máis. E esto é xustamente todo o contrario desa me
llara da calidade de vida que todos anuncian nos seus 
programas. Os labregos certamente nin irnos por bo 
camiño, nin levamos trazas _de saír adiante moi 
airosamente. 

O pan, pan, e ó viño, viño 

Cada causa merece o seu nome, cada feito ou reali
dade ten e merece a súa explicación. Que o mundo 
labrego estea nesta situación tan difícil non é unha 
casualidade nin unha mala sorte, nin se pode xustificar 
dicindo que os labregos galegas son tal ou son cal. A 
primeira razón é esta: a política agraria dictada desde o 
goberno de Madrid , goberno do PSOE, sempre foi con-

Os labregos ... nin " imos por bo camiño ", nin levamos traza de 
"sair adiante " moi airosos, por moito que digan a/guns. 

traria ós intereses dos labregos galegas, que no leite e 
na carne do Mercado Común atoparon un problema e 
non un ha solución. 

E a segunda razón é esta: o goberno de Galicia, 
goberno de Coalición Popular, por estar dirixido por un 
galega que pensa desde Madrid, careceu por completo 
dunha política agraria seria que defendese os inter~ses 
e abrise camiño para ese elevado número de labregos 
galegas que se moven en formas de vida e traballo 
completament~ desfasadas. 

Os problemas fundamentais da infraestructura de 
producción e comercialrzación -que son moi gordos, 
gordísimos- seguen case sen ser tocados en Galicia. 
Ante eso de nada valen as limosnas para amañar unha 
pista, ou a subvención caritativa para marcar un ha peza 
de maquinaria, anque ámbalas dúas causas se 
agradecen. 

Desde Galicia e para Galicia 

Cada vez parece máis evidente que Galicia debe ter 
unha forza política de seu , que non teña que andar 
consultando a Madrid ou a Barcelona o que cómpre 
facer entre nós. Porque tamén cada vez parece máis 
evidente que a defensa do pan de cada día non no la van 
facer outros no naso canto ; é menos nola van facer 
outros que para defender o deles teñen que rebaixa-lo 
naso. 

As persoas ou partidos ós que pensamos dárlle- lo 
voto o próximo día 22 deberíamos esixirlles ese causa 
tan básica: que traballen en galega, desde Galicia e 
para Galicia fundamentalmente. Na actualidade hai va
rios partidos en Galicia que xa ven as causas deste 
xeito. Oxalá vaian collendo carpo entre nosoutros. 

Manolo Regal 
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XA ESTAN Á VENDA 

Careca? - SARAIBAS 

CANTARELIÑA-3 

Pódense mercar nas casas de discos ou pedilos 
directamente a: 

"SARAIBAS" San Sadurniño - FERROL 

ESPECIAL ELECCIONS 

Reflexións dun labrego 
As promesas e/ectorais e a leña verde; 

todo é fume 

Meu avó dicía que parte do atraso en que vivimos os 
labregos débese á nosa falta de tempo para reflexionar 
sobre dos nasos problemas; de buscárlle-las causas, e 
de ser despois capaces de actuar organizadamente 
para poñerlles remedio . Xa se sabe, cando se ten que 
trabal lar como animais, non queda tempo para razonar 
como personas. 

Será por isto.que acabo de contar ou palas mensaxes 
electorais que nestos días nos invaden, que a pesares 
do moito traballo que nesta época do ano ternos, callo 
un pouco de vagar para reflexionar sobre as promesas 
que hai agora catro anos nos fixeros os partidos políti
cos e cales delas cumpliron . Todo elo para mirar de a 
q1.:1en lle debo da-lo voto o próximo día 22. , de xeito que 
me resulte de utilidade no futuro. Irnos examinalos 
dacordo con aquela frase sabia " palas súas obras os 
coñecerás" . 

Empezarei polos que desde hai catro anos gobernan 
no Estado, os que nos prometían sacarnos do atraso, 
removendo as est ructuras caciquís e impulsando as 
organizacións democráticas dos labregos tanto sindi
cais como cooperativas. ¿Qué fixeron dentro do que 
podian facer? Só un exemplo. Cando tendo na ~ua mán 
a reprivatización de MAFRIESA e de FRIGSA, os que o 
movemento cooperativo dos labregos galegas optou 
dun xeito organizado, para que estos matadeiros lles 
fosen concedidos, xuntando nunha soia oferta a von
tade de mais de catro mil familias; a decisión do Go
berno e do seu partido o PSOE foi a de entregarllos ós 
grupos capitalistas que ó longo do tempo nos veñen 
explotando e mal pagando a carne que producimos. 

Eu a esta xente non quera votala. As súas promesas 
non se corresponden cos seus feítos. 

A continuación xuzgarei ós que gobernan a nasa 
Nación, que eles chaman Comunidade Autónoma. 
Eran os que dicían que íarrfacer un modelo de goberno 
autonómico, que ían achegar á administración ós ad
ministrados, que ían impulsa- lo desenvolvemento 
agrario, remediando os nasos mcrles seculares: carre
teras, concentración parcelaria, electrificación rural, 
saneamento do gando, etc. etc. etc. ¿Qué fixeron? 

Apilar ós funcionarios en Santiago establecendo un 
novo centralismo. Burocratizar aínda máis o proceso 
administrativo esixindo mareas de papeis para calquer 
proxecto que tratemos de encetar. E-das promesas 
anteditas ¿Qué?. Nada de nada. Eu a esta coalición de 
espabilados que pensan en servirnos do pobo en vez de 
servilo, teño que manifestarlles que non lles dou o meu 
voto. 

O meu voto, remedando as verbas que Castelao fi
xera do idioma, dareillelo a aqueles que ainda mante
ñen viva a miña esperanza. A aqueles que nunca gober
naron e que son os que poden sacarnos do asoballa
mento que padecemos. Nunha palabra, o meu voto a de 
ser para algunha. das forzas políticas galegas e nacio
nalistas que non teñan mais pactos nin compromisos 
que os que establecen co noso pobo. 

T. Da Rigueira 
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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 

aconsel!a votar AP, 

rite ben polo baixiño: 

iVaia causas ten vosté! 

\/017-\ 
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Se _queres votar con xeito, 

infórmate do que fan, 

que nesta feira de outono 

venden raposo por can. 
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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. 

ESPECIAL ELECCIONS 
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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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Ante o aumento progresivo de 
gastos en política militarista le
vada a cabo en España nos últi
mos anos (as inversións militares 
no ano 1985 supuxeron o 44% do 
total das novas i nversións do Es
tado), consideramos importante 
impulsa-la obxeción fiscal ós 
gastos militares, como unha ma
neira concreta de compromiso 
individual ·e colectivo na cons
trucción dun novo modelo de so
ciedade onde se dea priondade a 
cubri-las necesidades sociais e 
negándonos a contribuir á eco
nomía da destrucción. 

A obxeción fiscal non é un fraude 
ó Estado 

A obxeción fiscal consiste en 
donar a entidades benéficas a 
porcentaxe correspondente ó 
gasto militar que o Estado deter
mina nos seus presupostos eco
nómicos anuais. O ministerio da 
Facenda recauda por medio das 
declaracións da renda mais dun 
30% dos seus ingresos, o resto 
obteno a partir doutros impostas 
fundamental mente indirectos 
(IVE ... ). Se non estamos dacordo 
coa actividade mi 1 itar podemos . 
non colaborar na súa financia
ción, deducindo da nasa declara-. 
ción un 1 O, 12%, que é a porcen
taxe asiñada ó Ministerio da De
fensa en 1985 (a pesar de que o 
gasto militar real é casi dun 20%). 
Non se trata de deixar de pagar 
ese 10, 12%. A obxeción fiscal 
non é unha maneira de evasión 
ou fraude fiscal , en primeiro lugar 
porque se fai pública e colectiva
mente, e en segundo lugar por
que ese 1 O ou 12 por cen que non 
se paga a Facenda destínase a fi-

Campaña de obxeción fiscal 

GASTOS MILITARES 
PARA 

GASTOS SOCIAi'. 

NEN UN HOME, NEN UNHA MULLER 
NEN UNHA PESETA PARA A GUERRA 

nanciar un proxecto alternativo 
socialmente útil. Trátase polo 
tanto, dunha maneira de 
reorienta-los gast~s sociais. 

Comofacelo 

Pra realiza-la obxección fiscal 
dedúcese o 1 O, l2% da cuota lí
quida no impreso da declaración 
e descóntase esa cantidade do di
ñei ro que hai que ingresarlle a Fa
cenda se a declaración é positiva. 
Se fara negativa, súmase ese por
centaxe ó diñeiro que Facenda 
ten que reembolsarnos. No pri
meiro caso débese adxuntar re
cibo ou transferencia bancaria ó 
ing ~eso desa cantidade na canta 
do proiecto alternativo para que a 
Facenda proceda o reembolso 
dese diñeiro. En ámbolos dous 

tivo que mellar lle pareza (hai 
moitos; moi perta de nós cal
quera dos proxectos de Cáritas, 
Preescolar na Casa, Colonias de 
Vran ... ), a organización da Cam
paña tentou centraliza-lo diñeiro 
da obxeción fiscal no chamado 
"Fondo de Solidariedade" que 
este ano irá destiñado a financiar 
dous proxectos: 

- A construcción dunha es
cola de alfabetización nun barrio 
de Managua (Batahola) en 
Nicaragua. 

- A creación dunha Coopera
tiva de traballadores do campo, 
especialmente mozos, en Marina
leda (Andalucía). · Está aberta 
unha canta corrente na Caixa de 
A forros de Madrid, N.º 
18.226.000.050.441 a nome de 

casos débese adxuntar unha ins- Campaña da Obxeción Fiscal. 
tancia dirixida ó Director provin- !Para máis informes: MOC e MNM 
cial da Facenda na que se expli- (Campaña de OF). C. Desengaño, 
can as razóns da obxeción fiscal e 13, 1. º - 28004 - Madrid. 
a manei ra como se fixo esta. Se:n 
querer merma-lo dereito de todo 
obxetor fiscal ó proxecto alterna- Mario 

, 
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FICHAS DE NA TU REZA- ·A aguia peixeira 
(Pandión haliaetus) 

.~ MatildeVázquez 
EN GALEGO.- ~ _ h . . . . - Pablo Rodríguez (" Oitabén " ) 

q~ k.'.1_oi...rnJ"°"/2 Primitivo Iglesias 
EN CASTELAN - rj ,~~ U"-. 

PESO.-

ENVERGADURA-

t<oo - i. q ºº'd-· 
i ~l - 18Rcm .. 

LONGO.- 51 - l 1 UQ. 

HABITA EN.- IM cf) ~ Jt.1_~ ck Lullho 

f~<:~~. 
,R~~/~ri xwil~ 
Je. R.C.~ .. 

PRESAS- zy~ ~ 100 € 5003'.· 
T<lmeÍt Ál.lN\.~~'1\ e.~ 
~e~~~-

SITUACION EN GALICIA -
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* Cartas ó meu sobriño 

Querido sobriño: 

En ocasións pregúntasme sobre que postura deberías 
tomar, sobre a actitude respecto de tal ou cal causa. Sinto 
defraudarte pero eu pouco ou nada che podo dicir verbo 
di so. Es ti o que ten que resolver e actuar en consecuencia. 

Cada quen debe te-la súa forma de ser, a súa personali
dade, o seu xeito de vivir e comportarse de acordo con el, 
ser fiel a isa. 

Son causas que xa sabes, ou polo menos causas que xa 
che dixen, se non me falla a memoria. 

Penso que non debemos esaxerar ningunha causa. O 
home anda por aí intentando atrapar verdades, e as verda
des son algo moi difícil, por non dicir imposible, de atrapar. 
O home ten necesidade de verdades para vivir, e xa que 
non o merece e fai xira-la súa vida arredor diso. 

Ocorre que algúns esaxeramos no naso xeito de ser, na 
nasa personalidade, volvémosnos radicais e non-admitimos 
máis postura ca nasa, país · é, segundo nós, a única 
verdadeira. 

Non seise me explico moi ben, a verdade é que eu non 
teño as ideas moi claras respecto disto. Mira sobriño, paré
ceme que non é boa causa ser un eterno desorientado, non 
estar nunca seguro de nada en absoluto, non posuír nin
gunha pauta de conducta. Pero tampouco vexo ben te-las 
causas completamente claras, estar demasiado seguro, 

crer que temas sempre a razón. 

O primeiro paréceme mal porque dese xeito nunca se 
chegará a ningunha parte e o segundo porque tanta seguri
dade é sospeitosa de falsidade. Cómpre irse aclarando o 
mais posible pero sen perder nunca de vista as posturas 
diferentes ás nasas. E necesario dialogar continuamente 
cos demais, aceptar que hai outros puntos de vista tan 
válidos ou máis có naso. 

Desde pequeniños sempre nos puxeron como exemplo 
e como meta chegar a ser un deses señores que sabían 
todo, maduros e infalibles, cunha personalidade de formi
gón armado e cheos de razón. A min paréceme que esa 
madureza non é a meta senón unha etapa que chega cando 
comezas a saber algo pero es aínda o suficientemente 
ignorante como para crer que xa o sabes todo. Pero se non 
está ben ser dese tipo de "adultos" tampouco podemos ser 
"bebés" extraviados e perdidos toda a vida. O "facerse 
coma nenas" non significa idiotizarse. Nin cativos nin adul
tos, quizais a mellar postura sexa a túa, ser un adolescente 
preguntón -dita sexa con moito respeto- que non deixa de 
medrar ¿non che parece?. 

Agarimosamente O TEU TIO SINGALA 

P.S: "Bendito sexas, Pai, Señor do Ceo e mais da terra, 
porque lle eséondiches estas causas ós sabios e pruden
tes, e /lelas revelaches á xente humilde" . 

(Le. 10,21) 

X------------------------------------- --_--- -----------------
A.- DATOS XERAIS 

Esta águia ten un vóo moi semellante ó das gavio
tas. Os seus tarsos, desplumados e azuis, rematan 
en poderosos dedos opostos, cosque pode traba
les peixes da mesma maneira ca unha rapiña, diurna 
ou noiteira, traba as súas presas: coellos, lebres, 
toupas, ratos, etc. 

Os exemplares adultos teñen os ellos de cor ama
rela e as puntas das alas negras; os inmaduros te
ñen o iris do olio de cor laranxa e carecen de man-
chas negras na punta das rémixes. · 

Estas características, (dedos opoñibles, carencia 
de calzas nos zancos ... ,) son as que fan que por ela 
soa forme un ha Familia Zoolóxica: A Pandionidae. 

Fai o niño nos acantilados, en árbores ou arbus
tos, preto das masas de auga nas que despois vai 
" pescar". Entre primeiros de marzo e finais de abril, 
pon de 3 a 4 ovos, que son chocados pola femia en 
30-32 días, durante os cales aquela é alimentada 
polo macho. Na Península Ibérica podémola atapar 
pola costa mediterránea, sur da costa atlántica, Ba
leares e Canarias, anque tamén se pode a ver pola 
beira de certas presas (embalses) do interior. 

B.- TECNICAS DE CAZA (PESCA) 
Recorre o seu territorio a un ha altura de entre 1 O e 

15 metros. Cando albisca algún peixe preto da su
perficie da auga, párase facendo pé con enérxicos 
aleteos. Despois cae en picado coas garras por 
diante e traba o peixe, facendo un despegue veloz 
coa súa presa xa capturada. 

C.- ANECDOTARIO 
Hai datos de águias peixeiras que teñen afogado 

por capturaren peixes de gran tamaño, e, ó non 
poderen despegar da auga, foron ó fondo, pois ca
recen do instinto de so Ita-la peza que callen. 

D.- ACTIVIDADES 

1.- Tendo en canta a cor dos o/los e puntas das 
rémixes, ¿que consideras que é o exemplar que apa
rece na finca, adulto ou inmaduro?. 

2. - ¿Que opinas da xeneración que foi capaz de extin
guí/a de Galicia?. 

3. - Das tres potenciais presas que aparecen no es
quema, ¿por cal eres que se decidiría?. 

4. - ¿Que debuxo representa a pata da águia peixeira?. 

o 

o 
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O abó e mailo neto camiño da feira 
Unha vez ía o abó á feira e o netiño ordenou de 

que o levara con el. Aparellaron a besta e puxé
ronse en camiño. 

O vello levando a besta pola corda, e o neto 
todo teso facendo coma un home e estricando os 
pes sen chegar ás estribeiras, marchaban polo 
camiño cheos de fachenda. 

Daquela pasaron outros feirantes e falou un 
deles: 

- Ti ves? O vello vai 
a pe, cando xa non ten 
folgos para andar, e o 
rapaz, coma un lam
bón, tan tranquilo, de a 
cabalo. Causas que se 
ven nos mundos de 
agora!. 

E daquela o neno dí
xolle ao vello: 

- Padriño, ouviu o 
talar deses homes? Eu 
non quero ir de a cabalo: baixeme e monte vos
tede que xa é vello! Eu irei a andar, que teño boas 
pernas. 

E marchou o .neno para se montá-lo vello. 

Andiveron un pouco e unha mulleriña que pa
saba murmurou: 

- Hai que ter peito, hom, o home de a cabalo 
coma un galafate e o neniño a camiñar, trillán
dose dos pes! Hainos ben sen concencia!. 

E dixo o vello ao rapaz: 

- Denantes ti e agorá eu, non somos ben mira
dos por irmos de a cabalo se o outro camiña! 
Daquela, baixareime eu tamén e ·camiñando os 
dous ninguén terá nada 9u_e nos decir. 

E facendo cal dixera, seguiron o seu camiño 

tirando o vello da besta e marchando de par o 
rapaz mais, a pouco, un fato de mozas e mozos 
rironse deles a fartar: 

- Hainos máis burros que os burros, hom, mi
rade que levar unha besta folgada e tan ben man
tida para ir camiñando a pe matando o corpo! 
Eche ter ganas, abofé! Os burros sonche eles!. 

O abó miraba para o neto, o neto para o abó, e 
díxolle: 

- Padriño, e daquela, 
se montáramo-los dous 
non sería mellar? 

- Montemos logo 
respondeu o vello. 

E, meu dito meu feito, 
brincaron os dous de a 

· cabalo da besta. 

Andiveran ben pouco, 
cando outros fei rantes 

mirando para eles, talaron: 

- Non che debe sé-la besta súa, que non lle ten 
dó!. 1-los dous a cabalo da besta! Probe animal! 
Pásalle coma aos cristtanos -fóra a alma- Naceu 
con ben mala sorte, se e que o vello é seu dono! O 
que é non ha durar moito traballándoa tanto. 

Daquela dixo o nena: 

- Padriño, e lago como irnos facer para lle dar 
gusto ao mundo?. 

Cavilou por un pouco o vello e, rascando a 
caluga, dixo: 

- Mira, meu filliño, fagamo-lo que queiramos 
e, non facendo mal, deixa que falen ! Boh ! O 
mundo éche así sempre, non hai quen lle atine a 
lle dar gusto. 

(De "Contos populares'~ Galaxia) 

· AVISO OS LECTORES 
En Xullo e Agosto sairemos quincenalmente 
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Xosé Chao Rego 

Agora non von talar do incerto 
porvir ante o que poida que estea 
situada a nasa lingua. Refírome a 
un dato máis sinxelo e comproba
ble, que é o tempo verba~ pe fu
turo: cantarei, por exemplo. E fá
goo para avisar de que se nos está 
a meter demasiado ese tipo de fu
turo que podemos chamar sinté
tico (fuxirás) no canto da forma 
analítica ou perifrástica de futuro 
(has fu xi r) . 

Resalía dá princ1p10 ós seus 
" Cantares Gallegos" deste xeito: 
" Has de cantar/ meniña gaiteira" 

O futuro no galego 
(e non "cantarás"); e máis 
adianfe, segue: " Cantarte hei, 
Galicia" (e non "cantareite"). 

Pois ben , tanto na tala coma os 
escritores, adoitámo-los galegas 
empregar esta forma de futuro 
analítico ou perifrástico; pero an
dásenos a meter, case en exclu
siva, a forma sintética. Non é que 
non se poida usar, pero " é máis 
galega", -se así se pode talar- a 
forma analítica e perifrástica. 
¿Por que? 

Porque os galegas, en campa-

ranza, por exemplo, cos caste
láns, somos menos categóricos 
talando: case nun usámo-lo im
perativo e preferimos dicir 
"hasme facer isto", a " faime 
isto" . Tampouco non botamos 
man a miúdo do adverbio de afir
mación si. " ¿ Vasme polo pan?" 
"lreiche, lago". Aquí utilicei o fu
turo sintético para que ninguén 
crea que está prohibido . Só que 
m~ parece mellar dicir " a festa ha 
principiar ás catro da tarde" , ca 
"principiará". Isa é o que a min 
me parece. 

-----Por XOS E LOIS-----

Haí un feíto ben recente 
que por ser extraordinario 
merece ser comentado 
neste naso semanario. 

Xa sabedes como son 
as novas da nasa escota: 
unha especie de desfeíta 
que a moíta xente amola. 

Os mestres, tan o que poden, 
os país andan pota lúa, 
e os nenas, a aturaren 
e apeítar por canta súa. 

Agora, xa pode ser 
unha causa ben distinta, 
e as escotas han poder 
coller, quízaís, outra pinta. 

País houbo unhas eleccíóns 
para o Canse/lo Escolar, 
e agora só cómpre a todos 
que nos poñamos a andar. 

Para sorpresa de extraños 
e admiración de vecíños 
por vez prímeíra na vida 
votaron os pícariños. 
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