i mos facendo
r ~cobrando o

memoria:
ser ¡alego
•
que esqueclmoe.
1 moa sementando patrla:
con man lnxertandoa
entre os veciños .
moa facendo outra historia.
favor dos rebalxados e
oprimidos.
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ALEXANDRE BÓVEDA
50 anos dos mártires galegos
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A VII FEIRA E FESTA DA MÚSICA E DA ARTE ten
lugar o primeiro domingo de Agosto en PardiñasGuitiriz, organizada pala Asociación Cultural Xermolos
de Guitiriz. É a xornada principal do chamado Agosto
Cultural que leva a Guitiriz recitais de poesía, conteren,cias, exposicións de pintura, escultura, fotografía, libros, discos, etc. Neste Festival do tres de agosto actuarán: Os Resentidos, A Roda, Tebra e Na Lúa.
O Agosto Cultural de
Xermolos escomenza o
primeiro de mes, co pregón do noso compañeiro
de IRIMIA, o escritor Xosé
Chao Rego, chairego
coma estes Xermolos de
Guitiriz. Outro dos acontecimentos culturais é o
Festival do Video ... Se o
ano pasado a actividade
práctica desta Feira e
Festa foí un cursiño de
Cerámica que tivo lugar ó
longo de todo o mes, este
ano vaí ser un cursiño de
artesanía do coiro.
Hai que salientar que Xermolos é unha asociación de
mocidade, que desenvolve unha actividade intensa ó
longo de todo o ano; abrindo unha Biblioteca, organizando unha Escala de Música e talleres de pintura,
teatro , etc.; convocando conferencias de ensino,
campo, sexualidade, literatura galega ...
AQUEL DEZAOITO DE XULLO ... , hai cincoenta anós
escomenzóu unha das traxedias meirandes que vivéu
Galicia. En Galicia a guerra directa non duróu moito; o
magoante toron os tusilamentos, os "paseados", os
cadavres que enchían cunetas e camiños da nosa terra ... Só en duas xornadas mataron a 76 persoas en
Mugardos, 9 en Franza, 15 en Limodre, Piñeiro, etc. por"
talar dunha bisbarra.

DUASNOVASSOBREOGALEGO
Un ha boa e a outra mala. A boa, que para o 25 de xullo
tense programado a presentación do Misal galego en
Santiago; o que favorecerá -esperamos- a difusión da
liturxia en galega, ata dagora moi minoriataria nas parroquias de Galicia.
A outra parécenos decididamente mala, o Tribunal
Constitucional do Estado Español tallóu o pasado 26
de xuño o recurso interposto polo goberno central contra a Lei de Normalización Linguística, hai xa tres anos.
Con esta sentencia, o Tribunal Constitucional manitéstase contrario a esixir o deber de que todo galego
coñeza o seu idioma. Recordemos que o Estatuto Galega sinala que todo galega ten o dereito e o deber de
coñecer o galega coma o castelán.

A HISTORIA DA REPRESIÓN FASCISTA EN GALICIA
está aínda por facer e chega ata hai ben pouco coa
resistencia das guerrillas: toron moitos os fuxidos que
escaparon ós montes, porque tiñan outros sentimentos
cos do bando que se erguéu en armas. Segundo moitos
historiadores desta época, a represión en Galicia fo"i
das máis atroces de tódolos pobos de España.
A GALICIA MÁRTIR ten moitos nomes e apelidos:
Alexandre Bóveda, alcalde de Pontevedra, Xaime Quintanilla, alcalde do Ferro!, a dona do Gobernador Civil da
Coruña, X. Capdevila, Anxo Casal, Alcalde de Compostela ... , pero son moitos máis, xente anónima que vertéu
o seu sangue.
A GALICIA DO EXILIO tamén merece a nosa homenaxe nestas datas: Bos Aires, Montevideo, México e
moitas outras cidades acolleron a moitos dos nasos
irmáns. Mesmo. a literatura e a arte galegas que se
estaban a crear to ron parar máis aló do océano. Non só
Castelao, milleiros de galegas fixeron patria naquelas
terras,.e conservaron o mellar donoso pobo.
GALICIA: "despensa de España", é outra das dramáticas tacianas do noso pobo. Milleiros de mozos galegas toron loitar nas filas de Franco a unha guerra que
non era a deles, e moitos deixaron a súa vida nos
campos de batalla, por outra banda Galicia mandóu
moitos alimentos e roupas que ela non tiña para os seus
tillos. Por iso, Galicia toi mártir de mil xeitos ...
OS ACCIDENTES DE TRÁFICO seguen enchendo de
sangue o noso verán. Unha das teimas da Comunidade
Europea tiña que ser a mellara das comunicacións
entre as distintas nacións, pois cada vez é máis intensa
a comunicación entre os pobos a traveso do turismo, o
comercio, a emigración, etc. As últimas cifras que ternos diante talan de cincoenta mil martas e millón e
medio de feridos en accidentes de tráfico no oitenta e
catro dentro da CEE.
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Manolo Regal
Ramón D. Raña

COPLAS DO HOME TIRADO NA CUNETA
Esta historia, meu amigos,
historia de recordaré:
a historia duns bandidos
ferindo a un home de ben.
O home quedou tirado
nunha cuneta ca/quera,
por morto fara deixado
a expensas de quen viñera.
Un crego santo e devoto
que ía camiño da igrexa,
ó ver alí aquel marta,
deu un rodeo de présa.
Oespois veu un sacristán,
home moi dado ós rezos,
fixo o mesmiño có crego
largouse dando un rodeo.
Por último un xitano,
moi mal visto pala xente,
ó ver ó home tirado
doeuse del fondamente.
Curou//e as feridas todas,
montouno na súa besta
e pagou cos seus cartiños
os gastos da residencia .
Esta historia tan sinxela
dinos causas moi certeiras:
no amor ó irmán vese
a relixión verdadeira .
Que neste mundo fodido
hai moita xente tirada
agardando un brazo amigo
que a levante da furada .
Non abonda ca fa/ar,
nin cos títulos que un teña;
a gracia está en practicar,
nos feitos a fe se precia.

Domingo 15º do tempo ordinario

O CAMIÑO PARA TER VIDA
Ergueuse certo xurista e preguntoulle a Xesús
para o poñer a proba:
- Mestre, ¿que teño que facer para herdar a
vida eterna?
El respondeulle:
- ¿Que pon a Lei? ¿Que les?
Contestou:
- "Amarás ó Señor teu Deus, con todo o teu
corazón, con toda a túa alma, toda a túa forza e
con todo o teu entendemento, e ó próximo como
a ti mesmo " .
El díxolle:
- Contestaches perfectamente; cúmpleo e
vivirás.
Pero o xurista, querendo xustificarse, pregun toulle a Xesús:
- ¿E quen é o meu próximo?
Xesús replicou:
- Certo home que baixaba de Xerusalén a Xericó foi asaltado por uns bandidos que, despois
de o roubaren e bouraren nel , deixárono medió
morto. Casualmente baixaba polo mesmo camiño un sacerdote, que, ó velo, deu un rodeo e
pasou de largo. O mesmo fixo un clérigo , que
pasaba por alí. Pero un samaritano , que ía de
camiño polo mesmo lugar, ó velo , sentíu lástima;
e achegándose a el, vendoulle as súas feridas ,
unxíndollas con aceite e viño. Logo , montándoo
na súa propia cabalgadura, levouno a unha pausada e coidouno. O día seguinte, sacando dous
mil pesos, deullos ó pousadeiro , e díxolle: " coida
del, e cando volva xa che pagarei o que gastes de
máis " .
- ¿Quen dos tres che parece que foi próximo
do que caeu nas mans dos band idos?
-

El respondeu:

- O que practicou a misericordia con el.
Díxolle Xesús:
-

Pois vai , e fai ti o mesmo.
(Lucas 10,25-37)

... Hai moita xente tirada agardando un brazo amigo ...

IRIMIA-4

Coñecer Galicia
A partires de hoxe aparecerán nas páxinas de IRIMIA
uns sinxelos artículos que teñen a intención de descubirmos curiosidades ou realidades do noso pobo. Pretendemos con elo un achegamento de todos nós ás
xentes, xeografías e historias que nos levan a ser como
somos e (en menor medida) como queremos ser.

INDUSTRIAS DERIVADAS
DA PESCA
(Porcentaxe en Tm.)

Pobo pesqueiro

A industria c;fa pesca e xunto coa da construcción de
barcos a de máis importancia e tradición. A amplitude
da costa galega (un 30% do total da costa española da
península) e as súas condicións favorables axudaron ó
seu despegue.
Hoxe somos un ha forte potencia. Posuimos o 30% da
flota pesqueira española e nos nosos portos desembarca o 45% de toda a pesca.
Os portos de Vigo, A Coruña e Ribeira ocupan o
primeiro, terceiro e cuarto posto respectivamente, entre os portos pesqueiros españois.

Atún e Bonito

Sardiña e Xouba

Anchoa

Mexillón

Actlvidade

A mitade do valor da pesca desembarcada en Galicia,
corresponde a que se chama " de grande altura". Realízase por medio de barcos conxeladores que pescan en
augas tan alonxadas como as de Africa, Sudamérica,
Canadá, Irlanda .. .,
A pesca de litoral faise nas augas galegas e portuguesas. É, en boa medida, familiar.
Actualmente e dadas as restriccións impostas pola
CEE e outros países nas súas respectivas augas, a flota
galega atravesa un momento delicado.

Berberecho ou croque

Bacallao

A industria conserveira

Na ría de Vigo atópase o núcleo máis importante.
Algunha delas acada os 1.300 empregados. En toda
Galicia hai máis de 12 empresas que sobrepasan sobradamente os 100 empregados (500, 400, 200 ... )
Países competidores son: Portugal , Xapón, Noruega,
Canadá. Países compradores. Checoslovaquia, Grecia,
Alemania, Perú , Italia, EE.UU ., Francia.

Especies

Destacan a sardiña e os túnidos (en forte competencia con Portugal). As anchoas (segunda actividade exportadora) teñen elevado prestixio no extranxeiro pola
súa calidade. Destacan tamén as conservas de mexillón , berberechos ou croques e ameixas. Falando do
mexillón , cultívase en 3.500 bateas localizadas.nas rías.
Nelas se produce o 99 ,64% do total español e perto do
40% do total mundial.
X.L. Vilar

D
C NAUTA. S.A.

Resto de España

·

Ameixa

Conxelados

D

Galicia
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ALEXAN'D RE BOVEDA. Un nacionalista cristián
- Aos 50 anos da súa morte Na lembranza histórica deste 1986 figuran dous
homes dos que Galiza recebeu fondas aportacións:
A. Daniel R Castelao, de quen celebramos os cen
anos do seu nacemento, e Alexandre Bóveda, aos
50 anos da súa marte.

Boveda é unha estrela fulgurante no firmamento da
historia galega; Castelao dixo de él que era a "bandeira da liberdade de Galiza". Tivo un pasar breve,
pero unha influencia fonda.

Unha vida por Galiza
E fácil resumir os datos biográficos
fundamentais da súa vida. Nace en
Ourense en 1903. Edúcase no colexio
Vil lar, no quemáis tarde impartiu clases. As primeiras lecturas tainas nos
escritos de Lamas: O Catecismo do /abrego e as páxinas do Tia Marcos da
Porte/a. No remate da súa adolescencia atopa a revista Nós e ponse en
contacto co grupo nacionalista de
Ourense: Otero, Risco, Cuevillas etc.
Prepara oposicións a Facenda,
aproba e elixecomo destino Pontevedra.
Pontevedra era, daquela, un outo
fogar de galeguismo arredor de Antón Losada, de Castelao e de varias
institucións culturais. Bóveda forma
de seguida parte de grupos orgaizados nacionalistas e desde 1931 pertenece ao P. Galeguista, ocupando os
cargos de secretario de orgaización .
Toma parte activa nas asambleas do
partido e 'nas campañas políticas. Na
de 1936 é candidato por Ourense,
sendo a súa acta obxeto de debate
contra a de Calvo Sotelo. Actúa contra a sublevación militar de xullo de
1936 a beira do Gobernador Civil de
Pontevedra. Preso e xuzgado recebe
condea á morte e cae fusilado na ladeira da Caeira o 17 de agosto dese
36. Día que no exilfo bonoarense chamarán Día da Gal iza mártir.

Un nacionalista popular
A actividade de Bóveda ten tres
grandes sectores: a orgaización política, a análise económica de Galiza e
a militancia cristiá. Do seu labor na
orgaización do partido nacionalista,
de que Galiza se dotara naquel momento, dá conta con datos de arquivo
a publicación A Nasa Terra nonº extra
adicado a Castelao e Bóveda. Xa era
coñecido en parte este labor. Bóveda
levaba ao día todo o traballo do partido; era o "motor de explosión" do
PG. Frente aos que querian facer do
partido un grupo minoritario para cul-

CASTELAO

E

BÓVEDA

I .R M A N S "
tivar a mente do país, Bóveda actuou
de activista de masas e o partido multiplicouse. la camiño de alcanzar amplas capas populares, especialmente
campesiñas e da clase urbana mercantil e artesanal. A enerxia de Bóveda na elaboración do Estatuto autonómico plebiscitado en 1936 é moi
coñecida. Del foi xa parte do proxecto
do Seminario de Estudos Galegas.
Del a forma definitiva que aprobaron
os alcaldes na asamblea de Santiago
de 1932. E del son os estudos de profundización publicados en A Nasa Terra nos anos seguintes á aprobación
compostelá, estudos analizados agudamente polo catedrático X.M. Beiras
na sua obra "Por unha Galicia liberada" ensaios de economía e política,
Bóveda acredita unha mentalidade
moi progresista dentro do pensamento económico daquel tempo e
defende unhas competencias económicas para Gal iza que terían de superar os teitos estatutarios , incluso os
sinalados no estatuto de 1936. Sen
dubída estaban por enriba de canto
autorizan os do actual estatuto
autonómico.

Un cristián comprometido coa súa
Terra
O comportamento altamente avan-

zado de Bóveda como militante cristián amósase en varios sectores da
súa actividade. Practicaba un catolicismo fondo e sacramental a nivel
persoal e familiar. Dentro dos debates
do PG. un dos aspectos mais conflictivos era o da "aconfesionalidade " .
Políticamente tanto Castelao como
Bóveda defendían que naquel momento debiase mantera unidade partidaria do nacionalismo: non había
base social que suxerise outra cousa.
Castelao previa certamente que iso
só era unha táctica coxuntural. Para
manter esa unidade compria un ha solución relixiosa coxuntural : a aconfesionalidade. Bóveda foi lúcido nesa
posición. Soupo comprender a opinión dos que pensaban que era mellar para o catolicismo a afiliación a
partidos democristiáns, pero co-idaba
que en Gal iza e naque! momento non
era iso, nen esexíbel nen práctico. A
sua militar:ic:ia cr_istiá facíase compatíbel coa m1l1tanc1a nun partido democrátic<;>, claramente antifascista, respetuoso na praxe coas ideoloxias e
defensor a ultranza da sociedade galega sometida ás tiranias politicas e
sociais. Poucas posicións cristiás había no Estado español naqueles tempos tan lúcidas. Pero tampouco a
postura de Bóveda é un caso isolado.
Coincidía coa que defendían cristiáns
como Bergamin e militantes como os
escritores de Sprit.
A morte selou unha vida ardente e
vigorosa. Bóveda tivo oportunidades
de fuxir da cadea, pero pensaba que
os tribunais serían xustos e a súa vida
era impoluta. Non calculara a fondo o
grado de fanatismo dos sublevados.
Bóveda recebe os sacramentos de
man dun P. franciscano e conta coa
compaña doutro frade o P. Luis . Así
vai ao martirio por Gal iza e a súa conciencia de dignidade e de liberdade.
Bóveda foi un astro luminoso no firmamento de Gal iza. Xuntou a valentía
á técnica, a gracia xuvenil á madureza
mental , a fe cristiá á defensa do seu
povo . Bóveda verdadeiramente é a representación do honor galega .
Francisco Carballo
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Entrevista a Mini e Mero

"lluenlla", oespirito de "voces ceibes"
Mini e Mero foron hai anos os principais líderes de·
Fuxan os ventos, posiblemente o mellar grupo de
música popular galega que ten existido, e desde lago
o que máis calou na xente ¿ Quén non coñeceu a
"Fuxan os ventas"?, "O tequeletequele", "Sementeira ", "Quena soubera cantar", ... convertíronse caseque en lugar común, da música galega, sobre todo
nos anos da transición
Problemas que non merece a pena comentar agora
dividiron ó grupo. Pero cinco anos despois da derradeira gravación de Fuxan, Mini e Mero, con novas
compañeiros e cun novo grupo chamado Quenlla,
sorpréndenos cun novo disco -o primeiro deste
grupo -, na mellar liña de Fuxan, co xenuino espírito
que animara aquel grupo. Con eles tivemos unha
conversa o mes pasado en Lagoa (Lugo).
- QUENLLA vén sendo en galega
un canle para conducir auga, para
vós síñifica tamén sen dúllida un
canle para expresar o que levades
dentro, ese fondo sentimento galega
e popular, do que déstedes mostras ó
longo de tantos anos. ¿Por qué logo
este novo disco?
- (Mini). " Os tempos ainda non son
chegados " , que así se chama o disco,
sal á rúa porque todo grupo ten que
facer un trabal lo, e o obxetivo é que se
materialice nun disco. ¿Por qué este
disco? A nós moveunos sempre o intento de cantar para a nasa xente,
canta-las alegrías, tristuras e problemas que padece o naso pobo. O disco
vai cargado desa problemática porque
tras
cerca
de
cinco

"Quenlla" nunha actuación

anos de silencio, neste momento non
se berran as verdades, anque hai moitos grupos galegas. Desde que ternos
"Autonosuya" e chegou a democracia todo parece ir sobre rosas, pero os
problemas seguen estando aí: seguimos ten do os mesmos problemas e os
mesmos enemigos do pobo que tiñamos no franquismo.

- Entón ¿pensades que a música
galega de hoxe esqueceu a palabra
de alento e de denuncia, e vós querédela recuperar?.
- (Mero). Se segu'iran os cegos palas feiras, seguro que criticarían tantas burradas como seguen facendo.
Hoxe hai un silencio moi grande en
Galicia, non hai cegos que canten as

causas, e nós queremos asumi-lo seu
papel como cantantes, titiriteiros e
todo o que faga falta. Oeste xeito,
neste disco collimos textos de xente
que soubo falar verbas de denuncia e
puxémoslle unha música que tivese
que ver coa música galega, empregando romances vellos ou músicas
novas. Acudimos a Daría Xohan Cabana, Manuel María, Celso Emilio; e
recurriremos a todos aqueles poetas
que coidamos cantan a verdade de
Galicia que está tan calada e acochada, ata o punto que mesmo moitos galegas non a coñecen. A pesares
de ser unha materia obrigatoria o ensino do galega, non se cumpre e séguense poñendo " peros " á xente que
se expresa na nasa língua; o medio
(Pasa a páx. seguinte)
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rural segue asob~llado
e mesmo con pengo de
perde-la súa cultura. Nós hoxe coidamos que polo menos ternos " o dereito
ó pataleo", e queremos exercelo.

- Veño de oi-la vosa nova gravación e quedei tremendamente impresionado sobre todo por esa cara que
é un canto a Galicia, con texto de Manuel María. Pareceme excelente, pero
quizais un pouco duro. ¿Como coidades que vai acolle-lo público o voso
disco, sobre todo os mozos que son
os que os mercan, esa mocidade
"post-moderna" a quen estas causas lles sonan a rollos que non van
con eles?.
- (Mini) . Nós vivímo-la época dos
Beatles, Elvis __ _, e asimilamos esa realidade, pero asimilamos tamén outras
coma un espírito de utopía, de crer
que podían cambiarse as cousas, as
estructuras, a sociedade. Négome a
crer que a sociedade actual sexa tan
tonta como para entender só o postmodernismo que renega de todo iso;
esta mocidade, coma a de tódolos
tempos, está aberta. Non sabemos
como acollerá este disco un pouco
"carroza"
" de
carrozas
galeguistas"-. Será ben acollido por
aqueles que aren por ese camiño e
será rexeitado por outros. Pero a min
non me preocupa nada. Este disco
expresa o que nós pensamos e queríamos dicir con liberdade hoxe en
Galicia.
- O escoita-lo disco eu volvín sentir no meu corazón os sentimentos
daqueles anos de loita e ilusión que
non esmoreceron; pero un $ente morriña daqueles poemas e aquelas
cancións e escoita unha e outra vez
os discos de Voces Ceibes. Oímos
dicir que tivéstedes algunha tala con
mozos sobre estas cousas e douvos
a impresión de que non se aburriron
·
moito.
- (Mero) . Certo , fixemos recentemente unhas charlas sobre a música
tradicional e a problemática de Galicia, temas recollidos nas nosas cancións; e a acollida que tivemos déunos mostras claras do interés de moitos mozos por isto. Nalgún lugar iamos para unha tala dunha hora e botamos dúas, o cal quere dicir que ese
día priváronse de ir de discoteca ou
de "ligue" e quedáronse con nós; o
que significa que os mozos tamén teñen sensibilidade para estas cousas.
- Unha última pregunta ¿a música
galega traicionou a súa razón de
ser?.
- (Mini). En principio , penso que
neste país calquera pode crear cando

Omedo da droga
Non hai moítos días que me atopei con
Lucas tomando unha copa nun dos abundantes bares das rúas dos nasos pobos.
Encerellámonos nunha longa conversa e
os temas ían mudando coa mesma facilidade con que se volvían enche-los vasos
de viña ata que á última hora aparecemos
talando da droga:
- Se algo hai hoxe -resumo a Lucasverdadeiramente malo é a droga. Caer
nela é o,peor que lle pode pasar a unha
persoa. E o cáncer da mocidade.

Foto que preside a portada do disco

queira como queira e o que queira: A
liberdade ante todo. Pero hai certamente poucos grupos que tan música
tradicional; 'son os xornalistas e "certos entendidiños " que ternos neste
páis os que poñen carteis a tal ou cal
grupo ou cantante. A música galega
esta saíndo da música tradicional; hai
unha música tradicional bastante ben
delimitada e hai outra por facer que
está tatexando , a que pasa pola música celta, polo falso rock galego ... ,
pero en realidade a música galega
que se fai hoxe non ten moitas raíces.
Ternos de todo, desde corais que desvirtúan a música tradicional mistificando e sofisticando esa música, facendo unhas polifonías extrañas, ata
a música da " movida viguesa " que eu
claramente vexo como ref.lexo dunha
mocidade marxinal que se expresa
como sabe e como pode, pero que
está manexada pala publicidade, a
prensa, as casas de discos, etc. que
teñen a pluma na man e deberían ter
outras causas.
Nós irnos facendo o que podemos
nun país onde se nos negou o entendemento da nosa propia música, porque estamos nun país xordo e coxa e
medio cego de moitas causas. Nunca
se nos ensinou música galega; o que
sabemos aprendímolo polos camiños, de xeito autodidácta e chea de
erros. Os que sí podían facer música
galega en condicións non a tan , adícanse a out ros estudios de rata de
biblioteca, e .... que sigan facendo por
moitos anos.
Ogallá que o disco de Quenlla sexa a
alborada dun novo mencer para a música
galega. Ogallá va/temas vibrar coma nos
vellos tempos o facíamos con " Compa ñeira ", "lrmáns" e tantos outros títulos.
Victorino Pérez Prieto

Lucas é un rapaz de 17 anos , portugués,
que emigróu de Portugal porque , ademáis
de non aguanta-la escala , aló non tiña
onde gañar cartas para " situarse ben na
vida " e poder poñer ben á súa nai , que
trabal la de camareiro 1O horas diarias sen
ningún día libre e sen Seguridade Social ,
que cobra 20.000 pesetas , que estivo un
longo tempo da conversa laiándose do
que botaba de menos a súa nai , de que era
un desgraciado que nacera con mala estrela, que se sentía só .. ., e que na súa cabeza o gran problema é a droga.
Cando estaba de noite cavilando na
cama sobre do acontecido , tiven por un
momento a sensación , ó millar incerta , de
que o pensamento de Lucas está bastante
xeralízado (escóitense as conversas da
rúa e véxanse as grandes cantidades de
artigas e programas eneal da droga) e non
puiden evitar preguntarme : ¿cál será o
proceso polo que un problema se converte no gran problema a pesar de estar
vendo ou vivindo problemas que nos afectan ou afectan obxetivamente á humanidade en meirande número e intensidade?
¿Quen estará tan interesado en que a
draga sexa o PROBLEMA? . Non pretendo
agora respostar estas cuestións nin
analisa-lo mundo da droga nestas liñas ;
limítome a plantear un problema e cada
quen que dea a resposta que lle pareza.
Volvendo con Lucas , supoño que sería
moi descabellado que alguén interpretara
a súa insistencia en deixar claro que él
nunca probaría a droga, que sería o peor
que lle podía pasar, como unha maneira
inconsciente de dicir:
- Axúdame; por favor drógame ; faime
alucinar cun mundo onde non me exploten , onde non teña que andar desesperadamente tras dos cartas para poder ser
" alguén " e " poñer ben " a miña nai , onde
non teña que estar só días e días sen ninguén que me bote unha man, onde non
engañen á meirande parte da mocidade
con promesas de felicidade que lago se
volven paos e frustracción , onde as leis se
fagan desde as primeiras necesidades das
persoas e non desde os negocios nin
desde os sillóns, comidas de traballo ou
"e leccións " de narcisos xenocidas que se
arrogan o poder de dar premios e castigos
según lle fagamos a venia ou non á sua
moral , á súa escala de valores e a súa
filosofía, un mundo onde ...
Ramiro
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O CAMPO

Os pagos fraccionados
O asunto do IVE trouxo unha pequena revolta á calmosa administración coa que a maioría dos labregos
levaba ata agora a súa explotación. De pronto hai que
solicita-las etiquetas de identificación fiscal, hai que
mercar e atende-lo libro de ingresos por ventas, hai que
face-los pagos fraccionados e, en certos casos, hai que
face-la declaración sobre da renda. De primeiras é un
problema, pero os labregos débense ir atacendo a estas tramitacións que cada vez iranse tacendo máis normais, e coa normalidade iranse facendo máis fáciles
tamén.

-- -

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS
PER SONAS FISICAS

--

-

AD MINJSTRACION DE HACIENDA DE

(Empresa11os, p1ofes101lales y artistas)
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(SISTEMA SIMPLIFICADO)

¿Que son os pagos fraccionados?
Os pagos fraccionados non se deben confundir co
pago derivado da declaración sobre da renda. Son
dúas causas diferentes, anque as dúas teñen que ver
coa declaración sobre a renda e as dúas talan de pagar.
Os pagos fraccionados son unha especie de imposto
por adiantado que Facenda tai sobre os ingresos habidos. Lago devolveraos ou non, segundo dea positivo ou
negativo a declaración sobre da renda.
A declaración sobre da renda faise unha vezó ano. O
día 5 deste mes de xuño acabou o plazo de presentar.
Os pagos fraccionados fanse dúas ou catro veces ó
ano, según o sistema que se escollese, o normal ou o
simplificado . A maioría dos labregos escolleron o simplificado, e, polo tanto, eses pagos fraccionados deberanse facer dúas veces ó ano, un ha vez vencidos os seis
meses correspondentes: para o 1º semestre pódese
pagar desde o 1 de xullo ó 5 de agosto; para o 2º
semestre, desde o 1 de xaneiro ó 5 de febreiro.

¿Como se fan os pagos fraccionados?
O máis difícil dos pagos fraccionados é que hai que
pagar; polo demáis o sistema e moi sinxelo; simplemente hai que adquirí-lo impreso correspondente na
Delegación de Facenda (o impreso é o 130, así cómpre
pedilo), cubrilo, e con el cuberto presentarse na Delegación de Facenda ou na entidade bancaria a traveso
da cal un queira face-lo pago.
Para cubrilo calquera labrego pode tacelo, sen acudir a ningunha xestoría ou persoa, que lóxicamente
cobrará o seu. Estes son os pasos que cómpre dar:
a) Identificación: A primeria parte do impreso 130
tala dos datos de identificación da persoa que fai o
paga fraccionado. No canto de todos eses datos non
hai máis ca poñer alí pegada unha das etiquetas de
identificación fiscal.
b) Devengo: Na parte dereita superior desta folla hai
un cadriño titulado " devengo " , onde se debe consignar o ano e o período:
Exercicio: 8,6; Periodo: 1,5; ou 2,5 (1 º semestre ou
2º).
c) Liquidación: No caso dos labregos, neste apartado
non hai que cubrir máis que a letra A. ¿Como? Primeiro: súmanse os ingresos que deberán estar consignados no correspondente libro de ingresos do labrego.
Se estamos no 1º semestre, súmanse os 6 meses; se
estamos no 2°, súmanse os 12 meses.
Segundo: Se o resultado é menor a 2.140.000 entón
multiplicase polo coeficiente 0,004713; se é maior ca
eso, entón multiplícase por 0,0117825. E dáno-la canti-

Ven1asdesdem1c1odeleierc1c10 ......... .
CUOTA I º )

!]]

1 1

Emp resanos, Prnrei10nalM o All1stai en Estimación Ob¡e11va
Singular (SISTEMA NORMAL)
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dade a pagar. Por exemplo, se os meus ingresos suman
no 1º semestre 325.000 pts., o meu pago será 325.000 x
0,004713 - 1.531 pts. Se os meus ingresos son de
3.000.000, o meu pago será 3.000.000 x 0,0117825 35.347 pts.
Terceiro: ¡Moita atención!, se o que vou pagaré o 2º
semestre, neste caso deberei tace-lo cálculo de todo o
ano, e lago restarlle o que xa paguei polo 1ºsemestre.
Exemplo: se os meus ingresos de todo o ano suman
730.000 pts., deberei pagar: 730.000 x 0,004713 - 3.440
pts. Pero se no 1ºsemestre xa pagara 1.531 pts., agora
terei que pagar 3.440 - 1.531 - 1.909 pts.

d) Outros detalles: Na parte inferior esquerda hai un
apartado titulado "negativa"; no caso do labrego que
se escolleu ó réxime especial agrario, sistema simplificado, non ten que poñer nada aquí.
Na parte dereita, abaixo, debe consigna-lo sistema
de pago escollido: se directamente en Facenda, ou a
traveso dalgunha entidade bancaria; o número da
canta propia e o importe do pagado. Finalmente deberá
fechar e firmar este impreso na parte máis baixa do
mesmo, nó recadro correspondente. E máis nada.
Repetimos: Esto non é a declaración sobre da renda.
A declaración sobre da renda taise unha vez ó ano.
Faise en maio polo ano enteiro anterior. A declaración
sobre da renda deste ano 1986 tarase en maio do 1987.
Se tacémo-la declaración sobre da renda, e nos sale
negativa, entón devolveránno-lo importe destes pagos
que lles adiantamos; o malo é que para que nolos
devolvan, teremos que tace-la declaración da renda,
causa que costa o seu se o tacemos nunha xestoría. E
entón irá o roto polo descosido.
Manolo Regal
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Castelao Sempre
OS ALBUMES DE GUERRA (3). "Atila en Galicia" (1937)
O segundo dos Albumes de Guerra de
Castelao foi publicado en Valencia en Xullo de 1937, á beira podemos olla-la adicatoria de Castelao, verbas que quixeron ser
proféticas pero que el non as ve ria facerse
realidade . Ogallá nós si algun día O Comité Nacional da C.N.T. (Central Nacional
de Traballadores) encargouse da edición ,
engadindo unhas liñas na última páxina:

ocasións con pequenas variantes. Ollade
agora estoutra, mais sobrecolledora aínda:
" Pra que ergan o puño " . Dous gardas civís
sorrín con expresión sádica mentres sosteñen a un home desvanecido , a quen lle coutaron as máns . Castelao non se definiu nunca
como comunista , pero recoñeceu o puño erguido coma un símbolo do pobo que loita
polos seus dereitos asoballados, e así o reflexou en mais dunha ocasión.

''Todo se ha levantado sobre sangre. Y esta
sangre derramada a raudales por los bárbaros
que asolaron Galicia, que cubrieron de dolor y
verguenza sus prados floridos ... es el lagar de
amor y de odio donde se amasa una raza
nueva. Campesinos, obreros, intelectuales .. .
que caisteis bajo el galope del Caballo de
Atila ... Vuestro tormento no será estéril, vuestros hijod vivirán en un mundo más libre y más
dichoso ".

Victorino Pérez

~

As dez láminas deste álbum seguen o
estilo do primeiro " ("Galicia mártir"). Debuxos a tinta china mezclada con auga,
sobre papei sepia , realistas , pero de fondo
e dramático expresionismo. No número
237 reproducíamo-la impresionante lámina que leva por título " O paraíso fei1 xista " , tema que Castelao repet1u noutras
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Matilde Vázquez
Pablo Rodríguez (" Oitabén " )
Primitivo Iglesias
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* cartas ó meu sobriño
Querido sobriño:
Xa temas talado do asunto algunhas veces, sen embargo
vexo que va/ves a el unha vez máis. Caído que non é
necesario que che repita outra vez que eu nas cartas que
che mando o único que fago é expoñerche o meu punto de
vista.
Non me parece moi ben -xa cho dixen - que esteas tan
interesado en facer crer a xente que non ere, e non me
parece recomendable porque na maioría dos casos é
perde-lo tempo e da-la lata á xente.
A fe é un don gratuíto, é algo que se ten palas boas e que
non todo o mundo ten. Non é moi correcto, pero podese
comparar a un ha canción, hai xente á que lle gusta exente á
que non lle di nada ¿a que nunca intentaches convencer a
un amigo de que lle guste unha canción?, normalmente
aceptas que teña gustos diferentes ¿non?. Pois no de crer
ou non crer é lóxico tace-lo mesmo.
Xa te estou oíndo preguntar: "Pero se non ere ¿como se
vai salvar". Caído que ese identificar crer con salvarse e
non crer con condenarse é un grave e profundo erro que
aínda segue vivo nas crenzas de moitos cristiáns.
A fe é algo que non depende só de cada quen. Hai xente á
que lle gustaría crer e non é capaz, non pode. Paréceme
que poñer a Oeus separando entre os que creron e os que
non creron é estupidizalo, é facer un Oeus moi curto de
vista e demasiado xuíz inquisidor.

Crer é un ha axuda para vivir, é posuír outra visión da vida,
é dar/le un sentido, é trabal/ar polo amor e pala fe/icídade, é
camiñar cara a construcción de algo mellar: o Reino. Crer é
bo, é un alivio, unha axuda, unha descarga. Os que pensan
que crer é condición imprescindible para salvarse tamén
identifican a fe cunha carga, cunha limitación, cun conxunto
de pesadas /eis. Paréceme que Oeus é bastante mellar do
que nós poidamos pensar e vai por outros camiños. /so de
ter que facer algo desagradable (crer) para conseguir algo
bo (salvarse) é lóxica humana, pero pensemos que en
Oeus non entra o elemento "desagradable, así que crer
sería algo agradable para chegar a algo máis agradable
aínda.
A fe que oprime non é boa causa, eu diría que nin siquera
é fe, parece máis ben paranoia. Se as túas crenzas son un
peso tira con e/as, a fe ten que ser liberadora, senón non
serve.

Non podemos reducir todo a esa condición: "Tí eres en
min e entón eu sálvate". Deus non pode ser tan raquítico
¿non che parece?
Agarimosamente, O TEU TIO SINGALA
P. S. "Esta muller era pagana, un ha sirofenicía, e pregábal/e que librase á súa filfa dun espirito malo" (Me. 7,26)

><-----------------------------------------~-----------------A.- DATOS XERAIS
Denominado tamén avutre sabio, este viaxeiro necrófa§O
chega a Península entre febreiro e marzo, para se reproducir nos nosos hábitats, emigrando despois a Africa, onde
quedan os inmaduros, polo que á nasa terra só voltan os
reproductores. A súa estampa é inconfundible, aínda que no
seu vóo cabe a posibilidade de confundilo coa cigoña; pero
a longura do pescozo e patas desta aclaran calquera dúbida. Os exemplares adultos teñen a pelica dos tarsos e da
cara de cor amarela; a plumaxe é branca, agás nas rémixes
primarias. Os inmaduros, a parte de seren de cor escura.
teñen os tarsos e a cara azulados. A parella elixe principalmente gretas dos farallóns rochosos para fece-lo niño con
garabullos que forra con la e pelo. Excepcionalmente pódeno facer nas árbores.
Entre marzo e abril pon de 1 a 3 ovos, que chocan entrámbolos dous en 40 - 42 días.
B.- TÉCNICAS DE CAZA (NECROFAXIA)
O mesmo cós outros avutres depende en gran medida dos
cadavres dos animais; e aínda que é capaz de esgaza-la
pelica dos animais mortos, é un dos primeiros en chegar
para comérlle-los olios e demclis partes brandas.
Co seu continuado vóo de observación tamén descobre
ourizos cacheiros, gatos, sapos, etc. atropelados nas estradas e mesmo peixes mortos, que tamén contribúen á súa
dieta alimenticia.
Pero polo que é máis coñecido é polo seu costume de
comer ovos. Se estes son pequenos, cólleos co peteiro e
escáchaos contra o chan; mais, se son grandes, armáse
dunha pedra e empréndea a cantazos co ovo ata lograr
fendelo e así poderlle chapa-lo seu contido.
C.- ANECDOTARIO
Este avutre gustaba tanto da presencia humana coma a
cigoña. Así, hai menos de 50 anos, aínda sobrevoaba os
tellados e rúas de varias poboacións ibéricas, pero a estupidez do " Horno sapiens" pagoulle o seus servicios de basureiro con tiros de escopeta. E hoxe en día esta alianza
quedou definitivamente rota.

D.- ACTIVIDADES
1.- ¿Sabes se cría na túa localidade?

2. - ¿Cal é a túa opinión sobre o comportamento do
home con esta e outras especies da nasa fauna?
3. - Compara as siluetas do adulto e do inmaduro coa
da cigoña

o

4.- Destes tres esquemas; ¿en cal consideras que o
avutre branca tira a pedra correctamente?

o
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A Guerra Civil en Galicia
, Fai 50 anos, o 18 de xullo de
1936, tivo lugar un _pronunciamiento militar contra a República
que será o primeiro episodio
dunha longa e dura guerra civil.
En Galicia, o exército vaise impoñer en pouco tempo, ata o punto
de que a finais do mes de xullo
tiña prácticamente dominada
toda Galicia.
Sen embargo, houbo resistencia e a victoria dos golpistas costou centos de mortos.

50 anos despois -

des "as vilas son doadamente
controladas, así caen Ribeira, Vilagarcía, Betanzos, Sarria, etc.
nunha acción xa sen atrancos".
Polo devandito e só fixándose
nas datas é claro que a resistencia foi pouco menos que simbólica; sen embargo non sería xusto
co~ que morreron neses primeiros días da guerra dicir que Galicia aceptou pasivamente o
pronunciamento.

O pronunciamento e a
resistencia

mos condenaron a marte ós xefes
militares fieles á República, gobernadores, alcaldes, presidentes das diputacións, dirixentes
sindicais, republicanos ...
Máis tarde comenzaron os paseos nocturnos e as depuracións
e correos, telégrafos, na universidade, nos institutos e nas
escalas.
Coma recolle o xa citado Prof.
Barreiro é o terror azul, segundo
Costa Clavel!, ou unha misión de
saneamiento, segundo a prensa
católica da Coruña.
A resistencia guerrilleira

Ó coñecerse

os acontecementos de Marruecos, o 18 de xullo as
forzas de esquerda da Coruña reúnense e deciden fortificar, entre
outras zonas, o Goberno Civil
para o caso de que o exército decida sumarse á rebelión. O día
vinte o exército sae á rúa e o Goberno Civil · réndese despois de
ser bombardeado. A loita dura só
dous ou tres días e o exército
controla a cidade.
O día vinte Lugo e Ourense, xa
estaban nas mans do exército,
mentras que Vigo e Tui resistiron
dende o 20 de xullo, no quemorreron oito civís, ata o día 26.
O exército non sai rá no Ferrol
ata o 23 porque os mariñeiros negábanse a declara-lo estado de
guerra. Unha vez sometidos, a cidade será controlada polos sublevados en pouco tempo.
Inda que en Santiago organizouse certa resistencia, ·a 20 os
soldados saen á rua e toman a
cidade coma nos outros casos.
Coma afirma o Prof. Barreiro
Fernández, dominadas as cida-

Este tipo de loita durará moito
máis que a Guerra Civil, pero comenzará nos primeiros anos da
guerra cando unha serie de xente
contraria ó novo réximen tense
que botar ó monte despois do
triunfo do exército ó que nos referimos máis arriba.
A reunión dos homes da esquerda na Coruña para organizala defensa da República ante as
noticias que viñan de Marruecos,
a chegada a esa cidade dos mineiros de Lousame e Viveiro nun
intento de recuperala, a resistencia en Montarte donde se organi-:
zou sen éxito a reconquista de
Lugo, a loita de 6 días en Vigo e
Tui, a posicións dos mariñeiros
ferrolans ou do comité cidadán
de Santiago son algunhas mostras da resistencia dos defensores da legal id ad e vixente e sufriron a represión dos vencedores.
A represión

Unha serie de xuicios sumarísi-

Son .nacionalistas, comunistas,
anarquistas, socialistas, membros dos sindicatos ou republicanos, que co apoio dos paisanos
ou con atracos de subsistencia,
inda que non forman un ha guerrilla moi organizada nun principio,
tratan de loitar pala República
con accións contra persoas do ·
novo réximen ou contra algún
cuartel.
Desta primeira época de loita
guerrilleira conecense nomes
coma Fresco e Maletas en Vigo,
Pérez Dopico, Manuel del Río,
Neira Fernández no norde da Coruña, Terrón en Lugo, etc.
For
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Hai que bendicir ben
Se non foi bendicido a tempo
algo que debería estar bendito,
recordámolo aquí para, de paso,
lembrarmos tamén que hai verbos, coma xa dixemos outras semanas, con dobre participio, o
segundo dos cales funciona
coma adxectivo.
Agora irnos a outra cousa: porque, bendicir évos ben dicir. lsto
significa que hai que dicir ben o
verbo, que se conxuga o mesmo

có verbo dicir, cousa que non se que quizais me desdiría dalgunadoita facer.
has causas, pero non predirás
que
me vou equivocar, non sexas
Así, por exemplo, o que hendí a
meigo,
porque se o predís, a túa
un fil lo fai unha boa obra, se é que
o bendixo de corazón. Os que predicción podería ser falsa.

bendín son boas persoas; non así
Como podedes ver, bendicir,
os que maldín. Por iso collín eu contradicir, desdicir, maldiCir e
esta determinación: endexamais predicir son verbos derivados de
maldirei a ninguén e sempre ben- dicir e a Normativa dinos que hos
diría a quen se me puxese ó meu habemos de conxugar coma el.
Aínda que _n os resulte algo extraño de primeiras. Hai que se
Se me contradís moito , penso afacer a dicir ben, a ben dicir.

alcance.

VERBAS DE ALEXANDRE º
BÓVEDAPOUCOANTESDE
MORREA FUSILADO
A miña patria natural é Galicia, árt1oa
afervoradamente. Endexamáis a traicionaría, aínda que se me concedesen séculos para vivir. Adóroa ata máis alá da
miña morte. Se entende (o tribunal) que
por. este amor entrañábel me debe ser ·
aplicada a pena de morte, recibiréina
como un sacrificio máis por ela. Eu fixen
canto puiden por Galiza e máis faría se su
poidera. Se non podo, atá me gostaría
morrer pola miña pa~ria...
·
A miña morte servirá mesmo para ensino dos que non consideran a nosa loita
tan rexa como a das outras nacionalidades. En adiante non poderán decir que
non soupemos defendela a costa da
vida! ...
Quedan tantas cousas por· facer . na
nosa Terra! Qué labor fermoso ...
{1936)

O vintecinco de xullo
Día da Patria Galega,
e unha semana antes,

cincuenta anos de Guerra.

0

Non é botar leña ó lume
se no naso semanario
tacemos /embranza hoxe
dese triste aniversario.
Cristiáns galegas que somos,
temas fresca a memoria
non por mante-/a xenreira,
mais por ser fieis á historia.

Alexandre Bóveda foivos
mártir da ga/eguidade:
morreu coa súa fe cristiá
pala nasa irmandade.
Foi fusilado soamente
por manterse fiel ó pobo:
nada máis por ser galega
perdemos un home novo.
A vida, paixón e marte
de Alexandre é un arrepío,
pero a súa fe galega
e pra nós un desafío.
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