" ... e non vale empuxar"
¿Qué caeu co muro de Berlín?. ¿Cómo
chamar/le a ese terromoto que o derrubou
o pasado día 9 despois de 28 anos? Gorbachov e Perestroika certamente, e seica
tamén afogo económico (en parte) pala
sangría de gastos militares e seica agotamento dun sistema protector e paternalista que resulta tamén opresor.
Postas a sermos optimistas pode chamarse tamén, madurez duns pobos que
reclaman liberdade e paz.
E en clave pesimita ¿como chamar/le?
¿O triunfo de coca-cola sobre o intento de
construcción dunha sociedade socialista
sen explotación do home polo home?.
E certo que esa sociedade socialista ata
agora era aínda pouco madura e si algo
adolescente, según cómo, xota, demasiado fiada da racionalidade·e desconfiáda
de todo o mundo que non fose o seu e por
isa tamén agresiva. Pero tamén é certo
que é un intento serio de superar un sistema inxusto como o naso capitalismo: el
é en boa parte responsable dos 8 millóns
de pobres en España, dos 40 en Europa e
dos dous tercios da humanidade no
mundo. Del naceron, non o esquezamos,
duas guerras mundiais.

¿QUECAECO
MURO DE BERLIN?

¿Poderá evolucionar o socialismo comunista a unha democracia sen esnaquizarse o seu sistema? Oxalá, pois no
mundo non comunista hai muros peores
có de Berlín porque matan máis: explota ción do mundo sur empobrecido polo rico
do norte, barreiras arancelarias, leis de
emigración, carreira ornamentista, fame .. .
Alegrámonos coa apertura de Berlín
pero non podemos menos de lembrar
aquel debuxo de Castelao no que un nena
.(·é;?~/) calzado con zocas lle dicía ó que xogaba
ff8 JL descalzo con el: "e non vale empuxar".
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s elefantes son hechos
grandes que comen
herba a esgalla, non hai
quen os pare cando se
botan a correr e teñen unha vista
fatal. O peor s:m estas dúas últimas características combinadas
que provocan unha explosión de
enerxía cega no medio e medio da
selva, unha masa brutal e imparable que só ve, e borroso, o que ten
a menos de dous metros da súa
trompa. Por eso parados poden
resultar simpáticos, facer graciñas c?s nenas e inspirar ternura ós
maiores, pero a trote son certamente temibles.

O

Un elefante político será algo
semellante pero en político, esto
é, con traxe de chaqueta e gravata, aceno grave e seguro e un
premeditado descaro no talar.
Como Manuel Fraga que, por
certo, está collepldo marcha. Así,
en plena carreira desenfrenada e
coméndose coa présa boa parte
das palabras, di querer privatizala Televisión Galega, pois seica
custa ·máis cartas dos que ingresa, como se o salto histórico
que supuxo ter unha televisión
pública propia en galega fose un
"asuntillo" máis, sen maior trascendencia, coma un servicio de
autobuses deficitario ou unha fábrica de churros con problemas ·
contables.
Fraga parece non enterarse dos

procesos históricos a longo
prazo. 56 ve segundo se deduce
da súa actitude, o inmediato, o
palmario, esto é o que está a un
palmo da súa despexada fronte.
En consecuencia corre o gravísimo risco de ignora-los cambios
que se están a producir na conciencia colectiva dos galegas,
cambios que marcan unha tendencia profunda e de ciclo longo.
Cambios ademais que non só foron traballados pola oposición
antifranquista, senón tamén favorecidos por certas medidas de alcance histórico tomadas pola
Xunta cando era gobernada polo
partido de Fraga, como a posta en
marcha da T.V.G.
Eses movementos de fondo e
afortunadamente tamén lle afectan a el que agora fala por veces
en galega, pide o voto con letra
manuscrita en galego e reivindica
o pensamento de Alfredo Brañas.
E non vale dicir que no fondo
sempre foi así. Sen ir máis lonxe,
no 66, cando era ministro de
Franco, non consentiu que se
transmitise por Radio Juventud a
misa en galego alegando razóns
cativas e, por suposto, nada
"rexionalistas".
Pero a historia avanza, e os elefantes con ela, ou cando menos,
seguindo as leis da evolución,
adáptanse ós novos tempos.

E, ci CON <DUÉ

CAllÁ t:Sm~

- Para o ano 1990 o precio de IRIMIA será de 1800
pts. para a suscripción anual. O número salto valerá
así 75 pesetas.

OS' CRiSTiRWS
H'RS NOSAS
ElE.CX!í<:ft.JS
~ALEGAS

?

· Hai 3 anos que IRIMIA non subía o precio
· Desde entón aumentamos· considerablemente en
formato e en páxinas .
· Neste tempo o custe de IRIMIA dobrouse
- Os que domiciliastes o pago non xirede-los cartas: xa cobraremos nós.
Gracias pala vasa colaboración
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BOA NOVA

Manolo Regal/Ramón Raña

,

Comunismo, capitalismo, fe

A ollada dos pobres é a que xulga ós sistemas políticos. A ollada dos pobres é a que
xulga as lgrexas.
PAL~BRAS

DE

unha nova, que xa non o vai
senda tanto, pala frecuencia
coa que aparece nos medios
de comunicación: os países
do leste, os países que chamabamos
comunistas, están dando un xiro sorprendente, inimaxinable sequera hai
tan só un ano. Primeiro Polonia, lago
Hungría, lago Alemania Democrática ... ,
parece coma un regueiro de pólvora
que se vai extendendo por todo o leste
europeo, e vai facendo salta-lo queparecía un bloque compacto e impenetrable. Tras de todo isto un gran home, M.
Gorvachov, e tras diso unha conciencia
humana colectiva que non se sinte cómoda senón na liberdade.

E

A lgrexa e o comunismo nunca se
levaron ben. E atrevémonos a dicir que
a fe cristiá e o comunismo non tiñan por
que se levar tan mal; polo menos non
se debería levar peor que ca capitalismo occidental, que tanto axudou a
estraga-lobo espírito cristián, infectándoo do seu contrario máis directo, os
cartas: "Non podedes servir a Oeus e ó

:IGREXA

Capitalismo e comunismo

diñeiro"dixera Xesús; e nós, dálle que
dálle, facendo virguerías de todo tipo,
incluso
teolóxicas,
para
poder
demostra-lo indemostrable; que Oeus
e os cartas se levan moi ben.

O comunismo rechazou cáse sistemáticamente a fe, ás lgrexas, porque
eran as que lle recordaban a súa gran
ausencia na concepción do home e da
sociedade: pecharse nas catro paredes deste mundo, deste carpo, desta
economía. E a fe, as lgrexas, rechaza ron ó comunismo porque era o que
maiormente //es recordaba a súa gran
tentación e pecado: converte -la fe nun
adormecemento da xente, que favorece toda e/ase de abusos e renuncias .
En vías de solución o conflicto lesteoeste
(comunismo -capitalismo) ,
queda aberto o conflicto norte-sur (países desenro/ados -países subdesenro lados) , moi anterior a aquel, e moito
máis preocupante para unha recta con ciencia cristiá .

REMOENDO

O

EVANXEO

O "rei" crucificado
(Festa de Cristo Rei. 26 de novembro).

"Este é unha das razóns palas que a doutrina social
da lgrexa adopta unha actitude crítica tanto fronte ó
capitalismo liberal coma fronte ó colectivismo marxista.
En efecto, dende o punto de vista do desenrolo surxe
espontaneamente a pregunta: ¿De que maneira ou en
que medida estes dous sistemas son susceptibles de
transformacións capaces de se poñer ó día, de maneira
que favorezan e promovan un desenrolo verdadeiro e
integral do home e dos pobos na sociedade actual?. De
feito, estas transformacións e estas postas ó día son
indispensables para a causa dun desenrolo común para
todos".
"Cada un destes dous bloques leva internamente
ó seu xeito, a tendencia ó imperialismo, como se
d1 comunmente, ou a formas de neocolonialismo: tentación demasiado fácil na que se cae moitas veces, como
nos ensina incluso a historia máis recente.
o~ulta,

Esta situación anormal -consecuencia dunha guerra
e dunha preocupación esaxerada, que sobrepasa o que
sería lícito, por razóns da propia seguridade- impide radicalmente a cooperación solidaria de todos polo ben
común do xénero humano, en perxuizo sobre todo dos
pobos pacíficos, privados do seu dereito de acceso ós
bens destinados a tódolos homes".
(Xoán Paulo 11, So!licitutfo rei socia/is, 1987, nn. 21.22) .
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"A xente estaba a mirar e os xefes mosqueábanse del
dicindo:
- A outros salvounos. Pois que se salve agora el , se é o
Mesías de Deus , o Elixido. Tamén os soldados se burlaban del
e achegándose ofrecían lle vinagre dicindo:
- Se tí ·é-lo rei dos xudeus, sálvate a tí mesmo.
E había un letreiro enriba del: " Este é o rei dos xudeus ".
Un dos bandidos que estaban crucificados insultábao
tamén:
- Non es ti o Mesías?. Po is sálvate a tí e sálvanos a nós ". (Le .
23,35 ss).

Oxalá _logo veñas, Señor!
(1º de Advento. 3 de decembro).
"Estade vós preparados, porque na hora menos pensada preséntase o Fil/o do home" (Mt. 24,44) .

Para animarnos. Ven , Señor Xesús.
Para darnos esperanza. Ven , Señor Xesús.
Para salda-las feridas. Ven , Señor, Xesús.
Para enfortece-lo amor. Ven , Señor Xesús.
Para que recobre sentido o esforzo e o camiñar. Ven , Señor
Xesús.
Para que non se apague o borrallo. Ven , Señor Xesús.
Para que a irmandade se enforteza. Ven , Señor Xesús.
Para que as tebras non nos dominen. Ven Señor, Xesús.

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

O MURO DE BERLIN ESNAQUIZADO despois de dividí-lo
corazón de Europa durante
vinteoito anos, é unha mostra
m áis de que urxe revisar moi-

A ELECCION DUN ALCA LDE NEGRO para Nova
York, que rexirá os destinos de máis de sete millóns
e med io de veciños desde o
primeiro de xa neiro, é
unha nova xeira para USA.
O mesmo tempo foi nomeado Gobernador de Virxinia, un neto de esclavos,
de raza negra, nun estado
sempre conservad or e cun
oitenta por cento de raza
branca.

.

tas causas, e sobar de todo
superar a división creada pala
OTAN e o Pacto de Varsovia
que xa non teñen sentido .

AS ELECCIONS NO BRASIL
voltan a destapar o mundo de
miseria que esconde este xigante con pés de barro, e a
piques de estoupar en calquera intre. Cunha inflación
dun mil por cento, e doce mi llóns de traballadores sen terra. Dous de cada tres brasileiros viven na miseria. A violencia xorde cada día, sobar de
todo entre os campesinos que
sucumben baixo a bota dos terratenentes e do dolar. O
mesmo día ca nós, estos irmáns de tala, voltarán ás fur-

nas se non ganou nengún
candidato na cita de novembro.

UN ' CURSO DE DIRECTORES
DE TEMPO LIBRE (Especialidade
de Campamentos) vai ter lugar en
Sada-Gandarío , nas vacacións de
Nadal e fins da semana de xaneiro, convocado pala Escala Galega de Tempo Libre. Para apuntarse hai prazo limitado: ata o vinteoito de novembro . Hai sesións
de psicoloxía,
artes plásticas,
tempo
libre ,'
~s
xestión , etc. Só
('º<~ . '~ poden
a.p un~i~ tarse marores
_,~
,t:,.<tr: de
dezaoito
....,
,.
anos e xente
J' ~1 1ír, "º ..Cíe.A E
.
.
1
con experiencia
no traballo coa
xente xoven.

OS
PREMIOS NOBEL
que van ser
entregados na
Xornada dos
Dereitos
do
Home (10 de
Nadal), ofrecen a imaxe
sobranceira
do Dalai Lama, a en carnación do budísmo, que foi agasallado co Nobel da Paz, quizáis coma lembranza do máis do millón de
mortos que foron eliminados
na Chi na desde a revolución
(1949) ata as matanzas da primavera pasada en Tiananmen.

4 1

O alcalde de Nova York,
David Dinkins
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VOTAR GALICIA

PERDERONSE CATRO DEPUTADOS nacionalistas por
non presentarse ás eleccións
xuntos. Por unha banda non
se vota nacionalista: só un vi·ntecinco por cento (fronte a un
setenta e cinco en Euskadi e
un trinta e oito en Catalunya),
e por outra, estase a dar unha
división non moi racional entre BNG, CG, PNG, e PSG-EG.
Noutros países, pola contra,
está a medrar o número de votos ós partidos nacionalistas e
mesmo autonómicos. E verdade que o comportamento
electoral non é semellante
para as vindeiras eleccións.

A NOSA LINGUA NOS TRlBUNAIS vaise deixando escoitar, despois da presentación
dos códigos Civil e Penal, traducidos ó noso idioma. Cóm-

UN
CONGRESO
DE
ECONOMISTAS
ináug·urará o Pazo de Congresos
de A Coruña. Unha desas
obras xigantes que tala da
ostentación
do
poder
municipal, e non sempre
do bo gusto. A próxima
obra será un coliseo polivalente na entrada da urbe.
para rememorar as xentes
daquela época clásica. O
Alcalde da Coruña segue
agraciado polos favores do
PSOE de Madrid.

UN CENTRO GALEGO DE MEDIO AMBIENTE estase a facer en
Oleiros, froito dunha experiencia
de longos ano~ de conciendación de tódolos cidadáns, a traveso de moitas actividades: excursións, publicacións, grupos
coma Biotopo ou Hábitat. En xanei ro, o INEM e o Concello van
escomezar un curso, o primeiro
no seu xénero, para tratar animais feridos, pois neste concello
xa existe un Hospital para animais enfermos en estado salvaxe.

pre tamén ter máis en conta o
xeito e a antropoloxía do
home galego nas súas refacións coa xusticia. Por algo se
empeza ...

BUSH E GORVACHOV veranse no " Mare Nostrum ", ese
mar que axudou a facer Europa. O líder soviético xoga
con ventaxa, pois está amparado por unha teima que ten
visos de ser realidade: a unión
e construcción de Europa,
superado-los dous bloques.
Despois virá a realización da
Europa federal ou dos pobos .
Todo se andará.

CONCELLO

DE
OLEIROS

:~:

·•·
+
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A LOTERIA foise convertindo
nunha tradición das vindeiras festas
do Nadal e Reis, non só para os afecionados, tamén para todo tipo de
asociacións que ó mesmo tempo
que tan uns cartas fan chegar a súa

mensaxe ás casas. Neste intre, o
xogo preferido dos galegas é a loto
(máis dun corenta por cento) , seguida a lotería (un vinteún con oito)
e o Cupón de Cegos (un vinte por
cento).

As sinais
dos tempos

Outra
oportunidade

Por Francisco Carballo

Por Elíseo Miguélez

arecerá temerario ensaiar uns parágrafos sobre este lugar teolóxico sen recorrir a textos,·
citas e notas. Mais é tan urxente chama-la
atención sobre isto que paga a pena este atrevemento. E que o intenten moitos.

P

.

Pasaron as eleccións xerais, están a chegar as autonómicas; pasan polo ecrán os rostros e as voces de
persoeiros de diferentes ideoloxias, de diferentes proxectos. Desgraciadamente, ó menos nas xerais, eses
persoeiros máis que transmitir mensaxes, enviaban
botes de fume para continua-los efectos dos incendios
do monte; enviaban trechas enveleñadas contra os
seus adversarios. Causa de pensar. Eis o primero dos
sinais que pretende evocar: a agresividade social que
está personificada en certos líderes. De esa forma "~e
xitiman " tal realidade perigosa. Non creo que existira
unha sociedade mais agresiva que a actual. De ·ese
fondo de "marte" , de agresión, saen os malos proxectos , as chantaxes , os inmensos expolias cosque certas " multinacionais", imperios, grupos etc. saquean
os países menos avanzados tecnolóxicamente.
A chamada á paz xa resulta insuficiente; é como
acudir á auga bendita. Porque a paz parece como o
cese das guerras; estas hoxe nin son posibles, nin
terian vencedores. De aí que os agresores de hoxe
inventen outros tipos de agresións mais sutís, máis
agachadas.
E preciso un ha mobilización de todos contra a violencia. Pero tal mobilización ten que estar no só 0rganizada, senón tamén "vivida". Todos cantos vemos
estes sinais de socorro deberíamos acudir organizados, pero transformados. Superando todo "dogmatismo " en aras dunha ética da comprensión, do pluralismo , do respeto á mente e corazón do próximo. Jacques Robín dicía nunha entrevista retrasmitida pala
ANT (nº 401 , p. 17).
" Os homes son iguais nalga máis que nos dereitos
falsamente proclamados polo liberalismo económico
que enmascara detrás de grandes palabras a súa política de terrorismo económico contra os desherdados
da terra. Esa economía distributiva debe estar ó servicio dos homes e non do mercado. En canto á arde
internacional , non é posible seguir co saqueo salvaxe
do Terceiro Mundo, reproducción da marxinación interior, aínda que agravada " .
Cando lemas a estes profetas da esperanza, a estes
científicos da amistade, quedamos sorprendidos de
cómo poden sair na TV seres que só descalifican programas doutros, só aceptan como válido o propio, só
falan da súa honradez e da maldade allea.
Lector, hai outros signos dos tempos que claman,
vocean, berran ás nasas entrañas que os escoitemos.
Só che presento este berro para que o escoites cun
vaso de viña do ribeiro e con queixo da Arzua ó lado. E
que desbotes de ti , dos teus, das beiras e dos camiños
os sinais de violencia.

espois das eleccións do 29-0 parece que

D

moitos galegas quedaron desencantados por
non termos unha voz propia nas Cortes de

Madrid, e máis cando a van ter non só Euskadi

e Cataluña senón tamén Aragón e Valencia, Andalucía
e Canarias.
Amín resúltame difícil de crer nese desencanto porque o Sr. (ou Sra.) que votou a un partido de ámbito
estatal era porque desexaba que gañase, que quedase
mellar que os de ámbito galega, e xa que foron maioría
os que quixeron iso e se comportaron de forma consecuente, máis ben deberán estar lediciosos por teren
. gañado.
Con todo, dame a impresión que a algún lle deu un
pouco de vergonza por como quedou o que se deu en
chamar "mapa electoral". Dentro de catre anos, se
chegamos alá, haberá ocasión de correxi-lo erro. En
canto non chega esa ocasión, témo-la oportunidade
de darlles un pulo ós partidos nacionalistas nas xa
próximas eleccións ó Parlamento Galega.
Eles necesítano e o país moito máis· se non quere
perder unha voz propia na súa propia terra, se quere
que estean presentes os deputados máis preparados e
tamén, e sobre todo, os máis traballadores.
Aqueles que están cun certo cabreo porque xa os
votaron nas xerais e teñen a sensación de que o seu foi
só un voto testemuño, sen utilidade práctica, que se
tranquilicen porque ¿non terán aínda máis motivos
para estaren cabreados os propios militantes deses
partidos que ademáis dos votos tiveron que poñer
horas, cartas e esforzo persoal?. Pois se estes seguen
con ánimos (alomenos a maioría) esa é a mellar esperanza que hoxe nos cabe e á que nos debemos agarrar.
A falta de acordes electorais non nos debe facer caer
na desesperanza. Pódeos haber no futuro, estou seguro que os haberá igual que está a pasar no campo
sindical. En todo caso, amigos, coido que estamos na
hora de votar ós partidos propios, e a isa vos animo .
~
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ASTANO: un morto mal enterrado

á Comarca dos instrumentos
para
a
súa
recuperación.
Cómpre sinalar que o monocultivo industria/ de Ferrol veu
acompañado , por mor do
abandono
gubernamental ,
dun progresivo illamento, ata o
punto de que se chegou a dicir
que Ferrol era o punto de che-

alternativos

gada a ningures.

Os cidadáns de Ferrol e a
súa Comarca saben pois moi
ben o que teñen que pedir e
tamén o lexitimados que están
para pedilo: ·
- Infraestructura viaria, que
resolva o illamento. Quere dicir carreteras, terminación da
Autopista, chegada da Autovía
da Meseta e da transcantábrica, solución dos puntos de
atasco de Fene , Pontedeume
e Betanzos ...
-

e

ando en 1983 o Director da División Naval do INI Pedro
Sancho anunciou o peche do asteleiro de ASTANO
provocou unha conmoción social que durou vario~
anos, acadando unha tensión sen precedentes en Galicia, tanto pola intensidade coma pola duración.
Resultado da dura loita da comarca ferrolán a Administr:ación .~iuse forzada a rebaixa-lo seu plan inicial de peche total,
re~ucmdo sen embargo as dimensións do gran Complexo fabril, d~ 5.800 trab~~ladores a 2.200 inicialmente, aínda que nas
sucesivas operac1ons de axuste a plantilla foi baixando ata os
actuáis 1.900.
Par~llo á reducción de plantilla, o Goberno estableceu que o
Astele1~0, que acadara sona mundial facendo os máis grandes
petrole1ros mellor que os propios xaponeses e tiña -aínda tenos mellores e máis modernos medios tecnolóxicos dos asteleiros europeos, non debía facer máis barcos condenándoo a
fabricar un producto -artefactos off-shore, pl~taformas petrolíferas, para os profanos- de máis que dubidosa demanda no
mercado naval.

As claves dunha decisión
política
Para entender unha decisión que desde un punto de
vista económico e industrial
non se ten de pé -pecha-lo astelei ro que mellor se mantiña
no mercado e deixar abertos
outros, coma Sestao ou
Puerto Real, que ou están
agotados tecnolóxicamente
ou desacreditados no Mercado polos seus erros e falla
de calidade- cómpre considerar dous aspectos descarnadamente políticos, a saber:
. 1 .- A entrad9 de lispaña na
CEE, feita apr~uradamente e
de xeito oportunista, para o
que houbo que manter na
sombra o perfil real das contraprestacións,
sin alada, mente no eido industrial: o
Sector
Naval , fortemente
_ -.- competitivo cos socios euro. -~· . - .,. peos, era unha-t>os contrapa<.::. -- ti da a ceder, e o Goberno do
• '"P PSOE non dubidou en entre: .... gar un bocado sustancial da
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nosa capacidade productiva
naval pola Acta de Adhesión.
Logo a decisión sobre ASTANO ten unhas connotacións Europeas e polo tanto
de política transnacional evidentes e irreversibles.
2.- Os costos electorais para o
partido do goberno, que de desmantelar en Euskadi ou en Andalucía serían de milleiros de
votos e varios escanos, mentras que en Galicia carecían de
importancia.
Os resultados electorais
posteriores á decisión sobre
ASTANO evidencian a veracidade da antedjta afirmación.
As decisióhs da CEE, especialmente as directivas da Comisión Europea sobre o Sec-·
tor Naval , verifican o punto
primeiro. Razóns de espacio
impídenme ser mais descriptivo.
satdas páºra a sltuaclón
Máis alá dos brutais efectos
econórnicos e sociolóxicos de

desmantelamento de ASTANO, que xenerou un paro
engadido na comarca ferrolán
por enriba dos 7.000 empregos, producindo un clima de
diáspora nunca visto en Galicia, varios centos de traballadores de ASTANO acadaron a
invalidez, a maioría xerada por
efecto secundario do derrubamento sicolóxico que a crise
lles produciu.
E hoxe o día quemáis de 500
traballadores excedentes siguen arrastrando a súa traxedia de non saber se as súas
vidas quedaron definitivamente aparcadas ou se finalmente alguén vai acadar un
emprego para eles.
Os sucesivos aplazamentos
do Goberno, as manifestacións triunfalistas con selo
electoral sobre proxectos i·ndustriais mais fantásticos que
reais, a venda unha e outra vez
de empresas coma a Fábrica
de Vidro e moitas outras que
logo se esfuman, non permiten moito optimismo encol do
futuro de Ferrol.
Reduci-lo problema social e
humano ó dos excedentes de
ASTANO non pasa dunha frivolidade. Máis por riba de todo
elo , c6mpre afirmar que Ferrol
e a súa Comarca teñen remedio. Porque hai abundancia de
recursos humanos cualificados profesionalmente. Porque
hai condicións potenciais
para a recuperación. Pero elo
só e posible a condición de
qué quen tomou a decistón de
desmantelar a forma de vida e
de desenvolvemente -económ i coda zona ~e o século
XVIII -a industrfá naval- tome
agora e sen deJJt()rq a de dotar

Infraestructura industrial,

que dote á zona de solo indus trial digno de tal nome superficie e equipamento , tanto de
urbanización coma de auga,
gas (terminal do ansiado Gaseoducto) i electricidade.
- O principal e máis importante para cambta- lo signo
destructor actual : proxectos
industriais con futuro promovidos desde o goberno con capital
público. Noutras palabras que
o goberno que desfixo , se molle facendo ...
De moito nada
Hoxe pódese afirmar que
ASTANO , que foi a víctima inocente dunha decisión política
oportunista e descarnadamente inmoral , foi tamén a
punta de lanza dunha pelea
longa e sostida. Os obxectivos
da pelea están en relación coa
natureza da decisión , e por iso
tódalas batallas foron marcadamente
anti-gubernamentais. Contra o Goberno Central
e tamén contra o Autonómico .
Non foron os traballadores
quen elexiron o contrincante .
Para o Goberno , ASTANO é
desde hai tempo un morto .
Desde a nosa posición de den tro do colectivo afectado , do
pobo de Ferrolterra e da gran
familia solidaria de ASTANO
afirmamos que de morto nada.'
Ferido si , e moito . Por iso
desde Raxoi o a Moncloa se
atreven a decir que morto .
Desde o foxo no que nos meteron, a nasa voz ainda seguirá berrando. Polo menos
así terán que recoñecer, aínda
que non que1r~n , que tan se-.
quera estamos... mal enterrados .
Celso Dominguez
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e novo a facenda
pública
chámamos a salda-la débeda económica
co estado, e dicir, tace-la
chamada declaración da
renda.

D

Anualmente e mediante
os presupostos xerais do
estado eses cartas, que
son de todos, son repartidos entre os diversos mi·n isterios e organismos da
administración
pública
para facer frente ás súas
necesidades.

Gastos de defensa

Un capítulo importante é
o destinado ó que se coñece como "gastos de defensa". En 1988 o estado
español
destino u
1.158.307 millóns de pesetas a estes fins, de cada 100
pesetas aministradas polo
goberno 8, 5 destínanse a
gastos militares (Ministerio
de Defensa, Organismos
autonomos, participación
na OTAN ...). E dicir que a
cada un dos habitantes do
estado
correspóndelle
algo máis de 28.000 pesetas ó mes.
Estes datos contrastan
cunha realidade que tala
de 8 millóns de pobres ou
de 11 millóns de persoas
que viven ~n España cu ns
ingresos mensuais inferiores as 42.000 pesetas. Este
despilfarro de recursos vai
parella a un sistema educativo inaxeitado, a unha
sanidade ineficaz por falta
de medios e a un ha infraestructura con inumerables
carencias.
O absurdo faise máis
grande aínda se nos referimos ós 15 millóns de nenes
que marren ó ano de fame,
ós 1.000 millóns de persoas que carecen de aloxamento axeitado ou ás condicións sanitarias, educativas... dos países do terceiro mundo.
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OBXECCION FISCAL. ANO 1989

Desarma os teus impostos.
Fai obxección fiscal

A realidade é que os armamentos existentes matan aínda que non se empregen, por que son un
despilfarro e acumulación
de recursos, en detrimento
doutras multiples necesidades non cubertas.

Non participar cos nosos
cartos

Tódolos anos a campaña
de obxección fiscal propón
que cada cidadán se faga
responsable do uso que se
lle van dar ós seus cartas e
que non colabore con sus
impostes na inxustiza que
supoñen os gastos militares.
A obxección fiscal con-

1

siste en adica-la parte dos
impostes persoais, correspondente ós gastos de defensa a un fin alternativo ,
como poden ser entidades
de promoción social ou de
solidariedade internacional. A obxección supón o
convencemento persoal de
que para comenzar a
combatí-las inxustizas hai
que comezar pola propia
negativa a colaborar con
e las.
No estado español a obxeción fiscal empezou en
Andalucía no ano 1982 da
man da Asemblea Andaluza de Non Violencia á
que se sumaron nos anos
seguintes outras organizacións: Xustiza e Paz e o
Movemento de Obxección

de conciencia que animaron sucesivas campañas.

Na actual id ad e o movemento espallouse dun
xeito considerable organizándose en torno a Asembleas que se encargan de
dinamiza-las campañas e
analiza-los resultados.

Desde que se introduciu
esta práctica o número de
obxectores fiscais aumentou progresivamente . No
exercicio do ano 1988 contabilizáronse pola comisión de obxección fiscal
857 declaracións que a
realizaron, o que fai supoñer que o número real de
obxeccións é sensib~e
mente superior xa que hai
moitas persoas que aínda
tacen do a · obxección non
remiten os datos ós centros coordinadores e polo
tanto a información non se
pode contabilizar.
O total de cartas desviado por este concepto o
ano pasado, elevóuse a
22.567.377 pts.

DEIXA DE CARGAR
CO TEU IMPOSTO MILITAR

Desobediencia civil

A obxección fiscal é un
acto de desobediencia civil
e como tal non está contemplado pelas leis que regulan o imposto sobre as
persoas físicas. Polo tanto ,
hai que ter en conta á hora
de realizala que tal obxección ten unhas consecuencias directas como é a reclamación da cantidade
obxetada máis un recargo
pola demora no pago ; se
ben este non debe ser un
motivo para non asumi-la
responsabilidade de decidir, na medida do posible ,
o destino dos nosos cartas
é de seguir combatindo ,
cós medios ó noso alcance , a carreira
de
armamentos.
MªJoséGil
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O CAMPO

O CAMPO E NOTICIA (11)
Os augardenteiros

e

ontinuando o artíc.u~o da ~~vista anterior, repasamos
algunhas das not1c1as ma1s importantes referidas ó
camp~ galeg?. Esta quincena o problema dos augardente1ros: m!les de familias que viven directamente
da augardente ou que teñen esta actividade como suplemento á súa principal.

1.- A manifestación do 25
De novo miles de labregos sai ron ás rúas de Santiago a manifesta-lo seu
descontento: 5.000 según
algúns e 8.000 segundo os
organizadores. Unha das
manifestacións máis numerosas das vistas na capital galega, sacada a das cotas do leite e a do sector
naval. Foi o 25 de outubro.
Pero ¿que sucedeu para
que miles de labregos, todos eles augardentei ros ou
ligados ó sector, saian á
rúa?.

2.- O Decreto do goberno
galego
O goberno galega sacou
un Decreto no que se consinte a elaboración artesanal do augardente para autoconsumo: para consumir
nas propias casas e non
para vender no mercado.
Este Decreto prohibe a
elaboración
ambulante
d~s alambiqueiros ou pote1ros, como é tradición na
nosa terra. Prohibición que
repercute en miles de viñateiros para quen a desfüación do bagazo representa
unha fonte de ingresos suplementaria. Parece que
supoñería a desaparición
de 3.000 postes de trabal lo
(de agricultores a tempo
parcial, sobre todo) e tamén perdas de 3.000 millóns de pesetas.
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3.- A Coordenadora para a
Defensa do Augardente
Galego (CDAG)
Ante esta situación, os
viñateiros decidiron agruparse e así crearon a Coordenadora CDAG., que recorda algo aquela Plataforma en Defensa do Sector Leitei ro para defendela producción de leite
frente ás cotas.

quen vai ordeando as liñas
de funcionamento no sector; quen vai poñendo as
reglas de xogo, para
entendernos).
A Coordenadora CDAG
quere que entren nel tódolos afectados polo problema
do . augardente:
tanto augardentei ros e co1leitei ros como entidades
profesionais e sindicatos,
agora mal representados.
Para que todos poidan
defende-los seus intereses.
2ª. Outra das loitas da
CDAG é que se regule a ·f igura do alambiqueiro: que
se recoñeza ó alambiquei ro como traballador a
través dunha lei.

Nesta
Coordenadora
agrúpanse a case totalidade das zonas vitivinícoGalicia como Comunilas galegas, agás 0 Saines dade Autónoma pode ~e
onde hai presencia de xislalo; ten competencias
factorías.
tanto para isto como para
E nela están presentes reformar o Consello Reg·udiversos
sindicatos, lador (punto anterior).
apoiando ós viñateiros:
3ª. A terceira das demanXóvenes
Agricultores, das da Coordenadora era
Unións Agrarias e 0 Sindi- pedir unha prórroga que
Galega permitira ós alambiqueiros
cato
Labrego
(CCLL).
seguir o seu trabal lo como
As reivindicacións da - ata agora, ata final do 92.
Coordenadora polo de
O Parlamento galega
agora son as que siguen:
apoiou ésta reivindicación
1ª. Que se reforme ó ó aprobar un ha Declara"Consello Regulador de ción institucional a favor
Denominación de Orixe do da prórroga.
Orujo de Galicia" (que é
Agora é o Goberno ga-

lego quen terá que decidir
unha vez pasadas as vindei ras eleccións.
·
4ª. E por último, a CDAG
demanda que se elabore
unha lei para protexe-los
productos artesanais ga~e
gos.
Entre
eles
o
augardente.
Efectivamente, hoxe están elaborándose 1,5 millóns de litros de augardente por procedementos
artesanais. Se se protexe a
elaboración
industrial
(como fai o Decreto) a cantidade de augardente chegaría a 4 ou 5 millóns de
litros pero non sempre
destilados con
bagazo
galega.

4. Modernización, sí. Pero
¿de que xeito?
Non é que a CDAG sexa
contraria á modernización
do sector. O contrario: a
Coordenadora declárase
partidaria de modernizar,
pero pasando pala comercialización dos augardentes artesanais galegas e
non pola fabricación industrial de máis cantidades de augardente sen
máis. E dicir: defendendo o
augardente galega de cara
ó mercado.
Neste sector coma noutros (o do leite é out ro
exemplo , xa citado antes);
neste caso coma neutros,
o campo galega ten que ir
de cara a un ha modernización. Pero non de calquera
xeito nin a calquera precio.
Sí , respetando a vida e o
interes das xentes do
campo. E os labregos , os
traballadores do campo ,
son os que deben facer valer eses intereses. E darse a
respetar. Organizándose.
Os augardentei ros están
dándonos bo exemplo nestas últimos tempos.
Tereixa Ledo
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E entre as múltiples reediciós destaca a décimo
quinta edición de MEMORIAS DUN NENO LABREGO
que completou unha tirada de 150.000 exemplares
dun so título.

r - - - - - - - - - A caza das muxicas
Algunhas excepcións
- Na provincia de Pontevedra adiántase o período hábil
para a caza do coello, ó 22 de
outubro. ·
Como comentario só cabe
preguntar por que. Será que
os cazadores de Pontevedra
non puideron conterse 1Odías
máis, ou porque verdadeiramente se teme non dar controlado os coellos que hai durante o período hábil xeral.
- Só na provincia de Lugo,
e no referente á caza maior,
durante o período hábil, pódese cazar tamén os sábados ,
aínda que non sexan festivos ,
se ben únicamente nas modalidades de batida ou montería
cun mínimo de seis cazadores .

A

caba de comenza-la tempada de caza 1989-1990
na Comunidade Autónoma Galega. O Diario Oficial de Galicia Nº 197, do 13 de outubro, publica
a Orde da Consellería de Agricultura pola que se
fixan os períodos hábiles de caza e as vedas especiais.
No Artigo 1º fixa o período hábil de caza menor desde o
día un de novembro de 1989 ata o sete de xaneiro de
1990, considerándose días hábiles de caza os xoves,
domingos e festivos, de caracter estatal ou autonómico.
No Artigo 2º fixa o período hábil para a caza maior, que
coincide co de caza menor, tanto nas datas de comezo e
remate, como nos días hábiles, con carácter xeral.
En ámbolos dous casos, caza menor e caza maior,
aparecen seguidamente unha serie de excepcións e disposicións complementarias, que pola súa complexida.de
e amplitude obrigan a que, quen precise unha información máis detallada deberá consulta-lo mencionado D.0.
deG.
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Esta medida só serve para
finxir que se protexe a caza
sen deixar de protexer ós fabricantes de armas repetido ....
ras automáticas. E unha tomadura de pelo ós cazadores , ou
máis ben ós propietarios deste
tipo de escopetas, que teñen
que acoplarlle un !imitador
para adaptalas a esta nova e
sabia norma. Os que a decretaron deben ir pouco ó monte.
Todo parece indicar que o
futuro da caza, como o da
pesca fluvial , está nos criadeiros artificiais en cautiverio ,
con menoscabo das leis naturais de desenrolo das especies
e da súa salvaxe bravura , para
tace-las ceibas oportunas , e ir
de seguido asasina-las pezas
lugar
correspondentes
ó
axeitado .
Pero eu, en realidade aínda
non son tan pesimista. Coido
que se poden aplicar moitas
medidas
eficaces
para
prote~e-la caza, e que dalgún
xeito xa se están aplicando .

Aquí teño a dúbida seguinte: Se os demais días hábiles se pode cazar normalmente, igual que no resto de
Galicia, a santo de que engadir tamén os sábados únicamente en Lugo. ¿Será que
nesta provincia precisamente
non se dan desenvolto da cantidade de caza maior que teñen se non oo habilita un día
máis á semana?
- Aparecen tamén un ha serie de prohibicións territoriais
e por especies que amín parécenme moi ben, agas que se
prohiba a caza da lebre en
toda Galicia excepto na provincia de Lugo. A non ser que
no resto de Galicia se considere xa extinguida e en Lugo
se queira acabar cos poucos
. exemplares testemuñas que
quedan.
Case outro tanto se pode dicir da perdiz charrela, que se
poderá cazar tamén só na provincia de Lugo e seguindo un
plan técnico aprobado polo
Servicio Provincial do Medio
Ambiente Natural. Desta especie de perdiz queda algo ·en
Lugo e tamén en Ourense, e
quizais puntualmente nalgún
outro lugar de Galicia. Pero a
única maneira eficaz de protexela coido que sería prohibi-la
caza en certos cotos altos de
montaña onde habita, xa que

mesmas.

A caza protexerase eficazmente na medida que se protexan os montes e o medio ambiente en xeral.

non hai cazador que saiba a
priori se a quen lle vai disparar
é a unha charrela ou a unha
rubia , a non ser que coñeza
tan ben o terreo e a andaina de
cada bando en concreto ,
coma se fose gando propio da
súa casa, e iso, en xeral , non
acorre así.

Unha guinda que ven de
Europa
A guinda deste ano, en
canto a prohibicións , control e
protección da caza, ven de Europa. En algo se había de notar verdadeiramente que entramos en Europa. A saber:

" En virtude da entrada en vigor do convenio de Berna e en
aplicación da Directiva 79409-CEE queda prohibida a
utilización de armas automáticas ou semiautomáticas" ...
coas que se poidan disparar
máis de tres tiros seguidos sen
desencarar e recargar ..
Sinceramente non sei a que
vén isto. Porque coa pouca
caza que hai, que xa lago se
atopa unha peza aquí e outra
en ningures, despois de poderlle arrear tres tiros seguidos, e co nada que se tarda en
volver a recargar, non se protexe realmente a ninguén. P.ódese reducir un pouquiño o
ruido pero as noces han se-las

A maior parte das especies de
caza precisan montes e espacios "sociais",· montes que se
exploten racionalmente; montes
limpos; terreas nos que se fagan
sementeiras de cereais ou de
pastos; montes "castigados" e
pacidos por cando menos algunha das diversas especies de
gando doméstico; e árbores que
proporcionen os productos e
froitos que moitas especies de
caza aproveitan. Outras especies de caza, que son á súa vez
cazadoras, precisan que haxa
caza para subsistiren.
A caza protexerase na medida
en que se exploten racionalmente os montes, con árbores
forestais, cultivos herbáceos e
gando, segundo a vocación de
cada terreo, cada monte e cada
lugar; e na medida que de paso
se eviten e controlen os incendios forestais. Do contrario teremos que conformarnos con
caza-las muxicas que os incendios deixan esparexidas no aire.
Constantino Mariño Torreira

Os nosos lugares-------A torre de Hercules

E

ntre outros monumentos e curiosidades, a cidade da Coruña, é ben coñecida
pala " Torre de Hércules" . Erguese esta Torre na punta do
Orzan , sobre dun outeiro de
60 metros de altura. A estes 60
metros debemos suma-los 59
de altura que ten a mesma
Torre.
O primeiro en falar dela é un
tal Paulo Orosio , historiador
do século IV. Pero o primeiro
qu e relata a Lenda da loita é
Alfonso X O Sabio, no libro titulado Crónica Xeral. Tres días e
tres noites pelexaron Hercules
e Xerion . Venceu Hercules,
que decapitou a Xerion , soterrouno e edificou unha torre

enriba. Dalí que aparezan a
calivera e mailos osos embaixo da torre no escudo da
Coruña. Despois da construcción Hercules mandou poboalo lugar e como a primeira muller que se presentou nomeábase Gruña, deulle este nome
a cidade.
Os estudios modernos poñen como a data de construcción máis probable a do século 11 despois de Cristo, en
tempos do emperador romano
Traxano. Tamén é posible que
antes da edificación da torre
por parte dos romanos, houbese xa no lugar un monumento Fenicio.
As principais reformas fixéronse no 1682 cando o Duque
de Uceda mandou construir
unha esqueira interior e dous
torreóns con farois costeados
por Inglaterra e Holanda. No
1791 foi Carlos 111 quen dispuxo a derradeira reforma e
que lle deu o seu aspecto actual. A imposta (faixa que percorre a fachada do edificio)
que sobe en espiral envolvendo todo o carpo da torre,
lembra a rampa antiga pala
que,- segundo o licenciado
Malina, sabía un carro de bois
ata o cume.
(De "Galicia Enteira")

Familia

Sobretele ou sobremesa
abía un anuncio na
TV. na que aparecía
un home que cando
chegaba a casa acend ía canto aparato atopaba:
prancha, secador, muiño do
café, batidora, máquina de
. afeitar, .. .e ó remate preguntaba: se non é normal ench·ufar todo isto ¿por que sí o ·
televisor?
·

H

Máis veces deberiamos preguntarmos por que te-la tele
acesa se ninguén lle presta especial atención ou aínda máis
se esté evitando que nos prestemos atención os membros
da familia. Sobre - todo no
tempo da " sobremesa" que se
converte en " sobretele". ¡Que
tempo máis bo para comen-
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ta-lo que estamos a facer nos
diferentes traballos ou para
discutir e enriquecermos coas
diferentes formas de pensar.
Preguntarnos por exemplo: e
tí, ¿a quen vas votar?. Quizabes entre todos poidamos
chegar a ter mellares criterios
ante os problemas da vida
diaria.

Mozos nacionalistas
Benqueridos amigos de
lrimia
Hai un par de anos que
levo tratando de contactar
con vós e por fin hoxe remexendo nun feixe de revistas vellas na biblioteca,
din coa vasa, polo que sen
máis perda de tempo decídome a escribir para solicitala.
Eu aquí cun grupo de
compañeiros levo adiante
a revista O Cadaleito, se vos
interesa só tedes que solicitala ó enderezo que che
indico.
O Cadaleito é unha revista de mozos feita por
mozos nacionalistas que

trata de sacar ós mozos
desta situación de letargo
coa que se atopan como
consecuencia dunha política super-hábil valorada
polo poder que fai crer ó
moro que non ten ningún
problema, que todo vai
ben, que o que explota e o
seu amigo.
Despídome sen máis coa
esperanza de ter pronto
novas vasas.
Ata sempre.
Patria.

Saúde

Xosé R. Hermida Meilán
R. Cándido Fernández, 1O
Foz (Lugo)

e

ulleres e homes, vellos e novas, ternos
unha fermosa fac1:Jltade: a de podermos
comunicar dun xeito intelixente e enriquecedor cos nosos semellantes.

Contrafío

M

No antigo a palabra tiña
unha enorme importancia. A
palabra era cultura. A sabiduría dos pobos, os cantos, as
poesías, a relixión, a educación trasmitíase de boca en
boca de pais a fillos. Por isa, o
tempo sereno , a hospitalidade, as portas abertas , as
longas veladas, onde a pafabra e non o reloxio marcaba os
tempos e o saber escoitar, era
sabiduría.
A palabra era sagrada.
Aínda hoxe quedan vestixios
no apretón de mans que rubrican os tratos nas feiras.
Por isa , ás veces , resulta
una delicia sentarse diante do
televisor a escoitar un debate,

unha discusión , un diálogo
sobre os temas importantes
de hoxe: a escala rural, a contribución urbana, o lume nos
montes, o problema do leite ...
Aprender a escoitar, confrontar ideas, ver ós que falan ,
esculca-las caras , as mans
dos que falan , decatarse de
cómo organizan as súas ideas
e como as expresan . Todo isto
é moi importante para nós e
para os nasos fillos. Xustamente porque somos condenados ó silencio tantos anos .
Xustamente porque o pobo é
un sabio mudo e ten que
aprender a usa-la ferramenta
da palabra, unha palabra que
cambia e constrúe o mundo.
Nestes debates televisivos
algo depende do moderador e
moito dos invitados. Ternos
unha boa escala en CONTRAFIO. T.V.G. Martes. 22 ,30.

ººººº

,___ Saúde-------------. ....--Pasatempos---------------.
Solucións ós pasatempos do número anterior:

lnfeccións de piollos

O enxergo:

ende o ano 1973 en
que se retirou o insecticida DDT por
motivos ecolóxicos ,
volveu aumenta-la incidencia.

D

A- 6; E - 4; ·1- 7; O - 9; U - 2;

Se un rapaz rasca moito a
cabeza , mirarémolo ben, sobre todo por tras das orellas e
na nuca perto da línea onde
nace o pelo, que son os lugares onde adoitan aniña-los
piollos, porque seguramente
veremos alí as liendres (os
ovos) fortemente agarrados ó
cabelo por medio dun cimento
que resiste á auga. Tamén se
poden ve-las picaduras e siñais de rascado.

Lousado numérico:

Tratamento:

Non cómpre
merca-lo champú insecticida,
basta coa loción. De noite, sen
lava-lo pelo, xa que a graxa
facilita a fixación do medicamento, mollar ben o pelo e o
coiro cabeludo ca loción , frotando por tras das orellas e na
nuca; despois cubrir cun gorro de ducha e que durma así.
A mañá lava-la cabeza cun
champú normal e o último
aclarado facelo con auga e vinagre (dúas partes de auga e
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unha de vinagre) xa que éste
axuda a desface-lo cimento
das liendres. Pertear cun
pente fino, quita-las liendres
cos dedos, e deixar secar ó
aire, sen secador. Repeti-lo
tratamento ó terceiro e sexto
día para elimina-las liendres
que puideron quedar vivas.
Os pentes, e adornos no
pelo, sumerxilos dez minutos
en loción insecticida. A roupa
de cama, a interior, os pixamas , a toalla lavaranse con
auga quente, e se pode ser,
planchalas con vapor. As cousas que non se poden quentar
nin sumerxir en loción , pódense gardar dez días en b01sas de plástico ben cerradas
porque os piollos marren en
dous días e as liendres non se
desenrolan se se manteñen
dez días a temperatura
ambiente.
Rosa Mª Miguélez

Segundo .na dirección
que camiñes irás s-umando, restando, multiplicando, ou dividindo. O remate, e se fas ben o cami ño , terás de resultado
120.

2

11
2

4

8
6
3

11
8
11

Recitado
Triscús, beliscús
anacos de pan.
Párteos Pedro
e da/los á Xán .

Xan nos os quixo
e deullos ó can.
O can non os quixo
e deullos ó gato.

(suma)

• t•

(resta)

V

(divide)

(multiplica)

O gato non os quixo
e deullos ó rato.
O rato non os quixo
e meteunos no burato.

-

,
A FALA E CAMINO

Xosé Chao Rego

Os días da semana
O primeiro día da semana é o
día dedicado á divinidade solar, como aínda se pode ver no
inglés que lle chama "sunday"
ou día do sol: "Sontag" en aiemán. O segundo día estaba dedicado á deusa lúa, de aí o
naso luns. E así sucesivamente, facendo dos principais
astros do naso firmamento, seres divinos: o martes dedicado
a Marte, o mércores a Merc-urio, o xoves a Xúpiter ou Xove,
o venres a Venus ou Afrodita;
"saturday" lle chaman os ingleses ó hebreo "Xabat", o
noso sábado. Era o día do astro
Saturno.
Houbo un papa a principios
do século Cuarto, San Silvestre
1, que quixo arrincar de Roma
os costumes pagáns. Entre ou tras causas, fixo a reforma dos
nemes dos días da semana. ¿A
quen chamaban os primeiros
cristiáns Sol de Oriente senón
ó Noso Señor Xesucristo?. O

día do sol pasaría a ser
"do mínica díes" ou Día do Señor e sería un día de festa, é
dicir, de feira, como se lle chamaba ás festas, e aínda hoxe:
as feiras de Sevilla. Calquera
que olle un calendario litúrxico
latino poderá ver que tala de
"feria secunda" referíndose ó
luns, é sucesivamente para os
demais días.
O idioma galega conservou
-e ·o portugués aínda o emprega hoxe- este costume de
chamarlle feiras ós dias da se- '
mana. Senda o domingo a
"feira" por excelencia, o luns é
segunda feira; terza feira o
martes e corta feira o mércores, senda o xoves quinta feira
e o ven res sexta feira. O sábado
quedou tal cal. Non lle ha ser
difícil ó irimego bater con persoas de certa idade que se teñen expresado así con frecuencia ó longo da súa vida.

O CANTAR DO IRIMEGO
As eleccións españolas
fóronvos unha desfeita
prós nosos nacionalistas
de esquerda e de dereita.
Ora veñen as galegas;
non van ser algo insulso:
porque o PP e o PSOE
van ver quen leva o pulso.
Don Manuel Fraga lribarne,
da Moncloa refuga/lo,
mais candidato prá Xunta
que lle ronca o cara/lo.
Xa Xosé Luis Barreiro,
presidente da COAGA
dixo que non vale isa
de que todos contra Fraga.
A revista Encruci/lada
celebrou con gran ledicia
a súa cuarta Asemblea
dicindo : Votar ·Galicia.
Votar Galicia supón
comprometerse coa Terra
e escoitar con atención
o que o naso pobo berra.

" O mal e o ben á cara se
vén ",
di o naso sabio
refraneiro.
Somos tan un no naso carpo
e no naso espírito, que nos é
imposible agachar, trala rede
da nasa pe/, a ondaxe vital que
nos sacode.
Fermosa e ás veces non
doada arte a de /er nos o/los a
esperanza e a derrota da xente,
o seu odio, a súa tenrura ...
¿Que nos di a nós esta pícara
nicaraguense, doblemente pícara, que desde a lonxana e
próxima Centroamérica nos visita hoxe coa súa o/lada?
M.R.

