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Labregos e policías enfrentáronse en Lugo o día 29 de abril por culpa da ·cuota empresarial. 
Por desgracia houbo feridos entre os labregos e entre os policías, os melis deles ftllos de labregos. Fóra 
de que estas cousas rion deben ser resolvidas nin reprimidas pola violencia, a mes~a ~unta ou Góbemo 
d·e Galicia recoñece a inxusticia da cuota. Porque, ¿é o labrego galego un empresario?. · 

Empresario, ¿de qu.en? Non some~te é un trabal~ador das súas terras, senón qµe ademais está· 
pagando por unha terra censada hai mais de 20 anos e, desde ese tempo, morreu bastánte xente e inoi-· 
ta man de obra fuxiu prá emigración. 

Polo demais, desde Madrid fixarol). "xomadas teóricas" pra cobrar. a. cuota en todo España, 
pero non tiveron en conta - unhá vez rrtais~ que Galicia é díferente. Porque mentres que un labrador 
de Castela ten as terras xuntas a alí todo é liso e chan, 9 labrego galego necesita moito rnais tempo prá · 
mesma cantidade de terreo, porque,,aquí os leiros están espallados e con dificultades pra se achegaren· 
a eles os tractores. Na. "teoría" serán 'iguais, pero na " práctica" .os galegos levan as de pandar. 

Xa é moito que a Xunta recoñeza a inxustieia. Agora esperamos que amañen a situación, pra 
que os labregos galegos paguen só o xusto. · · 

• • • ••••• 
Desde hai mais de dez anos, nas principais vitas· do país veñen traballando as chamada~ Asocia

cións Cultu.rais ... Agora tentan de xuntarse nunha Federación, por iso de que a unión fai a foria. 
A primeira actuación conxunta destas é!-Sociacións vai ter lugar nestas datas, aínda que con 

lemas distintos dos oficia is: o 17 de m~·io., Día das Nosas Letras é' o 18 de maio, Oía da ·Nosa tala.,. 
E un ha soa voz de alerta: "O gal ego é o único no.so idioma. Loitemos. contra a súa represión" . 

••••• 
O mes de ~briJ, o de ."augas-.mil" convírtese nun mes de lume e fume. Mais de douscentos in

cendios foresta is que seguen devastando Galicia. A Coruña foi a mais perxudicada: queimáronse mais 
dun millón de árbores, cunha perda de 80 ·millóns de pesetas. . · · 

Mentres tanto bulen as pantasmas sobre os posibles autores de tanta desfeita ... De feito hai 
un ha culpa compartida por moitos. Tamén os responsablés dos· mo1_1tes teñen que. esforzarse mais. O 
Goberno invirte mais en prevención do lume noutras partes de España ca en Galicia, cando aquí se 
dan o 46 por cento dos incendios forestais de ·e·sP,aña, · . . 

E paga a pena comprometerse a cortar este lume que non fai mais que principiar~ .. Segundo 
ICONA perdéronse en dous ahos en Galicia 1()1 mtl millóns de pesetas por culpa.do lume, e·pra solu
cionar esta problema destínanse en 1982 uns 950 _millón·s de pesetas. ~ .. 

•••• 
Lugo é unha cidade cunha historia moi anterga e gústalle buscar nas súas raíces romanas e 

c;:ristiás da "Lucus Augusti" de hai vinte séculas. Nesta cidade hai un Movemento Bíblico organizado a 
nivel diocesano que ven pedaleando moito. Por estas datas celébranse anualmente uns-cursos pra mi
llor coñecer a Biblia. Este ano vi ron premiados os seus esforzos cunh.a grande asistenci~ de xente. Es
tudiaron o tema da ntig e nova Pascua. 



BENDICIONS A XESUS RESUCITADO 

Bendito sexa Xesús Res~citado 
coas feridas da lanza e· mais dos cravos. 
Bendito sexa pra sempre e alabado, 
bendito sexa Xesús Resucitado. 

Bendito no aire fresco da mañán 
e no canto do paxar ó despertar. 

Bendito na auga limpa e rebuldeira, 
que dá vida ós prados e ás leiras. 

Bendito sexa na terra traba/lada 
que ofrece agradecida a súa anada, 

Bendito sexa na fábrica. e ria empresa, 
nos pastos de trabal/o, que tanto se deSf!Xªf!~ 

EJ.endito na cantiga do carro avelleilt;;Jdo 
e no rum-rum do tractor acelerado. 

Bendito nas suores dos labregos 
e no bregar diario dos obreiros. 

Bendito sexa na xente descohterita 
cos males que a todos nos afectan. 

Bendito nos que fan moitas unións . 
pra dos males atapar as solucións. 

Bendito nos políticos decentes 
que serven ó. pobo limpamente. 

Bendito·sexa na xunta parroquial 
pra amañar algún problema veciñal. 

Bendito nos esforzos do veciño 
pra e$quencer o mal que se lle fixo. 

Bendito nos que ofrecen amistade 
e loitan sen cansar pola irmandade.-

Bendito sexa nas palabras animosas 
dos que empuxan ~ xente que non .Ousa. 

t EVANXELIO SEGUNDO XOAN (lS,9-17) 

Como me amou o Pai, así vos ·amei Eu: perma
necede no meu amor. Se gardades os meus man
damentos, permaneceredes no meu amor 
Eu gardei os mandamentos do meu Pai e per: 
manezo no seu amor. Díxenvos estas co~sas pa
ra que a miña alegría estea en vós, e a vo8a ale
gría_ sexa plena. 

~ste é o meu mandamento: que vos amedes uns 
os ?utros como Eu vos amei. Ninguén ten amor 
me~ande ~a este: Qll:~ un dea a súa vida polos 
anugos. Vos sodes amigos meus, se facedes can
to .Eu vos mando. Xa non vos chamo servos 
pois o servo non sabe o que fai o seu señor;~ 
~ós trateivos de amigos, pois todo o que oín ó 
meu. Pai, déivolo a conocer. Non me escollestes 
vós a i;nin, senón que vos escollín Eu a vos; e 
púxenvos para _que vaia4es e levedes froito, e o 
voso f~oito penp.aneza; de xeito que, canto pi
dades o Pai no meu nome, volo conceda. Esto 
vos mando: que vos amedes uns ós outros. 111 

Bendito sexa nas festas populares 
na alegría, na música, nos bailes: 

Bendito sexa nos vellos acabados 
e nos nenos-con porvir esperanzado. 

· Bendito sexa nos nosos difuntiños 
que no colo de Deus fixaron niño. 

Bendito na esperanza traba/lada 
· de chegar a outra terra mellorada. 



Situación actual _ _ 
.. Mais ou men~ beii, ase tódolos galegonabemos fa-

· lar gale.go, e·'aínda.mais: de cada ce~ galegos;oitetita fata-. 
mos a nosa lliígua habitualmente coma idioma principal .. En 
cam]?io, ~ ternos mais _ dificultade i>ra ler ou· escnl>ir en ga
lego. A culpa non é nosa, p~rque non nos ap~deron·á fa. 
celo na escola, como fixeron co castelán. Non deixa de ser 
estnµio que non saibamos escribir na lirigua que falainos. E . 
se xa non 'n0s sorprend~m~ dlso, é que ~os bivarori o cere-
bro. · · 

Non foi as·í . 
Na Edade Media non só se falaba galego sempre, ~e- · 

nón que ademais os documen~os se escribían na nosa lingua. 
·Incluso a liosa p®sía era a mais imp~rtante que había. na 
península ibérica e era usada por moitos que non eran gale-
gos, por considerala moi µ.eitada prá poesía. · 

Pero pouco a pouco as razóns políticas do centr3lis
mo levaron ós Reís de Castela a impolier o seu idioma. O ga
lego nQii só se deixou de utilizar publicamente senón que 
aínda se chegQu a prohibir. E así, duranté catro séculas, ·o 
noso idioma foise conservando,~ un mibgre, nos beizos 
do p_obo. ~ero1 pór falta de cultivo escrito, tamén se foi mis
turando co castelán e contamimindose del. Hoxc; xa se em
peza a estudiar nas escolas, institutos e .univ~rsidade, e a fa. 
lar pola ra~o e televisión, a(nda q11:e·ben pouro, por certo._· 

O Rexurdimento 
Aínda así, foi habendo xeñte que se reviraba con,tra 

esa situación de inXusticia na que s~ atopaba o idioma. O sé
·culo pasado, principalmente, foi moi interesante. Pero sobre 
todo houbo unha. muller que se encariñou coa idea de de- . 
mostrar a todos que o galego era unha lingua que vafa pra 
ser escrita e pra entrar na literatura. 

Ela non coñecía nada da literatura da Edade Media e : 
nin tan siquera sabí~ que a houbese., porque aínda non: es:
taba "descuberta" polos investigadores. Por iso é tan grande 
o seu mérito e foi unha nova moi sonada cando no ano 1863 
publicou un libro de_ poesía titulado -''Cantares GalegoJ". O 
seu prólogo levaba a data do 17 de maio: O move!Dento que 
ela encetou chámase "rexurdimentó". O npme desa gran ga
lega xa o adivinastes: Rosa.lía de Castro. 

. . . . . 

· DIA . DA.S-.LETR . - ~ . 

Na nosa fala tamén se 

. moitos libros, bor 

Oía das Letras 
No ano 196.2 celebrát 

obra de Rosalía, e a Real Ac~ 
o Día das Letras Galegas. Des 
lébra8e o .Día, que é adicado < 

Nos últimos tempos foi colle 
lebración e multiplícanse os a 
ferencias, festas, etc. ·Este am 
un rapaz que morreu ós 26 a 
riodista e mestre de escol~, n 
alf finou-en' 1927. Pesia á sú: 
me das súas obras, .a súa influi 
moi importante. 



. . 

AS: GAt.~GAS-" 

escribiron~ e escriben, · 

1itos e importantes. 

ase o centenario . d~ primeira
.demia Galega decidiu celebrar 
ie entón, cada 17 de maio~ ce
:ad~ ~.Q a un escritor distinto .. 
1do moita impqrta.Ilcm esá ce'.' 
~tos, concursos literarios, con
> f ai o ano 20 -e está -adicado a 
1os: Luis Amado Cárbáilo. Pe-
1ceu en Pon te~edra J!1 ~ 901 e 
t rnocedade e o peqú!no volu
mcia nos escritores· galegos foi 

. A natureia viva · 
· · A súa· especialidade ·na poesía é ·a de lle dar vida á ná.

mreza a quen trata como· $e foser unha persoa: os camiños, . 
ps'· piñ~iros , as foil~es, son capaces de cantar e bailar' e o 
.mesmo río pode Ü' á ntisa tocando a gaita: 

O vello do do aldea 
mgdrúgador e ga_ltelro, 
tre.nqueqndo os brqncos zocos 

. ·val á irJ/so.cd.:1uceiro. 
. . 

· . ·A fe~osura ·dos seus sentimeritos pogémola percibir . 
. -~esta cantiga: . · · · · 

Como uri po.xoriño horfo · 
:nos mons morréuseme o día, 
orrecheguefno oo.meu peito 
por ver si lle daba· v/<:kJ. 

. A lúa é miha" vellifia éega que anda· apalpando polo 
· . . mundo astra que polá n·oite asoma a súa cani, e ponse a es-

. pallar_ o seu luar:. · 

A Ji:Jo é 'Ve/liño . . 
. ·:c1e-k_rancos (Xfbelos;· 
.d1i erirugos de ouro 
e de o/liños cegos. 

·. Asúa obra . . . .. . . . 
Por estes_ ·pequen-Os exémplos . xa nos : decatamos da 

. sensibilidade qiie tiña este ~mozo que, por morrer tan novo", 
non lle deu. tempo ·a eserjbir.moito. · , 

Ten dous libros · de poesía, un . titulado PROEL, 
publicado pouco ·antes da súa morte;_que foi no ano 1927 
e outro titulado O GALO, _ publiéado 6 ano seguinte, 
1928.·. . . , ·. . . 

· '. En :p~osa é menos ,bo . escrltor ca en poesía. Ten unha : 
nov~liña cürtá "OS POBRES DE/DEUS", sobre a vida riun ~ 
a8ilo. de velliños e unha rtaj"raCión '~MALIAXE¡', ade~ 
dalgúns artigos soltos éoma periodista do semanario "A No-

. sa.Terra"-. . .. 



LUA 

A lúa é velliña, 
de brancos cabelos, 
de enrugas de ouro 
e de ol I iños ~egos. 

Erguese do leito 
das fou las do mar 
palpando os espazos 
para camiñar 

Anda polo mu nd.o 
sin ver a onde vai 
poi las estreliñas 
lévana da man. 

Envolveita en néboas 
· hase de abrigar 

pois como vai vella 
tense de coi dar. 

Cando na outa noite 
brúa o temporal · 
a 1 úa antre as tebras 
tápase a tremar. 

E así que o mal tempo 
amainando vai 
asoma a faciana 
i espalla o l ttar. 

(Esta semana, en honor a ·Amado Carba
. llo, en vez dunha parábola, ofrecémosvos 
estes seus poemas) , 

AS CANTIGAS DO BERCE 

Un carrizo namorado 
afogouse nuri luceiro; 
chora o monte i a campía, 
de loito vestiuse o.vento. 

Como un paxariño horfo 
nas mans morréusemé o día, 
arrechegueino ao meu peito 
por ver si lle daba vida. 

Vaite choiva e vente sol 
que irnos a xogar á ·1eira ·. 
co moneco bonitiño 
que meu pai trouxo da feira. 

Aquel berce está valeiro 
i a naiciña anda a chorar, 
o meniño está no ceo 
coas estrelas a brincar. 

A camp ía escurecida 
chora tremando co frío, 
a probiña quedou horfa 
qüe o día afogou no río: 



A IMPORTANCIA DO IDIOMA DOS PAlS 

JJ. CELEBRACIÓN do- Día das Letras 
~Galegas o próximo día 17 de maio e 

do Día da Nosa Lingua o 18 é unha boa oca- · 
sión pra que os país cavilen na importancia 
que representa a fala prós seus fillos. 

O idioma non é un vestido de quita e 
pon, se~ón que é coma a casa da alma do. ne-

. no. Pra que 9s nenos se desenvolvan con se
guridade convén que vexan . ós · país sereos 
non só no que falan' senón tamén na fala ou . 
idioma. . 

Aínda hai bastante. xente·, por sorte ca- . 
c:la ·vez menos, que_ coida que ~ falando galego 
fala maL Xente que _f ~a acoba{dada porque 
fala en galego. Xente que cando vai á yila fai · 

galego acabe por d~spreciar ós galegos conver
Ündose anque sexa agachadamente nun des
leigado e nun caciquillo. 

Cómpre, polo ben do neno, que os pais 
lle d,ean seguridade' non só física e de cariño 
(afectiva) senón tamén de cara á súa persona
lidade. Fai falla que o neno se sinta seguro 
11:a· súa fala pra que medre seguro. 

Por iso, recentement.e o Consello de 
Europa, que é como o Parlamento Europeo,_ 
o día 7 de outono do .1981, aprobaba favora
blemente unha resoiución pola que entre 
ou~ras cousas· recomendaba ós gobernos eu
ropeus: . 

por non falar galego .. Xente que candó vai á :usar· a llngua materna na educa-
oficina esquence. a súa fala. Xente, algún hai, ción dos Iienos nas escolas. Totalmente 
que por iso iritenta falarlle ós seus picariños na preescolar é comp lingua principal 
en castelán. no ensino de E._X.B. na que pouco a 

Facendo así non lle· fan favor níngún ó pouco se irá. introducindo tamén a lin-
seu fillo_, que medrará cun temor agachado gua maioriaria <:lo país. . 
no fondo da alma. O nen o debe medrar, non • • Respetar e. dar axucja pública .en 
digo chulo, pero sí orgulloso de si mesmo, da favor do uso local das Unguas millorita-
súa xente, da SÚa ·cultura e do seu .pobo se rias e do seu USO corrent~ no et111inO' SU-

non queremos que o día. de mañá sexa unha perior e nos-periódicos, na radio e na 
persoa acobardada- no seu ser. Unha persoa t. V. 
encollida en sí, est~rá somente prepafad~ pra_ Esperemos que ~on haxa ningún lector 
obedecer e non pra dispoñerse en por. si pqt- _de lrimia que teña a riI~nos f~ar galego óS' 
-que· estaráiilsegura ~de sí mesma. seu_s._ fillos. Polo !>en dos seu8 propios meni-

Por iso que os pais matinen.Se despre- ñ<?s debería reclamar que o gobemo galega e ~ 
cían a súa pr~pia f ala pódelles pasar C~S fillos O gobemo español Cl,l1Ilprisen 88 recomenda-

. dúas cousas: ou que o -neno acabe por des- cións do Consello d~ Europ·a. Ben seguro que 
preciarse a si mesmo ( xa que fala, · sente e asi os nosós eativos terían mais éxito ~ es-
pensa algo despreciable) ou que rexeitando ó cola-~·- , 

. . ',·· . . . . : 11 dfAL'f Me>s ~S-<:> , -



Viva a Cru.ña, viva Lugo 
viva. Ourense e Pontevedra, 
e o D.ezo.Sete de maio 
Día das Letras Galf!gas. 

Os queian números, con'tan 
que contra marea e ·vento, 

· aquí fa/amos galego 
case o oiten~a po.r ce'f,ltd . 

A inda a pesares disto 
eu, lrimego, lamento 

. ·queº haxa quen teña vergofia 
·de que lle noten ºo acento. 

Xa nos· compre, ·galeguiños, 
non tomar a cousa á broma, 
dispoñámonos axiña · 
·a er~et: o noso idioma. 

· Supoño que a estas alturas 
·será ben xordo e ben cego, 
quen non pense que a escola 
ten que ser feita en galegO.. 

Cada ano neste Día · 
se .recorda a un personaxe, . 

·pra q~e Ga/icia enteira 
lle faga unha homenaxe 

A Luls Amado Carballo 
este ano celebramos: 
gra_n poeta, á pesares 
de que. viviu poucos anos . . 

himia, moi humildosa, 
xa leva uns cantos meses 
cultivando a nosa lingua. 
e os nosos intereses. 

"lrimia" pódese mercar: 

• En Santiago: Librería ~'Agarimo". Praza de Cervantes. 
• En Coruña: Librería "Nos". Praza do Libro. 

• En Lugo: Librería "Biblos". Dr. Fleming. 
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