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A LEI DE NORMAUZACION DO GALEGO 
O pasado 15 ,de xuño pode .ser un dfo. 

importante para a nosa historia. Ese día 
o Parlamento galega aprobou a Leí de 
·formalización · Lingüística de Gallcia, 
abrindo así unha porta de esperanza á 
nosa linglia, ata o de agora perseguida 
por canto cheirase a oficial. 

Hai nesa leí un recoñecemento ofi ial 
de dereitos polos que algúns compatrio
tas· entregar n no pasado recente a sua 
.vida. Entr outros, o de recibir o ensino 
na propia lingua ainda que polo de agora 
só fala ·dP ensino ·primario, ou da incor
poración do galega con normalidade ós 
medios de comunicación social 1 á Admi
nistración, incluída a da xusticia. 

, Tódolos grupos presentes no Parla
m nto (coa inxust'a ausencia dos nacio
nalistas que siguen a esperar xusticia) 

uxéronse de acordo na aprnhación des
L 1 i: h ub só algunha abstención nos 
artf ulos que se refiren ás normas para 
escribir ·a galego. Con esta unánimidade 
par c ría que a defensa do idioma, que 
ata agora só reclamaron os nacionalistas 

al~unha esquerda, pasaría a ser asumi
do o fin tamén polos partidos conserva
dores. A cousa non sena de extranar pois 
de sempre a dereita acaba fac;endo seu 
( ás veces con excesivo retraso) o· que mo
vía á esquerda anos atrás. Máis aínda a 
defensa do idioma galega polos conser
vadores sería moi de desexar, pois coida
mos ·que o galega debe ser patrimonio de 
todos, esquerdas e dereitas como calque
ra outro idioma en situación normal. 
Que esto fose así, ería un gran triunfo 
1o nacionalismo e da esquerda popular. 

Pero habná que agardar porque unha le1 
non dá vid.a: precisa do seu cumplimento 
efectivo . Tampoucd é bon gohPrno o que 
fai boas leis senon o que fai que si~ cum 
plan . Non é de extrañar que sigamos des
confiando astra ver en que se convirte o 
papel, anque desconfiemo con esperanza. 

A RAPA DAS BESTAS 1eco1re estes d1as os 
montes galegas. Dende o 2o de maio ata o 2o 
de xullo, celébranse este ano en Gal1cia dez fes· 

· tas da rapa das bestas. Estes trad iciona1s cu1 ros 
reviven ano tras ano vellas tradic1óns. Corta1 as 
sedas, marcar as crías e retirar os poltro.- nadas 
o ano anter ior ·para súa ven9a. son ritos que se 
repiten anualmente nas serrf}s galegas nas que 
están censadas 17. 700 bestas. 

OS VEROUIDOS RADIOACTIVOS voltan a 
movilizar os galegos que s1nt.en amenazada a sua 
terra pola porcallada nuclear que nos traen do 
estranxeiro . A ADEGA (Asociación para a De
fensa Ecolóx1ca de Galic ia), ten proxectado o 
viaxe a Londres dun autobús para estar presente 
e protestar na carga dos restos radioactivos que 
serán botados cerca das costas galegas . 

O AXUNTAMENTO DE VIGO , esta vez coa 
axuda do goberno, pensa fletar un gr;rn barco · 
(da compañía Transmediterranea) para que 
quen que ira expre~ar a sua repulsa polos ve rqu i
dos radioactivos na fosa atlántica po1da tacélo 
no propio sitio . 

OITO PRESOS DO CARCEL DE BONXE qu i
taron o título de graduado escola r estudiando 
por radio . Con. eles aprobaron o graduado ou · 
tros 64 alumnos tamén matriculados en ECCA e 
que seguiron as clases polas em1sións de Rad io 
Popular de Lugo e Radio Monforte . 
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OS XORNALEtROS DE DEUS 

IQuen se apunta a xorna!eiro, 
>.ornaleiro do Señor? 
/ Quen se apunta a xornaleiro, 
que os obre1ros pouc os son? 

/ Quen e apunta a xomaleiro , 
que a coíleita 11ai madura? 
¿Quet;1 se apunta a xornaleir.o , 
que é o tempo da se1tura? 

/Quen se apunta a >.ornaleiro , 
non sexo que a qrd podreza ? 
(Quen se apunta a xomaleiro, 
que a seilura corre presa ? 
IQuen·se apunta a xornaleiro, . 
en Galicia, a nasa terra? 

O xornaleiro de Deus 
vai coma año entre lobO'S. 
iBen lle cadra que o defende 

o que coída de nós todos.' 

O xornaleíro de Deus 
non leva alforxas ó lombo, 
camiña cos pés descalzos, 
/jxeiro vaí e anda longo: 
que non val pro xornaleiro 
quen se pega ta(lto ós cortos 
que lago non fai recordo 
de cumplir co seu tral)allo. 

O xornaleiro de Deus 
leva a paz na flor da pe/, 
ofrece a paz xeneroso 
a cantos baten con el. 

O xornal do xornaleiro 
non é xornal moi cativo: 
que non hai xornal f!JÓÍs grande 
ca comer pan compartido. 

O xornaleiro de Deus 
anuncia por todas partes: 
"O Reino de Deus xa chega. ", 
e ponse a curar nos males. 

A sanida.de do carpo 
é causa que gusta a Deus, 
que nun carpo enfortecido 
a 11ida sempre prendeu. 

Domingo 14 do tempo ordinario 

t EVANXELIO· SEGUNDO f..;UCAS(l0,1-12) 

Nunha ocasión designou o Señor a outros 
setenta e dous, e enviounos de dous en dous 
por <liante del a tód.alas vilas e aldeas onde ti-
ña pensado ir. E díxolles: · 

--A colleita é moita, pero os xornaleiros, 
poucos-, rogade pois ó dono da colleita que 
mande xornaleiros á súa colleita. 

Ide e sabede que vos envía coma años entre 
lobos. Non levedes saco, nin alforxa, nín cal-

. zado , nin vos deteñades con ninguén polo ca
miño . Cando entredes nunha casa_, dicide pri- . 
meiro: ·'Paz a esta casa'. E se alí hai xente de 
paz, sobre ela repousará a vosá paz; se non a 
hai, tornará a vós. Permanecede na mesma ca
sa, comend9 e bebendo dó que teñan, pois o 
obreiro ten dereito ó seu xornal. Non andedes 
de casa en casa. Cando entredes nunha vila e 
vos acollan, coméde do que vos sirvan, e cura
rle os enfermos que haxa, decindo: 'Xa chega 
a vós o Reino · de Deus'. Pero cando non vos 
acollan na vila que entredes, saíd·e ás prazas 
dicindo:· 'Hastra o pó da vosa vila, que se nos 
pegou ós pés, volo sacudimos. Noustante, sa
bede que xa chega o Reinp de Deus'. Asegúro
vos que o Día do Xuicio será _roáis levadeiro 
para Sodoma que para aquel.a vila. 

Coa saúde, o pan e a casa, 
a amistade cos veciños, 
os dereitos dos humildes 
e a sanidade do espirito. 

O Reino ·de Deus nQn é 
o kírie/eisón dos cregos; 
o Reino de Deus é vida 
para tódo!os labregos; 
o Reino de Deus é vida 
para tocjo o pobo galega. 
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A troita pe·quena que 11 
Nicaragua é un pequeno país da América ·Central, cimba poboación de dous milló11 

· . ocupan moito .as informacións da ~adio, dos p 

A importancia de Nicaragua 
Nin por extensión (unhas cinco veces máis ca de Galicia), 

nin por poboación destaca Nicaragua. A sua economía tam
pouco é ·moi importante para o resto do mundo país produce o 
que outros moitos países americanos; café, tabaco, algodón, 
plátanos, zucre, e millo, principalmente. Ten moi pouca in
dustria. Pero hai duas causas que a fan importante. A primeira 
é a súa situación, moi perta de Estados Unidos, e tocando a 
dous océanos o Atlántico e o Pacífico. A segunda é que en Ni
caragua produciuse unha revolución, ou mais ben _estase pro
ducindo, na que teñen, postas as esperanzas moita xente da 
América latina. Nicaragua é un modelo que, de ter éxito, pode
ría repetirse noutros países de América. Pero iso non interesa a 
Estados Unidos. 

A difícil independencia 
Col nizada polos españois desde 1502, Nicaragua conse

guiu a independencia no 1821. Pero coa marcha de Españ(l. un 
novo patrón quixo goberna-lo pequeno país: Os Estados .Uni
dos que desde 1856 astra 1912 interviron, incluso militarmen
te, oito veces en Nicaragua, mangoneando a súa. poi ítica e a
proveitándose da súa economía. 

A esta situación plantou cara o xeneral Sandino que en 
1933 expulsou militarmente ós soldados americanos conquis
tando así para Nicaragua o dereito a se.r unha nación libre. A 
ruta libre de Nicaragua durou pouco pois no 1934 Sandino foi 
asesinado coa complicidade dos Estados Unidos por Somoza. 
E 1, e a. súa familia, hab (a dominar en Nicaragua durante máis 
de 40 anos, sempre co apoio dos Estados Unidos. 

A revolución Sand inista 
A familia Somoza, durante os 40 anos do seu dominio, 

mantivo ó pobo na mise.ria e no analfetismo, practicou a. tortu
ra e o asesinato, considerou o país coma unha finca da. súa pro
piedade amasando· unha inmensa fortuna e chegando ata co
merciar co sangue dos nicaragüenses. Non tendo outra saída, o 
pobo tomou as armas para liberarse desa opresión conseguindo 
a victoria o 19 de xullo do 1979. Somoza e gran parte do seu 
exército chamado Guardia Nacional fuxiron do país. 

A revolución de Nicarag• 

En Nicaragua libre vívese 
. Despois do triunfo da r 

da a pena de morte e desapar 
lución da historia humana na 1 

a ninguén dos vencidos. Fixe 
ció.n, aínda en ·curso, que che¡ 
país fixo desaparecer case tot 
ha campaña modelo premiad 
ONU adicado á educac;ión. 

A revolución sandinista 
e deste xeito gradas ás vacun 
primeira vez na historia· de r 
nin un caso de poliomilite. ( 
para que os campesiños poid¡ 
rativismo. O goberno sandini 
venda para que todos poidan t 
guer, e tamén unha fei de p; 
1985. 

A poi ítica dos sandinis1 
libertade de expresión, econo 
privada) e en poi ítica intérnac 
é dicir, que ·se mantén neutra 
Unidos (cos países capitalistas 
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ion se·· deixa comer pola tr·oita grande 
lS e medio, que ven a ser aproximadamente a poboación galega, do _qlie ultimamente se 
teriódicos, ou da TV, como dun país importante. 

ua, esperanza dos pobres. 

o. evanxel io 
revolución sandinista, foi suprimi
receu a tortura, E a primeira revo
que os vencedores non dan morte 
~ron ul'lha carnpa~a de alfabetiz.a
~gando a tódolos recunchos do pa
talmente o analfabetismo. Foi un
ia pola UNE~CO, organismo da 

t está levando a menciña a todos, 
las conseguiron no ano 1982, por 
Nicaragua, que non_ se prodúcira 
Está en marcha a reforma agraria -
an ter terras.· Fomentase o coope
ista está facendo unha Lei da Vi
ter a súa casa coque pagan de alu-
1artidos para ter eleccións no ano 

tas é a de pluralismo poi ítico con 
1mía mixta (perrnitindo a empresa 
:íonal é dos países "norialienados", 
d no cnfrentarnento entre Estados 
s) e Rusia (cos países comunistas). 

~n xeral, hai unha atención moi especial para os que ca
recen de todo e para os nenós moi abondosos en Nicaragua, 
país de alto índece de natalidadé. 

· A participación nas milicias, nos Comités de Defensa 
Sandinista, nas campañas de vacunación ou alfabetización ou 
na recolleita do café, tabaco ou algodón, é sempre voluntaria. 

Unha revolución amenazada 
Actualmente Ni'caragua está amenazada pota contra

~revolución: os opositore~ ó réxime popular, a maioría antigos 
somocistas, están senda entrenados e armados polo goberno 
dos Estadós U!1idos, a troita grande que unha vez máis quere . 
comer á pequena. O goberno americano destinou ademáis uns 
dous mil seiscentos millóns de pe~etas ·para a CIA (organiza- . 
ción do espionaxe americano) co fin de crearlle problemas Ó .· 
goberno sandinista no. int~rior do propio país (o que se chama 

· "desestabilizar"). Hoxe hai uns 7.000 antisan.dinistas armados 
para loitar contra a revolución, a maioría deles non por .idealis
mo senon poio diñeiro que vén .dos Estado~ Unidos. Ese mismo 
diñeiro está inzando de armas, bases e asesores militares, Hon
duras, país veciño á Nicaragua, refuxio da maioría dos · anti
-sandinistas. Estes operan militarmente desde Honduras contra 
Nicaragua o que pode provocar . un ha guerra entre os dous 
pa~e~ . 

Todas estas amenazas están obrigando ós sandinistas a adi
car gran parte dos seus escasos recursos a gastos de defensa. A 
recupareción do país sofre grande retraso e a perda de vidas 
humanas é importante: a principios de abril deste ano eran uns 
500 nic"aragüenses (entre eles nenos) asesinados pola contra
-revolución. E os ataques están a medrar cada día. 

Esperemos que corno outras veces ó longo da historia 
tampo.uco agora a troita pequena se deixe comer pola troita 
grande. Que como Israel cando se enfrentou ó poder do pode
roso faraón de Exipto, ·así agora Nicaragua poida verse libre do 
dominio do novo faraón que son os EE.UU. A pesar das reser
vas e últimamente das críticas da xerarqu ía católica, moitos 
cristiáns están participando de cheo, movidos poü sua fe, nesa 
revolución sandinista esperanza dos oobres. 

María Xosé ESCUDERO 



No número 84 da nosa revista talábamos dun tal ES , e a í 
irnos volver con él algunhas veces mais; pois ben seguro que xe saber 
que atribuenselle un feixe de fábulas do mais chocante .. Unha fábula un
ha narración curta que a miudo talan seres non racionais, e da que pode 
sacarse unha apricación morarizante, que acostuman a chamar "moralexa". 
Hemos tratar de ir transcribrndo algunhas desas fábulas de ESOPO, anque 
non sei se poderei xurarvos que a transcripción sexa totalmente fiel e sen 
algt~m que outro amaño. 

Vai a primeira: 

O LOBO E.O AÑIÑO 

:Unhtt vez achegáro nse a beber no mes
m@ regato, e na mesma ribeir a, un lobo 
we'll-o, deses que xa están de volta de todo, 
re •lll!i'I añiño que sa(a ávida coa mirada lim
pa e ·inocente de tódolos que sacn á vida 
por primciras ve e . Para o lobo xa eran 
todos enemigo potenciai~, para o añiño, 
ainda eran t dos amigos reais. O lobo 
amosaba polos srus ollos, xa medio pe
ch do~, t da tl fereza do mundo, o añiño 
1 vab nas uas mcniñas, ainda moi expre
sivas, tod a tcnrura do universo. Ninguén 
coñecía aínda ó añiño, todos falaban xa 
do lobo, e algúns astra chegaban a sentir 
por el unha fonda admiración. 

Bebía o lobo mais arriba e o añ iño 
, majs abaixo. FÍxádevos ben, o lobo mais 
a.r.rfüa. E ne to, dille ó añiñó: 

- ¿Por qué me alodas a auga mentres 
bebo? 

:O añiño está afeito a que tódolos gran
des lle fixesen bromas, e así de entrada, 
tomou por broma as palabras do lobo, 
pero desque lle reparou ben na cara enrru
gada e de poucos amigos, respondeu moi 
temido : · 

- Eu non podo alodarllc a auga, señor, 
porque ·a auga sempre corre para baixo, e 
vostede estJ mais arriba. 

O lobo foi achegándose amodo o añi
ñ , e desque e tivo perto del, deixoulle 
caer unha pouta obor do lombo e díxo 
con toda ·a ua voz imperialista: . 

- ¿cómo te astrevc a contradecirme? 
iFáltasme ó re peto! 

- Eu, seiio r, - scguíu o añiño- , non 

quero faltarlle. ó respeto. Só lle re~pond ín 
a verdade. 

- iA verdade! iA verdade! ¿Qué sa
bes tí dd verdade? iNon hai mais verdade 
ca miña ... Ti es fillo dun carneiro que xa 
me fixo o mesmo hai seis meses. A teu pai 
deille un escarmento que non han de que
darlle ganas de volver. 

- Hai seis meses ainda cu non nacera, 
señor. Cando eu nacín meu pai xa morre
ra ... lNon tería vostede algo que ver có 
accidente no que me ten dito miña nai 
que perdera a vida o papá? 

O lobo trasvirou ainda mais os olios, 
apretou un chisquiño mais · a sua pouta e 
comenzou a rir con tan grandes gárgalla
das que resoaban en todo o val. Entre 
gargallada e gargallada repetía: 

- iUn accidente! iUn accidente! iEu 
sempre son un accidente! i Un accidente 
da Natureza! ... Teu pai tiña a freba moi 
pouco xugosa. Foi un erro deixalo chegar 
a vello ... Pac(a toda a herba e eu quedaba · 
sen mol ida para os meus peiños ... Se te 
deixara tí tamén pacerías a herba toda ... 
Hai que ser precavidos ... A túa carne ain
da é molciña e eu vou para vello. F íxate 
ben en min, quera que me recordes sem
pre. 

iSempre! 
- A derradeira ímaxe que entrou por 
aquelas.m·eniñas inocentes do añiño foi ·a 

1 duns dentes moi aguzados e a duns olios 
de lume. Foi outro accidente. Algúns as
tra sentían admiración polo lobo e tenta
ban de asemellarselle._· 



O XOGO DAS 

DIFERENCIAS 

Estes dous dibu: 

xos parecen igua

les, pero non o 

son. Ha i entr~ e
les 10 diferencias. 

Podes estreterte 

buscandoas, e rir 
un pouco con 

Oue.sada. 

O dibuxo é de 

Quesada "Chispas 

da Roda". 

/ (~ . ( 
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ll 
ll 
ll 

O mes de maio finou, Queda a/nda ben xentiña ~~ 
pero non pasou a. cegas: á que /le hai que dar a/ento ll 

~l foi a/umeado co facha pra que non teña vergoña ~~ 
ll e a luz das Letras Galegas. do seu ga/Pgo acento . ll 
y ll 
n n 
ll Houbo premios literarios· Van facendo os escritores, ll 
~~ mesmo prós nenas da escala: en galega, moitos libros ~~ 
ll a gr;¡Jeguidade medra amasando deste xeito ll 
~~ coma de f}eve unha bola. que nós estamos ben vivos. ~~ 
n n 
ll Hai cada d/a máis xente A /nda falta que o poder ll 
~~ que ó fa/ar anda con tino: -o radio, a televisión, ~~ 
~~ xa non ousa dicir que.é escota, 'igrexa e xornais- ~~ 
~~ fa/ar castelán máis fino. aprendan ben a lección. ll 

ll ll 
ll 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

A FALI} é CAMiRD 
Xa o dix~mos moitas veces: 

o galego que se fala habitual
mente está moi misturado co 
castelán. Hai, polo tanto, un 
labor que facer para ehegar
mos a un galego puro, enxe- · 
brn . Pero esa boa intención 
non xustifica a teima de se 
diferenciaren a toda costa do 
céiStelán que algúns profesan, 
pasándose así de enxebres; al
gúns chámanlle hiperenxe
brismo a este vicio lingüístico 
e outros prefiren alcumalo de 
hipergaleguismo o u gakgui:-.-

Pasarse de enxebre 
mo excesivo, di_ferencialista. 

Continuamente nos atopa
mos con palabras. <leste tipo, 
así por exemplo usando "en
trana" por entraña, ou "mon
tana" por montaña, ou "zoa" 
por zona ou comarca, "medi
ciña" e mesmo "meiciña" por 
medicina, "soma" por sombra 
ou "brilar" por brillar e moi
tas outras palabras. Non diga
mos das barbaridades que, 
con perdón, se escoitan por 
televisión ou se len nos xor
na is coma ' ' 'i ñe". "oficiña" 

. EDITA: "Asociación IRIMIA" 

"gasoliña" e o·utros -"iños" e 
"iñas" que nos levan conta da 
procedencia culta da pa.abra 
e que son iguais non só en 
galego, portugués·. e castelán, / 
senon tamén noutras linguas. 

A solución, a escola en ga-¡ 
lego e, no caso de que sexa
·mos maiorciños utilizar u~ 
diccio'nario, que tamén pod . 
ser portugués, porqu~ . .be 
cómpre para estes casos ordi ' 
nariamente. Tamén o 1 noso 
semanario IRIMIA debe coi
dar máis a súa gramática . 
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