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O PSOE AMOSA. OS DIENTES&.:
PECHAR O GALEGO NA CASA.

?~

¿TU QUOQUE G RC
(Traducido: ¿por que non dimite?)
O PSOE non quere que en Galicia sexa
un deber coñecer o ,galego e en cambio si
que. o sexa o .castela. Vale. Entendemos.
O PSOE non quere que o galego sexa
idioma oficial en Galicia, dereito que sen
embargo lle recoñece a Constit~ción. Por
iso esperamos para o PSOE un pao tan
ou mais sonado coma o que lle liorregou
o Tribunal Constitucional pola lei da
LOAPA. Do contrario habería que pensar que a Constitución non "pr9:~e" o
idioma galego coma un patrimtfrlio de
toda España tal como di .a propia Constitución no artigo 3,3.
..
Nas páxinas centrais de Terra e Xente
<leste mesmo número de Irimia tratamos
máis poJo miudo esta cuestión que o ministro Tomás de la Cuadra puxo de actualidade. Parece ser que tamén tivo parte D. Domingo Gatcía Sabell, presidente
da Academia Galega e
Delegado do goberno
de Madrid ~n Galicia,
pois da súa delegación
partiu o informe que
pon en cuestión a Lei
de Normalización do Idioma Galega, e enmanüestacións públicas apoiou a iniciativa do
·goberno de Madrid.
Certamente D. Domingo ten un pasado galeguista merecente de
eloxio. Non podemos
dicir outro tanto do
seu presente e ce~a
mente o sentimos. Ca-·
mo presiden~e da Academia Galega debena
ser o primeiro defensor
García Sabell:
do uso público do galelComo servir
go como idioma pro- a dous señores?
pio de ·Galicia. Pero quizais vai resultar
aquí aquela frase do evanxelio de que
non se pode servir a dous señores. E se
as causas non cambian_parece que hai
que escoller entre o PSOE e Galicia.
Irimia quédase con Galicia.

.an os olios no outono.
Hoxe botamo~ un ·berro pola sua supervivencia,
pois a súa ·existencia véuse reducida a unha terceira parte. Algúns morreron pola enfermedade
da tinta, outros abatidos polo home, cobizoso
da súa madeira. Os millares casteños cecais sexan os de Quintela, en Lalíri, pero é a provmcia
de Lugo a que produce máis toneladas de castañas ó ano. E a hora de soutar e coller os oorizos
para o magosto.
AS SETAS tamén anuncian o outono, e aportan
á economía galega_uns catrocentos millóns de
peseatas; Hai tres industrias conser\reiras das especies comestibles que se veñen exportando so.bar de todo a Francia e Italia.
DESDE TODA GALICIA moita xente está enviando telegramas de protesta polo recurso que
presertto'u o PSOE contra a Lei de Normaliza~
ción do Idioma Galega. Este é o- texto que ·se está mandando a D. Xerardo F emández Albor,
presidente da Xunta: " "Nin aguantar nin cala.
Defenda a. nosa lingua" " (Destino: Presidente
do Goberno Galega. Pazo Raxoi, Santiago).
TAMEN A FELIPE GONZALEZ se lle están
mandando cartas ou telegramas de protesta .pola
mesma razón. Neste caso o texto máis usual é:
" "Manifesto prote~a polo recurso contra a Lei
de Normalización do Galega. O recurso ofende"
O enderezo xa o. saben todos: Presidente do Goberno. Palacio de la MOcloa. Madrid.
A FEIRA DE SANTOS en Monterroso, Lugo,
pasa por set unha das feiras máis importantes de
Galicia. Antes era famosa polo gado cabalar,
agora vese favorecida polo viño novo, a caza, as
castañas e as matanzas ... Outra importante feira
de Santos é a de Gontán con centos de anos de
- antiguedade e que se celebra o primeiro sábado
de novembro.
"60.000 ESCOPETAS" puxéronse en movemento nas bisbarras galegas. Cada vez máis son
necesario espacios reservados para especies que
están a piques de desaparecer, por exemplo os
urogalos dos Aneares, o rebeco, a cabra montés,
ou aves acuáticas das Cíes ou dalgúrt recuncho
da Ría de Arousa.
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HOXE TE-ÑO QUE PARAR NA TUA _CASA

Domingo 31
do te_mpo ordinario

COMO CHEGOU A SALVACION
. A CASAD~ ZAQUE U

A /Jlstorla que nos conta este Ewnxello
é a historia do home rico e abusón,
que, deixándose prender por Xesús Cristo,
cambiou de vida e atopou a salvación.
Das riquezas, que ganara inxustamente,
deu mitade para os.pobres e entregou
. catro veces o roubado noutros tempos
dando proba de sincera conversión.
A aquel home viuno Deus naque/a hora,
liberouno da escravaxe do diñe/ro,
baixo de corpo, de corazón requeno,
flxose un home, dos pobres compañeiro.
Os amigos das leis.murmuriJban,
non sablan que a Deus lle reina sempre
mezclarse co que damos por perdido,
busca/o e agardar pacientemente.
Lección pro nós: ninguén está perdido,
non deixemos a ninguén por imposible,
o quen e cando menos o pensamos
venl/e a hora de Deus, para ser libre.
No entanto, miro ben de andar desperto,
col Zoqueu, na percuro de Xesús,
quizaves que/ro entrar na túo caso,
e na túa escuridade poñer luz.

****

· Chegou Xesús a Xericó e pasaba
atravesando a .cidade. Había alí un
home chamado Zaqueu, xefe dos
recaudadores e moi rico. Intentaba
ver quen era Xesús; pero impedíallo ·
a · xente~- porque era pequeno de
corpo. Entón adiantándose, subiu a
unha figueira para velo; pois fa· pa'
.
sar por alí.
O pasar . Xesús por aquel lugar
por aquel lugar, levanto u a vista e
díxolle:
-Zaqueu, baixa de contado, pois
hoxe teño que parar na túa casa.
El baixando de cóntado, acolleuno moi contento. Pero vendo aquelo a xente empezou a murmürar:
- Entrou a se hospedar na casa
dun pecador.
Zaqueu, posto de pé, díxolle ó
Señor:
-señor, darei a mitade de todo
canto teño ós pobres, e, se algo
roubei a alguén, devolvereille catro
veces mais.
Entón Xesús dixo:
_:_Hoxe chegou a salvación a esta
casa, pois tamén este é filio de Abrahán. Porque o Filio do Home ven
buscar e salvar o que estaba perdido
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DE .MADRID . f

·Recurre contra unha· le_i. do
Os Parlamentos e o Tribunal Constituéional

Sabido é que as leis no Estado español fainas o
Parlamento de España, en Mad~..,:, .~ . algunhas os
parlamentos autónomos para á't respectivas nacións ou rexións que hai en España~ Pero estas leis
dos Parlamentos deben ir de acordo coa Constitucion que é a régula suprema que hoxe nos rixe .·mentres non se cambie. Cando algún grupo do Par-·
lamento, ou un gobemo (central ou das autonomías) considera que unha leí aprobada é sospeitosa de non cadrar coa Constitución acude ó Tribunal Constitucional, que é o organismo encargado
de dicir se unha lei está de acordo ou non coa
Constitución.
0

Os casos da LOAPA e dos diputados do Bloque-PSG.

Parlament~

O PSOE contra a lei de normalización do
Agora: o caso· é ó revés: o gobemo d
vai .presentar re.curso de inconstitucionalii
tra unha lei que aprobou o Parlamento <

·acordo de tódolos partidos nes repl'i

(tamén do PSOE de Galicia, e .da A.P.) a
Bloque-PSG que como se sabe (ver Irimi:
non poden estar presentes,
A leí do Parlamento Galego, aprobad
de xuño pasado, dispuña unha · serie .de
cións e normas para permitir que o idi01
poidese ter unha vida normal en Galicia:
cola, xa nos medios de comunicación
(radio, TV. etc.) xa nos organismos de vic
Esa leí que a moitos nos parece ·aínda ·d
tímida, espanfou ó PSOE, que como xa
presentou recurso cóntta ela ante o Tribu
·
titucionaL

Moi recenteinente º"Tribunal Constitucional xa
lle deu un bon pao ó PSOE pois· desbotou por·inconstitucionais moitos artigas da leí LOAPA que . . O idioma galego lOficial ou non?
aprobaran PSOE e UCD o. ano pasado por gran
· A principal razón do recurso do .go
maioría no Parlamento. Contra esa leí apelaron
Madrid é o artigo 1° da lei galega que di
con éxito os nacionalistas cataláns, os vascos e os
go é a lingua propia de Galicia. Tódolos g
comunistas (en cambio, para a súa vergoña o goñen o deber de coñecelo eo dereito de us;
bemo galego estivo caladiño). A razón era que a
O gobemo do PSOE non está cqnform~
LOAPA de seguir adiante hubese rebaixado ~s
sexa un deber dos galegas coñecer o idior
competencias dos Estatutos reforzando o goberno
licia. Pero resulta que o artigo da lei galeg:
central de Madrid frente ós Autónomos.
cado no artigo 3, 1 da Constitución esp~
A este tribunal apelaron tamén os diputados gadi: "O castelán é a lingua española oficia
legos do Bloque e do PSG que se negaron a xurar
do. Tódolos españois teñen o deber de o
obediencia á Constitución para poder · actuar no
o dereito de usala".
Parlamento galega. Pola súa negativa, desde o 23
Se o galego o idioma oficial en Gali
de noveµibro de 1982, négaselles a entrada no
afirma o artigo 3, 2 da Constitución ¿C01
Parlamento galega para o que foron elexidos por
lle para Galicia as mesmas prerrogativas <
60.000 galegas. O Tribunal Constituciop.al tiña
castelán para España?
.que ter dictaminado antes xa do pasado mes de
maio e aínda non dixo nada ó respecto. Sería moi
Está en xogo a supervivencia do idioma ga
de desexai que se aclarase por respeto ós votantes
Tras da palabra '!deber" que o PSOE r
dos tres diputados que non poden exercer e para
de estarse xogando que o idioma galego
os que esperamos un fallo positivo.
en verdade idioma oficial en Gali~ia, o 1
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lUn contra todos?
Imaxinádevos que se faf TV en Galego, ou se
ensfua en galego, ou se publica unha lei do Parlamento no noso idioma: se non trae o deber .de "coñecelo" ( é dicir,. entendelo nin tan siquera falalo
ou escribilo) ahondaría con que calquer antigalego
residente en Galicia dixese que non o entendía para obrigar a facer en castelán o que ía .en galegó.
Oeste xeito un só cidadano disposto a facerlle a
. guerra ó noso idioma impediría na práctica o uso
público do galego. E sen uso público nos tempos
de hoxe non hai idioma que resista.

Jerno de
"O galealegos tetlo".
~con que
11a de Gal está cal.ñola que
1 do EstaJñecela e

~fuga po-·

.

Galicia como di o Estatuto.galego. Po"is dicir oficial ·
quere· dicir sóbretodo idioma p6blico. Dó contrario .quedaría reducido a fa}a. .familiar, .e acabaría
.por desaparecer como xa . acontéceu con outros
idiomas no mundo. Ningún .idio~ resist.e sí como
fala de taberna, de tertulia ou familiar: precisa
dunha .presenc~a pública, na escota, nos medios de
comunicación, nos tribunais, na vida ofi~ial.
Se o idioma galego non leva eonsigo q_ "deber"
de coñecelo tal como se recoñece para o castelán
na Con~titución, nunca ·poderá ·ser i:ta práctica,
idioma oficial en Galiéia.

~alego

'Señor Albor:
Nin aguantar nin calar,
defenda a nosa lingua".
1

Deber non é castigo
A expresión "deber de coñecelo;' que usa a
Constitución para o castelán ou a lei de normalización para o galego, constitúe o que os técnicos en
leis chaman "norma ·i mperfecta" pois non leva
aparellada unha sanción ou castigo por incumplimento, senon que constitúe un estímulo ou obriga
de tipo moral de cara os individuos e, neste caso
unha garantía de que a lingua galega poida ser usada pública e oficialmente sen que ninguén, en Galicia, poida recortar o seu uso público polo feito
de descoñecela. E quede claro que "coñecer" é
"entender": a iúnguén se obriga nin a escribilo nin
a falalo.

A TRISTE HISTORIA DUN BURRIÑO
.
1 ¡Que bonito. sería ser cabalo dun ciroo! ·

'J

N día a remates de
agosto, xa hai anos desto, chegara eu canso de labourar nas tenas, e desque desxunguín _a parella de teixas,
romo villa canso e non era
aínda hora de xantar, fun deitarme un pouco a debaixo
dun carballo que ternos alí na
chousa.
Segwido estaba así coa cabeza f"mcada na terra, escoitei
uns murmurios, .<?specie de
conversa entre duas persoas.
As veces coa orella ben ·achegadifia á terra escoitanse cousas que xa non poderían escoitarse nada mais a un metro
e pico _,que ben sendo ipais ou
menos o que eu mido de estatura.
As primeiras verbas que
cheguei a percibir foron: "Papá, eu quería estudar para cabalo".
Non puiden dar créto ó
que escoitara, pero entón véuseme á mente unha plática
que botaran na radio sobor .de
fenómenos parasioolóxicos mi
tanto coma iso. A plática faJar falaba de voces que veñen
do mais alá; que tanto a radio
coma moitos cregos teñen fa.
lado aínda ben de voces que
veñen do mais alá, esque~n
do a miudo as voces que veñen do mais acá.
Estaba eu con estas cavilacións cando voltei a escoitar:
~~í, papá, eu quería estudar
para cabalo". Xa non había
dúbida, tivera que ser o bunifto pequeno quen .di.xera
aquelo; porque·ali un clúsquiilo mais adiante, entre_unhas

··

xestas, estaba o burriíÍo pe- qué?, son o "qüe son. ¿Qué crás
queno e mais o seu pai o bu- de cabalo soñabas .con.ser ti?
rriño grande.
-Soñaba e soño e quero
O pai facéndo~ o parvo e . ser, -dixo o burriño pequeno
sacudindo as orellas por mor con mil luciñas penduradas.
dos tabaos que non deixaban dos ollos-, o cabalo dun cirde fungarlle darredor, respon- co, para viaxar e percorrer o
deulle:
mundo enteiro e aledar ós
-Ti debes ver moita televi- nenos de toda ·a terra. Gustasión, ¿ou foi o teu compadre, ríame andar nun circo que só
o b_urrete do Matias, quén che actuase en aldeas.
andivo metendo · esas cousas
Excramou o pai:
nos miolos?
- ¡Arre centella; pois non
-Non, papá. Eu levo ma- tés ti fumes nin nada! Para iso
tinando moito nesto e ata, xa che hai que nacer cabalo e,
por veces, non podía dormir por se fora pouco, estudar
cavilando, e soñaba e víame mais que para inxenieiro. ·
feito todo un señor cabalo.
O burriño pequeno, con
- ¡Boh! ._-Repricoulle o pai-· moitas menos luciñas nos óEses son soños da xuventude. llos, non seise repricou ou .se
Eu tamén teño . soñado que sospirou:
era o cabalo dun rei. Sempre
-A miri parecíame que essoñaba que era cabalo dun rei tudando ben ... podería adecando me deito sen cea, ¿e prender·isó e mais.
(Seguirá-) .

;.

A CA~On do LUrili:
O TEMPO DO MILLO
Anda a xente nestes
· días no labor de colle-lo
millo.
O millo ou mainzo ese
froito tan no so, tan gafego,
que parece como que nacera aquí entre nós, non é,
así e todo un froito galego
de sempre. Trouxérono de
. América aló polos anos do .
1.600, e escomenzou a se
cultivar dun xeito importante nas nosas terras no
século Dezaoito. Van para
aló 1 xa que logo, pouco
máts de douscentos anos;
coma quen dí, cousa de
antonte, pois hai que pensar que os anos na vida
d unha terra son pouco máis
cós días na vida das persoas. Pero, o caso é que o
mainzo atopou aquí un bo
aconchego e arraizou tan
ben que xa é cousa nosa
por dereito propio. Desde
que chegou das Américas
-as Indias, chamábanlle
daquela- foi~e convert~n- -~/
i < . ,l. ·. lf.IR
do nun dos alimentos pnn- . .· .· · :?';11 ..
cipais da nosa xente. Pa- !..:: .,:..,d;;¡.
.,....,_"'
soulle por diante ó centeo 1 que viña sendo de cosca, escasula, espruga ou de calquera outro
vello o cereal básico da alimentación na mei- xeito como se lle chama nos distintos sitios
rande parte de Galicia. Serviu tamén para de Galicia, facíase, e faise aínda nalgúns lumante-lo gando. Aproveitóuselle o folla to gares, ó morrer do día deica moi entrada a
para enche-los colchóns das camas: os col- · noite. Os veciños, maiormente xente nova,
chóns de poma. E aínda había quen usaba as xuntábanse cada serán nunha casa.' Facían
follas máis finas como papel de fumar.
o traballo na cociña, nun alboio, ou incluso
Agora os tempos van cambiando· nalgun- na eira. Mentres duraba o labor contaban
has cousas máis apresa do que dehese ser. contos, dicían chistes, cantaban e facíanse
Desaparecen costumes e maneiras de vida namoros. Se algún mozo atopaba unha es9-ique se foran establecendo co paso de moitos ga de grao encarnado, berraba: "rei!'', é tJña
anos e trocan noutras novas, ou distintas, dereito a darlle unha aperta e mais un bico a
unhas · mellores e outras peores -sería unha cada moza das presentes. Elas non se debcaparvada pensar que todo o vello era malo e ban, e armábase a gran troulada. Había pillos
que todo o novo vai ser mellor-. Precisa- que facían trampa; levaban xa escondidas
mente, os labores do cultivo do millo -a cava, unha ou dúas espigas encarnadas para sacalas
a labra, a espichaL a besada- serviron para·ir no momento oportuno e reclama-lo dereito a
xuntandO ós vecinos arredor do traballo pa- achuchar e bicar ás mozas. N algúns sitios, se
ra se axudaren uns a outros, e crearon vence- quen atopaba a primeira desas espigas era unllos. Pero ó mesmo tempo eran motivo de ha rapaza, convertíase en raíña da festa e toalegría, festa e foliada. Nestes meses de ou- dos a agasallaban.
O remataren a faena, os da casa convidatubro e novembro, despois da colleital. chega o tempo das esfolladas. Hai que esfoua-las ban con castañas, pan de broa e viño, e nouespigas, e neste labor as cousas estaban tan tros casos con queixo ou bacallau e cachelos.
mesturadas que non se pode dicir se en ver- De seguida, escomenzaba o baile ó son da
pandereta e do pandeiro, e, se había músico,
'
dade era un traballo ou unha festa.
A esfolla, esfollada, escocha, escoucha. es- con gaita ou acordeón.
Mariano Guizán.-
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O premio. Nobel da Paz,
por monte-la fe acesa
de pacificar Polonia,
foi concedido a Walesa.

Trátase dun home que
senta a dialogar na mesa,
respetado en todo o mundo
menos en Rusia: Walesa.

Nun pa/s no que os rusos
teñen sempre a estaca tesa,
creou "Solidariedade"
un obreiro: Lech Walesa.

iMalo que os americanos,
-que teñen a paz resesatemén se poñan contentos
polo Nobel de Walesa!. .

Solidariedade évos
sindicato que, con présa
medrou entre a moitedume
gracias ó l/der, Walesa.

O Papa e os mais polacos
pensan que vale o que pesa,
porque a causa de Polonia
vai adiante con Walesa.
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AFAL~ é CAMlBD
Onte foi xoves e fomos á escola

Cando eu era neno, todo o
mundo dicía onte, antonte, e
non "ayer", "anteayer", que
son palabras distintas porque
veñen do latín "heri". Onte
vén do latín "ha nocte" e equivalería ó castelán "anoche", é dicir, á noite do día
anterior. Pero en galego ese
tempo máis próximo ó día de
hoxe - "esta noite" - pasou a
designa-lo día anterior enteiro
Non hai que dicir, logo,
"ayer", que en C!iStelán, un

castelanismo ben recente que tencia <lestes castelanismos
se vai metendo agresivamente porque houbo un tempo -lon·na fala dos máis novos e aín- go tempo a partir do século
da vellos, pero hai outros máis Dezaseis- no que se deixoú
antigos e frecuentes dos que de escribir en galego e no nahabemos de curar co tempo. so léxico ou vocabulario ían
Así "escuela" por escota ou entrando palabras castelás, so"jueves" por xoves, sen es- bre todo na parte máis nobre
quencérmonos do "conexo" ou culta do vocabulario. Así,
poi coeHo ou "baraxa" por deixouse de dicir Deus para .
baralla, "lentexas" por len- usa-lo castelanismo "Dios".
tellas", "antoxo" por anto- ¿Non pagará a pena cambiar a
llo ou "parexa" por parella. · Deus e así tamén dar unha
Non é nada extraño a exis- nova imaxe do noso Pai?
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