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IDIOMA GALEGO:DUAS MANEIRAS 

Algúns lector~s han extrañar que esta vez 
algunhas páxinas de l~IMIA vaian escritas 
de diferente maneira: como nelas se explica 
van escritas nun galego que se chama "rein
tegrado'', que pretende volver integrar o ga
lego coa .súa familia natural, é dicir, co por
tugués-brasileiro talado tamén en varios paí
ses de Africa. Houbo un tempo en que o ga
lega e o portugués eran o mesmo idioma. 
Desto hai uns 600 anos. Despois Portugal 
foi independente políticamente, e o seu 
idioma evolucionou distinto do galego. O 
noso quedou en parte influido polo castelán 
e isolado evolucionou distinto do portugués. 
De aí nace a diferencia que hoxe os separa. 

O galego no que cada semana se escribe 
IRIMIA é o galego hoxe oficial. As súas nor
mas son as que acordaron dous importantes 
organismos: a Real Academia Galega e o 
Instituto da Lingua Galega da Universidade 
de Santiago, e ás que· a Xunta de Galicia co
lleu como oficieis para os libros de texto das 
escalas e para os documentos públicos. É un 
galego que se aproxima moito á pronuncia
cibn que hoxe se usa no noso pobo e colle o 
estilo castelAn en canto ás tildes (acentos) e 
algunhas outrasgrafias (maneiras de escribir 
os sons). 

lPor que a polftica dos reintegracionis
tas? Porque din que é a tradicional máis an
tiga e para nun futuro reforzar o noso idio
ma galego coa potencia en libros, revistas, 
películas, etc. do irmán portugués-brasileiro. 
Din que sen esa axuda seralle moi difícil re
sistir ó galego a influencia e a agresión do 
castelán. 

¿Por que a postura hoxe oficial? Porque 
din que tamén é tradicional e por fidelidade 
á pronunciación hoxe viva no idioma galego, 
de xeito que á ><ente lle resulte familiar o ga
lega escrito, e por facilitar a aprendizaxe do 
galego, tendo en conta que lé en castelán e 
neste idioma recibe tamén escola. 

As · razóns das dúas posturas son de peso, 
pero 1 RIMIA que respeta o reintegracionis
mo, a parte outras razóns, e vista a situación 
aínda tan fráxil do galego escrito, seguirá e?
collendo o galego oficial. 

* * * 
O FURTIVISMO NO MARISQUEO urxe 

medidas coma unha policía autónoma pro
pia, tal como se plantexaron en Euskadi e 
en Catalunya ... Mentras tanto as nosas rías 
son un polvorín de consecuencias non coñe
cidas, se non se fai unha organización seria 
deste sector. 

AS MULLERES GALEGAS seguen le
vando o peso da nosa agrialltura. Case o se
senta por cento do traballo femenino está 
dirixido ós labores do agro; só ur:- trinta por 
cento das nosas mulleres adícanse ó que se 
coñece coma "eervicios", e un dez á indus
tria. 

A IGREXA DA AMERICA DO SUR non 
é sempre ben comprendida, sobor de todo a 
máis comprometida cos pobres e marxi na
dos. O que máis amola en certas esferas de 
Roma é o xeito que teñen naqueles países 
de vivir a comunidade cristián, con menos 
poder e con máis compromiso cos asoballa
dos. Hoxe o 46 por cento dos cat61 icos vi
ven nestes países de tala española e portu
quesa. 

A PRODUCCION DE COELLOS caseiros 
medra polos nosos lares: nestes sete. anos 
multiplicáronse por dez, e representan o do
ce por cento destes animais que se dan en 
España. Uns dezaseis millóns de coellos que 
son máis, a medida q_ue se van artellando no
vas granxas industriais. 

MILES DE TEMPOREIROS, máis ben 
do sur, voltaron a Francia a traballar na 
vendimia deste ano. Veñen sendo os emi
grantes máis explotados: é o seu un traballo 
moi duro e barato. No 1983 atravesaron os 
Pirineos uns sesenta mil traballadores con 
contrato e moitos miles sen el. 



XORNALEIRO 

Xornaleiro 
simplemente 
no viñedo 
do Señor. 
Xornalelro 
cabo outros 
trabal/ando 
con paixón. 
Todos xuntos 
nun esforzo, 
cada un 
co seu saber. 
Un ven cedo 
e ou tro tarde, 
todos temas 
que facer. 
Esta Terra 
é o viñedo. 
que plantou 
hoso Señor, 
nesta Terra 
todos som::JS 
xornaleiros 
do amor. 
Todos irnos 
refacendo 
aherdade 
recibida, 
moldeando 

. e moldeando 
ata vela 

· ben lucida. 

O de menos 
os .sálorios: 
pois que Detis 
non é tacaño, 
e ten sempre 
para dar 
moito máis 
do que ten dado. 

Domingo vintecinco 
do tempo ordinario. 

PARABOLA DOS XORNALEIROS DA VIÑA 

O Reino do Ceo parécese a un propietario que saín ' 
pola mañá cedo a alugar xomaleiros para a súa viña. ·Che
gando con eles ó acordo dun denario por xomal, man
dounos á súa vifia. Saín outra vez á media mañá e atopou 
outros sen traballar na rúa. E díxolles: 

- Ide v~ tamén á miña vifia, e dareiv0s o xusto. 
Eles foron. De novo saín polo mediodía, e pola tar

de, facendo o mesmo. Pero aínda volveu saír á tardifia, 
e a topando outros parados na rúa, díxolles: 

- Pero, ¿que facedes aquí, todo o día sen traballar? 
Eles responderon: 
- É que ninguén nos contratou. 
El díxolles entón: 
- Ide vós tamén á miña vifia. 
Anoitecendo xa, díxolle o dono da vifia ó adminis-

trador: · 
- <llama ós xomaleiros, e págalle-lo xomal, empe

zando polos últimos ata os primeiros. 
Chegados os da derradeira hora·, deulles un denario. · 

Cando chegaroit os primeiros coidaron . que lles darían 
máis, pero tamén recibiron un denario cada un. O recibi
lo, munnuraban. contra o propietario: 

- Eses, o·s últimos, traballaron só unha hora e tráta
os igual que a nós, que aturamo-lo peso e o chorrazo do 
día . 

Pero el replicoulle a un deles: 
- Amigo, non · che fago ningunha in·xusticia. ¿Non 

acordamos un denario? Pois colle o teu, e vaite. Se lle 
quero dar ó último igwil que a ti, ¿acaso non teño derei
to a face-lo que quero co que é meo? ¿Ou é que ti ves 
con mal olio que eu sexa bo1 

Así, pois, dese mesmo xeito, os últimos serán os pri
nieiros, e os primeiros serán os últimos. 

(Mateu 20, 1-16) 
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A -CUESTION l 

ou Reintegracionismo lingi 

IRIMIA que respeta pero_ non comparte algunhas das opinións expostas n 
ra na páxina da "Peneira'"' e cada semana n 

Como é sabido, na Galiza convivem, bem ou mal, dous 
idiomas: galego e castelhano. O e1alego é o idioma nativo da fai
xa ocidental da península ibérica, e portanto nativo tamén da 
Galiza, mentres que o castelhano foi introduzido aqui posterior
mente, por obra do dominio político espanhol. 

Duas concep~ons do galego 

Ora, sobre a língua nativa de Galiza · existem duas concep
(:Ons antagónicas no momento presente: por um lado a concep
(:Om .reintegracionista -mal chamada "lusista" polos adver
sários- , e p_or outro lado a isolacionista ou anti-reintegracionis
ta - tamén chamada, com inten(:ons algo ofenslvas e, por isso 
mesmo, incorrectament~. "castrapista" ou "castelhanista"-. 

O reintegracionismo defende que a Galiza deve seguir for
mando parte da área lin~ística occidental, constituida hoje por 
Por1Ugal e as suas antigas colónias -entre as quais se encontra, 
como se sabe,um gigante demográfico e cultural como é o Bra
sil - . Para isso é preciso, ante todo, recuperarmos a nossa orto
grafía histórica, que os luso-brasileiros conservarom, no subs
tancial, ininterrompidamente até odia de hofe. 

O anti-reintegracionismo, pola sua parte, pretende fazer 
da fala galega umha 1 íngua independente da lusa-brasileira. Para 
isto propom aceitar umha boa parte dos castelhanismos que se 
forom introduzindo na fala popular nos últimos séculos, como 
conseqüéncia da coloniza(:om cul1Ural espanhola; e, sobre todo, 
adopta a ortografía espanhola na quase totalidade. Desta manei
ra, um texto galego nom-integrado tem umha aparéncia mui si
milar ~ de um texto castethano, já que ambos usam um mesmo 
sistema ortográfico. 

Diferen~as entre ambas tendéncias 
As diferen(:as mais importantes entre as duas tendéncias 

som de natureza ortográfica; eis, em esquema, as principais: 
reintegraci onismo anti-rei ntegracionismo 

lh (filho, mu/her) 11 (fil/o, mul/er) 
nh (galinha, espanhol} ñ (ga/iña, español} 
- m (alguém, bom) -n {alguén, bon) 
g,j (fugir, hoje) x (fuxir, hoxe) 
Polo que respeita a língua fal ada, as diferen~as entre rein

tegracionismo e anti-reintegracionismo som escassas. Algumhas 

José-Nlartinho MONT 

As discusións entre os defensor~ 
do galego reintegrado se 

delas, porém, nom carecem de 

-ve! (amável, visível} 
~om (nat;om, cant;om) 
dizer, viver, escriver 
Galiza 
Opinions reintegracionis1 

O reintegracionismo conta i 

melhores especialistas em Filolog 
pensadores galeguistas. 

Em geral, os grandes filólogc 
Galiza dentro da área de língua pe 



xcntc· 
DO LUSISMO 
üístico galego-po-rtugués 
oeste artículo, agradece a colaboración do seu autor e explica a súa pos
na sección ·"A fala é camiño". · 

TERO SANTALHA 

es do galego hoxe oficial e os 
son, ~ veces, viv~. 

le importáncia; por exemplo:· 

-ble {amable, visible) 
-ción (nación, canción/ 
dicir, vivir, escribir 

· Ga/icia 
stas 

a seu favor coa .opiniom dos 
•gia Románica, e dos grandes 

JOS de todo o mundo incluem a 
lortuguesa~ como umha varían-

te lingüística com certas características peculiares, de modo se
mellhante ao que sucede entre o espanhol de Castela e o de 
América, ou entre o in~t1s eur<>peu e o americano. 

Essa mesma era a convi~om dos ideólogos do gale!J,lis
mo; por exemplo, Mur!J,lia, Viqueira, Vicente Risco, Antom Vi
lar Ponte e Castelao forom firmes defensores da unidade lingüí
tica galego-portuguesa. 

Polo respeto mutuo 
Hoje exerce-se umha certa persecu~om contra o reintegra

cionismo por parte do poder político, como outrora se exercia 
contra o galeguismo em geral. Neste caso, para maior desgrac;a, 
1amén un sector do "galeguismo oficial" se solidariza coas me
didas · repressivas .. Al!J,lns exemplos: os jornais, revistas e edito
ras mais próximos ao poder nom publicam escritos em normati
va reintegrada; as organiza~ons reintegracionistas .vem-se excluí
das das subve~ons oficiais, os professores de tendéncia reinte
gracionsi1a som hostilizados de diversas maneiras, os livros de 
texto de inspira~om reintegracionista nom recebem a aprova
~om oficial. .. 

Os reintegracionistas, pola nossa parte,. propugnamos un 
sincero respeito entre as dÚas tendéncias, e pedimos a neutrali
dade do poder político num debate que nom se pode solucio
nar com imposit;ons senom co diálogo e com razons. Num cli
ma de respeito e 1 iberdade· para ambas tendéncias, será o tem
po quem deverá dizer a última palabra neste doloroso litigio. 

Ulterior informaf;com 
Para quem queira saber mais sobre o reintegracionismo 

estám a venda diversas publica~ons que lhe podem ser úteis, 
nomeadamente as de Carvahlo Calero, eximio defensor das 
ideias reintegracionistas: des1acam os seus livros Da fa/a e da 
escrita(Galiza Editora, Ourense 1983 e Letras Galegas (AGAL, 
Santiago 1984). foformat;om de toda índole pode arrecadar
se das diversas publ icat;ons e actividades da "Associat;om Gale
ga da Língua" (AGAL), com sede central em Ourense (Rua 
Curros Henríquez 1, 15° A). A quem deseje comecar a escre
ver em normativa reintegrada pode servir-lhe de ajuda o .meu 
livro Método prático de lln.qua ga!ego-portuguesa (Galiza Edi
tora, Ourense 1983). 



HllRGRAVES DE AUSTRAL/A
l RAMON DE DESAMAR TIÑO 

Aló polo século pasado seique houbo en Australia un pastor 
de nome Hargraves, que non lograba erguer cabeza debido á mala 

1 sorte que tiña coas poucas ovellas que formaban o seu cativo rebáño. 
Canso de que malparisen as ovellas e anoxado pola mala fada, 

resolveu emigrar a California a ver se ali, lonxe, lle sorría a deusa 
Fortuna. Ali buscou traballo e atopouno nunhas minas de ouro. A 
poder de priva.cións füco alguns cartiños. 

Pero o home, que era de seu atusmón, comenzou a matinar 
que o terreo de que en California se extraía o ouro era ¡nqi semellan

. te 6 dos montes da súa terra que el atravesara tantas veces alindando 
as súas ovellas. 

Cavilando e cavilando chegou á conclusión de que aló, perto 
da súa casa, deixara tesouros cando el decidira ir e11·busca de ouro a 
California. 

Retornou tan axiña como tivo con que paga-lo pasaxe, e con
tan algunhas historias que efectivamente atopou eses tesouros. e que 
de daquela arrinca a prosperidade de Australia. 

O Ramón· tampouco tiña sorte coa facenda nin. terras abondo 
para manter catro vacas desque fixo as partillas cos irmáns. 

Canso e anoxado resolveu emigrar a Suiza, onde a poder de 
privacións füco alg(lns cartiños. 

Cando vfu ali estabulacións libres de centos de cabezas de gan
do que pacía a fartar en terreos moi semellantes ós que na súa parro
quia aínda seguían producindo toxos, xestas, felgos é carqueixas, ca
iu na conta dos tesouros que se estaban desaproveitando aló nos 
montes da súa terra. 

Retornou en percura deses tesouros. Pedíu cretos en entidades 
bancarias. Falou en Organismos Oficiais. Ten_tou de xuntar ós veci
ños. Puxo outro bar máis na vila. 

X.M. CARBALLO 



D·E A GR E S 1 VOS A P A C 1 F 1 STAS 

A guerra é unha característica que 
distingue ó home: só a rata mailo ho
me matan ós seus sem ellantes. Así 
mesmo, é o único animal que partici
pa en combates colectivos; a guerra, 
adem ais, é basicam en te m ascu lin a, ao
que agora están militarizando .tamén 
ás mulleres, que ata o prese.nte só in
terviñan axudando nos bospitais ou 
en servicios moi auxiliares·. 

Hai quen di que a agresividade do 
home non é instintiva, senón que está 
causada por non poder evolucionar 
desde á súa etapa primitiva de caza
dor ata o home actual, restrinxid.o en 
pouco espacio nun mundo sup·erpo
·boado, e padecendo m áis tensión e 
agobio día a día. 

O bom e tam én está conformado 
pola cultura: o alto número de asasi
natos que ·vemos pola televisión, os 
cómics violentos, a educación, os xo
guetes bélicos, infiúen no neno e no 
adulto negativamente, creando unba 
escola de violencia. 

' Ante a carreira de armamentos, a 
inquedanza. ante as armas nucleares 
capaces de destruir ·varias veces o 
mundo, e · agora a polémica xurdida 
pola militarización do espacio, a xen
te empeza a tomar conciencia do pro
blema e rexeita a situación creada po
los armamentos. Xorden colectivos 
pacifistas que piden o desarme total; 
cada ~ez · bai máis obxectores de concien
cia q~e se negan a face-lo ser-tT icio mi
litar, por ser . unba apren.d izaxe da 
guerra e da morte a un semellan te, a 
pesar da lei restrictiva do Estado, e da 
presión sicolóxica de moit,a x ente que 
os toma por. cobardes. 

Na actualidade moit~s países están 
en guerra ou teñen conflictos interio
res. O presuposto de defensa mundial 
é elevadísimo. En catro boru gástanse no 
mundo 29.000 millóns de pesetas en 
armamento. Calcúlase que para o ano 
2.000 duplicarase este presuposto. 

O mesmo tempo, 500 millóns de 
persoas (unba octava parte da poboa
ción mundial) teñen unba nutrición 
inadecuada. 

Teriam os que t ratar que a máxima 
pacifista "imaxina que bai unba gue
rra e ninguén vai", non fose unha 
mera ·utopía; e recordemos por últi
mo, a ·· irónica .. definición que Paul 
Valerie facía da guerra: "A guerra é 
unba matanza entre xentes que non 
se coñecen, para proveito de xen tes 

que i se coñecen 
p ero non se matan". 

Sara PAZ QUUlONES 



~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~s 
1 ~ 
1 ~ 
1 ~ 
1 ~ 
SS SS 
ss Vén o deporte ª"as trando Ademais, vai haber f oiga ss 
~~ -sobre todo o futbolista- nos campos, e xa se oe ~~ 
SS os abusos caciquz's que esta é unha maniobra ss 
~~ da dictadura franqufata. contra o Goberno PSOE. ~1 
~ i ss O pobo español, drogado, Non faltan ós xogadores \S 
1 , d ~ ss terá que botar paciencia, boas razons: xa que e oufo ss. 
ss· ó padecer sen o futbol se forran algú.ns; os máis .SS 
~~ o síndrome da abstinencia. teñen un futuro mouro. ~~ 
~ ~ 
~~ Na tele non hai partidos Seica Di Stef ano dixo ~~· 
ss por teren a pretensión con tino, hai tempo xa: ss 
SS os clubes de facer cartas "o fútbol é pan pra hoxe SS 
~~ coa pobre televisión. e fame para mañá". · ~~ ' ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l 

j ... raLa ¡: camino 
SEGUNDO 

Vai para dous anos que esta sección 
A F ALA É CAMrn O vén funcionando. 
Empezou o 17 de outubro de 1982 co 
número 50 de IRIMIA e coma compro
miso da Quinta Romaxe, no San Alber
te, patrón da fala, e co lema co que ti
tulamo-la sección. ¡Xa van aló 100 pa
sos no noso camiñar falangueiro! 

Pois, !cumpreanos feliz!, entoarán 
os amigos. Pero non se trata diso, se·
nón de algo que xa aquí anunciamos 
un ha vez: se non sería mellor que o 
que aquí escribamos corresponda ós 
anceios e expectativas dos lectores. 

Por iso, e tras de consultado na últi
ma xuntanza de Vilalba (2 de setem
bro), abrimos unha especie de consul
torio lin_qüi'stico e trataremos de ir dan
do resposta ás demandas dos lectores. 

ANIVERSARIO 
Seguro qu·e máis dun nos fará "prender 
lume novo" na nosa sección. 

Ben e·ntendido que ~QuÍ .aos atemos 
ó l!alego normativizado e, coma tal, ho
xe oficial, polo Que de antemám .renun
ciamos a toda polémica e mesmo aco
llida dou'tras normativas. 

Quen teña dúbidás que consultar, 
. desexos que satisfacer ou aportacións 
que facer, pode dirixirse a: Pepe Chao, 
Rúa do Vi/ar 3 7-39, 2°. Santia.qo de 
Compostela. Se prefire o anonimato, 
respetaráselle, pero as cartas que veñan 
anónimas, sen· sinatura, non se atende-
rán. . 

Cando non haxa consultas, seJ!uiré
mo-lo noso ritmo ~ xeito. Graciñas oo
la futura e eventual colaboración. 
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