
SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS 

... E se o pobo 

baila 

baila ti con él 

11 Epoca 

mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser galego 
• que esqueclmos. 

1 mos sementando patJia: 

m8l:l con man inxertandoa 
entre os veciños. 

i mos facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 

N. º 240, 1 o de Agosto 1986 - 35 Pts 

O galega e o tribunal constitucional 
Ofeito 

Xusto cando se cumplían 50 anos da aprobación do pri
meiro estatuto de autonomía para Ga/icia e tres anos de Lei de 
Normalización do Idioma Galega aprobada por unanimidade 
no Parlamento galega, a finais do pasado xuño, facíase pú
blica unha sentencia do Tribunal Constitucional na que se 
declaraba "non constitucional" e por isa non legal un ha frase 
do artículo primeiro da citada lei de Normalización que dicía no 
seu conxunto: "O galega é a lingua propia de Galicia. Tódolos 
galegas teñen o deber de coñece/o e o dereito de usa/o". A 
frase suprimida é "o deber de coñecelo ". Catro palabras só 
que poden traer cola, anque non tanta como /les gustaría ós 
que querería(J ver desaparecer o galega. 

Queda moito en pe 

A sentencia, que consideramos inxusta e incluso anticons
titucional, non suprimiu nada máis da lei, de maneira que 
segue senda legal que o galega é a lingua propia de Galicia, 
que témo-lo dereito a usa/o de palabra ou por escrito en 
documentos públicos, nas relacións coa Administración e coa 
Xusticia, segue a abriga de estudia/o no ensino non universi
tario, e segue a abriga dos organismos autónomos de que se 

(Segue á volta) 
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use o galega como idioma nas emisoras de radio e TV que 
estean sometidas á súa competencia. 

O fondo da cuestión 

O mio/o do asunto está en que a Constitución española di 
no seu artículo terceiro: "O castelán é a lingua oficial do 
estado. T ódolos españois teñen o deber de coñecela e o 
dereito de usa/a. As demáis linguas españolas serán tamén 
oficiais nas respectivas comunidades autónomas de acordo 
cos seus estatutos''. 

Parece lago que o Tribunal Constitucional quere que os 
galegas teñamos o deber de coñecer o castelán e o galega 
polo visto non, anque teñamos o dereito de usa/o sempre 
en ca/quera circunstancia. Parece lago claro que non hai 
trato de igua/dade para os dous idiomas, e parece que pode 
peligrar nalgunhas circunstancias o uso oficial do galega no 
mesmo pe de igualdade que o castelán, pasando a ser na 
práctica idioma de segunda en Galicia, e isa a pesar de ser 
calificado pala Constitución como ca-oficial e polo Estatuto 
galega e a Lei de Normalización como ''o idioma propio de 
Galicia". 

A nosa postura 

· Desde IRIMIA, e hai xa tres anos (nº 104), a raiz de 
presentarse o recurso que agora se fallou, comentamos 
que a clave está en que se garantice o uso público e oficial 
do idioma galega e non só o dereito individual, e que ningún 
cidadán de Galicia puidese recorta-lo seu uso público polo 
feito de aducir descoñecemento. Nesta opinión nos reafir
mamos. E se as leis vixentes resultase que non o garanti
zan, a tradición cristiá recórdanos que o moral é 
desobedece-las leis inxustas. Nin Constitución nin Tribunal 
Constitucional son para nós ningún deus intocable que 
haxa que acatar como algo sagrado. Antes da Constitución 
e antes do Tribunal e da súa sentencia (que o tempo irá 
dicindo que supón na práctica) xa existía o pobo galega e 
antes deles xa a nasa nación tiña o seu idioma. Defende-lo 
dereito a que o naso pobo viva e desenrole a súa identidade 
parécenos máis humano e moralmente comprometedor 
que o que poida dicir o Tribunal Constitucional. Parécenos 
esa unha tarefa propia de todo bo galega e, con razóns para 
nós máis fondas, de tódolos cristiáns desta terra. 

OS INCENDIOS FORESTAIS foron denunciados po
los bispos galegas de " gravísimo pecado" nun docu
mento destes días ... Certamente hai que tomar con
ciencia e buscalas raíces do chamado "delito ecoló
xico " . O verán quente deste ano axudóu a queima de 
moitas hectáreas do naso monte. 

AS TRES " ces" que provocan tantas martes, carre
tera, cancer e corazón , non son alleas a Galicia. As 
enfermidades producidas por moita tensión : parálisis 
infartos, etc. producen en Galicia máis lesións e martes 
que na media do resto do Estado, quizáis debido ó tipo 
de alir.:nentación demasiado cargado en grasas. 

A FESTA DOS CAN El ROS, cando tantas vi las e aldeas 
festexan ó San Roque, é unha boa ocasión para facer 
festa e visitar a cidade de Betanzos, con monumentos 
moi fermosos e unha paisaxe que paga a pena gozala. 
Esta " cidade dos cabaleiros" foí unha das capitais do 
Antigo Reino de Galicia. 

MAIS DE CINCO MIL MILLONS DE CIDADANS viven 
neste planeta desde comenzos do mes de xullo. Quizáis 
fose un nena o habitante cinco mil millóns, pois esta-

~~~~~~~PorXOSELOIS~~~~~~

TES UNS OLLOS SRANtO!; COMA 
PE.ROLAS E UNS OE.Nn.S VER· 
DtS COMA O MA2 ... 

dísticamente nacen 105 nenas por 100 nenas, e quizais 
tamen nacese nun país pobre, porque é no " terceiro 
mundo" onde máis medra a poboación. Cara ó ano 
211 O a pob6ación multiplicaráse por dous a non ser 
que haxa un ha desfeita nuclear. 

AINDA ESTAMOS SEN PRESUPOSTOS para este 
ano en Galicia ... So hai un proxecto con moitas lagoas 
e que será discutido polo Parlamento galega no ou
tono, cando xa os presupostos do vindeiro exercicio 
están á porta. Estes proxectos manifesta un exceso de 
gastos en soldas de funcionarios, teléfono, oficinas, 
etc, e moi poucas inversións, así coma unha forte de
pendencia económica do poder central de Madrid . 

"OS BEBES-COCAINA" seguen medrando, sabor de 
todo en Estados Unidos, onde as nais en tempo de 
procrear e.que consumen este tipo de drogas chegan a 
dous millóris. Son os seus tillos os que desde que na
cen viven marcados por fallas físicas e psíquicas moi 
graves. 

"OS TALLERES 09UPACIONAIS" coma os que levan 
os "Traperos de Emaús" son unha alternativa a esta 
mocidade que moitas veces non ten onde caer marta: 
falla de afecto, paro, fracaso escolar, drogas, etc .. . Re
cuperar causas abandonadas, a aprendizaxe dun ofi
cio, o traballo en grupo, etc., axudan a moitos mozos 
marxinados a atapar unha chispa de alento nas súas 
vidas. 

O ALONXAMENTO OU DEPORTACION DOS "HISTO
RICOS" de Eta, coma Txomin pode agravar a situación 
do terrorísmo ... Desde comenzos do oitenta e catro , 
trintaseís etarras foron deportados de Francia, o que 
está levando a que xente máis nova, que vivía ata agora 
no sul de Francia veña a integrar comandos aquí en 
España fuxindo de Francia; activistas máis alonxados 
do afán negociador de xente coma Txomin, e que po
den estar detrás dos ultimas atentados ... 
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Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

ALABANZAS NO VERÁN 

¡Que bonita a nasa Terra 
chea de froitos e flores! 
¡Que fermosos son os brazos 
que a traba/lan con sudores! 

¡Que bonito recoller 
o froito que sementamos! 
¡Que fermoso compartir 
o que xuntos trabal/amos! 

No ceo temas un Pai 
moi celoso de que a vida 
chegue pra todos igual 
sen que haxa xente perdida. 

Xesús é o naso irmán, 
bo compañeiro e amigo, 
co seu Espirito alenta 
o naso andar paseniño. 

Polo trabal/o que tacemos, 
e os froitos que reco/lemos. 

DAMOSCHE GRACIAS, SEÑOR 

Po/a axuda que nos dan 
e a que damos coa nasa man. 

Po/as palabras de alento, 
palas horas de contento. 

Polos veciños de a diario, 
polos visita0tes extraordinarios 

Por Galicia, a nasa Terra, 
pala xente que vive ne/a. 

Por ti mesmo, bo Señor, 
de todos nós valedor. 

DAMOSCHE GRACIAS, SEÑOR 

Domingo 18º do tempo ordinario 

PARABOLA DO RICO INSENSATO 

Dixólle entón a Xesús un que estaba entre a 
xente: 

- Mestre, dille ó meu irmán que reparta a he
rencia comigo. 

El contestoulle: 
- Home, ¿quen me nomeou xuíz ou amañador 

entre vós?. 
E lago díxolle á xente: 
- Atención: gardádevos da cobiza, pois por 

moito que un teña, non por eso a súa vida de
pende dos seus bens. 

E propúxolles unha parábo.la: 
- As terras de certo home rico déronlle moito 

froito. Púxose entón a cavilar para si: " ¿Que farei , 
que non teño onde mete-lo froito? " . E dixo: " Xa 
sei: tirarei os meus hórreos, e construirei outros 
máis grandes; alí meterei todo o trigo e tódolos 
meus bens. Lago direime a min mesmo: Amigo, 
xa tes aí vida para moitos anos; descansa, come, 
bebe e ¡a andar de farra! " . Pero Deus díxolle: 
"Insensato, esta mesma noite váiseche reclama
la túa vida, ¿para quen será todo o que 
fixeches?" 

Así é o que atesoura riquezas para sí, pero non 
é rico para Deus. · 

(Lucas 12, 13-21) 

.. ·· GARDADEVOS DA'cóe'izA 

Xesús non tala para nada en contra da loita pola vida, 
da loita por unha vida diQl'lª· A riqueza para un pobre 
pode ser ~a aspiración .sal'lta. Co q~e Xesús ncyi 
está de acortlo é coa loita pola vida cando se converte . 
en cobiza. A9cobiza distínguese sobre . por estas. dúas . 
cousas; primeiro, polo afán de ter en t~r. causas e bens, 
coidando que o ter por ter xa enche a vida; s.egundo, 
polo esquecemento das necesidades aíleas~ o cobi·-· 

: zoso no'b~abe nada do que é compartir~ Esforzándose - · 
.. angustiosamente por ter, nunca chega a experimenta-· . 
·la felicidade de dar e compa.rtir. A abundancia de cou-
. ~as · ~- be~s pode cerrar e cerra o camiño ·que leva ó 
" corazón da xente e de Deus. . 

>• ·: A VIDA NON DEPENDE DOS BE.NS· 

· · · · Costa oir e ·dicir esta frase. Costa oíla e dicila, sobre 
. ·todo-se se di ése oe ilo medio de xente humilde. Todos 

sabemos moi ben cantas cousas dependen dos bens: 
a saúde,. a escota, "b vestido, a iectura, a cultura ... Con 
todo, nun sensoºmoi fondo e verdadeiro, estp frase 
_segue sendo certa: a vida, a vida máis auténtica dunha 
persoa, aquel · ceme ondi deita a fonte da esperanza, 
non depende dos bens. ·se así fose, ¡pobres os pobres! 

·1 . ' 

o 
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Un verán de encomro e comunicación 
As caras do verán 

Estamos no forte do verán. O -verán ten caras moi 
distintas, segundo quen sexa a xente que o vive. 
Unha causa é o verán para unha nena que estivo todo 
o ano tripando os camiños da escala; outra causa é o 
verán para o obreiro ou o empleado ou o funcionario 
que no verán disfruta daquel mesiño precioso de 
vacacións; oútra causa, ben distinta por certo, é o 
verán para o /abrego que ne/ ve intensificados os 
seus trabal/os e, quizabes tamén, a súa satisfacción· 
polos froítos recollidos. Porque nesto mesmo se per
cibe o diferente trato que a sociedade dá os grupos 
que a compoñen. 

O encontro coa natureza 

Se tódolas caras que ten o verán levan a dife
rencia da mesma persoa que o vive, tamén é certo 
que todas coinciden nalgúns detalles fundamen
tais que tan que o verán sexa verán para todos. E 
un destes detalles é o intenso e variado encontro 
coa natureza. E a natureza é taladora. Só que ten 
a súa linguaxe propia que non todos coñecen 
abondo como para sabela escoitar e dialogar con 
ela, e aprender nese diálogo a leccións das cou
sas, da vida, da historia dos homes e dos pobos. A 
xente urbana achégase á natureza moitas veces 
en plan dominador e destructor, nunca coma ir
mán dela. No mellor dos casos aché·gase a ela 
quedándose na tona: o frescor, a sombra a pai
saxe ... Esta xente, ó agregarse ó campo nestes 
días de verán, debera tacelo coa humildade e a 
vontade dialogante do discípulo. E a xente do 

campo debera exercer coma mestre nesta 
aprendizaxe. 

O encontro coa xente 

Outro dos detalles fundamentais que tan que o 
verán é o encontro coa xente. Ou indo visitar ou 
acollendo a quen nos visita, todos exercitamos 
no verán o deporte do encentro. Non é un deporte 
doado, fácil. Tamén aquí case sempre nos queda
mos na tona das persoas. Pasamos da xente ou 
pola xente coa mesma indiferencia con que pa
seamos baixo da ramallada dun souto, e con me
nos disfrute e admiración. E tamén a xente ten a 
súa linguaxe, tamén cada persoa ten a súa lin
guaxe especial que por veces cómpre adiviñar 
case no fondo das típicas palabras de saúdo e 
encentro. Sería unha pena, sería case un verán 
non aproveitado se nel non fixerámo-lo encentro 
a fondo con algunha persoa, con unha persoa 
polo menos. 

O encontro con nós mesmos 

O terceiro detalle común de todo verán bo sería 
o encentro cun mesmo. A cousa parece de par
vos, pero é así: somos moitos os que, a forza de 
querer comunicarnos coa xente e coa natureza, 
ou, mellor ditO, a forza de non nos comunicar nin 
coa natureza nin coa xente, irnos perdendo o 
costume -se algunha vez o tivemos- de atopamos 
con nós mesmos. O máis grande abuso que nos 
causa a sociedade na que vivimos, é que vivamos 
cada un en si mesmo sen coñecerse a si mesmo. 
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Anque tamén é certo que .non todo é cousa da 
sociedade, e que nós mesmos fuximos moitas 
veces do noso mesmo retrato verdadeiro. Non é 
moita a xente que sabe por que é como é, por que 
busca o que busca, por que acouga no que 
acouga. Sería tamén un verán case inútil, se nel 
non gardaramos un tempiño para maravillarse da 
propia grandeza e para abri-la propia vida a cami
ños sempre novos. 

O encontro con Deus 

Sería o último encontro a exercitar no verán. 
Este encontro non é alleo os demais encontros. 
Aínda máis: quen practica os demais encontros 
ben, e só ese, está a un pasiño de practica-lo 
encontro con Deus, e igual xa o está practicando, 
sen se decatar. E, desde logo, o que se dedique ó 
encontro con Deus con corazón e ollos limpos, 
atopará facilidades para realizar a fondo os ou-

tros encontros que dixemos. 
Poida que este encontro con Deus 
non sexa aínda un detalle común das 
distintas caras dos distintos veráns que 
todos vivimos. Sería bonito que un día chegase a 
selo tamén. 

O despegue desde as bandas dos solitarios 

A sociedade na que vivimos, unha sociedade 
que se distingue precisamente pola abundancia e 
perfeccionamento dos mec;jios de comunicación, 
resulta ser curiosamente, a gusto e a disgusto de 
xente, unha sociedade ~a que a comunicación 
falla, na que hai moitos solitarios que viven xLin
tos, cada vez máis xuntos e -non sei- cada vez 
máis solitarios tamén. O alto do verán debería 
convertirse nun despegue desde as bandas dos 
solitarios cara ós campos do encontro e da 
comunicación. 

Manolo Regal 

111 Acampada da .mocidade 

Coincidindo coa celebración da RO
MAXE deste ano, dará comenzo a 111 
Acampada da Mocidade o día 6 de setem
bro. A acoll ida dos participantes nesta 
acampada realizarase no lugar mesmo en 
que se celebrará a ROMAXE. Rematada a 
celebración e a festa, os mozos e mozas 
desprazarémonos ata«<i praia do LAGO. Alí 
montarémo-lo campamento. Para este 
primeiro día cada quen levará o necesario 
para o xantar e a cea. 

Os días 7,8,9, 1 O, haberá diversas activi
dades. Algunhas delas encamiñadas a 
apoia-la convivencia e adversión (xogos, 
veladas, marchas, baños, baile ... ) e outras 
dirixidas a axuda-la reflexión e o inter-

cambio de experiencias (obradoiros sobre 
do paro, a animación festiva, a comunica
ción interpersonal, a marxinación , o paci
fismo, a oración, a cultura galega ... ). O día 
11 pola manán quedará rematada a 
Acampada. 

LUGAR: Praia do LAGO. Carretera de A 
PONTE DO PORTO a MUXIA. A 7 km . de A 
PONTE DO PORTO. 

DATAS: 6 de setembro (día da ROMAXE) 
a 11 de setembro. 

COSTO: O redor das 2.500 ptas. 
Nota: Este ano a organización canta 

con moi poucas tendas. Pregamos enca
recidamente a tódolos asistentes que acu
dan con ten da xa sexa propia ou prestada. 

Inscripción: Telf. 981 - 589242 ou 981 -
590605 (Preguntar por Cante) 

Telf. 982 - 241346 (preguntar por Sa
bela). Escribir a IRIMIA. Apartado 5 Vilalba 
(LUGO) 
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O CAMPO 

Normas x·erais sobre da conservación dos alimentos 

O verán, é o momento de prepara-la maioria das 
conservas, aproveitando parte dos productos que se 
poden producir nas nasas hartas, ·tais coma tomates, 
pi mentas, chícharos etc ... , ou outros alimentos que 
se poidan mercar a precios bós nas feiras. 

A conserva dos alimentos supón: 

- Unha me/lora na calidade da alimentación. 
- Un aforro que favorece a economía familiar. 

Pero os alimentos son fácilmente alterables, a 

Cousas a ter en conta 

- Estado sanitario dos 
alimentos 

- Natureza e forma dos 

- Temperatura do producto o escomenza-la 
esterilización. · 

1.- Estado sanitario dos alimentos 

non ser que sexan sometidos a certos tratamentos 

conservadores. 

Hai diferentes formas de conserva-los alimentos e 
diferentes épocas de tace-las conservas según sexa 

o sistema ou modo que nosoutros elixamos no mo

mento axeitado. 

No presente artículo trátase de talar das "normas 

xerais para face-la conserva ó natural". 

- ~eleción dos alimentos que se van envasar. 
- Limpeza e lavado dos froitos e hortalizas e 

outros productos que tamén se poden envasar. 

- Hixiene da persoa que manipula os alimen

tos e dos tarros que se vaian a utilizar. 

OPERACIONS 

- Pelado 

Consiste en quita-la pel .ós alimentos, podendo 

facer esta operación de dúas formas: 

- Pelado normal (con coitelo) 
- Pelado mecánico. 

E conveniente tace-la: (Pasa a pax. 7) 

SE OLIERES LE.R. IRIMIA i SUSCRÍBETE! 
Quero 8U8Cribinne ó Semanario IRIMIA: 

Pagarei Por: 

O Transferencia á Caixa de Aforroe de Galicia: 
Por un ano O 

Precio da suscripción 
- Suscripción por 
un ano- 1.800 pts . 

- Suscri pción de 
apoio - 2.000 pts. 

Ata nova orde. O Vilalba, Conta n. 04950/0 

O Correo contra Reembolso 
(máis caro e molesto ca trai.sfere'ncia) 

N orne .....•.............. ~ ....................•........................................ 

Rúa ou Parr<M¡uia •••••.••.•.••••.•.••••.....••..••.•..•.••.••.•••..•••••••.•.• 
Vila ou Axuntaniento ..................................... Provincia ..... ~ ............. . 

Recorta e envi'anos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 
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O CAMPO 

Normas xerais sobre da conservación dos alimentos 

2.- Preparación dos envases 

- Os envases deben ser de vi
d ro e con· tapas que pechen 
herméticamente. 

'-:o~~'-'..':'~¡ - Consíguese unha maior es

' ~ / ~Y terilización do envase se se lavan 
\,·, ___ >j ~!J os tarros con auga, xabrón e un-

~h- ··~'.~~ has pingas de lexía. Aclarar ben . 
~~ - Logo esterilízanse os enva-

ses como se indica na fotografía 
ou debuxo. 

- Unha vez esterilizados colócanse sobre del 
panos limpos boca embaixo, para non ter 
contaminación. 

3.- Escaldado dos froitos 

Consiste en somete-los froitos ou hortalizas, a 
un tratamento térmico antes do 
·envasado, durante pouco tempo. 

Lago pásanse por auga fría. A 
duración do escaldado depen
derá do tipo de producto, ta
maño, estado de madurez. En xe
ral a temperatura varía entre 80-
90º C. e pode oscilar entre 20-30 
segundos. 

ACIDUME 

Os alimentos acidos (en xeral as froitas) son 
máis fáciles de esterilizar. Os alimentos que í'.ºn 
son acidos (hortal izas, carnes, pescados) , nece
sitan temperaturas e tempos de esterilización mais 
elevados. 

Para acorta-los tempos e temperatura de este
rilización pódese aumenta-la acidume, botando 
acido cítrico (zume de limón) . 

TEMPERATURA DO PROD.UCTO O INICIA-LA 
ESTERILIZACION 

Os alimentos deben se envasar en quente e pre
quentar antes de cerralos e logo sometelos ó 
tratamento de esterili~ación . 

4 .- Enchido e pechado dos tarros 

No proceso de elaboración das conservas o 
encher ben os tarros e non dei
xar aire no interior delas e 
importantísimo. 

Cando se trata de envasar 
productos sólidos (por exem
plo. o melocotón) primeiro mé
tese a froita e logo termina de 
encherse co liquido de relleno 
(zucre mais auga) , debendo 
queda-lo froito sempre 
cuberto. 

PREQUENTAMENTO 

Unhos minutos 

ESTERILIZACION 

(Unha vez pechados os tarros) 
tempo que indique cada 
receta. 

Para cada alimento hanse 
segui-las instruccións que din 
as recetas. 

Se desexa tace -las súas propias conservas pode 
informarse nas oficinas do Servicio de Extensión 
Agraria, onde lle explicarán máis detidamente todas 
estas causas. 

Durante os próximos números de IRIMIA seguire
mos talando doutros temas tamén relacionados coa 
conservación de alimentos. 

María Xosé 
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P;- Autonomia de Galicia 
e a Autonomia de todos 
nos. Un marco 
que nos permite 
traballar dende aqui 
ós que somos de ' 
aqui. Unha tarefa común. 
A Autonomia 
que nos fai camiñar 
hac~a.o progreso nunha 
Gahc1a viva. o 

on 

PUBLICIDADE 



IRIMIA-9 

Castelao Sempre 
OS ALBUMES DE GUERRA (4). "Milicianos" (1938 

"Milicianos", o terceiro último dos álbu
mes de Guerra, levan a data de edición de 
agosto de 1938, en Nova York ; pero Paz 
Andrade comenta que puideron ser edita
dos en Moscú, onde toron expostos por 
vez primeira con ocasión da viaxe que tixo 
Castelao en maio dese ano, enviado polo 
Goberno Republicano . A exposición tora 
un mtundo éxito, e os cadros de Castelao 
estiveron colgados á be ira dos de Picasso. 

A técnica e o estilo deste último álbum 
varía sustancialmente do empregado nos 
dous álbumes anteriores ("Galicia mártir" 
e " Atila en Galicia"). Xa non uti 1 iza o fondo 
sepia, nin o degradado suave dos grises a 
base de mezclarlle auga a tinta. Agora o 
estilo faise máis vigoroso, máis expresio
nista, a liña crébase desgarrada, os ne
gros fanse máis intensos, e os debuxos 
tórnanse mais dramáticos, mesmo tétri
cos. Mesmo o tema xa non é tanto Galicia, 
senon a traxedia da guerra que asolou 
toda España; mais que a realidade da reta-

-¡Bajad, coba l'des ! 

Descend Cowards ! 

p:i:w'f'l.€l>r:.o~ m.e5es d,q, 3Uí!tw- uv.vl.o 

0- -~~4.. tcle:rla .. dtJ polo C.Ou. -

~ C{_ m.a>t~ cÍ<>! ~ 
guardia, aparece agora a realidade da e ~ 'fi;;,¡w ¡"Ja..t.a... vte.aA: 
loita no frente , en primeira liña: a reali- Vede senón, a estampa do lado, na que e;;- n 
dade do exército popular do que tala nas un home cos olios desorbitados detén- e V¡o éu:.:Í:ó da . 7'<~. 
lineas introductorias, feitas polo mesmo dese coa navalla, cando xa non lle queda @a_ ~ 

1 Castelao e que reproducimos tamén aquí. outra arma. Vict ri .S . 
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(Gypaetus barbatus aureus) 
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Matilde Vázquez 
Pablo Rodríguez (" Oitabén " ) 
Primitivo Iglesias 
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* cartas ó meu sobriño 

Querido sobriño: 
Xa me parecía a min que nalgunha das túas cartas ías talar do 

tema, ías preguntar sobre a cuestión. A outra vida, o "mais alá" o 
ceo. 

Creo que o primeiro que é necesario saber verbo do que acorre 
despois da marte é que non se sabe nada en absoluto. Nunca 
ninguén vo/veu dos que se taran e todo o que se pode dicir son 
hipóteses, conxeturas máis ou menos achegadas a unha realidade 
que descoñecemos. 

Os cristiáns eremos que hai vida despois desta vida, unha vida 
difetente. Eu case non me atrevo a dicir máis, de pequ.eno imaxi
naba a outra vida coma unha festa , onde montar nos coches 
eléctricos e nos cabaliños era gratuíto. Agora a idea que poida 
formarme será distinta porque xa non son un nena, pero non 
deixará de ser, probablemente, igual de inxénua. 

Fa/as tamén na túa carta de quen disfruta desa vida e de quen 
non. Sobre isa teño algo máis de opinión formada. · . 

Paréceme que non hai ninguén que non se salve, se Oeus nos di 
que perdoemos, que amemos, que non sexamos vengativos, é 
ridículo pensar que El o sexa, nese caso sería un Deus aínda peor 
ca nós. Un dato significativo é que a lgrexa que fixo santos a tantos 
homes non condeno.u a ninguén oficialmente, nin sequera ó pobre 
Xudas a pesar de tocar/le o papel de "malo da película". 

Agora que ¡o/lo! isa non quere dicir que todos teñamos que 
salvarnos necesariamente. Paréceme que cada quen tará un 
pouco o que queira pois así é a vontade de Oeus, para El é moi, moi 
importante a liberdade de cada quen. O home é libre para escollere 
Oeus respetará isto. Se todos nos salváramos á forza seriamos 
monicreques. Deus dáno-la liberdade para escoller, para tacérmo-

lo que nos dea a gana. 
Normalmente fá/ase do Ceo, do Interno e do Purgatorio coma se 

fosen sitios, lugares onde Deus nos iría clasificando segundo a 
nasa calidade. Cómpre ter claro que nin nós somos repolos nin 
Oeus un verduleiro. Para min, sobriño, o Ceo é a p/enitude, a 
perfección, "estarei" no Ceo cando consiga ser eu un home 
perfectamente rematado, sen defectos. Cando un home chega a 
íso identifícase con Oeus, faise el mesmo unha parte de Oeus. 

O Interno sería a situación dunha persoa incompleta, chea aínda 
de defectos e limitacións. Deus daríano-/a oportunidade de acada
la perfección, pero non pecharía tampouco a posibilidade de rexei
tala. O home que despois de " ver" e "talar" con Oeus rexeita 
lucidamente a perfección, ese estaría nunha situación á que lle 
chamamos Interno. Non creo que ninguén taga isa pero ten que 
quedar aberta a posibilidade polo que che dicía de respeta-la 
liberdade. Do purgatorio xa talaremos na próxima carta, é moi 
imteresante. 

En definitiva, sobriño, paréceme que ninguén ten que salvarse a 
narices, pero da mesma maneira penso que non haberá ninguén 
que desaproveite a oportunidade ¿non che parece?. 

Agarimosamente: O TEU TIO SINGALA 

P.S.: "Eu son a resurrección e a vida. Quen ere en min, aínda 
que morra, vivira, e todo o que vive e ere en min, non morrerá 
xamais". 

(Xn. 11, 25-26). 

:><-----------------------------------------------------------

A.- DATOS XERAIS 
Metade ~vut~e metade águia, o cascaósos é pouco menos 

que un mito v1vente. No vóo fai lembrar tanto ó albatros 
coma un enorme falcón, posuíndo unha inconfundible si
lueta co~ que engalanaba os ceas de toda Iberia ata o 1.900 
cando a.inda honraba a Galicia e N. de Portugal coa sú~ 
P.r~senc1a, para ir diminuíndo os seus efectivos, pala pre
s1on h~m.~:ia ata os nasos días en que está mesmo ó borde 
da extinc1on. A.lí onde aínda vive (Pirineos e Cazarla), cría 
nas cobas abrigadas dos precipíos máis abruptos ocu
pando un amplo territorio no que cada 4 ou 5 an~s vai 
rot~ndo os seus cubís. O niño está feito de paus secos, 
tapizado con pelo, la e outros materiais, pero endexamais 
con ramas verdes, e no que a femia pon de 1 a 6 ovos entre 
decembro e xaneiro, que son chocados por ela soa e~ 53 ou 
58 días. 

B.- TECNICAS ALIMENTARIAS 

Basea ~alimentación~-ª osteo.taxia (consumir ósos), polo 
gue na sua longa evoluc1on prec1sou da presencia dos reba
nas salvaxes que lle proporcionaran abundantes ósos. Sá
bese que a fonte máis importante de ósos era a proporcio
n~d~ palas cabr?s. montesas que ocupaban os mesmos 
hab1tats, senda fac1I de deducir que alí onde estas últimas 
foron exterminadas, extinguiuse o cascaósos. Remontán
dose no ceo e cun gran óso nas garras, deixao caer enriba 
das pedras para fe~delo e chuparlle a cana ou traga-los 
cachos ~nte1ros . O e1do escollido para tal finé un ha pedriza 
que recibe o nome de rompedeiro. 

C.- ANECDOTARIO 

O mu~do dos naturalistas parece ser que se divide entre 
os que t1veron a sorte de ollar no seu hábitat o cascaósos e 
os que non gozaron deste privilexio. "Oitabén" tivo a for
tuna de ollar un exemplar nos Pirineos. Coidamos que estas 
palabras de F. Umbral nos fagan recapacitar: "El cielo nos 
contempla por los ojos de acero y sangre de ese último 
quebrantahuesos fiel a una peninsula de locos. Que no se 
nos muera. Que no se diga". _ 

D.- ACTIVIDADES 

1. - ¿ Coñécelo por outro nome? 
2. - Localiza nun mapa a Serra de Cazarla. 

3. - ¿Con qué paraxe relacionarías ó cascaósos? 

4. - A_ ex~inción, en moitos ecosistemas, dun destes 
tres amma1s levou empare/lada a marte do cascaósos 
¿A qué. animal nos estamos referindo destes tres. · 

o 

o 
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A movida das Pontes de García Rodríguez 

Desaparece unha parroquia 

Máis de cen familias das parro
quias de Espiñaredo, Vilabella e 
As Pontes, do concello coruñés 
de. As Pontes de García Rodrí
guez, vense afectadas pelas ex
propiacións que a empresa En
desa leva adiante para a amplia
ción das inmensas minas de car
bóns lignitos, que unha vez quei
madas na central térmica fan de 
Endesa a primeira productora de 
enerxía eléctrica do Estado. 

se perde non é un leiro senon un 
medio de vida. 

Os veciños agardan agora a de
cisión dos precios que sinale o 
Xurado Provincial de Expropta
ción visto que non houbo acordo 
coa empresa. Pero é unha espera 
tensa e preocupante que os levou 
xa a manifestarse na Coruña pro
testando polos acordes dese Xu
rado Provincial que últimamente 
está favorecendo, según eles, 
claramente a valoración que fai a 
empresa. 

Unha loita 
terrorífica" 

que "pode ser 

Ante esta situación que aínda é 
de espera tensa, veciños de Vila
vella, Espiñaredo e As Pontes non 
só se manifestaron na Coruña se
non que anuncian unha dura 
loita. Pensan agotar os recursos 
administrativos e ir ós xudiciais e 
non permitirán que as excavado
ras entren nas súas fincas antes 
de pagar. A este respecto anun 
cian serenos unha oposición que 

"pode ser terrorífica" se
gún as súas palabras. 

Os postos de traballo 
para os do brazo torto 

Algúns son afectados 
nalgunha finca, pero hai 
moitas familias como no 
caso de Espiñaredo que 
verán desaparecer com
pletamente a súa parro
quia, as súas casas, o seu 
medio de vida, a convi
vencia veciñal. .. ¿Cántos 
cartos vale iso? Eles 
como mal menor desexa
rían un traslado de po
boación, pero consideran 
que un precio xusto debe
ría cando menos com
pensar o seu drama. Os veciños quéixanse do tra to de favor que recibe ENOESA 

por parte da Administración 

· Hai veciños que xa será 
a segunda vez que que
dan sen casa poi as expro
piacións de Endesa que 
vai ampliando o que ben 
podemos chamar explo
tación do chan galega. E 
lóxico que a cambio espe
ren un posta de traballo 

"Lévannos o sangue" 

Pero resulta que Endesa, a em
presa do I.N.I. que máis bene·fi
cios dá ó Estado español , benefi
cios que obtén maiormente polo 
complexo térmico de As Pontes 
(e que o pasado 1985 chegaron a 
rente dos trinta e catro mil millóns 
de pesetas) quere pagar as expro
piacións 1 O veces menos do valor 
que os veciños lle atribúen. Por 
isa os veciños din que "lles leva o 
seu sangue" . 

A empresa ofertou , por poñer 
unha mostra, un millón catrocen
tas mil pts por hectarea de prado 
regadío (unhas 70.000 por fe
rrado). En calquera sitio de Gali
cia se consideraría regalado ese 
precio, moito máis cando o que 

Os veciños declararon a IRIMIA 
que "ternos a sensación de que 
os expedientes que nós presenta
mos nin os miran e estannos tra-
tando con moita parcial idade". 
Os afectados están d ispostos a 
vender polo 80 por cento do valor 
real pero non polo que eles consi
deran precios de burla. 

Quéixanse do trato de favor 
que recibe a Endesa non só últi
mamente palas apreciacións do 
Xu rada se non en todo o proceso 
por parte da Administración (a 
quen pertence a empresa). Así a 
Delegación de Industria da Co
ruña deulles ós veciños un plazo 
estricto de 20 días para presenta
ren as valoracións sobre as súas 
propiedades e a Endesa permitiu
lle incumplilo reiteradamente 
chegando a darlle plazos de ata 6 
meses para presentar a súa 
oferta. 

na empresa, que selles prometeu 
hai anos, pero quéixanse que D. 
Lucio_, o presidente, dá o traballo 
máis axiña ós de Ponferrada e " ós 
do brazo torta" . 

Consideran tamén frío e tímido 
o apoio por parte da Corporación 
do concello , por isa entre detalla
dos informes técnicos invocan a 
Castelao e denuncian o asoballo 
de Galicia. Pero non van quedar 
só en invocacións coma fan ou
t ros: estanse organizando para o 
que pode ser unha longa loita 
polo seu dereito. 

Xosé A. Miguélez 
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Xosé Chao Rego 

As leis e o galego 

Armouse un batifundio porque 
o TritJunal Constitucional sacou 
da Lei de Normalización do Ga
l ego un ha frase que afirmaba ser 
un deber para tódolos galegas 
coñeceren o seu idioma. Queda 
só coma un dereito, pero sen 
obriga. ¿Que pensar desta 
en menda? 

idiomas son cooficiais, un deles 
está en condicións de inferiori
dade. E ben sabemos cal é. 

lles un tempo prudencial e 

oportunidade para aprendérena. 
A fala e camiño e queda moito 

por andar. Da mentalidade cen
tralista de boa parte dos españois 
non hai que agardar moito. Oxalá 
tódolos galegas estivesemos 
convencidos de ·loitar polo noso 

idioma. Por desgracia, aínda dan 
máis as leis do que a maior parte 
está dispos~a a cumprir, incluídos 
algúns dos políticos que por ra

zóns chamadas coxunturais an
dan agora a protestar. 

Pero, por outra parte, quedan 
outras moitas causas na lei que, 
se se aplicasen, serían un grande 
beneficio para o naso idioma. Por 
iso, tampouco non é causa de se 
desanimar de todo. 

Por unha parte, se tódolos es
pañois témo-lo deber, pela Cons
titución, de coñece-lo castelán e, 
en troques, tódolos galegas non 
ternos ese mesmo deber con rela
ción á nosa lingua, ben se ve que, 
a pesar de que digan que os dous 

Peor me parece aínda a resolu
ción do Tribunal Supremo que 
dictamina que os funcionarios de 
Galicia non teñen a abriga de 
aprende-lo galega. A eles ben se 
lles podería esixir un esforzo por 
se axeitaren á nasa tala, dándo-

Cursiño de Verán do Movemento Rural 
Cristián de Galicia 

Os días 28, 29 e 30 deste mes de agosto celebrarase o 
Cursiño de Verán do Movemento Rural Cristián de Gali
cia. Terá lugar na Casa Grande de Figueroa, en Casta
ñeda, Arzúa (A Coruña). 

Durante eses tres días de encontro tarase fundamen
talmente unha revisión do traballo realizado como tal 
Movemento durante o curso pasado, programarase o 
seguinte curso e tentarase afondar na identidade do 
Movemento e nas implicacións que leva consigo perte
necer ó mesmo Movemento. 

Anque este cursiño está especialmente orientado á 
xente do Movemento, está tamén aberto a todas aque
las persoas que teñan verdadeiro interés por participar 
no desenvolvemento do campo galego, ben por ser 
labrego, ben por ser persoa integrada pola súa profe
sión na vida do campo. 

Para facilita-lo traballo de organización, rógase co
municar asistencia antes do 20 de agosto a: 

Pepa Rodríguez Presedo, Galegas - ORDES - A CO
RUÑA ou a Manolo Regal Ledo, Romariz - ABADIN 
(Lugo) 

Cómpre levar sabas ou saco de dormir. O coste será o 
mínimo, derivado fundamentalmente da alimentación, que 
nosoutros mesmos prepararemos. 

Hai unha estatua en New York 
chamada da Liberdade 
que está nunha illa soa, 
moi soíña de verdade. 

Cumpre agora cen anos, 
no mundo enteiro ten fama, 
pro viu moita escravitude 
esta nobre ve/la dama. 

Ata este centenario 
Reagan non a visitara: 
non precisaba dicilo 
que isa xa se lle notara. 

Novas leis hai en USA 
que son inquisitoriais 
perseguindo os amores 
que nalgures son normais. 

Oesta os amreicanos 
estanvos ben aviados: 
van/les un garda meter 
na cama, pra vixialos. 

Mentres incensa a estatua 
o Ronald Reagan xa fragua 
invadir, pra facer "libres" 
ás xentes de Nicaragua. 
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