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ando escribimos estas liñas, Galicia, e
nós con e/a, recibiu abraiada e indignada
a mala nova de dous atentados terroristas: un contra a casa de Fraga en Perbes,
sen víctimas humanas, e outro contra a vida de
Claudia Sanmartín, coñecido industrial coruñés,
que resultou marta.
Non cómpre dicir que, coa inmensa maioría do
pobo galega, deploramos esas inhumanas accións. A nós móvenos ademáis o convencemento
profundo de que a única maneira de loitar pola
vida (dos pobres, dos pobos, das culturas ameazadas) é respetando a vida, toda vida . Sen ese
respeto pode haber pobres victorias, pero nunca
verdadeiros triunfos que duren e creen convivencias xustas. A defensa duns ideais non está reñida
coa Jaita, pero si co odio e o terrorismo, porque
neste caso xa non hai servicio a uns ideais humanos senon a un has ideas fascistas . Por isa, coa luz
de Xesús cremas que é fecundo dar a vida por uns
ideais pero non arrincala.
Por desgracia, estas accións (que cando esto
escribimos non sabemos aínda a quen se deben)
enraízan nunha cultura ou estilo de vivir cheo
de violencia: desde a non tan lonxana " tradición
de unha guerra civil iniciada " en nome de Oeus
(non do que nós coñecemos en Xesucristo) , a un
sistema económico violento cos máis febles e coa
natureza, pasando por unha prepotencia do gro seiramente "útil" que desprecia o espiritual " que
non se sente coa barriga (coma os dereitos humanos ou o respeto ó idioma galega) . Se non
podemos remediar os froitos da violencia xa realizada, todos podemos colaborar en facer máis pacífica a vida diaria. Labor difícil que pide actitudes
persoais mansas, críticas e tamén politizadas porque hai que renovar corazóns, leis, costumes e
estructuras.
Sabemos que políticamente estes feitos van
ser utilizados por certas dereitas que se ofrecerán como sa/vagardas do arde, e algúns aproveita rán para atacar serias posicións de esquerda e
nacionalistas. ¿ Comprirá recordar que na nasa
historia galega o terrorismo maioritario foi de dereitas e antigalego?.
A maiores, esperamos que a intelixencia do
naso pobo non se deixe contundir polos pequenos grupos que, con bandeiras ou palabras dignas
de respeto, en realidade, coas súas accións estanlle facendo o xogo ós enemigos da nación
ale a.
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Sacerdotes de Mondoñedo protestan polo
castelanismo dos organismos da súa
diócese

• Don Miguel A. Araujo novo colaborador de
IRIMIA.
• Educación e desigualdade
•A cunicultura hoxe
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"MAIO XOVEN" foi toda unha primavera cultural no
Ourense das Burgas. As Asociacións Xuvenís de Ourense decidiron coordina-las actividades culturais no
mes de maio, dado o seu pulo nesta tempada do ano.
Centradas na Casa da Mocidade houbo de todo: concertos, tertulias, teatro, etc. Todo un exemplo daquilo
de que a "unión fai a forza".

*

A 111 AULA MALAGON-ROVIROSA organiza neste verán unha serie de cursos en Salamanca (15 de xullo-15
de agosto) para a promoción e formación de verdadeiros militantes cristiáns. Teñen un obxectivo ben claro:
cultivarnos nos coñecimentos dos grandes problemas
dos irmáns e espoliamos a remedialos. Para máis información podedes dirixirvos ó Movimento Cultural Cristián. Monforte de Lemos 162.

*

UN NOVO SANTO GALEGO : XOSE MARIA DIAZ SANXURXO ven de ser nomeado pola lgrexa. Natural da
Terra Cha fixo estudos no Seminario de Lugo e despois
na Orde Dominicana, sendo nomeado bispo de Tonkín
no seu labor misioneiro en Filipinas e Indochina. Morréu mártir un vinte de xullo de 1857, data da súa festa.

*

A VIRXE DO CORPIÑO (23-24 de San Xoán) é unha
das romerías máis coñecidas do noso país , non só
polos devotos, tamén polos estudiosos de Antropoloxía , Relixiosidade Popular, etc. A súa lgrexa, neoclásica , dá cobixo a moitos doentes ... , que lembran os
miragres transmitidos pola tradición popular: desde a
aparición do corpo incorrupto do ermitaño Carrío, ata a
aparición da Virxe.

*

A FORMACION PROFESIONAL DA MARIÑA de Lugo
(centros de Foz;, Burela, Viveiro e Ribadeo) está ti~ando.
a rúa unha revista moi interesante, tanto polo xe1to de
ser presentada coma polos trabal los que presenta. Artigas de creatividade e outros de investigación sobre
técnicas e profesións coma automoción, metal. etc.

*

UNS DOUSCENTOS MOZOS morreron facendo a mili
o pasado ano, e máis de mil quedaron feridos . Perto de
trinta suicidáronse .. . No que vai de ano seguiron dándose situacións semellantes, algunhas veces foron
mortes que aindahoxe non se aclararon abondo , coma
o caso recente dun mozo que foi abatido na noite por
un oficial, confundíndoo cun xabarín, segundo ven de
denunciar a súa familia . Outro irmán deste soldado
resultóu ferido noutro accidente cando cumpría o seu
servicio militar.

*

O CUMIO DE MOSCU quixo ser un amaño na descomposición que está a sufrir a política de Reagan, co
único saldo positivo deste encentro co dirixente soviético , bloqueado pola política reaccionaria do Estado
Maior americano. A pega máis negra para chegar a un

acordo seguen sendo os misís de cruceíro lanzados
desde barcos ou cohetes móviles.

*

A IGREXA DE COLOMBIA é urxida por moitos coma
mediadora ante o Estado para remedialos males do
país: a violencia institucionalizada desde o poder ou
pola banda de grupos paramilitares, o narcotráfico,.ª
guerrilla ... Dous mil mortos e cincocentos desaparecidos só nun ano, falan ás claras do clima de violencia
que envolve a este país.

*

"EPIDEMIA INCONTROLADA DE VIOLENCIA REPRESIVA" é o diagnóstico" que veñen de facer os "Médicos polos Dereitos Humanos", sobre a situación de
Gaza e Cisxordania ... Máis de dez mil feridos en seis
meses son o froito da represión máis arrepiante: falla
de hospitais; cortes de auga polo exército; dificultades
para o traslado de urxéncias; asattos ós centros de
saúde, etc.

*

A DESAPARICION DOS GOBERNADORES CIVIS é
unha das teimas dos grupos nacionalistas e de esquerdas. O seu xeito é só unha lembranza de tempos pasados; e serían sustituidos polos Delegados de Goberno,
máis concordes co sistema actual.

*

UN ESTUDO DA SITUACION DOCTRINAL DA IGREXA
EN ESPAÑA, feíto pola Comisión da Doctrina da Fe do
Episcopado ven de ser mandado ós superiores relixiosos. O control das institucións de estudo e divulgación
da teoloxía é o principal obxectivo dos bispos. Atísbase
moito medo pola banda do Episcopado a congresos e
xuntanzas abertos ó diálogo e a búsqueda.
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¿A ONDE VAS, IGREXA? (4)
Andamos dándo/le voltas á idea dunha
lgrexa diferente para os nasos pobos. Diciamos que esta podía se-la hora en que os cristiáns de a pé asumisen grandes responsabilidades na marcha das parroquias, pasando a
se-lo cura un animador dos equipos parroquiais. Seguimos talando disto.

lmaxinación e esforzo
Se seguimos na lgrexa coa rutina de sem pre, uns curas dicindo Misas nun lado e noutro,
e administrando Sacramentos sen xeito nin
maña, pouco podemos esperar da lgrexa para
o día de mañá . Para que na lgrexa os cristiáns
de a pé poidan desempeñar un papel fundamental, cómpre por riba de todo formar grupos
parroquiais que camiñen cara a isa . E para que
chegue a haber eses grupos parroquiais, cómpre dedicar/les tempo, imaxinación e estarzo. - - - - Polo menos tanto tempo e tanto estarzo coma o que se !les
dedic_
a a actividades pastarais onde a imaxinación non ten
moito que facer.

Uriha planificación eclesial
Os que dirixen a lgrexa deberían darse de canta desta
nova oportunidade, e promover desde arriba un ha planificación de lgrexa que responda a esta chamada do presente e
do futuro. Habería que pensar ben a causa, habería que ir
creando materiais, habería que potenciar pequenas experiencias que andan a da-los primeiriños pasos, habería que
crear sensibilidade é respeto, habería que confirmarnos na
posibilidadé de que algo novo e mellaré posible.

A onde se pode chegar

Se na lgrexa se fai o proxecto de que aquí a 1Oanos nun
bo número de parroquias a responsabilidade eclesial estea
en boa medida nas mans dos veciños cristiáns, se ese
proxecto é serio en pasos e métodos e medios, daquí a 1O
anos podíamos ter unha lgrexa que empezase a ser máis
madura nos seus membros, mellar formada , máis responsable, máis evanxelizadora.
Quizabes morrerían certas actividades pastarais de dubidosa calidade cristiá; quizabes a imaxe dunha lgrexa de
cristiandade, unha lgrexa de masas, se viñese algo abaixo
-¿pérdese algo con iso?- , pero recuperaríamo-lo senso de
ser comunidade cristiá, recuperaríamo-la ilusión pastoral
nos curas, recuperaríamo-lo futuro eclesial para moitas comunidades, sobre todo rurais.
Un cura sería o responsable dunha comarca amplia, sen
présas nin agobios, con trabal/o serio sempre, e en cada
parroquia de entre o equipo animador habería que ir esco1/endo a alguién que, por gracia de Deus e por especial
preparación, puidese se-lo responsable da parroquia, o
cura da parroquia, o cuidador da parroquia. Os "cur?J.s"
serían, por suposto e normalmente " curas " casados, totalmente integrados na comunidade por medios e formas de
vida. Un soño ... , pero nada hai imposible para o que ere e
para o que trabal/a.

Se seguimos na lgrexa coa rutina de sempre pouco podemos
esperar pa ra o día de mañá

Graíños de area. (Dom . 11 do T. Ordinario)

"O Reino de Deus é coma un gran de mostaza"
(Me. 4,30)
Canto traballo nos costa valora-las pequenas
accións!. Sempre estamos soñando en mi lag res ,
en grandes proxectos. Quixeramos darlle a volta
á tortilla e cambiar esta sociedade co debaixo
para arriba. lsto impídenos dar importancia ás
pequenas causas, a eses pequeniños avances
cosque se vai facendo o camiño. Debíamos pensar nos albañiles que , pedra a pedra , ladrillo a
ladrillo, van levantando edificios de varios pisos.
Poñamos o naso graíño de area na construcción
da nova sociedade anque nunca vexamos o froito
maduro.
Novas perspectivas. (Dom. 12 do T. Ordinario)

" Por qué tedes tanto medo?
Pois claro que ternos medo! A ver onde está o
guapo que non o ten . A vida déixanos esp idos
moitas veces; quedamos desamparados, sin ter
onde agarrarnos. Deci-lo contrario non sería
serio .
E non por ter fe xa está todo amañado. A marte ,
a infirmidade, a desgracia ... ponlle os pelos de
punta ó máis valente . Con todo o ter fe axud a a
serenarnos relativizando máis o que nos pasa e
descubríndolle novas perspectivas a toda a nasa
vida.
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OBXECCION DE
CONCIENCIA
NA IGREXA GALEGA
Os sacerdotes diocesanos asinantes , a título persoal , sen ningunha vinculación organizativa ó respecto , só
como expresión dunha auténtica Obxección de Conciencia e sabendo que a
inquedanza abranque a moitos máis
compañeiros e irmáns deste noso
Povo de Deus , queremos laiarnos e
denunciar o enorme retroceso que nas
instancias diocesanas se está a dar no
emprego da nosa lingua galega e na
despreocupación pola súa digna
normalización .
É unha auténtica infidelidade evanxélica que nas alturas que corremos
non teñamos tódo-los formularios
oficiais da Curia , Libros de Bautizados , Matrimonios e Defuncións en
Lingua Galega digna.
Non so n admisíbeis modelos coma
os dos Exped ientes Matrimoniais
onde o galega aparece como segunda língua, como traducción mal
feita do caste lán , quemáis que prestixialo idioma e a Terra , só conseguen
perpetuar a diglosia aldraxante de lí-n-

ecibimos na Redacción esta carta que uns
curas da diócese de Mondoñedo enviaron ó
Canse/lo Presbiteral (asesor das decisións
do bispo) da sua diócese o pasado 17 de
Maio, testa das letras galegas. Polo seu interés e
reflexo dunha opinión compartida por moitos cristiáns
de Galicia, ofrecémoslla ós nasos lectores.

guas " A" para o poder, o prestixio , os
ricos , o imperialismo , e linguas "B"
para os pobres , os labregos , mariñeiros e clases populares , os iletrados ou
os que nos conservamos no galega
coloquial e, de paso , non teñamos pé ,
no caso do non dominio da língua
foránea, para argumentos xurídicos
se se trata de condenas sobre todo.
Salvo Xosé Manuel Carballo e o Sr.
Vicario Xeral (Uxío Gqrcía Amor) nos
seus escritos particulares, non xa no
que dimana da Vicaría, todo-los demais, co Sr. Bispo ó frente (que xa leva
un ano na biócese) , Secretaría, Vocacións , M isións, Cáritas, Canse/lo Presbiteral, Delegación Económica, " sellos" ou carimbos diocesanos (incluíndo o de Ferro! del Caudillo
cando non é oficial xa , nin en castelán) , a Folla Diocesana nacente, etc .,
etc ., desterraron na propria Terra o
dato máis identificador da nosa idiosincrasia colectiva, por onde ten de
pasar necesariamente o Reino de
Deus se ha ser tal.

Non se trata de presentar un ha loita
liorteira ou de discusións pseudo teolóxicas, das que xa estamos de volta ,
e fornas e estamos a ser víctimas colaboracionistas tantas veces . Esa sería a trampa que tal vez se estaría
agardando , sen dúbida. Non é ese o
móbil.
Trátase simplemente de non seguir
colaborando, da resistencia pasiva,
de non seguirlle o xogo á mentira do
dicir e non facer , por máis tempo .
Por iso, de aquí en diante , moitos
de nós non colaboremos con canto nos
chegue , que non se presente " polo
menos " nas dúas línguas. Non taremos colectas , non secundaremos
plans diocesanos, devolveremo-la
correspondencia sen lela, cando ao
abrila estea só en castelán , non participaremos en liturxias que non vaian
progresando na normalización dun
idioma que tamén é de Deus , que
Deus ama e quer, cando xa non valen
as disculpas de non ter un Misal oficializado serodiamente , e así noutras
(Pasa a páx. seguinte)

\• - - • CANLES, a nova serie de"Edlcións XeraisdeGalicia para EXB. é un conxuntó - - - - - - - -....
de libros que significan un s~tancial ·avance na dicüciica da lingua.
, ,\ .serie CANLES, estrucuanida como un todo unitario. de 1.11 a 11.11; foi
elaborada e traballada por un wrd..teiro equipo. 6 lonao de tres •nos. e tmdo
en conta OI resultados dunha eiiquisa efectuda eiitre unha mostra .de
profesores de EXB. a qucn pedimos manifestase os aeenos e u
que
atopaban na 1erie anterior -O N~ Gaieso--

eiva

•

Abrimos novas CANLES
para a nosa· Jin._g_u_a___ _____i i! : lio:~D~

edi·~~re~de~-'~~-------------

.

••
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iniciativas, que anque nos doia enormemente ou nos faga sufrir, estannos
a converter en servos inútiles para a
evanxelización , para a que vocacionalmente estamos chamados , na Terra que nos deu o ser e nos conformou así coma somos .
Trátase dunha auténtica obxección
de conciencia longamente traicionada no naso interior desde moi noviños. Non é unha organización de protesta ou politización do eido sacral.
Oxalá fose isa. Pois daquela non custaría negocialo ou deixalo de lado.
Por isa se presenta como iniciativa
e determinación persoal; incluído o
grao na expresión da queixa:
Esa obxección farémola pública a
tantos irmáns do presbiterio galega e
a tantos que comparten a fe no Cristo
Resucitado , como testemuño de que
queremos sair do pecado secular e
colectivo.
O Reino de Deus pasa pala Encarna ción do Fillo de Deus , tamén na Galiza .
Así de claro . E non entendemos por
qué se ten de disfrazar de alleo nos
casos en que, a maioría, expresámolos máis nídios sentimentos no xeito
que nos é espontáneo. Non entendemos por que se nos segue a dicir en
modos actuais o de " fale en Cristiano " que tantas veces nos fixo calar.
incluso na lgrexa. Ese incluso parece
se-lo talante que desde a oficialidade
de lgrexa española e tamén da galega
se deixa trasver. Non chocar de frente
por aquilo de non provocar sentimentos populares. Pero teimosamente
adoutrinarnos nunha universalidade
capciosa que nega a existencia da
persoa en concreto, non seu aquí e
agora . Parece máis ben que o método
de Xesús de Nazaret non foi ese.
Sabemos que a lingua non agota a
problemática do Reino de Deus. Só
fallaba q·ue fósemos así de simples .
Pero sabemos que é un dato que está
nos alicerces do naso ser, coma a
mesma vida ou o respirar. Non é vana! , nen accesorio ou "superficial" .
como ternos escoitado.
Terminamos facendo profesión de
fé en Cristo Xesús e no seu Espírito .
Cremas na lgrexa, na que xerou en
nós a fe e a esperanza. Sentímonos
vinculados con tódolos homes e mulleres do mundo e coas súas linguas e
falares , ás que amamos e respetamos. Sentímonos vinculados, sobre
todo, cos que se lles nega a palabra .
aínda deixándolles talar en tantas institucións de todo tipo .
Xoaquín Campo Freire, Cura de S. P. de Ca tabais-Ferro!
Ramón Díaz Raña, cura de S. Sadurniño - Coruña
Antón Silva Cerdeiras, cura de S. Miguel, Caranza - Ferro!.
Xosé Couce Rey, Cura de S. Pio X.- Caranza (Ferro!)
Xosé Francisco Delgado Lorenzo, cura Sta. Mariña- Ferrol

¿Bispos galegas para Galicia?

O

profesor Moraleja Alvarez, da
Universidade de Santiago ven de publicar un artigo sobre este vello problema que ten hoxe certa actualidade. Faino coa sabencia de o humor
dun bo galega en exercicio . Tampouco nós queremos polémica con
esta nosa aportación e diremos, en
prímeiro lugar, que nos resulta grahficante que todo un señor catedrático
de Universidade se preocupe por estes temas. Ogallá fosen moitos os ~ue .
se preocupasen asemade por outros
temas, ainda máis importantes. refacionados coa misión da lgrexa nesta
nosa terra.
A tese do señor Moraleja ven a ser.
moi resumida , que o importante dun
bispo é que sexa ''bo '' bispo. Polo
tanto , a bondade . entendida . coido
eu, nun senso amplo , deberá ser a
primeira e principal cualidade que ha
de buscarse nun candidato a ser
bíspo , ben sexa para Galicia como
para Nixeria. ¿Quén se atreverá a negar semellante principio? Resulta obvio e de caixón que ante un " malo "
candidato galega e un " bo " candidato foráneo, todos nos iremos polo
candidato foráneo.

Mais o problema , penso eu , non
está ahí , senón nesta outra hipótese:
¿Para ser un " bo " bíspo para Galícia -un
bispo non se fai para uñha xeografía
física e humana abstracta- non
lle axudará o feíto de que sexa galega,
pero eso sí, galega en exercicio, non
polo un mero accidente de ter nacido en
Galicia?. Ou se_se quere: ¿en igualdade de circunstancias na orde da
bondade, non será preferible un gatego a un foráneo?
As comparanzas que fai o señor
Moraleja con outras wotesións civís,
eu responderíal le a el , que sabe tanto
latin: "nego paritatem" , o que quere
dicir que son co~sas e órbitas distintas , ainda que teñan algunhas analoxías, que cpido que están a pral da
miña tese. Pero un bispo non se pode
comparar cun profesor, nin cun xefe

militar. xa que ten que ch~gar co seu
ministerio a un achegamento máis íntimo das persoas.
Tampouco me vale aquelo de que
os ourensáns quererían un bispo ourensán e os de Lugo un bispo lugués,
etc., pois ~alicia forma unha unidade
étnica e cultural, e tanto as divisións
provinciais como as elesiásticas son
purame te artificiais. non así as divisións nacionais e linguísticas.
Por outra parte , defender esta nosa
tese non implica ningún provincianismo a ultranza, xa que non esquecemos que nos confesamos " católicos",
pero un ha das notas da catolicidade é
o respeto e enriquecemento das distintas minorías.
Eu sei ue o doctor Moraleja . como
el di , coñece moi ben os evanxelios e
as epistolas do Novo Tetamento , polo
menos no campo da filoloxía , pero
coido que non abonda con ese coñecemento. O feíto básico do misterio
da Encarnación de Xesucristo implica
que a /grexa , sacramento de Cristo . ha
de encarnarse da maneira máis fonda
posible en tódolos pobos e en tódalas
culturas. Un texto de San Paulo. na
súa carta primeira ós de Corinto , dinos o seguinte: " Eu fágomo xudeo
cos xudeus para gañar ós xudeus;
cosque viven debaixo da Lei , fágome
coma se eu estivera sometido a ela ...
Cos que están tora da Leí, fágome
coma se estivera fara da Lei de De u s .. .
Fágome enfermo cos enfermos ; f.ágome todo p-ara todos , para salvalos a
todos" (9,20, ss.) . Díganme senón a
qué ven todo estarzo multisecular da
lgrexa en establecer o chamado clero
nativo. Pero sempre volvemos á
mesma pregunta: ¿en igualdade de
circunstancias de " bondade ", quén
poderá ser mellar evanxelizador, non
.só para Galicia, senón tamén para
Castela ou para Cataluña, etc.? A
nosa resposta é clara e supoño que a
- do doctor Moraleja non se diferenciará moito da nasa.
Miguel Anxo Araujo Iglesias
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--------------------MOCIDADE

"VIVIR E TRABALLAR NA ·T ERRA"
- Terceiro Encontro da Mocidade Rural Cristiá Galega -

A

pequena parroquia de Galgao , no l·ugués éoncello de Abadín , acolleu este
ano á Mo cidade Rural Cristiá Galega, o
pasado 21 de Maio. A carón do santuario de San Cosme , que cantou de maneira
satírica o gran poeta mindoniense Leiras Pulpeiro , foron chegando os mozos das diversas
partes de Galicia en coches pequenos e autobuses , para compartir , reflexionar e pasar un
día ledo , divertido e proveitoso. Non só estaban os xoves dos grupos de Pastoriza e Abadín , que este ano cargaron coa organización ,
senón tamén os de Arzúa , Buxantes, Bazar,
Cervantes , etc. Son os lugares nos que existen
grupos organizados e coa súa pequena historia de acción e formación no seo do Movemento da M ocidade Rural, que ten relacións coa
organización que existe a nivel de todo o estado ; tamén estes tiveron recentemente o seu
encontro, en Avila,no que participaron algúns
dos mozos galegas.
O día aproveitouse , e mesmo o tempo axu dou , pois a auga mantívose xusto ata o momento do remate da xornada, para o que
houbo que recollerse no local parroquial e
des pedi -lo día agolpe de queimada e humor.
Com enzara coa acollida e inscripción , na que
os mozos eran agasallados cun pequeno colgante , emblema e recordo do día, unha cartulina para identificarse e·un vasiño deleite con
galletas, que algúns tiveran que madrugar
moito para estar en Galgao ás 11. Logo veu a
abrigada presentación dos grupos , lixeira e
sen moitas voltas . para pasará charla que deu
Xosé A. Miguélez a modo de evaluación das
respostas acadadas nunhas entrevistas que fixeran os diversos grupos entre os mozos das
súas zonas ; os seus acertados xuicios invitaron logo a un espacio de trabal lo por grupos
en base a unhas preguntas , nas que non faltaba a iluminación dun texto do Evanxelio. O
traballo da mañá rematou coa posta en común
do traballo de grupos, e as propostas de cara ó
curso que vén , entre as que destacaba a potenciación do labor dos grupos e o proselitismo para facer medrar
Movemento , así
como a autoorganización dos mesmos mozos
en base a unha coordenadora representativa
dos diversos grupos que levara a timón do
Movemento .
A comida compartida co que cada grupo
traía foi momento de conversa e lecer, que
seguiu logo con diversos xogos nos quemáis
dun acabou literalmente mallado e ata houbo
" xastres " que tomaron as medidas para traxes
de astronauta , guerrilleiro ou o que fara preciso . Un momento de silencio axudou ó cambio de tercio para o espacio da oración , que se
fixo entre a escoita calada do evanxelio e a
expresión plástica da liberación de Xesús , así
como a oración e o canto comunitario. Tras
dunha pequena evaluación para ver os fallos e
acertos do encontro , a queimada e os chistes
déronll e a nota leda á despedida.

Os carbal/os de Galgao termaron ben da panca rta
de acollida

e o campo da romaria acolleu ós mozos no debate e a
festa

o

Victorino Pérez

Nos grupos, os mozos talaron ó seu ar
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O CAMPO

Acunicultura hoxe
¿Que é a cunicultura?
A cunicultura é unha rama da gandeiría que trata de cría dos coellos.
Veu sendo unha actividade agrícola·
auxiliar. Pero ultimamente se está desenrolando unha cunicultura industrial e intensiva, anque aínda segue
sendo de gran importancia a producción de explotacións familiares de
menos de 20 coellas reproductoras.
O censo en granxas industriais supón soamente o 49 ,9% do censo nacional de coellas reproductoras ,
sendo para Galicia este porcentaxe
do 30% . Así mesmo , en Galicia concéntrase o 13,4% do censo naciol'lal
de coellas reproductoras en granxas
industriais só superado por Cataluña
cun 37% e seguida da Comunidade
Valenciá cun 8,8% .

En Galicia concéntrase

o 13,4% do censo nacional de cae/las reproductoras,
en granxas industria is

Razas
Nas pequenas explotaciór:is de tipo
familiar predomina o coello común
cruzado con outras razas.
Nas explotacións de tipo intensivo
as razas California e Neozelandesa son
as máis uti 1izadas.
Capítulo · aparte merece o cae/lo de
Angora, pola súa aptitude especial
para a producción de pelo.
Aloxamento
Os aloxamentos de que se debe
dispoñer son os seguintes :
- Reproducción: unha unidade de
maternidade, unha unidade para a recría, un local para almacén e rexistro.
- Engorde : unha unidade de cebo.
O coello admite tres tipos fundamentais de instalacións en explotacións industriais:

1. Naves de ambiente controlado: nestas naves a humidade, a temperatura
e ventilación están sometidas a unha
regulación ó marxe das condicións
externas.
2. Construcción aberta: Naves cerradas, pero con ventilación estática e
forzada, o que permite certa independencia dos factores climáticos
externos .
3. lnstalacións ó exterior ou de ambiente natural.
Materia is
O equipo nunha granxa de coellos
está constituida na súa maior parte
polas xaulas e o seu material auxiliar:
bebedeiros , tolvas para o penso,
niños .. .
Manexo

A explotación do Coello de Angora
O .coello de Angora é un animal orientado exclusivamente para a producción
de pelo para ser destinado á industria textil.
A vida útil dun coello laneiro é de 3-4 anos para a variedade alemana.
2Normas de manexo:
·Non cruza-las femas antes dos ·5-6 meses.
·Considerar 4 partos anuais por fema.
·Rapa-lo macho cada4-6 semanas.
·Cruza-la fema no día 15 despois do parto
·O parir, seleccionarase a larada, deixando un máximo de 6 gazapos.
· Os 20-24 días de idade dos gazapos procederase a retira-lo niño da xaula .
· Efectuarase o destete non antes dos 30 días nin despois dos 45 días de idade.
·Cada macho terá ó seu cargo non máis de 1O femas.
·Un coello laneiro en plena producción debería entregar de 665 a 770 gramos
por ano .
·

- Recoméndanse de oito a dez femas
por macho.
- Observados os síntomas de celo na
fema , lévase á xaula do macho . Procúrase que a monta sexa doble. A fertilidads maior obsérvase na primavera e no verán.
- Seós 15 días o diagnóstico da xestación mediante palpació·n dá negativo , levarase a coella novamente ó
macho.
- O niño prepararase uns 2-4 días
antes do parto con palla e viruta .
- O parto realízase normalmente entre os 30-33 días da cubrición.
- Pódese realizar o ritmo de reproducción segundo dous ~squemas
básicos:
·Ritmo intensivo: cubrición postparto
· Ritmo semiintensivo: cubrición ós
7-15 días do parto .
- Realízase ós 28-30 días do parto , e
trasládanse os gazapos ás xaulas de
engorde.
Alimentación
Nunha crianza tradicional a alimentación a base de forraxes , legumes e
nalgunhas ocasións subproductos de
granxa, permite o cebo dos coellos
nuns catro ou cinco meses. O obxetivo da crianza intensiva é obte-los
mesmos ou mellares resultados en
oito ou nove semanas de idade, cun
aporte axeitado de penso , que debe
ser granulado ; na composición do
penso deben de estar en equilibrio
proteína e fibra con valores para a
proteína entre o l5-18%, e para a fibra entre l2-16%. O consumo de
penso pódese estimar para unha explotación de 100 femas en 90 kgs. de
penso diario.
Antonio López de Prado Nistal
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A solidariedade con El
Salvador chama á nasa porta

Oestudante alemán

a

campana
de apoio
ás radios
guerrilleiras
radio VENCEREMOS
y radio FARABUNDO MARTI
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Nos últimos vinte anos , o movementQ revolucionario
do Salvador logrou manter un proceso ininterrumpido
e ascendente de acumulación de forzas que desemboca no proceso actual de guerra popular. O temor ó
avance das forzas do FMLN (Frente Martí de Liberación
Nacional) obligou á administración Reagan a colocar
un goberno de apariencia democrática, para evitar
unha victoria revolucionaria como a de Nicaragua ;
pero este goberno non impide a represión masiva sobre
da poboación e a bancarrota económica , política e
social.
O FMLN necesita hoxe do naso apoio moral e económico para evitar a intervención dos EE.UU ., pero necesita tamén o noso apoio económico para ampliar as
redes de comunicación , as suas radios. O COSAL pídeche un apoio de 1000 pts. durante seis meses. Agardamas a tua colaboración solidaria . Escríbénos.
COSAL: Lugo: Piugos. 15. 22 22 27 - LUGO
A Coruña: Apdo . Correos 2083
Vigo: RuaPolicarpo Sanz , 22 - 2° of. 6,36203-Vigo
Ferrol: Rua Fajardo , 22-24, 2° esq . 15404-Ferrol

Un alemán veu á nasa terra pra ampriar estudos .
Dimpóis de estare en Lugo catro días sacándolle retratos ás murallas , dun xeito e doutro , marchóuse prá
Cruña.
Na Comisaría da Policía tiña que arranxar uns papeliños. O comisario que o atendéu , era de Ourense . i
entón escomenzaron as perguntas :
- Bueno , dígame o seu nome
- Mi llamagme Rudolf Muller.
- ¿Cantos anos ten?
- Mi teneg vente y uno años .
- ¿Casado ou solteiro?
- Soltego
- ¿Nacionalidá?
- Alemán de Alemania
- Home , si é alemán terá que ser de Alemania.
- No , no , usteg poneg en papel alemán de Alemania.
- Pois eu esto non o entendo, xa vostede me dirá
como se esprica todo esto .
- Oh , sí , si , mi estag en Lugo y algunos llamagme
" alemán do cagallo ".
Manuel Cajaraville
(" Debu liando folclore»)
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------------------------------...------EDUCACION
Educación e desigualdade
Unha noite con soños

A noite pasada tiven un pequeno
soño, en imaxes moi confusas: A señora que facía a limpeza do Instituto ,
e á que tantas veces eu vira varrendo
pasillos, aparecía nunha aula tomando apuntes de Historia coa ilusión dun día estarela tamén en condicións de ensinar. Ante esta estampa,
parecía certo aquilo de que a igualdade corre polo eido da educación e
de que, en todo caso, ensinar é
liberar.
Sabela, que así se chamaba a protagonista, tiña tamén unha filla na
"escala". Por certo , suspendéralle
varias asignaturas na segunda avaliación e, para colmo de males, levaba
varios días sen clase e sen comedores
por mor da folga dos mestres. Non lle
acorría o mesmo ás filias da farmacéutica, que sacaban sempre moi
boas notas, e por riba ían a un "cofexio " onde sempre reinaba a normalidade e onde ademais impartían cfases de inglés e guitarra despois do
horario lectivo.
Medio entre soños pensaba que faci lmente se divide ás persoas en " listas" e "retrasadas", sen pensar no
ambiente en que se atopan , na alimentación que reciben, nos fogares
acolledores ou agresivos en que viven , na carencia de afecto e nos medros existentes ....
Seguen as desigualdades

Os soños continuaban ... Despois
de moitos esforzos, a filla de Sabela
aprobou os estudios de BUP e COU
no Instituto , e tentaba -se lle concedían unha beca- entrar na Universidade de Santiago para facerse farmacéutica . A nota media da " Selectividade" non lle chegou para accederá
devandita Facultade; por fin , tivo que
se matricular en Pedagoxía; ademais ,
polo seu lugar de residencia , fixéron·11e ir ó Colexio Universitario de Ourense . As filias da Farmacéutica estudiaran BUP nun Colexio bilingue , sacando sobresalientes e, como tiñan
piso en Santiago , xa fixeran alío COU ,
e entón non había problemas de
matrícula ...

Un xa dubidaba de se "a educación para todos " ou a multiplicación "democrática" de
universidade non estará a seguir xerando
desigualdade

Cáseque a piques de espertar, vía
como , deteriorada a calidade da ensinanza, certos títulos xa non valerán
senón coma folios decorativos de dubidoso gusto ...
Renova-lo país pola educación e pola
economía

O final , a farmacia non pu ido cambiar de mans ... Aquela primeira estampa esvaíase cada vez máis. Un xa
dubidaba de se " a educación para todos " ou a multiplicación "dem ocrática " de universidade non estará a seguir xerando desigualdade, anque
esta sexa sobre unha sociedade máis
instruída.
Xa refregando os ollas , seguía a
pensar na imposibilidade de renovalo país pala educación sen facelo simultaneamente pala economía .
Eran as nove da mañá. Esperto e
animado , pero tamén un pouco quei mado polo proceso de folga , tornei á
realidade de aula. No vello e raiado
encerado , aínda podían lerse dúas
frases constitucionais -"sen traducir
ó galega " -:
" Todos los españoles son iguales
ante la ley" (art. 14)
" Los poderes públicos garantizarán el derecho de todos a la educación ... " (art. 27.5) .

Xosé Mª Vidal Portela
Catedrático no Instituto de Bacharelato
de Vilagarcía de Arousa

(Ven da páx. 1O)

cia da nasa profesión. Evidentemente, tamén queremos (alomenos
eu e a xente coa que trato) unha sociedade máis xusta e igualitaria, con
traballo e vida digna para todos . ¿ Que
para isa hai que apretarse o cinto e
redistribuir a riqueza, como se di no
editorial de IRIMIA?. De acordo, pero
eu pregúntame por que empezar por
nós, os mestres, tradicionalmente
mal pagados,. e non empezar por outros colectivos e por outros gastos,
que na sociedade nasa de hoxe constitúen o auténtico escándalo? ¿Por
que precisamente polos mestres?.
- En terceiro lugar diseno editorial
de IRIMIA que deberamos reivindicar
máis pastos de traballo, a disminución do número de alumnos por aula,
o reciclaxe dos mestres, a normalización linguística, etc. Eu non sei se a

xente que escribe en IRIMIA estará
moi enterada, pero esas e outras reivi nd icacións levan anos nas propos-.
tas dos Sindicatos que firman a convocatoria de folga que eu e moitos
mestres e mestras estamos a seguir.
Sindicatos de ámbito galega , que
pensan nos problemas do naso país .
Así que os nasos sindicatos teñen
dende hai anos esas reivindicacións e
teñen o apoio bastante maioritario
dos mestres e mestras galegas (véxanse os resultados da UTEG e da
CXTG nas últimas -e primeiras- eleccións sindicais no ensino). Así que
niso os de lrimia estades trabucados.
E alguén pode pensar: Si , ho, pero
hai outros mestres que de todo o dita
ata aquí nada de nada, que non teñen
nada de profesionais , nin de ... E niso
eu diría que é verdade. Que hai mes-

tres e mestras que non fan ben o seu
labor. Pero tamén hai médicos que
non cumpren co seu , e curas que non
fan o seu labor, e oficinistas que non
atenden , e gobernantes que non gobernan ... Pero non por isa talamos
mal do colectivo correspondente .
Causa rara ¿sería que non había
espacio? o editorialista non utilizou a
demagoxia dos catro meses de vacacións (¡quen os pillara!) para isa tamén habería resposta e contundente ,
pero haberá que deixala para outro
momento.
Máis nada. Agardando que, dalgún
xeito , maticedes ou deades entrac;fa a
outras opinións sobre o problema ,
un ha apreta •
Agustín Fernández Paz - Mugardos
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Enviade as vosas cartas a:
Vi ctorino Pérez
LAGOA - Abadín (Lugo)

Estim ados amigos-as :
Quérovos canta- lo que me pasou
a nte pal a tarde . Viña eu dunha reuni ó n qu e houbera na Casa da Cult ura de Fene. A re unión era da Mesa
pota Ca lidade do Ensino Público, un órgano de ca rácter aberto que se creou
a prin c ipios do curso pasado (hai
case d ou s anos) na bi sbarra de Ferrol .
A m esa é unha ex periencia única en
Ga lic ia ; form ada por representantes
de Conc ellos , Apas , Claustros , Conse llos escolares , Sindicatos do ensino e Movementos de Renovación
Pedagóxica, inda que tamén pode
asi stir quen o desexe, xa que as reuni ó ns son de carácter aberto . O ano
pasado a Mesa protagonizou na bisbarra algunhas batallas sonadas ,
como a que houbo contra a retirada
dos mestres de apoio , un ha das falcat ru adas que a Administración fixera a
pouco de comeza- lo curso anterior.
Aquela vez houbera ata manifestac ió n en Santiago , con nenas, pais e
m est res unidos nun ·mesmo afán.
Lago , ó longo dos meses seguintes
a M esa elaborou unha t áboa reivindicat iva na que se recoll ían uns puntos
imp resc ind ibles para a me llara do en sino públ ico (disminución de alum nos po r aula, aumento das plantillas ,
m ella ra das instalacións, aumento da
d otació n económi ca , normalizac ión
ling u ística , respon sabilid ade civil , i·ntegrac ión escol ar, et c) . Táboa que se
levou o an o pasado a Conselleiros e
outras auto ridades, con moi escasos
res ultados.
Pois ben , como dicía ó primeiro ,
vol vía o nte pal a no it iña da reunión da
Mesa pa la Calidade do Ensino . Nela

Matizacións sobre a folga dos mestres
debatéramo-lo problema da folga e
as súas repercusións escolares e sociais ; alí , entre todos, viámo-la xusticia das reivindicacións dos mestres
que, como todo o mundo sabe , son
económicas e profesionais . As profesionais coinciden en grande medida
coa táboa reivindicativa da Mesa e sobre .elas xa case nin se entrou , por
obvias e plenamente recoñecidas .
Pero resulta que, desta vez , as liosas
reivindicacións tamén son económicas, porque os mestres tamén ternos
dereito a un nivel de vida digno para
nós e as nasas familias . E eu viña da
reunión ledo coma un cuco porque
nela comprobara como os pais eran
sensibles ás nasas reivindicacións e
nos ofrecían o seu apoio . Todos coincidiamos na necesidade de remata-lo
conflicto , pero non se nos acorría , nin
a nós nin ós pais , busca-los culpables
do mesmo no sector dos mestres.
Pero chego á casa e abro o buzón
das cartas . Dúas notificacións desas
da Caixa de Aforras , nas que che lembran periodicamente como vas gastando os cartas . e o novo número de
IRIMIA. Colla a revista , que sempre
leo con gusto e cun aquel de solidariedade e vexo que o editorial está
adicado ós mestres. Leo aquela columna na primeira páxina e non dou
saído do meu abraio . Alí estaba escrito xusto o contrario de todo o que
viñamos de debater na Mesa. Alí estaba a demagoxia, case a demagoxia
do MEC , buscando o enfrentamento
entre os mestres e os pais , como se
non fosemos -en unión dos alumnos e
alumnas- as víctimas dun conflicto
que ninguén de nós desexa. E claro , a
verdade é que me sinto abrigado a dar
resposta a algúns dos co ntidos do editorial en cuestión:
- En primeiro lugar, aclarar que,
inda que coincidentes , en Galicia estanse a dar dúas convocatorias de
folga , con dúas táboas reivindicativas
distintas. lsto vai ser importante para
o que lago penso dicir, xa que hai
sindicatos e sindicatos , inda que algúns case non saian na TV nin selles
faga moito caso . Pero están ·aí , e esquecer iso en Galicia é algo ben
inxusto .
- En segundo lugar, dice que a
folg a non é popular. Xaora que non é
popular e diso somos ben conscientes todos. Calquera folga que afecte a
un servicio esencial (sanidade , ensino , etc .) é sempre impopular. lso
non quere dicir que non se poidan
entender e apoia-las nasas reivindi-

cacións , como de feito moitos pais e
nais están a facer. Pero lago diseque
non é popular porque pedimos cartas. Estache boa a navalla. E lago ,
¿seica non se poden pedir cartas?
Pois claro que os pedimos . E pedímolos porque eremos que o naso , hoxe ,
non é un salario digno . Algún de vós
estará pensando: ¿como que non é
un salario digno? ¿E lago o doutros?
¿E os parados , como se di noutra
parte do editorial de IRIMIA? con perdón para quen pense así , a min paréceme que iso é demagoxia. Explico
porque : calquera mestre ou mestra
progresista é consciente das desigualdades sociais existentes no naso
país . Desigualdades magoantes, ás
que se une o problema do paro que
tan ben coñecemos na nasa bisbarra .
Pero que alguén me explique se se vai
soluciona-lo . problema do paro e das
desigualdades sociais hon aumentándoHe-lo salario ós mestres . ¿Non
será máis correcto pensar que vivimos nun Estado no que se gastan os
cartas inxustamente e no que a Edu cación é sempre a filia pobre? ¿Non
lle adica o Estado un mísero 3% do
presuposto a éducación , mentres nos
outros países europeos anda o gasto
polo 6% ? ¿Non está o Estado gastando millóns e millóns en paga-lo
ensino privado dos burguesiños da
nasa sociedade , en detrimento da escala pública? E agora parece que
todo iso se esquece e o responsable
de tódo o mal é o problema de se
aumentar uns miles de millóns (menos do que vale un F-16) nos presupostos de educación para os saldos
dos mestres.
. ':'- min paréceme que detrás de opin1ons como as do editorial de IRIMIA
hai quizais algunhas ideas preconcebidas que cumpría desenmascarar.
Vexamos algunhas . ¿Non se estará a
pensar niso da " entrega'', da " sagrada vocación " e todo iso que algúns inda asocian ó oficio de mestre?
Como sabemos , esa foi un ha das eternas coartadas para darnos un salario ·
de fame . O naso era un apostolado ,
coma o dos curas , e polo tanto o de
~obrar era un engadido que pot..ica
importancia tiña . Pero resulta que os
mestres e mestras xa non pensamos
así. Queremos ser uns profesionais
ben preparados , que faigamos con rigor o naso traballo , un traballo delicado e fondamente humano, como é
o educar. E queremos ser uns profe?ionais ben pagados , que é unha das
formas rnáis evidentes de manifestalo recoñecemento social á importan(Pasa a páx . 9)
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As duas caras da relixión

Cando foi nomeado arcebispo de
San Salvador en 1977 circulaban pola
capital do pequeno país centroamericano de El Salvador, moitos miles de
follas propagandistas con esta invitación: "Fai algo pala túa patria, mata un
cura". Numerosas pintadas nas paredes dieían en cambio "Cristo forza liberadora de América Latina". Eran expresión non só de ideas senon de actuacións e prácticas concretas.
A segunda proclamando o "novo
cristianismo" ben enraizado na fe en
Xesucristo e comprometido na liberación dos pobres que ía collendo
enorme forza na igrexa salvadoreña.
A primeira como voz violenta das minorías ricas que controlan o país e o
Estado e co escudo da defensa do
arde e da familia e da relixión, persiguen a tódolos que avogan polo dereito á vida do pobo oprimido, acusándoos de comunistas e subversivos; anque son minoría, como tódolos dominadores teñen tras si numerosos seguidores "agradecidos" e
dispoñen o seu servicio de grupos terroristas organizados militarmente
baixo o nome de ORDEN.
O cambio dun home conservador

Home moi piadoso e culto, graduado na universidade gregoriana de
Roma, Osear Romero era un bispo
conservador que chegaba á súa diócese co encargo de poñer arde na
politización das Comunidades Cristianas de Base comprometidas na
xusticia social. Pero a realidade sacudiuno e transformouno.
Días antes de tomar posesión a

Garda Nacional reprimira unha manifestación de protesta pola manipulación das eleccións ametrallando a miles de persoas e organizando unha
terrible matanza entre os que non
conseguiron refuxiarse na igrexa cercana. Cando regresa Romero a orde
ós seus colaboradores é "abride as
vosas portas a tódolos que estean en
perigo".
- Duas semanas despois son asasinados o xoven párroco xesuita Rutilio Grande co catequista de 70 anos
Manuel Solórzano e o mozo Nelson
Lemus de 15, cando se dirixían a celebrar a Eucaristía ó lugar de El Paisnal
e a dar lectura a unha protesta dos
bispos pola expulsión duns sacerdotes do país. Romero enterrounos na
igrexa parroquial de Aguilares como
mártires. Comunicou ó presidente da
nación que non tomaría parte en ni·ngún outro acto oficial mentres non se
aclarase a criminal acción.
- Novos sacerdotes son asasinados polos seus sermóns incómodos
para as clases dominantes que se pretenden cristianas. Romero decide
asistir ó enterro dun deles, Neto Barrera, que participaba na guerrilla:
"tamén irá a súa nai sen formular preguntas sobre as circunstancias últimas" diría.
- Os tres meses de exercer como
arcebispo os militares con paracaidistas e tanques caeron sobre Aguilares que tora parroquia de Rutilio
Grande. A "causa": algúns campesiños ocuparan terras a monte ofrecéndolle á propietaria arrendo por elas.
Antes que se cerrase trato ningún os
militares rexistrarbn tódalas casas,
detiveron ós que tiñan Biblias, moitos

"Como pastor estou abrigado por encargo de Deus a dar a miña vida por
aqueles ós que amo, que son tódolos
salvadoreños, incluídos os que pretenden asasinarme. Se se chegan a cumprir
as ameazas entón quera ofrecer xa
dende agora o meu sangue pala redención e resurrección de El Salvador.
Queira Oeus que esta xente comprenda que está perdendo o tempo. Pódese matar a un bispo, pero a lgrexa de
Deus, é dicir o pobo, xamáis perecerá".

(Palabras de Osear Romero
feita duas semanas antes da
súa morte)

homes fo ron secuestrados e os sacerdotes expulsados. Oficialmente contáronse 7 mortos. O exército fixo da
igrexa parroquial o seu cuartel profanando o sagrario e a eucaristía. Romero (a quen impediron o acceso á
igrexa cando quixo poñer a salvo as
hostias consagradas) designou máis
tarde esta experiencia como a súa
conversión , o seu novo nacerñento.
Dende entón orientou claramente a
súa vida e a da lgrexa salvadoreña a
estar a carón dos pobres "sacramento " de Cristo.
A voz dos sen voz

Os pobres non eran para Osear Romero unha palabra baleira: tiñan rostro, nome, familia , feridas. A súa pobreza tiña tamén causas . Cada vez
máis os seus sermóns eran concretos: " a razón do noso mal é a minoría
rica que por manter os seus privilexios oprime e asasina".
Nas súas longas prédicas dos domingos na catedral Romero denu·nciaba feitos concretos de asasinatos
ou pisoteos dos dereitos humáns : ás
veces duraban hora e media pero
eran escoitados a través da radio poi a
maioría da poboación . Profundizando no seu espirito pacifista que
nunca abandonou foise convertindo
na valente " voz dos que non tiñan
voz".
Ameazas e morte: o coste do amor.

A persegución e as ameazas de
·chegáronlle tamén a el. A Asociación
Terratenentes financiou campañas
publicitarias enormemente costosas·
acusando a Romero de enfermo mental e corruptor. Ametrallaron a súa
casa e depositaron explosivos na
catedral.
O día antes da súa morte, Romero
no seu sermón dominical diríxese ós
soldados, policías e á GíArda Nacional
invitándoos a non obedecer asordes
inmorais da represión: "/rmáns, vós
pertencedes ó naso pobo, matades ós
vasos irmáns campesiños. Xa é hora de
que va/vades descubrir a vasa conciencia e que a obedezades no canto de
unhas ardes pecaminosas. No nome de
Oeus e do seu pobo atormentado, rógovos, suplícovos, ordénovos: poñede fin
á opresión''.
Un día despois, o 24 de marzo de
1980 foi asasinado mentres celebraba
a misa na capela dun hospital.
X.A.M.
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O que vostede merece

Seguramente que o lector oíu
facer propaganda na televisión
dun programa "que vostede se
merece". Pois ben, vostede será
merecente de moitas causas,
pero non dese "se" que é puro
castelanismo.
Hai verbos que en galega
nunca son reflexivos e que podemos facelos nós por equivocación co castelán . Así o "me
muero" castelán será simp~e
mente "morro" ou "me caigo",
caio, sen máis. E moitos exemplos máis.

¿Como habemos de saber
cando hai que poñer ese pronome e cando non? Non podemos introducir aquí unha lista de
verbos e en realidade hai que coñecer ben o uso do idioma para
decatarse do que haberá que facer en cada caso. Así, non son
posibles frases en galega coma
estas: "Comeuse un ha laranxa",
"bebeuse un ha cervexa", "púxose o abrigo", "comprouse unhas xoias", etc.
Hai casos nos que o emprego
ou non do pronome cambia o sig-

nificado do verbo. Así, se afirmo
que no proceuto hai que confesarse", podo dicir que o reo non
ten bbriga de "confesa-lo seu
crime". Confesarse e confesar.
Máis claro está co verbo afogar.
Se eu, que non sei nadar, me
chimpo á auga, daquela afógome, é dicir, atento contra a
miña vida voluntariamente. Pero
se caio (non "me caio") no mar
sen querer, entón hai que dicir,
sen máis, que afogo.
Esta era unha aclaración que
vostede merecía por iso a
fixemos.

Seguimos animando ós escritores noveles a mandarnos os seus poemas, e ós aficionados a fotografía á mandarnos
as suas fotos en blanco e negro.

GALERIAS

S'ARGADE19P

4t.
~~

LIBROS GALEGOS
E PORTUGUESES

CERAMICA
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CERVO
CASTRO
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LUGO
SADA- A CORUÑA
RUA NOVA, 16

¡O pan, pan e ó viña coma leóns! . Os camiños crean
sempre necesidades e ... ¡amistades!
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