UNHA BIBUA PARA UN POBO

ste ./ibro que están vostedes
vendo nesta portada non é un
libro ca/quera. E a Biblia. E
non é unha Biblia ca/quera,· é
a Biblia traducida por primeira vez, enteiramente, das linguas orixinais (hebreo, arameo, grego) ó galega. Fixo
falla moito trabal/o durante anos, e por
parte de moita xente, para que hoxe
poidamos tela nas mans.

E

Este é un feíto extraordinario que
ben merece esta primeira portada da
nasa revista, e que ben merece tamén
un bo espacio de alegría no corazón de
tódolos galegas, dos crentes en primeiro lugar, e tamén dos non crentes.

Hai moitas razóns e de diferente tipo
que estarían xustificando a nasa felicitación múltiple ós traductores, ós revisores linguísticos, os coordenadores e,
en especial, á editorial SEPT, que tanto
fixo por chegar a este momento xubiloso. Enhoraboa e gracias.
O pobo galega, o pobo máis humilde
tamén se pode considerar en festa. Foron moitos os anos nos que a lingua
dos labregos e mariñeiros foi despreciada por propios e a/leos. A lgrexa e os
seus representantes máis cualificados,
bispos e cregos, tamén a menospreciaron.
Hoxe, coa aparición da Biblia en ga-

lego, dáse coma un triunfo da tala dos
humildes sobre do desprecio a que estaba sometida por parte dos fortes da
sociedade. E o triunfo de David sobre
Goliat, do humilde sobre o poderoso,
da vida sobre a marte. A Biblia sabe
moito destas loitas e destes triunfos;
por eso gústanos pensar que a súa lectura crente nos levará a seguir loitando
para que Deus sexa glorificado na
nasa terra ó ver como tódolos
débiles e marxinados van
tendo vida na paz xusta e nos seus dereitos recoñecidos.
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- VI Xornadas Agrarias Galegas.
17, 18, 19 de novembro de 1989.
Escola de Capacitación Agraria Sergude (Boqueixón)
"¿ QUE FUTURO PARA A AGRICULTURA GALEGA?"

Para incribirse enviar o nome ó Apdo. 520 - Santiago
de Compostela

IV Asamblea de suscriptores e amigos de
" Encrucillada".
17 e 18 de Novembro.
Colexio La Salle de Santiago
" O DESA FIO DAS ELECCIONS "
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Daniel López Muñóz

País de tribus, pero menos
ntes falábase de tribus de indios e de negritos. Agora fálase
de tribus urbanas.
Sen embargo todo son falares
en comparanza co que pasa
aquí no noso país, paraíso do
tribalismo enxebre. Aquí en
Galicia para entende-lo que
pasa resulta de gran axuda
mira-la realidade con ollos de
antropólogo deses que estudian as tribus. Tribus para
todo. Cos seus xefes, ritos e
acenos diferenciadores. Sempre á espreita, ollos abertos
para que medren os propios e
a ser posible se escangallen
os alleos. Tribus veciñais con
caciques incluidos. Tribus deportivas, lisas ou a raias. Tribus linguísticas ·botando leña
ó lume ritual que a todos nos
consome. E tamén, como non,
tribus políticas.

A

Aquí hai un problema de supervivencia nacional, económica e cultural que impresiona a calquera. Aquí hai estragos concretos de riquezas
naturais, destrucción de patrimonio histórico, dependencias económicas e ataduras
administrativas, desfeita cultural urbanística e ecolóxica.

Aquí hai cuestións gravísimas
que afectan á posibilidade da
futura existencia de Galicia.
Aquí que pasa todo eso, os
que non queremos ser cómplices de tanta agresión á
nosa terra non nos damos
posto de acordo para construir unha coalición electoral.
Os do P.S.G.-E.G. non queren
oir falar de coaligarse coa
"dereita corrupta" do P.N.G.,
pero sí cos do "predemocrático" B.N.G. Os do Bloque non
queren ir cos "maniobreiros"
do P.S.G.-E.G., se non vai tamén o P.N.G. Os do P.N.G. poderían querer ir cos do Bloque, anque non tanto cos
seus "acusadores". Pero, ben
mirado, nada desto é novo.
Sen embargo si houbo algo
novidoso e esperanzador en
todo o proceso. Por primeira
vez se racharon certos tabús.
Houbo chamadas, encontros
e búsqueda de acordo. Abriuse un camiño de futuro. Un futuro no que as diferentes tribus nativas desbotémo-la
práctica do canibalismo mutuo, e poñámo-lo noso esforzo común en pararlle os
pés ós que veñen de ~afari
electoral.

BOANOVA ,

Manolo Regal/Ramón Raña

foi o feito máis significativo
de toda a viaxe do Papa. Para
nós, para a lgrexa galega,
para toda Galicia -coidamoso ano 1989 vai pasará historia da nasa lgrexa non tanto
pala visita do Papa, canto
porque neste ano viu a luz a
primeira traducción galega da
Biblia desde os textos orixinais, hebreo e grego.

¡Por fin a Biblia en galego!
urante o encontro
que o Papa tivo co
Goberno Galega no
primeiro día da súa
viaxe a Compostela, o Presidente da Xunta ofreceul/e ó

D

Papa o agasallo dunha Biblia
en galega, recén saída do
pre/o, a primeiriña. Para os
o/los informativos de moitos,
sobre todo extranxeiros, foi
un feíto pequeno; para nós

PALABRAS DE IGREXA

Presentación da Biblia en galego
"Encheme de ledicia poder presentar a tódolos
católicos de tala galega, dentro e fóra de Galicia,
e a toda a opinión pública da nasa terra a primeira
versión completa da Biblia en galega, feita dende
os textos orixinais.
A Biblia, o libro máis vendido e máis traducido
en toda a historia cultural da humanidade, sae na
nasa lingua nuns momentos de especial sensibilidade respecto do tema galega, uns tempos nos
que setenta busca-las raíces do naso sentir, do
naso vivir e do naso crer.
Os Bispos das dióceses de Galicia contamos
con que a Biblia que agora se publica non só sirva
para enriquece-la literatura galega -o que sen
dúbida conquerirá- senón especialmente para o
uso litúrxico e tamén para a formación cristiá e a
oración persoal. A pre~ente edición da Biblia posibilitará a pronta preparación dos leccionarios
litúrxicos, complemento necesario do Misal Galega publicado hai pouco e condición indispensable para unhas dignas e fructuosas celebracións eucarísticas. Pero, ademais, debe servir tamén, como instrumento inspirado da Palabra de
Deus que é, para que moitos poidan afondar na
súa Fe cristiá, para busca-lo camiño que leva ó
Señor, e, dese xeito, chegar ata El".
(Antonio Mª Rauco Vare/a, arcebispo de Santiago,
da carta de presentación da edición da Biblia en .
galega)

Témo-lo gozo de poder
escribir estas liñas de presentación da Biblia téndoa xa
diante dos /los, palpándoa
coas mans, A BIBLIA en galega. Como pasara no momento da aparición do Misal
en galega, tamén agora temas que dicir que quedamos
favorablemente impresionados pala calidade desta edición da Biblia, comparable
coa de ca/quera outra edición

Vén de vello. (Dom. 26 do
Tempo Or. - 8 de outubro)
" Había un home rico ... O pé da
súa porta xacía un pobre" (Le .
16,19).

"Segundo os ideólogos burgueses a división da humanidade en clases é algo consustancial á natureza humá, algo
esencial e necesario.
Este xeito de pensar contaxiou tamén a algúns sectores
populares e exprésase en frases
tópicas como a de " sempre
houbo ricos e pobres", " o peixe
grande cómese ó pequeno" e
outras así.
Os investigadores da historia
descubriron con probas seg·uras que ten existido un verdadeiro " comunismo " na época
prehistórica, así como tamén a
existencia de outras formas de
comunitarismo ó longo da historia. Precisamente unha das
formas máis famosas deste
" comunismo " sería a das comunidades cristianas primitivas
de que nos fala o Libro dos Feitos dos Apóstolos.
Para o marxismo a aparición
de clases sociais é consecuen-

en ca/quera outra lingua, e
posiblemente moito mellar
en causas.
Ante esto non nos queda
senón agradecer todo o estarzo que se foi facendo durante anos: o trabal/o dos traductores, dos revisores linguísticos, dos coordenadores, dos encargados da xestión da edición que levou a
cab·o de maneira tan laudable
SEPT.
a editorial
1
Enhoraboa, crentes gale gas, pala Biblia en galega.
Enhoraboa, lgrexa galega,
pala Biblia en galega. E un
desexo . Que se lea. Que
sexa instrumento de encon tro coa Palabra viva de Deus,
que nos leve a recrear nos
nasos tempos, en Galicia, a
mensaxe salvadora do naso
Deus Pai.

ciada división do traballo . Esta
foi tamén a que provocou a aparición da propiedade privada".
Jesús Rey . " Los cristianos y la
lucha de clases ".

Ditoso ti porque criches. (Dom .
27 do Tempo O. 8 de outubro)
" Señor, auméntano-la fe ". (Le.
17,5)

Preciso a fe , Señor, para seguir vendo a sociedade con
optimismo .
Preciso a fe para descubrir al gunha clareira detrás da treboada, para esperar confiado o
día no medio da noite escura.
Preciso a fe , Señor, para curar aquela ferida que tanto me
doe e coa que non contaba.
Preciso a fe , señor, para convencerme unha vez máis que
este mundo ten sentido , que camiñamos cara a un amplo horizonte.
Preciso a fe , Señor, para descubrirte presente no que me
pasa.
Auméntano-la fe , Señor.

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

A CAZA DE ESPECIES
PROTEXIDAS é sempre mala
nova, pero sobre de todo nestes días, polo comezo da tempada da caza (máis de cen mil
cazadores en Galicia) e pola
celebración en outubro da

XOSE NEIRA VILAS e a súa
dona, Anisia Miranda, estiveron outro verán con nosoutros, por exemplo, en Fene,
onde bautizaron co nome do
autor de "Memorias dun neno
labrego" un banco no que se
pode descansar e ler con paixón a literatura deste escritor
residente en Cuba. Ambolos
dous escritores de literatura
infantil , e a pesar de non ter
fillos, son dos que mellar coñecen o xeito dos nosos nenas, e dos cubanos ... Naquel
concello de Ferrolterra puido
vivi-lo pulo cultural que alí hai,
e que en moitas causas é unha
continuación da obra de emigrantes cubanos que montaron naquela comarca centros
de ensino e cultura.

Convención Internacional de
Especies
ameazadas
da
Flora e Fauna Silvestres (CITES) en Suiza. E todo isto vai
con nosoutros, porque seguimos consumindo pieis, marfís,
etc., privando ó mundo de elefantes, focas , rinocerontes . E
aquí na nasa terra rematando
con especies coma a lebre, o
lobo, a becacina ... ; estamos
convertendo o chan nun
ermo. Non só os cazadores ,
hai unha falla de sensibilidade
total: antes, cando un habitante do entorno dos elefantes
tiña que matar un destes animais para comer, pedía perdón a Deus por esa necesidade, agora acábase cos elefantes para negociar co
marfín .

A UNIVERSIDADE GALEGA escomeza un novo curso, sentindo
no seu seo o drama de que moitas
das súas titulacións non teñen espacio na sociedade do futuro, nin
na de hoxe. O paro é o horizonte de
moitos destes estudiantes: o ano
pasado de dez mil ofertas feitas
por titulados, só algo máis da mitade tiveron resposta positiva no
mercado do traballo. Os que teñen
máis cabida están sendo os ATS,
os enxeñeiros e os licenciados en
Económicas e Empresariais, mentres que os máis desfavorecidos
están senda os Profesores de EXB,
e os licenciados en Filoloxía e
Bioloxía.

Os rectores das universidades
de A Coruña e Vigo Portero Malina e Luis Espada, respectivamente.

MAIL-ART ou " Arte Post.al " é
unha arte informal que funciona
por correo , e lonxe das galerías de
arte. A pesar de ter moita acollida
entre os creadores, foi sempre
marxinal. Neste mes de setembro
puidemos asistir a unha exposición desta especialidade en Vigo ,
organizada pala Asociación Galega de Artistas Xovenes, CorpDración GOG. Nos vindeiros meses
estará en Santiago e Pontevedra.

"OBRAS SON AMORES" veñen
predicando os representantes da
Xunta nestes meses prelectorais.
Carreteras, centros de ensino ou
saúde ... , e obras case faraónicas
coma os Pazos de Congresos de
Santiago e A Coruña; son a imaxe
que están a vender. O Pazo de
Congresos da Coruña leva a seña
e santo do que parece ser "favorecido " de Paco Vázquez , o arquitecto Liñeiro , que ten unha estética que non cadra nin polos forros coa arte deste Fisterre.
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XERAIS

A MOVIDA DOS PAISES DO
ESTE segue a tope, e os refuxfados da Alemaña que está máis alá
do Muro de Berlín e que residían
en Hungría seguen a ·súa peregrinaxe a outra Alemaña. Desde que
se ergueu o muro (1961 ), pasaron
á outra Alemaña, á occidental,
máis de seiscentos mil (douscentos trinta mil dun xeito ilegal), e
xa antes de 1961 pasaran máis de
dous millóns e medio de orientais ... Xa non hai máis escapados,
arriscando a súa vida; desde
Hungría á República Federal, xa
o poden facer legalmente, cos
papeis amañados, e con ganas
de escomezar unha nova vida.

ººººº

BURELA, MONFORTE ... , e
outros concellos, andan para
montar centros de asistencia
ós drogodependentes. Na actualidade xa veñen funcionando entre outros os segui·ntes puntos de asistencia:

ººººº

A continuación indicámolos enderezas e teléfonos das
Unidades asistenciais de Drogodependencia da nosa Comunidade Autónoma.
Unidade Asistencia/ de
Drogodependencia de Lugo
Ronda da Muralla, 188 Entr.
Dcha. Telf. (982) 24 39 01
LUGO
Unidade Asistencial de
Drogodependencia ''Asted ro
r. San José, 3 - Entreplanta
Telf. (981) 31 49 11
15403 FERROL
11

Unidade Asistencial de
Drogodependencia "Cedro"
r. Uruguay, 9 - Baixo
Telf. (986) 43 25 09
36201 VIGO

Unidade Asistencial de
Drogodependencia "Alborada"
Avenida da Florida, 34- Baixo.
Tel. (986) 20 50 50
36210VIGO
Unidade Asistencial de
Drogodependencia VilagarciaVilanova de Arousa
Praza Vella, ·s-n.
Telf. (986) 50 10 08 - 36600 VlLAGARCIA DE AROUSA

Unidade Asistencial de
Drogodependencias
r. Castaños, s-n.
Telf. (981) 58 86 56
15705
SANTIAGO
DE
COMPOSTELA
Unidade Asistencial de
Drogodependencias
Ronda de Nelle, 33
Teléfono (981) 24 33 27
15005 - A CORUÑA

ººººº

Os veciños formaron unha barreira diante da casa consistorial
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A CAMPAÑA MARISQUEIRA
ESCOMEZA TAMEN UN NOVO
CURSO co mes de outono , e debería superar varias probas: o furtivísmo , o control sanitario damanipulación e comercialización
dos productos do mar, e a mellara
nas condicións de traballo dos
productores. Esta campaña veu
precedida da existencia ou non ,
dese andacio das nosas rías que é
a marea vermella . A contaminación por biotoxinas non é algo
novo dos últimos anos, pois xa se
viña denunciando neutros países
hai moito tempo , aquí non había
sensibilidade nin medios. Agora
gracias ó Oceanográfico estamos
ó tanto en cada momento. Hai que
dar outro paso : que os que viven
do marisqueo vexan compensados as mareas Vermellas con seguros que solucionen o seu problema económico .

ALLARIZ, no val do Arnoia,
non lonxe de Ourense, segue
sendo noticia pola desfeita da
súa política municipal , despois de moitos meses sen
rumbo. Só o pobo e os concellais nacionalistas saben o sitio que ocupan. Esta vila preñada de historia e arte, mira
cara adiante, e vén demostrando que ten conciencia de
pobo, a pesar da irresponsabilidade de moitos políticos do
lugar. Nesta lexislatura xa tivo
tres alcaldes, sostidos polo
Partido Popular que neste
caso aprovéitase tamén do
transfuguísmo dalgún cacique. Allariz está canso, coma
moitos outros concellos, da
irresponsabilidade de certos
politiquiños.

NAMIBIA PREPARASE PARA
AS PRIMEIRAS ELECCIONS XERAIS (o primeiro de novembro)
nun clima non libre de tensións , e
por unha decisión da ONU, abri gando á retirada de Sudáfrica,
despois de vintecatro anos de
guerra de guerrillas e case cen de
colonización (Alemaña e Sudáfrica, sucesivamente ... ). No vin deiro verán Namibia converteráse
nun dos estados
de
Africa, deixando de ser
un dos últimos reductores do colonialismo.
SAN FROILAN (5 de Outubro ) é
unha das festas que mellar se
conservan na tradición popular: o
" domingo das mozas ", o polbo , a
ofrenda flora l no monumento á
Resalía ... Este santo naceu en
Lugo no século noveno e vai sem pre acompañado dun lobo , po is
era desa xente que se acheg aba
ós an imais con agari mo. Foi bispo
de León , e ad icouse moitos anos a
vivi-lo Evanxeo ent re os labregos,
por isto , qu izais sexa un santo tan
festex ado pa la poboaci ón rural
de Lu go .

Un Xesús para
o nosotempo
Por Miguel Anxo Araújo Iglesias

'

evidente que non hai outro Cristo có do Evanxeo e a Tradición da lgrexa. Sen . embargo
cada tempo histórico foi configurando distintas imaxes da persoa de Cristo, aínda que
estas distintas figuras non chegasen nunca a desfig·uraren a súa esencia evanxélica. Pero así coma no arte
hai un Cristo románico, un Cristo gótico, un Cristo
renacentista , un Cristo barroco e un Cristo moderno;
dunha maneira semellante encontrámonos con esa
diversidade de Cristo no mesmo eido da espiritualidade da lgrexa e dos crentes.

E

E xusto , polo tanto , que nós non preguntemos hoxe
cómo acadar unha experiencia de Cristo para este
noso tempo . Se é certo que toda cultura ou subcultura
ten dereito a encarnar dunha maneira conforme con
e la a figura de Cristo, sen embargo non se lle permete
que se atreva a presentarnos un Cristo recortado para
uso e consumo propios, enteiramente distinto do que
nos amasa o Evanxeo .
En tempos pasados fixámonos quizais nun Xesús
intimi sta e devocional, ou ben , en palabras de Renán ,
ca ntámolo coma " o personaxe eminente que, coa súa
audaz ini c iativa eco amor que soupo inspirar, creou o
o bxecto e estableceu o punto de partida para a fe
vind eira da humanidade " .
Hoxe pénsase máis ben segundo os módulos sec-ular e idealizador, que concordan en remeterse a el
coma ó prototipo do home no compromiso de liberac ión ou ben na irradiación da amistade, do sorriso e da
fraternidade. O acento sobre a dimensión humana de
Cristo , despois dun longo período de desenfoque exclusivamente divinal da sua figura, é domáis oportuno
para devolverlle ese atractivo e esa carga de humanidade que marcou a súa vida terrea e que o fai cercano á
nosa xeración .
Con íntin:10 xúbilo decátase o cristián de que para
moitos rapaces Xesús é unha presencia amiga e un
modelo de comportamento ; que moitos homes do
noso tempo aceptan e fan seus os valores e a causa de
Xesús , e que non poucas persoas de diferentes áreas
culturais suscriben o testemuño de Gandhi: "Xesús
ocupa no meu corazón o pasto dun grande mestre da
humanidade que influíu fondamente na miña vida" .
Polo tanto , aínda dentro da fidelidade máis estricta ó
Xesús do Evanxeo , a nosa propia cultura, esta de finais
do século vinte e xa principios do vinteún , pode axudarnos a descubrir un novo rostro de Xesús, que en
último caso o que proba é que a figura de Cristo resulta
in abarcable, tanto polo home coma pola historia.
Agora ben , a volta a un Xesús máis humanizado e, se
se quere, máis secular non nos pode levar a que
esquezámo- lo aspecto d ivinal , tan esencial coma o
aspecto humanizador. Na primeira igrexa a loita das
herexías foi precisamente eneal daquel principio revelado : " perfecto Deus e perfecto home". lsto de " perfecto home " tiñámolo quizais un pouco marxinado e é
preciso volver salientalo , se non queremos destrui-la
verdadeira esencia do Xesús encarnado.
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Carta aberta a IRIMIA
Outra vez con noticias das Enchousas :
A caseira Silvia Rubio vén de recibir unha sentencia xa
confirmada en apelación de que gaña o ACCESO APROPIEDADE QUE LLE DA A LEI, tendo que pagar polo lugar de uns
CEN FERRADOS, INCLUIDA UNHA CASA DE PEORA,
GRANDE, AINDA QUE VELLA, 4.993.020 pts.
O comprador mercou esta propiedade en 2.000 pts. o ferrado, e isto consta no Xulgado.
O precio é mais ou menos o que podía poñer hoxe un
labrego que venda un lugar similar.
Pero ainda hai un atraco máis. Para pedir o crédito oficial
que lles dan o 7,50 por cen, é preciso antes pedir un crédito a
unha Entidade Bancaria.
Agora ben , trátase dunha muller solteira de 52 anos, sen
capital algún, pois ainda vai ó acceso á propiedade que ven
traballando como caseira. Como non ten capital, as Entidades Bancarias, non lle dan o crédito , ou se llo dan é con
avales'especiais ou ben que hipotequen algunha propiedade,
o que dá lugar a uns gastos de 400.000 pts. máis por hipotecar e lago deshipotecar.
Parecen trámites para facer desistir ós pobres caseiros.
Primeiro o precio debía ser baixo, segundo os trámites do
crédito debían ser directos, sen máis atrancos.
Vemos que aínda sigue senda necesaria a caridade cos
pobres, pois a Xusticia Social , tan nomeada polos nasos
políticos, sigue, infelizmente, alonxada dos necesitados.
Sen máis, un saúdo,
Domingo Seivane Ramos - Ferrol ·

Aproveitando esta carta recibida na dirección de lrimia,
queremos informar ós nasos lectores do seguinte:
- A lei 1/1987 (Diario Oficial de Galicia) prorrogou por 5
anos determinados arrendamentos: os anteriores ó ano
1942.
- No Diario Oficial de Galicia do 1/6/88(nº104) concédese
un dereHo de acceso á propiedade, establecendo unha liña
de axudas para facilitalo.
- O procedemento de acceso á propiedade é o que sigue :
';:dUCé, ve;za..... 11~

PROCE DEMENTO DE ACCESO Á PROPíE DADE:

ARRENDAT ARIO: 1.- É Cu ltivador persoal.
2.- Titular dun dereito vixeme de arrendo histórico.

¿Desexa accederá
propicdade d:J
explotación?

Transcurridos cinco anos
retomo ó prop iel.'.lrto, si
o recJba. Fin do
arrendamento histórico.

SI

O ARRENDADOR
ACEPTA O CAMBIO
DE TITULARIDADE

O arrc nd;u:rrio dcmand:J ó
:irrend:Jdor.

SI

O ARRENDADOR
CONVÉN O PRECIO
COARRENDATARIO

Desacorde sobre o precio
d:J terra.

Sentcc13 Xudic1aJ.

SI
O arrendatario demanda
precio xusto ó Xuzgado.
1RANSMJSIÓN DA
PROPIEDADE E
PAGO DO PRECIO Ó
CONTADO E EN
METALICO.

1 De ser positiva:
Resolución Xudicial fixa
¡i=io da adquisición
forzosa

1°.- Dcclar:i Jdqu1síc1ón

forzosa .
2°.- FixJ precio da 1crr.1.

PUBLICIDADE
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O CAMPO

A

s temporadas de incendios, nestes últimos anos,
apenas teñen algunha pausa; non só se repiten cada
ano, senón que van en aumento, e incluso o Jume
ven aproveitando moi ben os eventuais periodos de sequía
que se presentan no inverno.

reserva de pasta de celulosa para Europa e de
p~sta gansa para o peto
dos que isto pretenden. De
camiño tamén se limita a
nasa producción de leite e
outros productos dos que
Europa xa ten dabondo.

As causas dos incendios
Tradicionalmente acostumaban deberse a imprudencia, despistes involuntarios, irresponsabilidade
de moitos fumadores, outras causas posibles de caracter fortuito, e quizais algún tolo incendiario moi
raramente.
Pero' o desastre actual
chega debido a outras causas engadidas. Todo o
mundo está de acordo
hoxe en día en qlle a gran
maioría dos incendios, e
precisamente os máis devastadores, son ¡provocados intencionadamente! E
dicir, a destrucción e transformación
ecolóxicaforestal de Galicia está
programada e planificada
por alguén: Trátase de
despreda-la madeira e o
monte ata que cunda o desánimo e o abandono.

¿Por Qué1
Os motivos teñen semp re a súa orixe no interese
económico; apenas hai outros intereses. A nefasta política forestal do pasado recente tivo e ten quizais
bastante que ver nalgúns
incendios actuais. Pero
maiormente quen está
queimando os montes é o
afán de explotar e esquilmar
Galicia segundo o interese
económico duns poucos,
propios e foráneos, inte-
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LUMES OC
Intereses económicos alleos q

rese que se proxecta, segundo os casos, a curto,
medio e longo prazo.
Uns, porque con só gastar un misto, poden sentarse despois a esperar,
lonxe de toda sospeita directa, a que chegue a madeira máis barata ós seus
dominios empresariais e
financeiros.
Estes mesmos, xúntanse
con tódolos que pretenden
converter
Galicia
nun
campo de eucaliptos, aniquilando e eliminando ª
nosa flora as outras especies que lle estorban. O fenómeno avanza tamén sobre moitos terreas tradicionalmente adicados a
agricultura e a gandería, e
se non se remedia , incidirá
noutros factores vitais do
medio ambiente, como son
as augas, os postas e a fauna en xeral.
Esta xente, de dentro e
de tora de Galicia, non ten
máis interese que o de obter un producto e uns beneficios a curto e medio
prazo, sen importarlle que
Galicia desapareza do
mapa tal como é, a cambio
de que se converta nunha

Segundo eu creo, están
tamén o~ que fabrican e comercializan os hidroavións e
outros aparellos destinados a loitar contra os incendios forestais. Neste
negocio móvense moitos
milleiros de millóns de pesetas. Ir polo mundo
adiante prendendo lume a
determinados montes parece, en teoría, unha boa
maneira de mantelo e
promocionalo.
Xa noutra arde de cousas, hai a posibilidade de
que existise e aínda exista
outro conxunto distinto de
xente interesada nos incendios; son os que pretenden gañar un soldo, un xornal ou un has primas a canta
do Jume: vixiar, apagar, volver a repoboar. Pero isto é
menos perigoso, o verdadeiro desastre vén por me-

dio dos que
eucalipto.

van

tralo

Hectos desvastadores e traxicos dos
incendios forestais
Ademais do perxuicio
económico directo para
quen hoxe aínda posúe o
monte e as árbores, están
os desastrosos ~fectos
ecolóxicos, nalgunha medida irreversibles, que ocasionan: destrúen a flora e a
fauna dos montes; contaminan a .atmósfera, de
paso que eliminan as árbores que deberían contribuir
á súa purificación e ó equilibrio ecolóxico; permiten
e facilitan a erosión do
solo, coque contaminan as
augas, e de camiño enchen
de lodo os embalses, os
ríos e as rías de Galicia.
Os incendios forestais
levan a <;3alicia cara ó ermo, ·
ó deserto e ó desastre ecolóxico, todo o cal significa
ir cara á pobreza, a miseria
e a ruina.
A paisaxe galega convértese, por mor dos incen-

DVERAN:

,__~~~~~~~~~~------

uere n acabar co monte galego

1

dios forestais, nun escenario negro, de carbón e borralla, no que chouta o
demo entre os cádavos e
os chamizos. Chouta de ~e
dicia, porque tenta levar ó
interno a alma de Galicia, a
súa paisaxe, o seu verdor,
as súa~ árb<?res, a súa riqueza e o seu eqilibrio
ecolóxico.
Despois sementará e
plantará eucaliptos a eito,
facéndose co control de
grandes extensións de terreo, por diferentes medios, e a baixo prezo.

"A grandes males grandes remedios"
Os remedios, que debe-
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rán ser inmediatos ou a
curto prazo, han ser serios,
eficaces, drásticos e consecuentes coa dramática
realidade que se está a
vivir.
O máis importante será
que desperte a conciencia
dos galegas, para que
dunha maneira prudente e
responsable
rexeitemos
esta praga, mantendo o camiño da pervivencia e a
mellara constante da ecoloxía galega.
1.- Para isa, primeiramente haberá que contar
cuns poderes, executivo e
lexislativo, con verdadeira
vontade de loitar contra os incendios e pala defensa ecolóxica e forestal de Galicia.
Causa que, polo de agora,
está claro que non hai tal,
cando que se rexeitou, sen
miramento ningún, o proxecto de Lei, presentado
este ano no Parlamento
Galega, por iniciativa popular, histórica e sen precedentes, esixindo protección para as especies autóctonas e para o sistema
ecolóxico galega. E aínda

se seguen rexeitando outras iniciativas e proxectos
que favorecen máis ós inimigos de Galicia que ós
galegas.
2.- Seguidamente, e
sempre que se cante coa
primicia anterior, conquerir unha Lei e Regulamento
de Ordenación e Distribución
do solo Forestal e Protección
Ecolóxica, e levala inmedtatamente á práctica, en
cada municipio. Que se
saiba dunha vez que é o
que hai que conservar; as
especies e espacios que é
preciso reservar e protexer; e onde se pode repoboar con tales ou cales especies e máis onde non.
3.- Cada monte ten o seu
propietario, xa sexa pri.:.
vado, comunitario ou público. Pois ben, que cada
propietario explote o seu
monte segundo a súa iniciativa e ó seu cargo, dentro da
legalidade vixente. A Administración
institucional
sempre pode e debe axudar de mil maneiras: Subvencións porcentuais nal. gúns casos; conceder créditos; facilitar plantas e sementes; e informar, estimular, animar e promovela mellar explotación e coidado dos montes. Pero
nunca realizar traballos
paternal istas e acaso negativos, dende a perspectiva dos propietarios dos
montes. Que ninguén perciba cartas dos montes se
non é polos productos obtidos ou por iniciativa concreta do seu lexítimo
propietario.
4.- O potencial de persoas que se considere preciso, ó servicio das Admi-

nistracións Públicas, deberá ser sempre persoal
fixo, evitando os contratos
temporeiros e coxunturais, ,
en tratándose de persoal
destinado á vixianza e á
loita contra os incendios.
Cando non haxa incendio$
(mellor que non os haxa),
adicarase a traballos preventivos: accesos, cortal-umes, limpezas, e apoio ás
comunidades veciñais.
5.- Neutro arde de cousas, e xa de inmediato,
prohibir, de maneira terminante a venda e comercialización de todo tipo da ma deira dos montes queimados. Ten isto dous efectos
moi avantaxosos: disuadir
ós que esperan pela madeira máis barata e estimular ós propietarios a limpar
e coida-los montes con
máis interese. Poderíase
indemnizar ós propietarios
nunha porcentaxe elevada; dunha porque arderían
menos montes, e doutra
porque se podería contar
cun fondo económico nutrido dun imposto especial
sobre a venda xeral de
madeira.
6.- A nivel intergubernamental e internacional
cómpre acada-lo .compro miso de que os hidroavlóns e
outros apare/los macro económicos que se usan na
loita convencional contra
os incendios, non sexan fa bricados nin comercializados
en fase ningunha, nin uttli zados, por ningún tipo de in terese económico particular,
por moi multinacional que
sexa, senón que serán exclusivamente estatais e
con cargo a fondos públicos.
Constantino Mariño Torreira

PUBLICIDADE

Guia de libros recomendados para
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Ahistoria de ainor dunha
parella contada ·con sinxeleza
e tenrura.

Atrevida aventura de dous
rapaces, despois de unha
catástrofe. Manual de
Supervivencia.
800.000 exemplares vendidos
en catalán.
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Selección de contos de
prestixiosos autores galegos.

Un clásico imprescindible na
galega.

lit~tura
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Aanálise fonda, chea de
matices, dunha alma feminina
delicada, intelixente e
sensible.
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Exquisita colección de relatos
que cautivan pola sua
sensibilidade.
Unha auténtica revelación
literaria.

Nove relatos que contribuen
a confirmar a Otero como un
narrador excepcional -

O libro máis leido por
alumnos de BUP

Colección literaria: a literatura galega
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Presentada na XII Romaxe a
Biblia galega

Texto da presentación da
Biblia galega, lido na XII
Romaxe
A ti, Señor Deus,
ofrecémosche este Libro da Vida
devolvéndoche no noso idioma
a Palabra eterna por ti pronunciada
na nosa historia.
O libro no que os escribas de Israel
e os evanxelistas da nosa lgrexa
interpretaron,
empurrados pola forza profética do Espírito
a historia do teu pobo elixido,
e o nacemento do verdadeiro e novo Israel,
a lgrexa de Cristo.
Devolvémosche
a Palabra con que ti nos agasallaches
encarnada na nosa lingua,
orfa ata onte de liturxia galega,
orfa ata hoxe de mantenza bíblica.
Queremos que este Libro
se vaia facendo vello e familiar,
a carón das nasas lareiras,
e medre connosco
a presencia do teu Cristo.
Abraiados polo arrepío incendiario deste
verán ,
pedimos que o furor tráxico do lume
non siga apagando a voz dos rumorosos
poboación dos nosos montes,
esperanza dos nosos fülos.
Que este Libro sirva para pacificar
creando irmandade
e que aprendámo-lo camiño da cruz
antes có dos nasos intereses,
para que non haxa máis lume

unca é tarde se a dita é boa, di o
refrán. E neste caso polo menos, é certo . O longo, longo
aplauso que os participantes da
Romaxe lle adicaron á Biblia galega
cando foi presentada por un alto cargo
de SEPT, expresaba esto ás claras . A
emoción palpábase no ambiente. Houbo
ch oros de ledicia. Houbo Vivas a eito. Foi
un ben expresivo xesto do esperanzador
lema deste ano: " Ancorados no futuro",
agora coa equipaxe excepcional da Palabra de Deus íntegra e dignamente vertida na nasa lingua.

N

Fara un dos elementos da celebración
deste ano , á beira da praia de Lariño , nun
fermoso piñeiral, que acolleu garimoso
ós romeiros, como xa acollera toda a
semana anterior ós mozos da acampada. No estrado estaban , ademais do
cura que presidiu a eucaristía e os fieis
amigos de "Saraibas" que animaron a
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celebración este ano , tres membros de
excepción: un frade representando á
lgrexa, a meiga que representaba a Galicia coma noutras ocasións , e a áncora.
representante dunha lgrexa que aposta
claramente polo futuro. Tra-lo diálogo
destes tres elementos co pobo , apresentación da Biblia rematou cunha solemne
procesión presidida por ésta.
A participación popular foi semellante
á dos outros anos , anque quizais algo
menos , por falla dun adecuado " marcketing " e un mínimo aparato propagandístico ou anunciador. Comprirá tela en
canta para sucesivas edicións . Porque a
Romaxe sigue viva e con moito ímpetu e
futuro. Este ano anunciouse xa a próxima, que será no monte de San Roque ,
perta de Viveiro , se Deus permite que
cheguemos todos aló .
Victorino Pérez Prieto

có que dá quentura ós nosos fogares .
E que esta nena, Carmela,
que agora irnos bautizar
ante tantos romeiros coma testemuña da fe
abra os ollas á mensaxe que deste libro deita.
Que este bautizo sexa semente humana,
hoxe no Ancoradoiro,
como foron os castiñeiros de O lncio
semente de árbores
para que esta terra non chore máis
polos montes queimados,
e deixe de bagoar
polos seus tillos frustrados.
Amén.
Xosé Chao Rego

EDITORIAL
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O servicio do libro galego
O noso Compromiso:
40 anos facendo libros en galega.
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Os nosos Autores de Sel)lpre: ·
Castelao, Vicente Risc·o, Alvaro
Cunqueiro,, Blanco Amor, Otero
Pedrayo, Anxel Fole, Rafael
Dieste ...

Os nosos Autores de Agora:
Neira Vilas, Carlos Casares, Xavier
Alcalá, Paco Martín, Alfredo
Conde, Víctor Freixanes, Camilo
Gonsar, Antón Risco, Rábade
Paredes, Marina ·Mayoral, Xohana
Torres, Carmen Panero ...
..

Os que escriben para os Lectores de Mañá:
Mª Victoria Moreno, Antonio
García Teijeiro, David Otero,
Alberto Avendaño, Pepe
Carballude, Helena Villar. ..
..
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- ¿Prefires que te deixe
so, ou queres mellor que
sigamos talando?... pregunto u o Eleuterio desque
víu que podía obter resposta.
- Se a ti non che importa,
· -contestou
o
Seiscentos-, estimaríache
que non te foses aínda.
Pode que esta sexa a miña
última conversa.
Tratou de consolar, sen
moito coñvencemento, o
Eleuterio:
- Non digas parvadas.
Eu mesmo virei daquí en
diante cada quince días, os
venres de mercado, botar
contigo unha parrafada. A
~ ver, dime, ¿cal foi o coche
· que máis che chamou a
atención de cantos viches
entrar aquí?
Despois de cavilar un
chisco, ¿quen sabe en que
cavilaría?, respondeu o
amigo.
- Foi un Rols Royce. Tódolos que puidemos velo
ficamos abraiadísimos. Eu
tiña escoitado talar de que
os había, pero velos, nunca
ningún vira. Debeu vir parar aquí por un erro, porque enseguida comenzou
a dicir con voz fofa, en son
de discurso oe parlamentario conservador inglés:
' "este cemiterio non é
digno do meu abolengo.
Ampáranme sagrados e
irrenunciables
dereitos
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Nun cemiterio de coches (4)
Xosé Manuel Carballo

para remata-los meus días
nos xardíns dun pazo, e
chegado o trascendental
momento, ser enterrado
con tódolos honores no
nobilísimo panteón de automóviles
ilustres.
Se
chega ós oídos da condesa, miña señora, que fun
víctima de tal aldraxe, ordea o peche e clausura inmediatos deste tugurio impropio e inmundo".
- Un momento, un momento,
-interrumpíu
o
Eleuterio-, ¿Como podes
saber ti calé o son dos parlamentarios ingleses?
Cun breve sorriso conxelado no capot e con
certa sorna, contesto u:
Seino polo radiocassette, home, polo radiocassette ... ¿queres sabe-lo
remate da historia do Rols,
ou non?
- Quera, quero-, apurouse a dicir o Eleuterio
antes de que o chafugasen
outra vez.
- Pois, trasladárono ás
dúas horas e media aproximadamente, porque comenzou a rumorearse que
a condesa podía ter influencia en Sanidade, e
aquí non se cumpren tódolos requisitos de policía

mortuoria.
Cando, había uns instantes, observara o Eleuterio
todo o recinto, mentres durou a recuperación do ataque de tose, chamáralle especialmente a atención un
Lancita Delta todo rec-uberto de pegatiñas de marcas de tabaco, de maneira
que, tan presto tivo ocasión interesouse por el.
- ¿Oes, e lago, aquel
dalí abaixo finou co disfrace do día de antroido
post o?
- Non me fagas ri r, que
ben sabes que me produce
tose-,
advertiu
o
Seiscentos-. Aquel é un
modelo de competición, de
rallyes , que quedou fóra de
combate ó comprobaren
que se dopaba, inxectándose "Wynns" en estado
puro misturado co carburante. Causas de competitividade agresiva, ¿sabes?
Instintivamente ía botar
man doutro cigarro o Seiscentos, pero o Eleuterio
parouno recomendándolle
non lixar máis os seus filtros. Aceptou a recomendación o compañeiro , anque non deixou de poñer
un xesto de " ¿qué máis ten
xa? " .

Nestas, cadroulle de pasar por alí a un dos empregados do cemiterio que,
mirando ó Eleuterio con
cara de extrañeza por velo
alí sentado, preguntoulle.
- ¿Quería, vostede, algunha causa?
- Sí-, -respondeu-, quería un motorciño de limpaparabrisas, se o hai ó xeito,
pero estaba vendo isto.
- Lago, dirixíndose ó
Seiscentos, e despois de
que marchase o empregado, díxolle.
- ¿Daríase canta de que
estabamos talando entre
os dous?
¡Que se había dar
canta!. Eses andan ó seu e
nin se decatan de quen ten
vida ou quen non a ten.
E sen interrupción seguíu o vello coche:
- Aquel Dous Cabalas
tan esfargallado , botouse
da estrada ó cruzarse cun
Catro Eixos, ¿e vaia que
non sabes por que?
- ¿Que sei eu? -, respondeu sen responder o
Eleuterio.
- Porque se espantaron
os cabalas e, como non
eran máis ca dous, a cada
un deles Qeulle por tirar
para a súa banda, e saíu
coa súa o que pu ido máis.
(Remata no próximo número)

Decálogo do Minusválido físico
(Dez propostas dun minu.sválido para
os minusválidos)

1. - As pexas físicas non veñen chovidas do Ceo coma se
fosen un castigo divino. Case
sempre son orixinadas po la
falla de atención da San idade
ou pola pouca atenc ión ós perigos do traball o, ou tamén
viaxando en autos ou a pé, etc.
11.- Non podemos dar creto,
anque nolo xuren, ás promesas dos nosos políticos do Goberno, aínda que teñen á vista
o artigo 49 da Constituci ón
Española.
111.- O minusválido físico ha
ter bo humor~ bo carácter, sen
complexos de inferioridade,
xa que el non elixiu o seu destino . Cando Deus lle deu ese
distingo, maior ha ser a súa
recompensa.
IV. - A g ratitude e o respeto a
quen nos protexe e axuda, e
mal ou ben nos goberna, non
quere dicir que nos couten o
reclamo dos nosos dereitos
ata acadar o que nos corresponde como membros da
mesma Sociedade. Queremos
xusticia sen paternidade e
aloumiños.
V. - Non ternos por que ter
envexa dos que teñen un
carpo ben feito e máis forte có
naso. Todos somos precisos
na vida como eslabóns da
mesma garmalleira, brillante
ou enfurruxada.
VI. - A nasa galanía ha ser
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semp re a honradez da nosa
cond ucta. Ela gañará o dist ingo e o respeto ó que somos
merecen tes.
VII. - O " minusvalido físico "
ten que ter fo rteza de espírito,
e sofrir se é preciso , as estreiteces económicas ata onde se
poid a ag uantar, con orgullo
para non caer xamais na pedicha miserenta. Ternos que esixir da Sociedade que cumpra
o proposto nas Leis do Estado
e nos dea canto nos corresponde en Dereito.
VIII. - Non ternos que ser
coma nenos pequenos chorim icando imposibles. Non botemos man da minusvalía
com o disculpa á nosa nugalla
e pil lastrada. Nós queremos
un trato de igualdade, e pola
mesma razón estamos na
obriga do estu dio e o trabal lo.
IX.- Sen cobiza, pe ro con
nobleza, os minusválidos antoxamos os bens materiais e
culturais á altura dun país
civilizado.
X.- Querémo-los mesmos
dereitos e as mesmas abrigas.
Xa estamos fartos das ofretas
" do mal pagador".
Xulio Eyré Lamas
Ex delegado da ANIC
Chantada {Lugo)

Buzón
Sobre o Encontro de Xoves en Santiago
Sr. Director da Revista
IRIMIA:
Ultimamente estanse escri bindo artigos, con xustificacións para o encontro dos xoves en Santiago que non comparto na súa maioría.
Estou de acordo, no dereito
que teñen a reunirse. Sen embargo , a convocatoria da Xuntanza, non foi considerada
evanxélica por persoas ben
autorizadas, e mesmo por algúns grupos de rapaces cos
que eu tiven a oport unidade
de charlar. Sendo así, vexo
por parte da lgrexa unha tremenda ' responsabilidade,
equivocando a certos sectores de persoas.
Ante o feito da concentración, entendo que a Administración tivese que facilitar e
controlar unha situación desbordante ; pero , non así, tomar
parte activa e presencia en tódolos actos , como se fose un
goberno confesional.
Algúns escritos, xustifican
os cuantiosos gastos ocasionados por esta " Movida"
(aínda a Xunta non informou
dos miles de millóns investí. dos), crendo que foi un ha boa
propaganda para Galicia, no
mundo. Non pode ser rendable hipotecar necesidades tan
urxentes, como as que estamos padecendo , para tal fin:
seremos coñecidos porque
uns señores souberon arran-

xar un grande espectáculo.
iMadia leva! Todos xuntos
nun só obxectivo. Quedou demostrado, iso sí, que cando
queren poñer interese, pódense soluciona-las cousas.
Como anécdota citarei a falla de avións-cisterna para
apaga-los terribles incendios),
e de vixiantes para protexe-los
nosos montes dos i. piratas"
da madeira e do chan. Mentres
Galicia ardía, os organizadores do · Encontro , vivían preocupados porque non crecía a
herba no Monte do Gozo ...
Hai quen pensa, tamén, que
a nosa lingua vai ter máis
forza, porque o Papa pronunciase algunhas verbas en galega. ¡Oxalá! Pero non deixa
de resultar ridículo , que un
xefe estranxeiro, sexa quen
vai potenda-la nasa lingua.
Aínda así , oxalá que de aquí en
diante, xa se digan tódalas misas en galega. Oxalá que o Sr.
" Lacse" e compañía, se decidan a expresa-la nasa fala, decote e correctamente. Oxalá
que tódolos galegos teñamos
superado o complexo de o
sermos, e os labregos estean
convencidos de que, gracias a
eles , aínda está viva a lingua
galega.
Aproveito para felici tarvos
polo voso trabal lo sempre.
Gracias e saúdos.
Sara Salgado - Santiago

..-----------~- Quesada

s informativos (tamén chamados "telexornal", "te~e
diario" ... ) son programas
ós que a televisión concede
grande importancia. Por elo que a
súa emisión está sempre situada nas
horas de maior audiencia. Por outra
banda, a realización dos mesmos
(redacción de noticias, filmación
· dos acontecementos ... ) precisa de
moitos profesionais e conleva fortes
gastos
(vi axes,
chamadas,
entrevistas ... ).

Moi polo contrario, os informativos da radio, anque carecen da valía
das imaxes, parecen ofrecer unha
información máis completa, máis
recente e cos protagonistas das noticias talando en directo.
Por suposto que non tódalas oadeas de televisión son iguais nin
tampouco tódalas de radio. Resulta
acertado cambiar de cando en vez
de canal ou emisora para poder
comparar e establecer criterios.
Con todo, parécenos evidente
que, hoxendía, a información que
ofrece o medio radiado resulta máis
fresca e aberta que aquela que
chega a través do Televisor.
Non é costoso faoe-la proba, e
cando menos vainos habituando a
saber que T.V., prensa e radio terman do que lles poñen e que nos
corresponde a nós, (televidentes ,
lectores e oíntes) faoe-la escolma do
que ofrecen.

O

Mais a pesar do esforzo humano,
a inversión de recursos e mesmo o
atractivo e valor das imaxes, os informativos da tele padecen pobreza
de contidos. Información pouco explicada, na que moitas veces se dan
por suposto coñecementos que a
audiencia non ten, e desequilibrio á
hora de reflexar opinións diferentes
sobre un mesmo asunto.

Saúde-------------, - - Pasatempos----------.

¡O medo!

Solucións ós pasatempos do número anterior:
e

B

6

a
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1

•
2

D

3

3

5

1

4

2

a

1

6

•
7

4

3

5

2

7

•

4

a

6
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Lousado de números

Só podes pisar unha vez en cada lousa.
Hai que sair por calquera das tres lousas superiores,
atopando un camiño que dea un resultado de 96.
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(suma)
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(divide)

1

2

o

Principais axentes do medo segundo idades, por arde de importancia.
DE DOUS A CATRO ANOS
·Ruidos extraños
· Obxectos e persoas descoñecidas.
·Animais.
· Movementos inesperados.
Escuridade.
DE SEIS A DEZ ANOS
· Soños
·Seres imaxinarios
· Exames
·Temor a ser castigado
· Quedarse só.

(multipli ca )

®

os primeiros anos da vida as causas do medo son case
as mesmas para todos. A partir dos 4 anos as orixes do
medo xa se diferencian segundo a educación recibida
e a maña con que pais e educadores tratan determinadas situacións de terror padecidas polos cativos.

ATA DOUS ANOS
· Ruídos extraños
· Obxectos e persoas descoñecidas
· Dores físicas
·Caídas. Alturas elevadas.
DE CATRO A SEIS ANOS
· Animais
· · Escuridade. Quedar só.
·Seres imaxinarios.
· Soñ9s. Dores físicas.
·Ruidos extraños.

V /\

(resta)

4

1

6
Adiviña

8
5

Unha arquiña branca
sen pau nin palanca

o

3

7
8

1

-
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A FALA E CAMINO

Xosé Chao Rego

Non saben empezar
Hai xente que non sabe "empezar " e está sempre encetando, no canto de principiar.
Xa dixemos aquí outra vez que
encetar significa principiar ou
empezar a consumir algo, especialmente corta-lo primeiro
anaco dun alimento. Porexemplo : " encetei o pan " . Tamén infectarse algunha ferida: "encetóuseme un pé ".
Tamén hai moitos que non
saben " romper " e sempre est án rachando, cando rachar non
é o mesmo ca romper, pois significa o mesmo ca esgazar, en
castelán " rasgar" . Así , poderemos rachar un papel ou , cando
m áis, unha tea de roupa . Pero é
difícil rachar cadeas , aínda que
sexan de escrayos, como dicía
a ca nt iga de antes. (Por certo
q ue se algu én souber qué sig nifi ca " rac har coas ond as", do
q ue ta la a televi sión , agrad ézo ll e q ue mo expliqu e).
Ta mén hai tempo que fa~a
mos aquí do verbo voltar, que

non é outra causa que tornar
ou dar volta ó lugar de partida,
pero que non se pode confundir de todo con "volver" que
ten un significado máis amplo.
"Respostar" non é o mesmo
ca responder, senón "responder de malas maneiras ou insolentemente" , aínda que a versión provisional do "Vocabu~a
rio ortográfico da lingua galega", que é o vocabulario oficial, nin sequera recolle o
ver.be respostar.
Este Vocabulario, para a
miña ledicia, recolle a palabra
presebe (do latín "praesepium") que aquí defendín un
día, preferíndoa a "pesebre" ,
que é tal como o traen os últimos diccionarios galegas, e
que o Vocabulario tamén
admite.
E máis nada. No próximo número habemos volver -que non
voltar- ás perífrases verbais,
para responder -non respostar- á promesa que fixemos.

O CANTAR DO IRIMEGO
Unha forte emoción
subía entre os piñeiros;
no Ancoradoiro cantaban
varios miles de romeiros.
Cantaban porque a esperanza
parece froito maduro
prós que confían en Oeus
para "ancorar no futuro".
Coma teito estaba o ceo,
retábulo foi o mar,
catedral os rumorosos,
ancoraxe o naso altar.
A emoción chegou ó cume
cando o pobo irimego
aplausos lle deu á Biblia
traducida ó galega.
O bautizo de Carmela,
tilla de Ana e Daniel,
foi semente de futuro
pra que medre o pobo fiel.

Os Saraivas aledaron

co seu son e o seu toque,
e a xente despediuse:
"deica Viveiro en San Roque " .

¡Benditas as man si
Man tranquila apousando despois de
anos e anos de labor intensa, variada.
Man que saúda, que despide, que
aloumiña, que debuxa, que indica o camiño, que agarra, que salva, que toca
os instrumentos .. .
Man ampla, coma a de tantos labregos galegas, feíta grande e significativa
a forza de horas de sacrificio, de escravitude, de servicio.

RltllA-16

