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mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser galego que esquecimos. 

i mos sementando patria : 

m an con man inxertandoa entre os veciños 

i mos facendo outra historia . 
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- V Encontro de mozos e mozas do movemento de 
Mocidade Rural Cristiá galega. 

O sábado, día 5 de maio, terá lugar en Buxantes
Dumbría (A Coruña), o V Encentro de mozos e mozas 
do Movemento de Mocidade Rural Cristiá Galega. O 
encentro constará dunha Asemblea, dun traballo de 
grupos, dun xantar compartido, de festa e, como re
mate, unha Eucaristía. 

Está aberto a calquera persoa moza que desexe co
ñecer e participar nunha xornada chea de vida. 

- Celebración do San Cidre 
O sábado, 19 de maio, o Movemento Rural Cristián 

de Galicia organiza a celebración do S. Cidre, día dos 
labregos. 

Celebrarase este ano na parroquia de Trasanquelos: 
Curtis (A Coruña). Unha acollida, a celebración da 
Misa do Santo, un debate sobre a situación do labrego 
galego hoxe, o xantar común e a festa da tarde, com
poñerán este día de encentro ó que tódolos labregos 
están invitados. 
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Daniel López Muñoz 

Liberdade e Progreso 

N 
on hai aínda un mes que 
o Presidente dese País 
empeñado en se-lo gar
dían aplicado e cil.imento 

da nosa liberdade e progreso tivo 
unha pequena metedura. 

O noso gran padriño protector 
desta hora, o señor Bush, ama
ñara unha desas conferencias 
cara á galería sobre a cuestión 
ecolóxica, concretamente sobre 
o quecemento da atmósfera pro
ducido polo efecto invernadeiro. 
(Capa de gases que deixa pasa
los raios de sol pero impide a 
"ventilación".). 

O caso é que, quen máis quen 
menos, todos sabemos xa que 
eses congresos e en xeral tódo
los congresos, xornadas, etc ... -
son organizados non tanto para 
debater, dialogar, intercambiar e, 
por fin, concluir uns resultados, 
senón para chegar, coa bendi
ción, a forza e o apoio dos asis
tentes ás conclusións que os or
ganizadores querían que se che
gase de antemán. 

A prensa publicouno nas páxi
nas de atrás, co restroballo das 
noticias de sociedade e algún su
ceso, pero eu coido que era mere
cente de primeiras planas. Pri
meiro porque a conclusión á que 
se quería que chegasen os exper-

tos de todo o mundo era que "non 
está claro que haxa unha relación 
entre a contaminación da atmós
fera e o seu requecemento e de
gradación". Segundo porque 
para conseguir ese amaño e que 
non houbese moita discrepancia 
non deixaron falar ós represen
tantes europeos. Terceiro porque 
polo xeito que se deron na organi
zación todo parecía indicar que 
era unha especie de lección ma
xistral da administración ameri
cana ó resto do mundo sobre po
lítica ecolóxica. Xa o vemos nas 
súas películas. A desfachatez 
ianqui non ten límite. Sen em
bargo desta volta se lle sublevou 
o persoal convidado de xeito que 
a conclusión fundamental da 
conferencia en cuestión foi a 
inactividade da Casa Branca 
fronte a ameaza ecolóxica. Ou 
como declarou o representante 
holandés: "O país que máis dió
xido de carbono emite é o máis 
reacio a tomar medidas para 
evitalo". 

Moita cara ten o asesor de 
Bush, un tal John Sununu, res
ponsable da conferencia de ma
rras se non dimite e emigra, por 
exemplo, ás Pontes de García Ro
dríguez a respirar tranquilo no cu
ruto da cheminea. 
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Con Deus na vida 

1 
on hai causa máis 

bonita ca vida. Non 

hai causa máis 

timpa e real cá vida. 

Ca/quera idea, ca/quera 

soño, ca/quera doutrina, cal-

quera esperanza, se quere 

ser timpa e verdadeira, debe 

meterse na vida, facerse vida 

na vida, sair da vida. E a vida 

son as causas que nos pasan 

cada día, cada hora. 

PALABRAS DE :IGREXA 

Ante todo, o ben do pobo · 

"A desexada e buscada harmonía entre lgrexa e po
deres deste mundo (estado, forza armada, poderes eco
nómicos, .partidos políticos) non foi para Mons. Romero 
ningún ideal. ( ... ) O verdadeiramente desexable era a 
harmonía, a compenetración da lgrexa cos pobres. Por 
isa dixo tamén lapidariamente: "A lgrexa xulgará sobre 
a bondade dun proxecto político ou doutro segundo lle 
vaia ó pobo. De novo, o novidoso estaba en non xulgar 
por principio os proxectos políticos segundo ideolo
xías, como é habitual na lgrexa, coa súa debilidade por 
ideoloxías democrata-cristiás e o seu recelo cara ás 
socialistas; nin, moito menC?S, segundo os proxectos 
políticos favorecesen, aloumiñasen ou privilexiasen á 
lgrexa institucional. O seu criterio foi o ben do pobo, o 
ben das maiorías pobres. Ese criterio non era máis que a 
historificación para O Salvador do que na Eucaristía 
aparece como criterio primeiro e derradeiro da acción 
do mesmo Deus, de Xesús e do ser humano cabal: a 
misericordia. Ante un pobo sufrinte no camiño, unha 
causa cómpre facer con absoluta necesidade, subordi
nando tódalas demais a elas: erguelo do seu abandono, 
curarlle as súas feridas e acompañalo ata a súa com
pleta sanación". 

(Jon Sobrino, en "Monseñor Osear A. Romero, Un obispo con su pueblo ", 

Sal Terrae, Santander, 1990, 53). 

A relixión, a fe en Oeus, se 

quere ser auténtica, se quere 

se-la fe dos seguidores de 

Xesús, debe estar nun con

tacto directo coa vida, e co 

que a vida cada día nos 

ofrece. 

Manolo Regal /Ramón Raña 

carpo e da alma, polo menos 

do 50% da actual poboación 

agrícola galega. 

Esta é a situación, e no me

dio desta situación ten que 

resoa-lo Evanxeo da boca de 

cristiáns, de curas e bispos, 

Por eso é bo e proveitoso coma unha boa nova que 

preguntarnos -se é que so- axude e realice vida, paz e 

mas crentes- de que xeito liberdade. Cando, no medio 

estamos vivindo os cristiáns, dos problemas do campo ga

sobre todo os situados en lego hoxe, un é capaz de 

medios rurais, toda a desfeita celebra-la Pascua -marte e 

que se está a dar entre a 

xente do campo. Esta des

feita actualmente concrétase 

na derriba dos prezos do leite 

e da carne, pero a medio 

prazo supón a derriba da 

economía e da ilusión, do 

resurrección de Xesús- sen 

se referir vitalmente a e/es, 

estamos dando sinais claros 

de vivir cunha fe enganosa, 

que adormece á xente; unha 

fe que non é a dos seguido

res de Xesús. 

REMOENDO O EVANXEO 

Quen me dese ver a Deus! 
(Dom. 5 de Páscoa. 13 de maio) 

"Quen me viu a min, viu o Pai ... Crédeme que eu estou no Pai e o 
Pai en min" (Xn. 14, 10 ss.) 

Os Apóstolos pasáballes o mesmo que a todo ser humano 
que cavila un pouco: querían ver a Deus. E Xesús non os 
encamiña cara as estrelas. Dilles que o Pai e El son a mesma 
causa: quen me ve a min ve ó Pai; que o camiño para chegar ó 
Pai é o mesmo Xesús. Probablemente que isto non fixo moita 
gracia ós Apóstolos. ¡Ternos de Deus ideas tan peregrinas! 
Parécenos descubrilo no tronos, no curuto dos montes, na 
inmensidade dos ceas ... Cóstanos traballo velo na persoa que 
nos tala, no próximo que camiña connosco. 

Segue senda verdade que para atopar a Deus hai que pasar 
por Xesús; e para atopar a Xesús hai que pasar polo irmán. 

Pois lago, ¡qué doado e qué dificil é ver a Deus!. 

O Espírito dános alento 
(Dom. 6° de Pascoa. 20 de maio) 
"Se me amades, gardaréde-los meus mandamentos, e eu roga

reille ó Pai, e daravos outro Paráclito para que decote estea con
vosco: o Espírito da verdade. O mundo non o pode acoller, pois non 
o ve nin o coñece; mais vós coñecéde/o, pois permanece onda vós 
e está en vós" (Xn. 14,15). 

Os Apóstolos sentiron o desalento ó morrer Xesús. Pensa
ban que sen El todo se ía acabar. Foi o Espírito quen lles deu un 
novo alento. Non soamente non se sentiron orfos, senón que 
atoparon na presencia do Espírito novos folgos, moitos máis 
dos que tiveran ata daquela. Por iso os Apóstolos, ó descubri
ren e creren nesa nova presencia de Cristo, xamais se sentiron 
orfos. Co seu martirio deron proba desa alento que levaban 
dentro. 



A PENEIRA 

O CABODANO DA MA
TANZA DE TIANANMEN, o 
catro de xuño do ano pa
sado, fáinos lembrar a du
reza das dictaduras nun 
mundo no que as demo
cracias aínda son unhas 
illas en ebullición moitas 
veces. Miles de mortos, 
non se sabe se sete mil, e 
máis de dez mil feridos, fo
ron o balanzo da masacre 
ordeada por algúns dos xe
fes do Exército da China. 

Todo escomezara un 
quince de abril coa morte 
do Ex Segredario do Par
tido Comunista, Hu Yao
bang, marxinado do poder 
anos antes, e agora os mo
zos, os obreiros, os intelec
tuais querían que as súas 
ideas de modernidade non 
morresen... Despois da 
matanza viñeron as tortu
ras. A caza de homes, e a 
represión máis grande ... , 
¿ata cando?. 

O SINDICATO DA IN
FORMACION DE GALICIA 
celebra nestes días o seu 
congreso constituínte: o 
trece de maio. Os obxecti
vos profesionais e sindi
cais son do máis cobizoso: 
"amor pola liberdade, pro
cura da verdade e a crítica 
ós desatinos dos podero
sos ... " Estamos asistindo a 
un artellamento da nosa 
sociedade en sindicatos 
que é moi necesario. . 

Alfonso Blanco Torrado 

A LOITA CONTRA A LIN
GUA INGLESA é cada vez 
máis forte en varios esta
dos da India, pois considé
rano un idioma colonial e 
das clases máis podentes. 
Os dirixentes nacionalistas 
como os sijs queren que 
sexa o hindi a lingua oficial 
e promocionada polas ins
titucións, pois nalgunhas 
rexións é un ha lingua total
mente marxinada e someti
da. 

D · cionario Escolar Galego 
NOV~DADE 

Normativo,· útil. 
Feito para estudiantes de E.X.B. e B.U:P. 

Unha nova aportación de Galaxia. *· .. 

PIDEO POLO SEU NOME:·n1cc10NARIO ESCOLAR GALAXIA 



UNHAS ELECCIONS MUTI
LADAS poi a falla de Carlos Pi
zarra son as que Colombia ce
lebra o vintesete de maio. O 
candidato presidencial e que 
tora xefe do movimento gue
rrilleiro M-19 foi asasinado 
xusto un mes antes. Este 
home loitou pala paz coma 
ninguén : esa paz que se ci
menta na xusticia, primeiro 

coas armas, durante os deza
nove anos de guerrilla, e des
pois cos votos, o día que cam
bióu as armas dos seus cama
radas por fachas acesos de 
esperanza. Endexamais es
q uecéua a utopía nun país 
cheo de miseria que se mata 
para gañar catro perras, e 
moitas máis pois estamos no 
paraíso dos narcodolares. 

ººººº 
BASTA, XA! berraban os 

obreiros de Ferrolterra en días 
pasados, despois de varios 
meses sen mobilizarse, agar
dando algunha solución das 
distintas administracións, 
causa que non ven .. . Queren 
que os asteleiros de Astano 
non sexan destruidos, aínda 
que sexan ocupados en parte 
pala fábrica do vidro, tamén 
reivindican traballo para os 
parados e outras industrias al
ternativas na bisbarra. 

ººººº 

Escala Provincial de Gaitas 

Apartado postal 520 - E 32080 OURENSE 

PRIMEIRO TROFEO DE 
GAITA CAVES DO RIBEIRO 
quere ser unha promoción 
deste instrumento e convoca a 
tódolos gaiteiros a participar 
neste certame con premios de 
duascentas e cen mil pesetas. 
Cada instrumentista ten que 

interpretar "O pranto ó gai
teiro descoñecido" de X. L. 
Foxo e temas libres. Hai que 
apuntarse antes do trinta de 
maio, e corre coa organiza
ción e información a Escala de 
Gaitas da Diputación de 
Ourense. 

ººººº 
A REDUCCION DE ARMAS QUI

MICAS é un dos obxectivos do cu
mio de Washington entre Bush e 
Gorvachov. Estas armas van que
dar reducidas a cinco mil tonela
das, polo que a URSS terá que 
eliminar o noventa por cento das 
que ten (corenta e cinco mil tone
ladas) e USA un oitenta por 
cento.... Hai medo por ámbalas 
dúas partes a que isto supoña un 
avance de armas químicas máis 
perigosas, por iso vai haber unha 
vixilancia mutua. 

FELIPE APOIA A FRAGA E 
CERCA A AZNAR abrindo as 
fisuras que xorden entre ám
bolos dous dirixentes conser
vadores, como no caso Na
sei ro; Fraga veu medio conso
lado da sua conversa co Presi
dente González e deu un des-

plante ás iniciativas do Conse
lleiro de Ordenación Do Terri
torio. Asemella como se a poli
tica ·de Fraga nestes cen pri
meiros días non fose máis alá 
dalgunhas saídas de tono, que 
non fan nengunha pupa ós di
rixentes de Madrid . 

Ocarronloodro kT•ocanetelro 

ººººº 
"UN HOME, UN VOTO" é 

unhas das últimas cancións 
do creador de rock, Johnny 
Clegg, e resume o seu com
promiso con Sudáfrica onde 
tivo que sufrir de todo por 
aprender e compoñer música 
negra mentras vivía entre eles. 
Hai moitas mostras de que o 
rock é tamén liberador e sinto
niza coas aspiracións máis hu
manas da xente de hoxe. 

ººººº 
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ffil 
Banco Pastor 

[I] 
BANKINTER 

~i¡~::::::::::~m! 

1.llL!!!:Jll BNP ESPAÑA s A 

CITIBAN<OESPARA 

A BANCA SEGUE A SER A 
PRIMEIRA DE EUROPA en be
neficios, mentres a meirande 
parte dos sectores da nasa 
economía ocupan o vagón de 
cola na CEE. Os bancos pe
charon o ano pasado cuns be
neficios un trinta por cento su
periores ó exercicio anterior, 
que montan unha frioleira de 
case seiscentos mil millóns de 
pesetas. Hai que engadir que 
mentres tanto a banca nin 
crea emprego nin axuda ás in
dustrias e empresas dun xeito 
positivo. 

ººººº 
AS CONTAS DOS PARTI

DOS POLITICOS están na pi
cota, e non podemos esque
cer que se están a alimentar 
cos cartas de tódolos cida
dáns, moito máis que doutras 
partidas, pois o Estado vén de 
subir nun cen por cen as sub
vencións ós partidos políticos. 
Aínda que o que máis preo
cupa son o tráfico de cartas 
desde as empresas inmovilia
rias e as grandes constructo
ras que premian puntual
mente os favores prestados 
por este ou aquel político. 



luis Pimentel, poeta desde o interior 

N presente ano, o día das Letras Galegas, 17 de maio, 
vai adicado a recordar, conmemorar e valorar ó poeta 
lugués Luis Vázquez Fernández -Luis Pimentel). 

Nace Luis Pimentel en Lugo o 18 de Nadal de 1895. Estudia 
medicina en Santiago, onde se licencia no 1922. Fai logo o 
doutorado en Madrid , para regresar xa definitivamente a Lugo, 
cidade na que exercerá a Medicina e que lle serviu de inspira
ción á súa obra poética. Participou nos movementos literarios 
de pensamento que apareceron en Galicia na preguerra e 
tamén na posguerra, anque sempre cunha presencia humil
dosa, de acordo coa súa persoa "reconcentrada, tímida, silen
ciosa, aprensiva de seu " . 

Fixo un libro de poemas en castelán, titulado Barco sin luoos, 
que saíu despois da súa morte. En galega publicou o libriño 
Triscas, e, xa morto, foi editada a súa obra principal Sombra do 
aire na herba. Todo o seu traballo lírico fíxoo "á medida dun 
Lugo lento, tranquilo, solitario". 

Morreu en Lugo en xaneiro do ano 1958. 

¿TU QUE SABES:··? 

¿Tú qué sabes dos milleiros de horas, 
dos séculas que fixeron falla 
pra que os teus seos soporten agora a luz 
nun equilibrio perfeito, 
pra que iluminen esta milagrosa estancia 

¿E ise gran esforzo de infinitos instantes 
pra pulir o marfil das túas coxas 
e pra que a túa frente 
poida ser cornada polas rosas? 

Milleiros de días e de noites 
pra que o seixo dos teus pés 
seña case lenes alas. 
Pra que a túa voz non pese no aire, 
cantas ferramentas se teñen cegado. 
Cántos silencios 
pra que agora poidan as túas maos 
cortar unha rosa na noite. 

Cánto tempo ollando ó ceo i á terra, 
cántas olladas perdidas 
pra que agora 
poidas bagoar docemente. 

(Do libro Sombra do aire na herba). 
0
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Publicacións galegas hoxe, realidac 

D 
esde estas páxinas de IRIMIA queremos rendir unha 
homenaxe ás pequenas e grandes publicacións pe
riódicas, escritas integramente en galega, que se 
veñen publicando no naso País. 

Para esto procurámo-la axuda do arquivo do depósito legal 
e, comprobando o número vímonos na abriga de facer unha 
escolma, guiándonos polo seguinte criterio: escoller aquelas 
que tivesen algúns anos de vida e seguisen abertas na actuali
dade, ou, cando menos, non dadas como pechadas, pala 
Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago, onde obtivémo
la información. 

ADAXE: Revista de Estu
dos e Experiencias Educa
tivas. 
Edita: Escala Universitaria 
de Maxisterio. Nº 1 · (Xan.
Xuñ. 84), Nº 4 (Xan. 88). 
Santiago de Compostela. 

Periodicidade, anual. 

ENCRUCILLADA: Re-
vista Galega de pensa
mento cristián. 

Director: Andrés Torres 
Queiruga. Nº 66, xaneiro
febreiro, 1990. 

Perioricidade, bimestral. 
Temas: teoloxía, e litera-

tura, poesía, historia, so
AGALIA: Revista da Aso- cioloxía, política ... sempre 

ciacom Galega da Lingua. en diálogo coa fe cristiá. 
Edita: AGAL. Nº 1 (Prim. 

1885). 
Perioricidade, trimestral. 

BOLETIN DO CENTRO 
DE ESTUDOS MELIDEN-

62 
outubre 
novembre 
decembre 1978 

SES: museo Terra de Me-
1 ide Nº 1, agosto 1982, Nº 4, 
agosto, 1988. 

FESTA DA PALABRA SI-
LENCIADA: Publicación 
galega de mulleres. 

Nº 1, 1983; Nº 10-12, 
1988. 

IAL 
Perioricidade, irregular. 
Temas: literatura, 

poesía ... 

Perioricidade, irregular. 
GRIAL: Revista Galega 

DORNA: Expresión poé- de Cultura. 
tica galega. Director, Carlos Casares. 

Patrocina: Cátedra de 
lingua e literatura· galega. 
Facultade de Filoloxía. 
Universidade de Santiago. 

Perioricidade, irregular. 
Nº 6, maio do 1983, Nº 14, 
decembro do 1988. 

Edita, Galaxia. 
Temas: ensaios de eco

nomía, historia, arte, polí
tica, etc. 

Perioricidade, trimestral. 
Ultimo número no 1989. 

LUZES DE GALICIA: Di-



de e esperanza para a nosa cultura 

s u m a r o 

rector, 
Edita, 

Castro. 

Manuel Rivas. 
Edicións do 

Tema: Artístico-literario. 
Nº O, xul. 1986, último nú
mero no 1988. 

Director: Pepe Carreiro. 
Perioricidade, cando lles 
peta. 

Temas: humor gráfico e 
escrito. 

BOLETIN APICOLA: In
REVISTA GALEGA DE formación e divulgación 

EDUCACION: Nova Escala das abellas. 
Galega. 

Edita: Edicións Xerais. 
Nº 1, 1986, último no 1989. 

VERBA: Anuario Galega 
de Filoloxía. 

Perioricidade, trimestral. 
Nº 12, inv. 1984; nº 29, mar. 
1989. 

Edita: Asociación Ga
lega de Apicultura, AGA. 

Edita, Universidade de 
Santiago, Facultade de 
económicas. Nº último, 
1989. 

BOLETIN ESTADISTICO 
DE GALICIA: Edita, Insti
tuto Galega de Estadística. 

Temas: Estadística, po
boación, industria, etc. 
Nº último, decembro do 
1989. 

NORDESTE: Asociación 
de veciños S. Bartola de 
Cariño. lnterparroquial. 

Director, Salustiano Pe
dre. Nº 1, 1980; último 
marzo do 1989. 

AL TAMIRA: Edita, Con
cello de Brión (A Coruña). 

Periodicidade, mensual. 
Nº 1, no 1985; último, xa-

Director, Constantino ANALISE EMPRESA- neiro do 1989. 
García. RIAL: Revista de Informa-
, Edi.: Universidade de ción Económica. ONDE O MUNDO SE 
Santiago. Director, Alfonso Rivas CHAMA CELANOVA: Re-

BARBANZA: Edita, Aso
. ciación Cultural Barbanza. 

Director, Socorro Santos 
Lorenzo. 

Periodicidade, quince
nal. Naceu no 1987; nº 39, 
outubro do 1989. 

Temas: Información xe
ral, maiormente da bisba-

Fraga. vista dos Concellos de: A 

APENEIRA 
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rra do Barbanza. Edita: Unipro Editorial, Bola, A Merca, Cartel le, 
Celanova, Quintela de Lei
rado, Ramirás, Somo
sende, Verea. 

S. A. Nº 1, 1987; nº 8, xullo, 
A PENEIRA: Periódico ag., set., 1989. 

Galega de Información 
Xeral. 

Director: GuiJlermo Ro
dríguez Fernández. 

PerioriGidade, quince-
nal. Ano v11; 73 números 
editados. 

Temas: Información xe
ral, maiormente de Galicia 
sur.· 

CAN SEN DONO: Revista 
de humor. 
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BOLETIN DO CENTRO 
DE DOCUMENTACION EU
ROPEA DE GALICIA: 

Periodicidade, trimes
tral. Nº 1, verán do 1986; nº 
7, xullo do 1988. 

AROSA!IBBA 
PERIODICO GALEGO SEMANAL. 

XERMOLOS: Revista da 
Asociación Cultural "Xer
molos", de Guitiriz, Lugo. 

Director: Alfonso Blanco 
Torrado. 

Periodicidade, irregular. 
Temas: historia, litera

tura, arte ... maiormente en 
relación coa comarca de 
Guitiriz. 

FOUCE: Revista do Sin
d icato Labrego Galego
Comisións Labregas. 

Periodicidade, irregular. 
Temas: agrarios, 

sindicais ... 

RTVG: Revista da Radio
Televisión de Galicia. 

Edita: Departamento de 
comunicacións e relacións 
externas da RTVG. 

Periodicidade, mensual. 
Nº último, 5 - abril 1990. 

Director, José Manuel 
Orriols Núñez. 

Temas: Información so
bre Radio e Televisión Ga
lega, reportaxes, etc. 

Unha mención especial, 
tendo en canta o criterio 
seguido na escolma, debe
mos ter para: 

A NOSA TERRA: Perió
dico galega. 

Periodicidade semanal. 
Director, Alfonso Eiré 

López. 
Temas: información xe

ral, nacional, de España e 
internacional, con especial 
sensibilidade para todo o 
relacionado co naciona
lismo galega. 

IRIMIA: A revista que 
vostede está a ler. 

Nos anos 88-89 son moitas as pu
blicacións de carácter periódico, es
critas íntegramente en galega que 
saíron e saen por primeira vez. Edita
das por concellos, institutos, conse-
1/erías, asociacións culturais ... A to
das e/as /les desexamos longa vida. 
Esperamos poder fa/ar delas cando 
pasen uns aniñas. Gracias. 

Anxeles García Rivas 



INTERNACIONAL 

A filosofía básica xeral 
para a prevención dos 
incendios será gasta
/os cartas en utilizar tó 

dolos medíos e recursos posi-
bles en evitar que haxa incen
dios e así non ter que adícarse a 
apaga/os; para que ó fin os in
cendios inevitables sexan moito 
máís doados de controlar en 
áreas reducidas. Non se debe 
seguir ínsístíndo na trampa dra
mática de querer loitar contra o 
/ume " con abundantes medíos 
de choque " porque dese xeito 
sempre gañará o lume. 

Continuando na idea e sobre a 
base de que a taita contra os in 
cendios ha ser fundamental
mente positiva e preventiva, e 
non de enfrontamento directo 
contra o fume a non ser no inevi
table, ímos relacionar aquetas 
medidas e pautas a seguir, que 
consideramos máís significati
vas para remedía-lo tráxíco pro
blema dos incendios forestais. 

¿Cales han ser logo as 
solucións? 

Polítíco- lexís!ativas 

Lei de montes e de incen
dios forestais, incluindo, entre 
out ros aspectos, os seguintes: 

- Medidas claras e preci
sas, en tempo e condicións, 
sobre as queimas autorizadas, 
axudando ós propietarios de 
montes a queimar sen risco e 
sancionando ós neglixentes. 

- Distribución do solo fo
restal , recomendando espe
cies ou grupos de especies 
axeitadas para cada área ou 
zona determinada, por muni
cipios, protexendo áreas sin
gulares ou especies singula
res en áreas concretas, e orde
namento xeral dos montes 
para a loita contra os 
incendios. 

---l Perseguir e sancionar ós 
incendiarios en función da in
tencionalidade e do dano que 
poidan causar. 

- Os centros de ensino, a 
fódolos niveis, deben incluir 
programas sobre o respeto e o 
coidado do medio ambiente. 

ln fraestructuraís 

- Vías de acceso e interco
municación, boas e suficien
tes. Ó tempo serven de deva
sas (atallalumes). 

- Devasas (atallalumes), 
suficientes e estratexica-
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As coordenadas do lume (111) 

Ata o 3 de Setembro do pasado ano era un pinar madeirable. Agora está plantado de eucaliptos 

mente dispostas e situadas. 
- Concentración parcelaria 

tamén nos montes. 
- Depósitos de auga, apro

veitando os recursos posibles, 
estratexicamente situados en 
relación con zonas de risco e 
coas vías de comunicación 
que posibiliten e faciliten o 
seu uso con medios conven
cio~ais, como as cisternas dos 
labregos e os vehículos muni
cipais contra incendios, sen 
despreciar outros de posible 
uso con carácter excepcional. 

Política de persoal. 

- Admitir únicamente per
soal fixo (nunca temporeiro 
ou circunstancial) . Sendo isto 
válido tamén para gardería, vi
xi lancia, auxilio e loita contra 
o lume e realización de traba
llos en xeral. Dentro do posi
ble contratar persoal propio 
das zonas a protexer, e actuar 
sempre con moito tacto na súa 
organización e distribución de 
responsabilidades. O persoal 
adicado a gardería, vixilancia, 
e loita contra o lume, terá, so
bre a súa remuneración nor
mal, un complemento de pro
ductividade, razonablemente 
interesante, inversamente 
proporcional ás Has. que ar
dan cada ano na demarcación 
á que pertenza. 

O persoal que nas épocas 
de maior perigo de incendios 
se adique á vixilancia e loita 
contra o lume, o resto do ano 
levará a cabo traballos pre
ventivos e culturais nos mon
tes: limpar, acondicionar ou 
facer accesos e devasas; lim
par marxes; podas, desbro
ces; implantar e coidar vivei
ros; levar a cabo repoboa
cións por conta da Adminis
tración. 

Político-Económicas sociais 

- Realizar un labor básico e 
preventivo en canto a: 

- Vivei ros. Especies ade
cuadas. Distribución moi eco
nómica ou gratuita, segundo 
os casos, da planta. 

- Subvención total sobre o 
custo real para repoboacións 
con determinadas especies 
autoctonas, nobres e cadu
cifol ias. 

- Subvención total ou en 
porcentaxe moi alta sobre o 
custo real, para accesos e ata
llalumes de iniciativa privada, 
que cumpran as condicións 
esixidas pola Administración. 

- Subvencións puntuais, 
con caracter xeral, para coida
dos culturais e limpas, inclui
dos accesos e atallalumes, a 
cargo da iniciativa privada. 

- Considerar tódalas posi-

bilidades para potencia-la in
troducción de gando nos 
montes (especie adecuada en 
cada caso). 
·- Distribui-lo espacio fo

restal e potencia-lo establece
mento de pastizais e espacios 
libres adicados ó gando (te
rreas de vocación especial
mente gandeira). 

- \Prohibir, de maneira 
certa ~terminante, a venda da 
madeira que sexa preciso talar 
por haberse queimado o 
monte. Por duro que pareza, 
será moi positivo: Disuade ós 
que acaso ¡pretenden deva
luala en beneficio propio, e es
timula ó máximo nos propieta
rios a limpeza e outros coida
dos nos montes. O custo, en 
tódolos aspectos, non será 
tanto como parece, se con iso 
se reducen os incendios en 
montes madeirables nun oi
tenta por cento quizais. 

A madeira queimada retira
rase en todo caso dos montes, 
que se deixarán limpos e 
acondicionados para volver a 
repoboar, ben polos titulares 
da propiedade privada ou pala 
Administración. O destino da 
madeira queimada pode ser 
como biomasa para a produc
ción enerxética, ou simple
mente, a falla dese recurso, 
ser queimada en piras conve-



nientemente situadas e con
troladas. 

Pódese establecer un sis
tema de indemnización ós 
propietarios de madeira quei
mada, nunha alta porcentaxe 
sen chegar ó valor total, que 
se nutra dun canon econó
mico sobre a venda xeral de 
madeira dos montes. As em
presas, Galegas ou non, que 
se abastezan de madeira dos 
montes galegas, pagarán 
unha pequena cantidade (p.e. 
o 5% do valor da transacción 
no monte), que servirá para 
indemniza-la madeira dos 
montes (moitos menos) que a 
pesar de todo ardan. 

- Obrigar ós propietarios a 
mante-los montes normal
mente coidados e limpos. 
Cando non se fagan e isa su
poña un perigo, despois de se
ren advertidos sen resultado, 
limparaos a Administración, 
que pasará a correspondente 
factura, e se non se paga, ex
propiarase o monte pagando 
ó propietario o correspon
dente xustiprezo. 

- Potenciar e subvencionar 
cooperativas, asociacións, 
equipos e organizacións de 
todo tipo, para a prevención, e 
no seu caso loita veciñal , con-

Comentario final 

Vimos observando medidas 
planteamentos satisfactorios 
coma o contido da Orde da 
Consellería de Agricultura, de 
axudas contra o lume e para 
recupera-los montes, publi
cada no DOG do cinco de abril 

Por contra, tamén lemas 
que se piden máis avións e 
máis helicopteros, mentres se 
fala dun plan "estrela" de 
cinco mil millóns contra os in
cendios. Queremos insistir en 
que, cos plans de loita e en
frontamento directo contra o 
lume, o "estrelato" corres
ponderalle sempre ós incen
diarios e ós beneficiarios da 
"industria do lume". 

Confiamos en que as medi
das positivas, como as da 
Orde referida, canten con EiiE>
tación suficiente para que o 
sexan con caracter xeralizable 
e non correspondan só a plans 
piloto en áreas concretas ou a 
situacións privilexiadas duns 
poucos solicitantes beneficia
rios maioristas. 

Cremas que as medidas 
concretas en canto a persoal ; 
creación de viveiros de apoio ; 
prohibición da venda de ma
deira das árbores queimadas; 

Compren medidas claras e precisar sobre as queimas autorizadas, 
para queimar sen riscos. 

tra os incendios. 
Con todo isto consegui

ranse resultados positivos que 
farán, por un lado, que os 
montes sexan moito máis pro
ductivos, e por outro, que a 
loita sexa cada vez máis 
doada, eficaz e barata, con re
sultados positivos comple
mentarios na caza, gandeiría e 
producción de cogumelos, 
que de paso axudan a medrar 
as árbores forestais a través 
da simbiose micorrízica. 
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e orientación das accións pro
pias da Administración polos 
derroteiros da loita maior
mente preventiva, seguen a 
se-lo eixe da súa asignatura 
pendente, xa que o Plan de 
Loita Contra Incendios Fores
tais 1990 prevé uns totais de 
1.066 millóns para prevención 
e 3.107 millóns para extinción 
de incendios. A dotación pre
ventiva, nestes primeiros 
anos, debería multiplicarse 
por dez. 

Colectivo "A Rella" 

O Naseiro 

PorTintxu 

O 
Naseiro é o nome dunha romaría moi famosa 
que se celebra en viveiro' e ten sona en toda 
Galicia. Naseiro é quen sabe manexa-la nasa, 
un artiluxio de pesca, de uso prohibido nas 

augas fluviais. Pero estes tempos a palabra Naseiro 
fíxose famosa pola investigación xudicial sobre a con
ducta de Rosendo Naseiro, un hu_milde fil lo de Lanzós 
en Vilalba, que se abriu camiño na pequena industria 
do tinte e logo prosperou noutros negocios. 

O xuiz abriu unha investigación sobre as súas activi
dades, para ver se na súa condición de tesoureiro do 
Partido Popular participara en actividades ilegais. Di
versos representantes deste partido protestaron pola 
·actitude do xuiz, entre outras cousas porque manti
vera a Rosendo Naseiro incomunicado mentres facía 
diversas investigacións. Manuel Fraga calificou tal 
proceder como inquisitorial. 

Hai que recoñecer que os xuices non acostuman a 
fiar moi fino en casos semellantes. Vemos moitas ve
ces como conductas escandalosas de personaxes po
derosos non dan lugar a investigacións profundas : 
recordemos todo o proceso de reprivatizacióri de RU
MASA, as implicacións colaterais do caso Barreiro ou 
as coñecidas cintas do xogo. Normalmente Manuel 
Fraga non opina sobre asuntos deste tipo, por respeto 
ás autoridades xudiciais, que tanto apreciamos todos 
cando nos dan a razón. 

Indo ó fondo do asunto cómpre salientar que o que 
neste caso se pretende establecer é se Rosendo Na
seiro participou en actividades irregulares, polo que 
ante todo haberá que saber se se deron tales feitos. 
Trataríase de ver se determinadas decisións dun ou 
varios concellos deron lugar a compensacións econó
micas para algúns intermediarios ou para os grupos 
políticos ós que pertencían. lsto tamén está en cues
tión no chamado caso Guerra, no que ademais se 
ventila o aproveitamento dunha situación persoal pri
vilexiada en beneficio propio. 

Este tipo de problemas está sendo moi frecuente na 
vida política do mundo actual. Recordémo-los casos 
do Xapón, Francia ou Suiza, por citar algúns dos que 
deron máis que talar no último ano. Os homes políticos 
e os grupos ós que pertencen teñen que tomar cada 
día decisións nas que se xoga con moitos intereses e o 
tren de vida das súas organizacións partidarias desen
vólvese moi por riba das súas posibilidades. Resulta, 
polo tanto, moi necesario e ó tempo moi difícil estable
cer barreiras eficaces para que o servicio ó ben común 
por parte dos profesionais da política e mai las súas 
organizacións non se converta nun servirse dos bens 
comúns. 



Os nosos lugares-· ----------

A Praza do Obradoiro {Santiago) 

O s edificios que en
marcan esta praza 
privilexiada son: a ta
chada da catedral, o 

Pazo de Raxoi, o Hostal Real e 
o Colexio de San Xerome. 

O Pazo de Raxoi foi cons
truido no ano 1766 polo ar
quebispo Bartolomé Raxoi e 
Losada, nado en Pontedeume. 
la destinado a seminario de 
confesores, residencia de ne
nas de coro da catedral e casa 

consistorial da cidade, cidade 
da que os arquebispos eran 
señores. 

O colexio de San Xerome 
era o Estudio Vello estable
cido polo bispo Fonseca 111 ós 
comenzos do século XVI para 
estudiantes pobres no Hospi
tal Vello de Peregríns, perta 
do convento de San Martiño. 
Cando os monxes de San Mar
tiño Pinario o mercaron para 
agrandaren o seu convento, 
no ano 1652, érguese este 
novo colexio de San Xerome 
na praza do Obradoiro. Final
mente o Hostal dos Reís Cató-
1 icos é o edificio do antigo 
Hospital Real, mandado facer 
polos reís de Castel a para aco
ller ós peregrinos e ós enfer
mos que andaban ciscados 
palas rúas da cidade. A por
tada prateresca deste edificio 
foi labrada en 15 meses polos 
mestres franceses Colás e De 
Bias. A obra toda comezouse 
o ano 1501 e rematouse nun 
decenio. 

Familia------------

Vol ven as festas 

E con elas o agobio das 
mulleres por teren a 
casa limpa e a mesa 
preparad~. 

E serán elas, as mulleres, as 
que voltarán de novo pano en 
man, empoleiradas no alto da 
silla ou da banqueta, tratando 
de acadar o máis alto do teito 
ou dos cristais das ventás. 
Despois da limpeza virá a gas
tronomía. Poñeranse a andar 
a cociña, as potas, as culleres 
para que os invitados teñan 
unha festa completa e ... 
sabrosa. 

Mais se é xeitosa a tradición 
da festa non o é tanto a de que 
sigan a ser as mulleres as que 
teñan que cargar, en exclu
siva, co traballo doméstico. 
Mentres os homes atenden ós 
invitados, son elas as que non 
paran nos ires e vires asegu
rando que todo estea a punto 
e no sitio: servir, recoller, 
atende-los Qenos, poñe-lo 
café .. . 
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Compre que as festas sexan 
de todos e para todos, incluída 
a ama de casa. E isto só é posi
ble se no labor tamén parti
cipa o amo da casa. 

Nicaragua con 
esperanza 

Benqueridos amigos de 
IRIMIA: 

¿Como estad es? · Lém
brome moito de todos vós. 
¿Como vai a vida? 

A nasa, dende o 25 cam
biou un "pouquiño". 
Penso que Moisés, cando 
baixou da montaña, non 
quedou tan abraiado 

. diante do "becerro". Aquí, 
penso que tamén un grupo 
fixo algo parecido ... ¿Qué 
dicides? 

Contamos con vosou
tros todos. Xuntos ternos 
que non deixar apagar a 
mecha que fumea, ternos 
que coller novas azos, e 
non deixar esmorecer a Es
peranza, que aínda hai pou
quiño nos berraba o mes
mo pobo. 

¿ Podedes aumentar o 
vaso apoio, a vasa solida
riedade? Unha aperta forte 
que nos encha de Espe
ranza. 

Ana Vila (Nicaragua) 

OxOxOxO 

Labregos: Tractoradas 
si, pero ... 

Sr. Director: 

Son un labrego de Chan
tada, simpatizante do Sin
dicato Labrego Galega que 
promoveu as tractoradas 
do pasado 26 de abril. Creo 
que tódolos labregos nos 
podemos felicitar, xunta
mento co Sindicato, polo 
éxito e boa marcha da trac
torada; pero quería dicir 
sobre todo isto dúas 
causas: 

1) Pareceume un ha gua-

rrada o comportamento do 
Sindicato Xovenes Agri
cultores. Primeiro firman o 
acordo coas centrais leitei
ras e lago, aín'da antes de 
que empezase o tempo do 
cumprimento, saen á rúa 
protestando polo acordo. 
¿Non será que lles daba 
ansia e pena o éxito asegu
rado que ía te-la mobiliza
ción promovida polo Sindi
cato Labrego Galego-Co
misións Labregas? Se re
coñeceron que o acordo 
estivera mal firmado, debé
ranse unir á tractorada do 
26, e punto. ¿Por que no 
resto de España ese sindi
cato non se contenta coas 
37 pesetas por litro deleite, 
e aquí si? ¿E que os labre
gos galegas somos de se
gunda división? 

2) Creo que xa chegou 
de tractoradas. O que se 
podería facer con isa, xa 
está feito. O que cómpre 
agora é atacar ós centros 
de poder que máis nos es
tán amolando: o goberno e 
as centra is leitei ras. ¿Non 
podiamos impedir con 
10.000 tractores e 50.000 
persoas o funcionamento 
de Xunta de Galicia ou das 
Delegacións do Goberno 
de Madrid por unha se
mana? ¿Non podiamos 
paraliza-lo funcionamento 
das centrais leitei ras da 
mesma maneira? 

Só me queda unha dú
bida: se os labregos, que 
parecemos estar agora 
unidos e animosos, seria
mos capaces de atura-las 
consecuencias desas me
didas desde algún que ou
tro pau, multas ... , ata ter 
que deixar de vende-lo 
leite oito ou quince días. 

Gracias, señor, se me 
publican a carta. 

Co saúdo dun labrego. 

Manolo Subiela - Chantada 



r--TV~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' E xa vou polo terceiro. Séntome un vos, R 19 Chanade " La fuerza del destino" . 

Vou mercar Un Coche pedazo diante do televisor. Desta No lombo dun Passat G 60 " Conduzca una 
volta non vou ver programa ningún. década por delante". Audi non sei que " Te 

Saúde 

Pásame como a moitos. Séntaste no mereces un trofeo porque eres un ganador". 
tresillo e calles unha enchenta de noticias, 
cancións, series, debuxos, películas, concur
sos e outras argalladas que saes cunha dolor 
de cadrís coma se estiveras a mañá enteira 
sachando patacas. 

Hoxe non sei que pasou. O mellar foi a 
moza vernizada que apareceu sentada no 
capó do Suzuki. Ou quizáis foi a saraiba de 
coches do concurso ese " A JugaaaaaR!!!. E 
non sei eu se non sería o balbordo que me 
chegou ás orellas de que podo facerme cun . 
Volvagenseataudicitroenrenolbemeuve por 
corenta pesos o mes. ¡Ordia!. Púxenme 
atento . ¡Por riba páganme o cierno de cartas 
polo meu argalia!. 

Pechei os ollas e púxenme a soñar: Meu 
compañeiro, irei " Contigo al fin do mundo". 
O teu lado " Es tan sencillo ser exclusivo". Alí 
o tés: " XM, Señor de la Carretera", porque 
" La gente de hoy, quiere disfrutar máis" . 
Acolá está o Alfa 164 " Sin Frenos". Apartáde-

Espertas suando para decatarte de que non 
precisas outro coche. O espello di que xa non 
es mozo nin tampouco moi guapo. O avó co
menta que isa dos corenta pesos ... en toda a 
súa longa vida coñeceu a ninguén que ven
ciera pesos a catro pesetas. 

Pensas agora que esas mulleres de purpu
rina tan fermosas (¿Onde terán o cu?) non 
deben ser de verdade. Opinas que tal como 
ternos as estradas en Galicia calquera R-4 
pode ser " Señor de la carretera". O veciño di 
que o sábado matáronse dous rapaces cando 
viñan da discoteca. Levaban o Alfa 164, ese 
que aparece na tele e di " Sin Frenos" . 

Ergueste do sofá. Botas as mans ós cadrís e 
berras: ¡Os que tan eses anuncios tiñan que 
estar na cadea, home! . 

- ¿ Vaste deitar? 

-Vou ... ¡Sen freos! , muller. 

r Pasatempos 

Tempo de que medre a harta Completa os seguintes proverbios coa palabra correspondente 

da columna da dereita: 

A 
proveita-lo que a 
natu reza ofrece 
en cada época do 
ano é un sabio 

consello para unha boa 
saúde. 

Aínda que cos conxela
dores pode haber peras en 
xaneiro ou cimas en 
agosto, non está de máis 
recorda-la importancia 
dos productos da harta 
para un ha axeitada alimen
tación. Non debemos es
quecer que cada estación 
ten a súa oferta alimentaria 
que libra ó noso estómago 
da rutina e lle ofrece a va
riedade que precisa. 

É ben certo que a moita 
xente lle dá traballo adap
tarse ós novas sabores. 
Pero tamén é esta unha 
cuestión de cultura: apren
der a comer e a comer de 
todo. O único criterio para 
ter un prato na mesa non é 
o do seu coñecemento ou 
costume senón tamén o da 
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conveniencia. Os sabores 
fanse, edúcanse. 

Fagamos a proba agora 
que a primavera se torna 
xenerosa: espinacas, alca
chofas, remolacha, rába
nos, puerros, calabacín ... e 
que o verán nos pille con 
menos graxas e en boa 
forma. 

Cando non hai can, o raposo é 

Uns comen as noces e outros levan as 

Nas uñas e nos pés has parecerte a quen 

Na terrado bo facer, segundo fagan 

Do cú e do superior, canto mais lonxe 

Na terrado meu home, quen non trabal la non 

Un ha vez vello, dúas veces 

Un gran non enche celeiro pero axuda ó 

Quen ten lingua vai a 

Ladrón que rouba a ladrón, ten cen anos de 

Solucións: 

L-OL 
9-6 

l-B 
S-L 
B-9 

€-S 

OL-v 
L - € 

6-l 
v-L 

és 

compañeiro 

mellar 

capitán 

nen o 

Roma 

perdón 

come 

voces 

facer 
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A FALA E CAMINO . Xosé Chao Rego 

Só sei que non sei rén 

Principio con esta cita de Sócra
tes non porque eu sexa moi hu
milde, senón para anuncia-la recu
peración oficial do adverbio ren. 
Hai anos que se adoitaba escribir 
esta palabra, mentres que a xente 
dicía maiormente nada. Pensouse 
incluso que era un arcaísmo, unha 
palabra antiga que cumpría esque
cer. E eu , obooecendo ós que sa
ben máis ca min, deixeina de 
empregar. 

Ata que un día, talando cunha 
persoa da comarca de Ordes, sou
ben que por aquela zona se empre
gaba ren. Pescudei no asunto e 
puiden comprobar que era utili
zada por xente non estudiada, dun 
modo moi natural polo pobo. Da
quela xa non era tan arcaica, pasto 
que está viva nalgures, aínda que 
teña máis uso literario e non se oia 
na maior parte de Galicia. Agora 
vexo, non sen ledicia, que o Voca
bulario ortográfico (non aínda á 
venda, pois é unha versión provi
sional) incorpora este adverbio. 

Ese ren galega procede do latín 
" rem " , que significa "causa" . (En 
galega tamén dicimos "non vexo 
causa" ). Os latinos dicían "nullam 
rem natam ", que significa " nin-

; 

gunha causa nacida". O castelán e 
mailo galega quedáronse con ese 
"nata" (non ten que ver coa tona 
do leite), que significa '.'nacida" e 
que, por mor do influxo da frase 
orixinal negativa significa iso: ren 
ou nada. Os franceses trocaron o 
"rem " (ou causa) latino en "rien", 
dándolle tamén o significado ne
gativo de ren, tan parecido ó ga
lega como o é o catalán "res", que 
talan con frecuencia de que non 
hai "res de res" (nada de nada). 
Nesa liña está o ren galega, como 
vemos. 

En cambio segue senda ar
caísmo a palabra "vegada" por 
"vez", que funciona no catalán. 
Pero, contra o que se cría, pódese 
recuperar para o galega a palabra 
francesa "conquerir" (do latín 
"conquirere", buscar), pero con 
tres observacións: 1) a forma nor
mativa galega é conquerer, non 
"conquerir"; 2) a Normativa prefire 
a forma conquistar; 3) e, o que re
sulta máis importante, hai que dei
xar de dici-la forma " conquerir" 
nun sentido equivocado, como se 
fai adoito cando se usa no canto de 
conseguir ou do seu sinónimo 
acadar. 

INS. LECT. 

ESCA LEI RAS MÁR 

AAOUH. CASTRO ALON$0 

APAAEL . JESÚS REGAL 

PROMOCIONA: O U CA BOA S; 

1 FORMA: Jf.SÚS UQÁN 

· O CANTAR DO IRIMEGO 

O vintedous de abril 
Wojtyla, papa polaco, 
rematou a súa viaxe 

ó país checoeslovaco. 

De que haxa un papa do Leste 
todos vén a conveniencia 

e o mesmo Xoán Paulo pensa 
que é cousa da Providencia. 

Do influxo que isto tivo 
daranos canta a historia; 

quizais Gorbachov-Wojtyla 
son binomios para a gloria. 

Neses países do Leste 
a actualidade xa amosa 

na lgrexa do Silencio 
renacencia relixiosa. 

Soa, en cambio, a triunfalismo 
dicir que vai vento en popa 

que valva o cristianismC? 
a se-la alma de Europa. 

Mágoa que os ventas de Roma 
traían aires do pasado: 

estas son a gloria e pena 
do actual pontificado. 

287 -1 
Xosé Laxe Radío 
Pregu to.ro, 39 

115704 SA T AGO DE COMPOSTELA 
(Coruña) 

De vez en cando, 
un atopa pequeniños espe//os de 

esperanza. 
Os cartas non teñen corazón, 
non saben soñar. 
O constructor, nembargante, si, 
que por algo é home. 
Decidiu facer patria 
coa lingua, 
ó tempo que erguía pisos 
co cemento. 
Cemento e lingua, irmáns. 
Futuro e lingua, irmáns. 
Progreso e lingua, irmáns. 
E posible 
que algo vaia cambiando, 
a pesar de todo. 




