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aperintaj en tiu êi inforrailo pii kunvivado
de diversaj etaoj en Hispanio ai mal'atentis
preskaü konaplete Galegion. Tio okazis ne pro
negLekto aü eê malestimo, neniel. SiupJ.e ni
neniam trovis kompeüentajn kunlaboremulojn.
FeJ.iêe ni povas c!.-nunere prezenti aI vi re-
su.Eote de l.a l.ibreto nGa1ego onte, gal.ego
troxert (trGa1ega'./IingwoT trieraü1 gal.ega ho-
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3,'. ,"{Eduardo PONDAL:

Non cantes tarx tristemente

Non caateg tan tristemente,
probe e desolada aai;
non ll-e cantes cantos

brandos
pra adormecer 6 ragaz,
onde estâ a cova do solro

no cêLtico carballal.;
cântal.Le cantos ousados
que esforzado o peito fan;
cântal,Ie o que xa cantara
o nobre bardo Gundar:

t a luz virâ para a
eaduca Iberia

dos fil.1os de Breogâat



e,

diaütr), kiu publikigas J.a inaüguran paroJ.adon faritau de d-ro Kongtanteno
Garc!.a, katedra profesoro pri Latiaida l.ingvistiko, okaze de Ia so3.eaa
maLfermo de I.a akademia kurso t977/78 en f.a universitato de Santiago de
Compostela. La resumon, adgpton por p3.i §enerala publ.iko kaj tradukon
prizorgis Antono Alonso N{riez (fn ae UEA en Saatiago de Compostela). La
aütoro ekspJ.icite aprobis Ia resumon kaj permesis I.a publikigon en tire
êi informi].o.
Ni opinias neceae Eornamirr Ia pritraktadoa de J.a l.iagva situacio en GaI.e-
gio per kelkaj informoj, komentoj kaj biJ.doj por ke niaj Legantoj akiru
jam pIi k1aran irnagon pri tiu problemoza, rrforgesitart regiono de Hispa-
nio.

Jen la traduko, farita de A1oaso N{riez, de Ia poemo de Pondal eI. p. Lz

Ne kantu tieJ. triste, / govra kaj senkonsoJ.a patrinol / ae kantu molajn
kantojn / por endormigi }a knabon, / taj.e trovi§as I.a dormoklvo / ea La
kelta kverkaro i / kaotu al. ti kaniojn rnaltimajn / tiuS aura§a Ia brug-
ton igasi / kantu aJ- Li tion kion jam kanti.s / La nobl.a bardo Gondaror ./
Ia l.umo venos por Ia kaduka Iberig / eL J.a idaro d.e Breoganot ./iFio êi
estas Ia rnita nomo de la ga1egojZT
La gal.egan poemo-tekston ni êerpis eL: Ed.uardo Pondall rrQueixumes dos
pinos e outros poemasrrr Edicions Castrelosr Vigo, 2-a eldono, Lÿ12, p.
gz - 93. ./trQueixunrestt susurojT - La portreton de PondaL (§35 L917)
ni pnurti§ eJ.l F. Fernândez deI Riegol trHistorj.a da 1iteratura galegatr,
EditoriaJ. Ga1axia, Vigo, 2-a eldonol tg?t, post pa§o ÿ6.
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Portugalio I

La fakto ke galegaj
3.aboristoj abundegas
en I.a industriaj cên-
troj de Francio, FRG
ktp. kaj ke multegaj
gal-egoj elmlgris al
amerixà ne SuraiÊas
aI eventuala malSato
i].ia koncerne ilian
regionon. Tute net
Galegio estas favora-
ta fare de La naturo:
êi na.r"s raildan kLima-
ton kgj verdaa, varian
pejzagon, I.i J.a homoj
trovas man§ajon en J.a
tero kaj I.a maro, sed
..... Galegio situas
ne Êpare eI la vidpunk-
to de profitema indus-
triot
(Dairriso elr pa§o L5.)

La nombroj de enlo§an-
toj koncernag J-a jaroa
1976. Kompare: Tuta
Ilispanio havis tiam
16. gl 1. !5o enlo§antojn
sur 5o4.75o lsm2r t.êo
75 ea 1 kmz.
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Konsta.nteno Çazcia
HIEFIAÜO KAJ I\IIJI\IO

trIE LA GiALEGIA LINIGIVO

La gal.ega estag J-a plej okcidenta J.ingvo de Romanio. I"IaIgraü §ia glora
pasinteco, §i estas J.a plej forgesita de kl.eruJ.oj, kaj §i estis tenata
en ostracismo longe de kuLturitaj homoj. Tiu êi J.ingwo renaski.§is knn no-
vaj impulsoj kaj postulas sian postenon inter La kulturlingwoj.
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Ni komencu nian studajon per keJ.kaj historiaj faktoj
lingvo:

pri La estiÊo de tiu

Oni ne certe scias kiuj esti,s I.a popoloj to§inta3 en I.a okcidenta parto
de J.a ibera duoninsulo antaü Ia romia tempo, kaj same okazas pri iliaj
I'ingvoj. La diversaj aütoroj miksas maJ.saàajn hipotezojn, kieË vêrêco ê§-
tas kelkfoje sufiêe dubinda: La indi§ena bazo konsistus eI popoloj de Ia
kapsia ku1ttrro (afrikdeÿena, de J.a mezolitikol atinginta nordan Francion
forme de La tttardenüaza kulturoit), al kiu aldoni§us eb].a mediteranea sub-
strato; la iberoj aperua ankaü en nia nordokcidenta angulo, ktp.
Estas pruvite ke nia regiono estis Io§ata de popolo de J.igura deveno kies
J-ingvo lasis kelkajn spurojn ea sufiksoj (toponimiaj k.s.). Komence de 1a
B-a jarcento antaü Kristg (a.K.)n kaj tra Ia Pireneoj, atingis nin Ia unu-
a3 kèltaj tavolojs hindeirropa popolo kiu refoje venis pJ.i grandkvante du
jarcentojn poste.
ta solaj konkretaj sciigoj estas do4itaj a1 ni fare de la grek-latinaj
historiistoj, kiuj priskribas l'a J.o§antojn de J.a duoninsula nordo kiel.
primitivajn homoji Oitrj dormis s,r ia pJ.anko kaj sin nutris âefe per gJ.a-
noj kaj buterkuirita §afa viando, vivantajn en senôesaj intertribaj lul<-
toj, kaj kies virinoj okupi§is pri Ia laboroj hejrnaj kaj agraj.
La romianoj eniris Hispanio+ dum La J-a jarcento â.K.r sed ne sukcesis
konkeri ties nordan parton §is La !-a jarcento post Kristo (p.K.)r kiam
J.a ceteraj partoj de J.a duoninsulo jam
estis amplekse romaniigitaj. lamen, J.a
romaniigo de Ga egio estis intensa kaj
rapida, facil.igite de la adrnirinda vojo-
reto.
La trkastrolr-kulturo tuj malaperisl êrr-
stataüite de ].a romia vivmaniero: La in-
di§enoj forLasadis siajn ttkastrojntr, toêr
vilâgojn, kiuj situis sur pJ.i-malpJ.i
izolitaj montoj kaj estis ofte ec tre
efike ràmparità3, k.i il.i grupi§is apud
I.a Êoseoj, adaptante sin al la poJ.itikaj
kai administraj kutinoj romiaji 1. kgo-
stantaj intertribaj l.trktoj Cesis I oni
enkondr:Icis gravajn novajojn en agrikuJ.-
tr:ron kaj en aliajn teknikojn kaj indus-
trion (ekz. I.a ka3tanarbon, la pIugilon1
minadon tctp. ) i oni ricevadis Ia infl'uon
kaj de komerco kiu trakuris Ia tutan ko-
natan mondon kaj de I.a legia militista
vivo (lciu estis grava kaüzo por en- kaj
elmigradoj) r ktp,
Tia inteasa romaniigo invadis ankaü Ia
J.ingvau terenon; I.a J.atina i§is êies pa-
rolrimedo, kai Ia indi§enaj lingvoi gra-
de formortis. Reveno aI sia identeco
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La kristanismo estis ].a ].asta

^Tamenr pri gi ni scias nenion
Ilispanià pràfurtae kristani§is

ero kiu rolis interne
êi" J.a mezo de La J-a
el-de sudaj urboj.

de La romia imperio.
jarcento, tempo kiau

T'ieJ- Ia suevoj, Qennana pgp«»Io kiu venis êi tien komence de la 5-3 jar-
cento kaj kiu estis baldaü forpuâita fare de I.a hegemoniaj visigotoj,
kiel la araboj, enirintaj Hispaniou dum J.a B-a jarcentor nê travis rektaa
nek senteblan efikon sur Ia êi-regionan f.ingÿotto Tamenl La izo}igoj kaj
dividoj kaüzitaj de La novaj superuloj gravà-kunefikis aI fa vario5 sper-
titaj de Ia latina lingvo. iiu;-varioj gr"upi§as en du famiJ.ioj: La unua
konsistas eI la varioj galegar asturia-leona, kastil.ia kaj mozarabai J.a
duan formas la varioj navara-arâSona kaj katal.una. La unua familio deve-
nas eL la Latlna uzita en la romia sudhisparla provinco Betikoi la dua,
el la l.atina parolita norde, trans J-a Pireneoj. La betika J.atina estis
pli klera, literatura Eaj konservema oI. J.a norda, kiu estis pl.i dinaoika,
lcun renovigaj f1.uo j gaüt- ta5 ital--I-atinaj.
La vortoj |tGalegio, galegarr ÿenas de ttGaLl.aeciatt, kiu estis La J-atina no-
mo por I.a nord.okcidenta prowineo de I.a duoninsulo. ?ie êi formiâir, do,
unu lingvo kiu devenas de J-a latina kaj kiu ampleksis - kaj parte pluam-
pleksas terenon pIj- grandan oI. tiu kiu nuxr formas J.a hispanan adminis-
tran regionon Galegio. Oriente §i torrris J.a okcidentan parton de J.a nunaj
regionoj Asturio kaj Leonio; sude §i atingis J-a riveron Duero en Portu-
galio (eble eô pJ-i suden).
lii konstatas, resume, ke-en Ia 1o-a jarcento J.a nova popola lingvo estis
jam formS-ta, klare malsama aI qiaj fratoj, êiu3 fiJ.oj de Ia J.atina. En
Ia galega idiomo aperis preskaü nèniu spuio de Ia pràaj aü postaj 1ing-
voj. (Ne estas temo de tiu ôi studaJo trakti Ia staton de La Latina d.um

^.tj-u ci procezo de formado de novaj lingvoj kaj dum postaj jarcentoj. Su-
ficu diri ke, kieJ. okazis en Ciuj partoj de Romanio, La latina p3.i-mal.pl.i
deformita plue estis lazata en difinitaj tavoloj kult,uraj, po1itikaj, rê-
J.igiaj, dokrrmentaj, ktp. )

Post tiu skizo pr* Ia esti§o de J.a galega J.ingvor ni same rapide parolu
pri ties malvolvi§o §is niaj tagoj:
Komence de la 9-a jarcento oni maJ.kovris en Gal.egio arrtikvan tombon kiu
supoze enhavis la relikvan korpon d,e J.a apostolo J-kobo I.a t"tajorar predi-
kinta kristanismon en la duoninsulo, Tio kaüzis grandajn pilgrimajn fJ.ua-
dojnt kiuj estis pJ-ifortigitaj kaj sistemigitaj ekde J.a 11-a jarcento
far 1a infJ-uaj francaj k1.unizaj monahoj, kio alportis de trans J.a Pire-
neoj pJ.ej grawajn kulturajn, poJ.itikajn kaj ekonomiajn efikojn al Ia
tiam kristana parto de Hispanio. La urbo Santiago de Compostsl.a kreskis
Â.-vcirkau Ia apostola tombo kaj pluestas I.a reJ.igia kaj universitata centro
de nia regiono. (§timologio: §anctum Iacobum - Sant Tago - Santiago.)
Koincide kun la propraj tradieioj, karakteroj kaj j.rr.j literaturoj (eê

I 
^,§e ne aù ne Ciam skri-bitaj), Kastilio kaj Gal-egio êefe akceptis malsa-

majn erojn de la transpirenea infl.uo. KastiJ.io pleje atentis I.a nordfrâü-
can epopeonr kaj Galegior .la provencan lirikon. Ne per simpla imito, sed
per ekspluatado de la propraj ecoj sub J.a nova infJ.uo, ambaü kuJ.turoj
komencis sian floradon.
TieL Êprucis 1a glora epoko de tiu t.n. Itgalega-portugala skol.orr - ês-
prirno kiur se ue tro perfekte, tamen lclare rnontras aL unu soJ.al rrnika
realo. Tiu ci skolo atingis siaa kulminon dus 1a LT-a jarcento kaj ].a
urtua duono de Ia 14-a. Direndas ke temis ne nur pri. kreado de srandsgspoetika korpuso far impona aütor-nomaro, sed pri ekzisto de tio kion ni
hodiaükorrassub1anomode@:1iupoeziakreadoestis
i}u.r'1apleje1staraf.ruktoaffirarinàde}a14-ajarcen-
to estis Ia parolrinnedo de kl.eraj kaj de malkl.eraj homoj, de potencuLoj
kai d.e trunriluJ-oj, de bur§oj kaj de kamparanoj, samnivelé-por êio5. Tiu
tiarir parolata lingvo estas J.a sama kiu aperadis en J.a dokumentoj kaj en



Ia J-irikaj aü aiAattikaj-prozaj verkoj. - Sr:rvoje
aJ. tia kuJ-mino enmiksi§is^nova procezo, kiu ne
Ioj, sed post jarcentoj ifios Ia unua ei Ia docefaj stagnokaùzoj de Ia galega lingvo: Inter Iafino,de la 11-a kaj ].a mezo de ].a LZ-a jarceuto
esti§is J.a portugaia nacio surbaze de J.a t.n.frportugala grafejort (inter ].a riveroj Mifro, ].a
nuna suda limo de Galegio, kaj l"Iondego) per ties
sendependiâo disde Ia talega-ieona-kàstiJ.ia kro-
nor La nova portugal.a re§l^ndo, same kie1 La
al.iaj llristanaj re§ejoj, pJ'uigis siajn 1uktojn
kontraü I.a araboj.-Dun-foitugàJ.io daüre p].i.vàs-
ti§is suden (Lisbono ekrol-is kiet êefurbo de Ia
regno jam antaü fa fino d,e I.a L!-a 3arcento) r Ga-
J.egio restis izoJ.ita en I.a nordokcidenta angulo
de I.a 1ando, po1itike Ligita aI la regnoj de Leo-
no kaj KastiJ.io, kiuj estis pJ.i dinamikaj kaj
havis antaü si faktajn eblecgjn pl.ivasti§i. Krome,
J.a sudaj galegojl toêe J,a Io§antoj de J.a portu-
gala sfafejo, grade eksgalegigis sian idiomon pro
adapti§o aI J.a mozaraba lingva medio de I'a centro
kaj suÈo de 1a lruna PortugaJ.io, kiun i1i gsrrkêrê- n.il: i;ü; ;; olri rror." riei diri, ra ,or*iliivrs- Rosaua de cASTRo
l-ingve^absorbis Ia sudajn galegojn)._Tiuj êi (tBtZ 1885)
adaptigoj np transpasis norden Ia Miio-Iimon,
fakte il-i eê ne invadis nordane Portugalion^- aparte de J.a mal.pJ.imultoj kle-
rigitaj en Ia oficlala portugala lingvo. Eê pJ.ie: PJ.uraj fenomenoj okazin-
tai en La galega J-ingwo ekde la 1&-a jarcento sj.avice ne transpasis suden
Ia gaman limon.
La plej okcidenta lingvo latinid.a tiel divi.di§is en d,u malsamajn idiomojn.
Sen adekvataj studoj r trtlna galego povas interkompreni§i sufiêe ma].bone
kun pure norda portugalo, sed preskaü tute ae kun lisbonano, kaj eô povas
okazi ke li pli facile komprenas brazilanon oI sudan portugalon! (Krome,
direndas ke portugaloj §eneral.e ne âatas esti al.paroJ.âtaj latege, êar iii
sentas J.a galegan I.ingvon maldeJ.ikata kaj primitiva karikaturo de J.a por-
tugala, sed..... similan opinion pri malbeleco lenerale havas galegoj ri-
late !a portugalan! ) La du branêoj de tiu komence so].a idiomo. kiu de Ia
to-a §is la t4-a jareento estis la §,ama ambaüflanke de La Miio, sekvis
ekde tiam tute malsamajn vojojn z La portugala lingvo, kiu evoluadis kaj
aparti§adis disde Ia komencà tingvo faral.el.e al J.a tutmonda-ekspansio po-
Iitika, kultura kaj ekonomia de la popolo kiu §in parolis, jetiË en foi-
gesont ekde 1a L6-a jarcento, J.a galegan lingvon, kiu dnme redukti§is aJ.
idiomo de urrn popolo ankrita en sia pasinteco kaj kun Ia rigardo fiJ<sita
aI la kastilia regno aü, poster aI la madrida kortego. Tiel- J.a galega iiis
nura rimedo por ordinaraj komrrnikbezonoj de homoj kiuj havis kroman ling-
vonr^Ia kastilianr por Ia funkcioj de lingwo klera, notaria, ekJ.ezia ktp.
Tio ôi estas Ia dua eI la êefaj stagnokaüzoj de la galega ringvo.
Jen pliaj eroj de J.a ri1atoj inter l.a galega kaj I-a kastiJ.ia lingvoj:
La liriko de I.a gal-ega-portugala slcoJ.o estis kul.trrrata ne nur de siaj pro-
praj parolantoj- (Marteno C6dax, re§o Denizo de Portugalio /i279 1,tLj7
ktp.)r sed aukaü ae J.a kagti1iaj poetoj, kiuj §enerale uzailis J.a gale§an
por siaj lirikaj elverÊi§o5, aum ifi gàrdis ia kastilian por ta ràXontaS
kai didaktikaj verso^kaj prozor ta plej elstaça ekzemplo d,e tia sinteno
estas La kastiJ.ia re§o Alfongo Ia 1o-a, la Sa§ulo (tZ5Z - 1281r), onklo de
re§o Denizo.
ôi.rkaü J.a mezo de Ia LL-a jarceato regreeadis I,a pilgrimoj aL santiagor
dum Kastilio dalre pJ-igravi§is pro sia ekspansio tra J.a aezo kaj gudo en
J.a duoninsulo. êio êi ta3 aliaj kaüzoj portis aI. dekadenco La galegajn
trobadorojnr kiujn ekanstataüis kastiliaj. Paradokse, dun uau plia jareen-

5
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to (dua duono de la 1lr-a kaj unrra duono de 1a 15-a) ].a galega estis wzata
§enerale nur d.e kastilianoj kaj ne plu d,e gaJ'egoj r por Ài.; satiroj 1 deba-
toj, didaktika3oj ktp. aLterne kun sia propra l.ingvo, kio aaskis I [ga-
J"ega-kastiJ-ian skoJ.onrr .
La centraLi:za agado de 1{astiJ.io, impu}sata de J.a Katolikaj Gere§oj1 senti-
§is et Galegio jam fine d.e Ia L5-a jarcento. Fremd.aj homoj estis uomataj
por Ia publil<aj postenoj; i1i parolis la kortegan lingvon kaj tute ne oku-
pi§is pri Ia gaJ.ega. Sekwe, J-a tuta oficial.a dokumentaro estis redaktata
kastilie, kaj la galega lingvo iâis duagrada, apartigita de J.a potencaj
instancoj, de la eivilaj, militistaj kaj rel.igiaj frrnkciuJ.oj. Ni atentut
tamen, ke escepte de J.a reganta kaj al.ta klasoj, de Ia verkistojr-de tiuj
kiuj celis politikan karieron ktp., kiuj êiu3 tuj lingve kastiJ.iiÊir, I.a
al-iaj sociaj klasoj pluparolis galege: kamparanoj, maristoj, metiistoj,
komercistoj ktp., kiuj mal.voJ.vis sian agadon en tiu sama J.ingvo en kiu
ili tion estis farintaj dum Ia mezepoko, tieJ- ke malgraü sia kontakto kun
J-a kastiJ-ia J-ingvo, J.a gal.ega preskàüne estis infJ-uita ae §i. La galega
popolo transfornri§is, dor êr d i S 1 o s a n (l) soeionr êD kiu ].a kas-
tilia rolas kieJ. A-J-ingvo kaj J.a gà1ega redr:ktiêis aJ. B-statusor ekskl.u-
zLve rezervita por la wulgara komunikado.
Fine de ].a 1B-a jarcento aperis novaj cirkonstancoi, kiui, tamenr txê pli-
bonigis l-a staton de Ia galega lingvo. La soci-ekonomiaj movadoj de tiu
epoko infJ.uis ankaü en Ga1egio. UnufJ.anke, Ia kJ.erisma absol.utismo ce1is
disvastigon de kuJ.tr.rro per lerneja sistemo kiu dekomence malvoJ.viâis en
J.a kortega lirrgvo. AJ.ifJ.anke, al'venis tavoloj de enmigrantoj r êefe leon-
anoj kaj kataJ.r.rnoj, kiuj uzis J.a kastiJ.ian J.ingvon en siaj industriigaj
kaj komercaj aktivecoj.
Tra Ia du jarcentoj kiuj pasis de tiam §is or-rn, Ia gal.ego{ prenis kaj plu-
prGnas kontakton kr:n Ia modernaj kulturo.kaj civiJ.izacio §enerale trur per
1a kastiLia lingvol per §i okazas J-a socra suprenr.go, J.a triumfo ea kiu
ajn metio aü kaiiero, Eaj en tiu J.ingwo estas verkitaj êiuj klerigaj aü
studo1ibrojr J.a teatra3oj kiujn gal.egoj êeestas, J.a paroladoj kaj prele-
goj kiujn il.i aüskultas, kaj same okazas en 1a jurnaloj, Ia kinor^Ia ra-
dio, J.a televido .o.r. Anstataü akcepti Ia progreson kaj traduki §in al,
sia propra esprirrrirnedo, la gaJ.ego ntradukasfr sia mem al^la lingva perilo
per kiu J.in atingas tiu progreso. Tiu ôi procezo instal-i§i en fremda ling-
vo estis sufiêe faciJ.e plenumita de Ia al.tkJ.asaj lo§antoj de urboj kaj
urbetoj, sed ne same strkcesis en viJ.a§oj kaj lgkoj, kies anoj havis pli
rnal.al.tan socian kaj ekonomian nivelon. îenis, §enera1e, pri procezo ligi-
ta al la persona socia statuso kaj bonhawo.

En tia malperfekta dulingveco, en^kiu Ia kastilia lingvo grade ekvenkis
I.a sendefendan regionan idiomon, §prucas lingvaj interferojr de kiuj ni
jen priparoJ.as ke1kajn trajtojn:
Kiam galego parolas kastiLie, oni Qenerale konstatas meJ.odio-kurbon tipe
galegan, forte rnalsaman aI- J.a kastiJ.ia: La fonetika porti1o estas Ia ga-
i.s., ,rà I.a kastiU-a; êefe, estas uzata Ia pl.i komplika^galega vokalsis-
teruo, kun sonoj apertaj kaj fermitaj. Oni retrovas sufiêe grandan kvan-
ton da morfologiaj, sintaksaj kaj leksikaj trajtoj de J.a galega lingvo.
(Ekzistas eê speciala malestima nomo por Ia sufiêe ofte aüdata misa kaj
aêa kasti1ia lingvo: trcastrapott.)

La nuna galega 1.ingvo estas preskaü ne infJ.rratal sür la fonetika-fonolo-
gia nive3.o, de Ia kastilia, kaj infJ.uo nur iomete rimarkebJ.as sur Ia mor-
fo-sintaksa nive]-o. Sed ].a kasti1ia inf].uo estas spektak].a sur Ia lekeika
tereno. Ties mal.p1i mal.bona parto estas La enkonduko de kastil.iaj vortoj

( * ) Dum rdr:lingvarf indikas §enerale samgradan regadon de du tingvoj kaj
ties samaiveJ.an, samcelan uzadon, trdigl.osart esprimas ke la A-Ii-ngvo
§.ras pli da prestifio, eetas pl'i bone konata kaj egtas u;zata por La
oficial.aj celojl du.m Ia B-Iingvo estas h.ejma, privata lingvo.
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Jen postuJ-oj de ga].egaj instruistoj (de detstre):
rri.{e aJ. 1a dewigaj translokigoj de instruistojtt,rrNeniu instrtristo sen J.aboro kaj neniu i4fano
sen lernejot, (ambaü en gal.ega J.ingvo), ttôiu in-
struisto err sia landott (en Ia kasti].ia).

tr*Æ

-J4 : i-- { 
..-

|+,,,nuJ i.f, j,{r{-{fr,
- !*^.f i^-,n"'.'* -4 ,:H*, i'. f .'

r 1-""i.--*--'u;i*t-*:

7
por signi La 1".?j1konceptojn kaj ajojn
de ].a moderna civi.].i-
zacio, sed estas tre
grava malbono J.a plu-
raj centoj da kasti-
1iismoj kiuj nêrêcê-
se anstataüas jam
ekzistantajn kaj sâsr-
signifajn ga1egajn
vortojn.
La alveno de romanti-
kismo, kun ties apre-
zado de J.a specifaJoj
de ciu popolo, enkon-
dukis novan sintenon.
Same kie]. en Proven-
cor Katal.unio kaj en
al.iaj J-okoj, kwankam
iorn pli mal.frue (êir-
kaü 1845), en nia re-
giono ek§ermis poezia
kuJ.turado de J.a pro-
pra J.ingvo. La unuaj
F1oraj Ludoj ( rtl6r )
fiksis gravan daton
de^nia J.ingva Renas-
kJ-go (renesanco; J.a

i"1;::.I:"::-:ï i:"-
t-io-kio qo.-ni estas RE-naskiêor por Ia tiarnaj protagonistoj estis nasko
au levo de la galega lingvo aI literatura digno, ôar êe ni Ia situacio es-
tis eê pIl malÈona-ol, eÈzempler êrr Katah:nià: Ne n,.rr nenia modernatempa
galega verko ekzistis, sed eê Ia mezepoka ].irika tradicio estis tute for-gesita, nekonata, kaj nur plurajn jarojn poste oni malkovros J'a ttCancio-
neirosr kiuj gardis la antikvan trezororÀr Ni aldonu ke temis komence pri
romantikisma sinteno: La poetoj verkis galege siajn emociajn literattrra-jojn kaj ..... pluskribadis siajn J-eterojn kastilie!
La decida dato estas 1a jaro LBç|r êïr kiu Rosalla de Castro, êir nun nia
91"i_ altranga-moderna poezia y"î"r^pubJ.ikigis siajn ttGalegajn Kantojntt.
irvanlsam gi.a J-ingvajo estas sufic sargita de kastiJ-iismoj, Eia estetilsa
valideco certigis^1a pluvivon de nia rrRerrurdimentorr, kiun Êi refirmigi.s
per nova ].ibror eô p1i altvalorar rrFoliarr Novatt (f88o). La kastili].ingva
galega literaturisto kaj profesoro GonzaLo ?orente Ballester diras en
sia priskribo d.e Ia verkaro de Rosaljia de Castro, te âia moderneco âul.di-
§as al la fakto ke Êi estis rfJ.a sola hispana verkisto d.e la t9-a jarcento
kiu havis rea1an sperton pri la mal-bonott durn sia vivo suferplena.
Eduardo Pondal- estis la unua kiu, iom poste, okupi§is pri Ia J.ingva pur-
kasteco kaj pliriêigis sian popolvortaron per latinisnô3 kaj helenisâoj.
La tria figuro de tiu baza generacio estas EmanueJ.o Curros Dnrlquez, kiu
enkondr:Icis en sian poetikon 1a socian problemaronr
La proza kulturado de ].a galega ].ingvo komenci§is fine de ].a L9-a jarcen-
to. La defendo de Ia lingvo enr-rr-§ pason post pa3o J-a poJ.itikajn progra-
mojn. En J.a jaro t9o7 oni parolis galege r:nuafoje en nritingo. La fondo de
la t.n. lrl,ingva Fratarort normaligis J.a uzadon de Ia galega en pub1iicaj
olsazoj.
La faktoj komencas akuriruli§i, liaj eê ïlr.lra skizo pri iJ.i bezonus apartan
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studon. La nomoj de Cabanillas, CasteJ.ao, R.isco,
Otero, Cuequeiro, Ferreiro kaj mu1taj al.iaj sinsekve
kaj Ciam pJ.i intense kaj etende riêigas nian jar-
centon per galegaj verkoj de poezio, teatro, romano,
novelo, eseo, fiJ.ozofio, scienco, infana literaturo,
kJ.asika kaj moderna kanto ktp., êu libroforme, Cu
paroJ.e, ê, en Jurnaloj, radio, televido, "ê iom da
kino, atingante nivelojn tre dignajn por kiu ajn
aJ.ia literaturo de iaternacia rango.
Inter 1a jaroj 192o kaj t936 estis-Ia grupo trl\i6str
(ni) kaj ilia sarnnoma revtlo, kiuj êefe direktis Ia
gaJ.egan literaturproduktadon. Inter L936 kaj L95o
estis Ia rrekstera Galegioilr t.e. Ia galega elmigrin-
taro, precipe J.a gal.ega koJ-onio en Àrgentino, kiu
prenis sur sin tiun taskon. Temis pri la jaroj dum
kaj post Ia intercivitana miJ.ito, kiam J.a rrdignarr,
ttpatriotail kaj .... . dewiga sinteno estis paroli Ia
kastilian, rrJ-a J.ingvon de Ia imperiorr. Ekde L95Lr
wenkante paÊon post paÊo êiu5n maJ-facilajojn kaj per
laboro pli kaj p1i ampJ.eksa, estis la eldonejo rrGa-

Ram6n Otero Pedrayo -ê*#*r,, ltj,rj laxiatr kiu sukcesis repor-
* 1BBB ru:. ti aI Ia galega J.ando^Ia

æ prei gravàn pàrtonr êc se
2

ne J.a tuton, de tiu stre- G;.a liii bado.
En tg65 esti§is en Ia sân- Giir, 'ffi!W.+i,Ë{;l tiaga universitato sekcio
pri galega-portugala J.in- gvistiko, kiu publikigas
1a révuon frVerba - Anuario t Galego de FiloLoxllatt. En
tiu êi sekcio estas pre- *"* zentita jam grand.a nombro
da doktoraj icaj licencial T|\ffi ;1ffi$ I tezoj pri gal.ega liugvis-
tilro. Oni verhis I.ibrojn W " ,ffs|,,.'Æ.' - por instrui J.a lingvon;
oni tie faras kursojn pri " , '-ë"1;,,1. %. I galega J-ingvo por Ia ordi-
nara publiko kaj aliajn, Ü , Ei;,,,. % 1 specialajn, por la turuagra-
U.,i j-nstruistoj. ilaldàü I "' ,=- ' aperos Infana Galega Leksi-
I<ono, pluraj libroj ade- - 

ot , kwataj aI Ia Elaza Generala

:ï:::"i.'*ili;rkajn in- I W, srancojn ni devas i,.diki
ôere jenaju prndtoJn: I ifÿ' i
Brr la jaro L976 oni pre- -.4f,.'ffi ffiT $ zentis a} J.a hispana parJ.a-
mento Ia Galegan Statuton, r+:irËçtu-" ' !,: Ir en kiu oni agnoskis J.a kun-
o:licialecorr de l-a galega I ^,__^_^ ^_-.._---.r^ r-..^!:ri^ r^ f-.-rï.,-^ ;A1varo Cr:nqueiroIa i;astiJ-ia en fa publika I *ror. I admi-
nistracio, iiaj oni estis I * 4^i4 | eniion-, -__rr I ,r. lglL I --::-^ciukouta }a clevi:{;rn duliu- l- I gvan
instruadorr en la elenentaj lernejoj. Bedaürrinde, la
eksplod.o de J.a j-ntereivitana miJ.ito abortigis tion ke
rrnuafoje en Ia i.ioderna-Epoko Ia galega estu agnoskita
kiel oficiaJ.a lingvo, êar Ia parlamento jam ne travis
okazon woôdoni pri Ia statuto.
i'ii devas atendi §is Ia âeneral.a Le§o pri Instruado de
la jaro L97o por vidi oficial.e agnoskita J.a eblecon
uzadi - }<vaniçam en maJ-al.ta, tute ne plena grado la
regi-orrajn lingvojn.
En Ia konstitucio aprobita sub Ia nova re§i*o post J'a
morto de Franko (t975), oni principe agnoskas Ia eb-
lecon doni aütonomecon a1 la regionoj kurt, siakaze,
oficial.a uzebleco de J.a respektiva regiona J.ingvo.

Cetso Ennilio Ferreiro (tgti L979)
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Kia estas J.a auna sociJ.ingwistika
situacio? Fakte, tre kompleksa,
kvankam, esence, la galega pluestas
J.a B- kaj Ia kastilia J.a A-Iin.evo
de tiu êi dig.losa socio. Aldoni§as
- nê sen kontraüstaroj - kreskanta
strebado J-evi J-a galegan aJ. Â-sta-
tuso por fini Ia nunan digJ.osecon,
tiel ke J.a kastiJ-ia iQu Ia ri3-atiJ-o
kun aliaj hispanaj popoloj. ôior. êi
ni klarigos resurne. Jen Ia rezultoj
de jusaj enketoj:

En 3o famil.ioj de santiaga kvar-
talo^kaj de proksima wiJ.a§o,
nur êe la vila§aj geavoj (pti
o1 6o-jaraj) konstateblas Sale-
ga unulingveco; en ôiuj al.iaj
grupoj (gepatroj, 5o- - 5o-ja-
raj r kaj gefiloj r 5- 1!-jara$
ekzietas digloseco, kun galega
supemego en I.a v5-Ia§o kaj kas-
ti].ia en ].a urbo. La teoria
avanta§o de la galega kontraü
I.a kasiilia estàs tiompa, ê.t
atentante Ia a§ojn ni konstatas
ke J.a kastilia venkas en 1a ge-
fiJ.a generacio.
76 9û eL 6oo dommastrinoj de Ia
provineo Pontevedro uzas Ia ga-
J.egan pJ.i ofte oI Ia kastiJ.ian
en sia hejma-vivo, ka;i tiu pro-
centaJo al.ti§as aI Br 96 por ko-
munikado kun 3.a genajbaroj.
62 /' gL Bl4 geinstruistoj de Ia
Baza Generala Instruado en ].a

Alfonso Rodriguez
+ 1886 en Rianxo
+ L95o en Bonaero

CASlEI,AO
(Latorunjo)
(Argentino)

santiaga zono aktive kaj pasive.scipovas J.a gal.egan lingvon; 9 % et
ili havas.sufiêajn.konojn por §in instrui; 2, % iur pasive scipowas
âio; 2 /, iln ne scr-povas.

Kvankam Ia galega estas parolata de Bo "/. eJ. Ia preskaü ! milionoj da lo§an-
toj en sia teritorio, t.er êrl Ia nuna regiono nomata Ga3.egio pJ.us Ia okci-
dentaj partoj de Àsturio kaj Leonio, estas fakto ke Ia nuntempaj galegaj
kamparanoj aüdas p1i da oficiaJ.a lingvo o1 da propra en J,a amaskomulrikiloj
kaj en klerigokulturaj okazoj. îieJ- iJ'i vidas sian lingvon obstaklo por
veni aJ- p1i bona v5-vado kaj eê hontas pr+ sia parolmaniero antaü p1i alt-
klasaj homoj. EJ. tio rezultas ke plenumi§o de grand^a aspiro ilia estus
kiel eble plej rapida rnastrado de J.a trsuperalr J.ingwo. Sin trrrdas, do, Ia
konstato ke sen antaüa kaj grarrdskaJ.a eksplikado kaj propagando gvidantaj
aI eduki§o kaj konsciigo àstus tre ma1f.ciJ-e t"3 apànàü l"àu.bfe-re iJ.i,
metite antaü alternatiwon, decidus por ga1.egaJ.ingva lernejo aü t<e iLi mon-
trus estimi sian lingvon kieL periJ.on por supera kuJ.turo.
Paradokse, ni hodiaü lravas sociajn grupojn instaJ-i§intajn en Ia kastilia
lingvo, kiuj ultradefendas Ia gal.egan! Kaj poJ-itikaj part,ioj kiuj antaü
Iro jaroj primokis La galegistojnr nuntempe estas I.a plej akraj defendan-
toj de nia lingvo, kiun iJ.i uzas en êiuj siaj rriti-ngoj, manifestoj, flug-
foJ.ioj.
La novaj generacioj de elementaj instruistoj ricevadas instrrron pri J.a
galega en-siaj studcentrojr tieJ. ke il.i pornr instrr.li kaj eduki la infa-
nojn per êi, kvanJ<am J.a situacio ankoraü ne estas normal.igita kaj mankas
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la necesaj porinfanaj galegal.ingvaj libroj. En preskaü êiq mezgradaj Ii-
ceo'j oni instruas libervolajn J.ernantojn pri Ia galega, kaj, kvankam ne
sen kontraüstaroi, oni plurioke galegaiingve efettivigas ].a ord.iaarajn
kursojn kaj eê ekzamenojn.
La sama fakto, eê pli intenser prêzentifias en Ia universitato: êirkaü 6o %de Ia tuta studentaro-parolas aü klopodas paroli galege, kvankam pJ-ejparto
el ili deweuas eI bur§aj familio{ ne havaniaj Ia gaLegan kiel komunparolan
lingvon. Eâ se en tia sinteno taSi§as politiÈa pràtesior rê ekzistas dubo
ke tio helpas J.a normaligon de Ia galega.
AIia ero de tiu procezo estas Ia entuziasmo de tiuj jr.rnaj pastroj kiuj
predikas kaj malvolwas sian tutan reLigian agadon en Ia galega.
Oni trovas, tamen, ankaü aliajn sintenojn: La forlasismo de homoj instali-
$intaj en bona socia statusor kiuj ne sentas Ia l.ingvan problemon, kiuj ne
vidas en la galega kian ajn bonon kiun oni konservu; J.a pluismo de tiuj
opiniantoj ke la nu.na diglosi-smo estas konservinda: Ia galegan por famiJ.ia
kai ordinara komunikado, por Ia spritaj Sercoj ktp., k.j J.a-tas-tiJ.ian por
Ia ri-Iatoj kulturaj, ekonomiaj, sociaj. Eê oni trowas tiujn kiuj opinias
ke digloseco estas akceptinda, tamen, kun jena 3an§o: Ia galega-p1lgardu
La B-statusonr kai por Ia A-rolo ni uzu J.a..r.. portugal.an lingvon. îiu
êi sinteno estas certe tre minoritata kaj aperaa nur en gnrpo da specia-
listoj pri galega-portugala lingvistiko. Temas pri sufiâe malnova penso-
fluo kiu sporade trovas eÊolr inter ni. Inter ties varioj Êajne troii§as
J-a aspiro^al digloseeo aü Ia tutsimpJ.a engluto.de Ia gatega far J.a pàrtu-
gala aü eê reunui§o ae ra galega kal Ia-nôrda (rre ,ooàrauà) portuga1a. Ne
estas klare êu tiu pensofJ.uo maltravas aü ne ekspJ.icitigas I.a- ekstàrling-
vajn sekvojn de tia eventuala decido kaj agado. - Sur La fono jam menci-
ita de diglosa neklenrLo kiu indiferentas aü nenion komprenas au aspiras
al tuja mastrado de .la rrsuperail lingvo kiu J.in liberigus de l.ia [neutilatl
lingvor ni konstatas eferveskon êe la al.iaj sociaj tavoJ.oj;

La esperoj kaj.-iluzioj de tiuj kiuj opinias ke nia pl.urjarcenta lingva
problemo bal.daü trovi§os fe1iêe solvita.
La timoj kai malkvietoj - eê keJ.kfoja defetismo - de tiuj kiuj vidas
mal.heJ.a nian J.ingvan estontecon nal.graü êiaj Êajnoj.
La kolero de tiuj kiuj timas ke Ia galega fakte normali§os.
La defendantoj de la nuna kastiJ.iema digJ.oseco (ankaü tiuj kiuj vidas
nenioa tnalbonan en la ebleco ke Ia galega mortos pro Ia kastiJ.ia puêo).
La mal.3ato kaj eê kolero de tiuj k*,rj opinias Ia portugaleman tezon
absurdar ^artefaritar nenecesa kaj Ciukaze mortiga por Ia gal.ega, tute
egale, eô se al.imaniere o1 per Ia kastiJ.ia. (Krome, J.aü ilir se oni de-
vus elekti inter Ia du manieroj morti, ja preferindus per J.a kastiLia
lingvo, ôat estas tio J-a pJ.i simpla kaj-nnalplikosta, kun mal.pLi d.a ne
kontroleblaj kai ne dezirataj sekvoj. Laü iLi, oni ja povas kontraüsta-
ri I-a historiajn faktojn, sed ne ignori iJ.in. )

Tiuj kiuj ne klare widas êu estos profitodona La strebado kaj la e1.-
spezoj monajr tempajr laboraj, homaj pgr porti ra garegan J.ingvon al
Ia A-statuso, sed ankaü por pliriêigi- âiuËence J.a regiônan viion, i.â.
ekonomie.
fiuj kiuj dubas êu Ia
Tiuj kiuj asertas he

galega povas vere i§i pfene kultura lingvo.
J.a mal.o jam estas pruvita per J.a f,aktoj.

I

I

Tiuj kiuj opinias ke oni lasu morti l.a^galesaa kaj ke oni direktu I.a
menciitajn strebadon kaj elspezojn aJ. $enerala klerigo per-kastiJ.ia,
en kio tre gravas la akiro de fremdaj lingvoj, ôefe la angla.

ôi..3 êi airo3 kaj opinioj provizas plian ekzemplon de situacio jam konata



el aliaj landoj kaj epokoj. Do, nia studajo poÿas
p1ui.
Post tia ekiza prezento de J.a faktaro ni venas aI
la fina parto: Kiu, kia estu I'a tasko de nia uni-
versitato en f-a nornaliga procezo de 1a galega l.irr
gvo?

Antaü êio, ni §oje korestatas I.a mirindan preskaüan
unuformecon de Ia galega lingvo tra nia tuta regi-
ono, se denaske parolata, fakto kiu estas miraklo,
se ni konaideras I.a longajn jareentojn sen skriba
lingvo-kuLturado. La distingaj trajtoj inter niaj
J.andopartoj estas k1j malrul.taj kaj nefundamentaj,
tieL ke J.a korpreni§o inter homoj de mal.samaj par-
toj estas fakte kompletar - La afero prezenti§as
malsama riLate J.a skribatan J.ingvon kaj La trnovpa-
rol.antojnrr. Post Ia unuaj skribajoj de I.a Renaski-
Eo, en kiuj oni klopodis respeguli Ia popol.an lin-
gvan realon, tieJ. Ia vortostokon kieJ. J.a eliziojnr
Ia fonetikajn asimiJ-i§ojn ktp., Sprucis Ia modoj
krei kl.eran lingvon, kiun oni wolis kieJ. eble pJ.ej
malsama disde Ia subpremanta kasti1ia, kio grade
apartigis Ia artefaritan skriban lingvon disde la
real.a parola. La aütoro3 §enerale ne subrneti§is aI
ortografiaj kaj morfologiaj normoj. La klopodoj
diferenci§i fronte aJ. La subpremanta lingvo pl.i-
malpli konscie forlasigis vortojn komunajn aI tiuj
du tre pareneaj kaj proksimaj lingvoj, kio senigis
la gal.egan de grandega stoko da vortoj kaj nuancoj
kiujn..oni poste klopodis kaj ankoraü klopodas ârr-
stataüigi per elpensajoj, dàformigoj, arÈaismoj,
Iuzismoj (portugatismoj)1 rnrlgarismojr memvola en-
kondrrko de supozataj fonetikaj J.e§oj ktp., tiel
sinkante en tion kion Gartner nomis rfultra-a].ien-
ecott. ôio êi tamen ne ma1heJ.pis Ia aperon de kas-
tiJ.iismoj kaj interferoj. Tiaj hipertipismojr fal.-
saj evoluoj kaj misfaroj originas eI komplekso pri
malsupereco kiun ni devas venki.
La gal.ega J-ingvo trowi§as, do, antaü problemo kiun
ni devas ur§e sol.vi J'aü maniero adekvata at §iapropra spirito. Kaj tio ne estos taüge farebl-ar sê
ni ne lasos J.a solvon en J.a manoj de Ia speeialis-
loj, êar kvankam la l.ingvo estas 5a âies apartena-
3o, ties ptanado kaj plibonigo devas esti farataj
de tiuj kiuj havas kaj Ia rimedojn kaj Ia metodon
tiucelajn kaj kiuj êi-ritate malhavas antaüju§ojn
kaj kompleksojn. La historio de J.a J.ingva planado

tieJ. por etnaj lingvoj kieJ. por interlingvoj
kLare pruvas ke I.a liagvaj specialistoj estas tiuj
kiuj kapabJ.as korekte sol.vi tiajn problemojn per
planado de lingvo kiu prezentu jenajn ecojn: efi-
kivo, ekonomio, fideleco aL sia spirito, klareco,
estetikeco. Feliêer êla nia rmiversitato ni dispo-
aaa tiajn specialistojn.
l$i esperu ke en baldaüa lempo ai vid,os La ofieia-
J.an gàI.egaa Lingroa por §ia uzado ea I.a admiaie-
tracio kaj en J.a iustruado kaj en âi.uj nivel.oj de
La kultura yivo.

TTMIAJ KITNITLOJTT, serio
de krajondesegnajoj
pri bJ.induJ.ojr fari-
taj de Castelao en

Bonaero.
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/t4$onso R. Ca.steLa.o

0a poztzeto
Por^traf,kviligi mian konsciencon
mi jetis mian kuracistan titolon
en 3.a fundon de tirkesto kaj eL-
seoôis aJ.ian rimedon por vivteni
ntj-n. La homoj jam de J.onge ne sci-
is ke rni estis mastro de tiom ti-
minda oficia1a J.icenco; kaj, tarnen,
iunokte oni petis pri miaj servoj.
Ustis d.irnanôo. I'ielkj-oro, Ia drin-
kejmastro, min atepdis Ce mia por-
elo. Li diris ilGonan noktonrr kaj
ei..ploris, kaj tra 1a sj.ngul.toj
J-iaj vortoj eliris tieJ. disprernite,
içe Li nur sulicesis balbuti a]. mi
i(e 1i havas rnortantan filon.
T'iu kompatinda patro min trenadis,
haj ri:i J.asis rnin }<onduki, elrsorci-
te de Ij-a cloloro. Ceteren ja mi
estis titolita huracisto, kaj mi ne
poÿtls do rifuzi! iiaj mi eiihavis
tian deziregon koirrulezi al J.j-, i.?
mi sentis en rnia iirternaJo sprucr.
ian grarldan sciencon ...
Idiam ni atingis Ia domon de i'leIki-
oro, mi sukcésis }iueri§i disde
J.iaj manoj tcaj kun ÊaSiigita af-
lilito konfesis ice rni scias ma].mu].-
Lolrpri rlia kariero:
- Atentu ke jam de muJ.taj jaroj mi
ne vj-zi'ras nralsantrlojn . . r

iiaj tiam I'iel}cioro, streôante siajn
fortojn, Ciris aI mi mallaüte:
-i'iia fiLo ne pJ-u bezonas kuracis-
tojn. ilii ja sclas ke mia porrruleto
r?.e travivos J.a nokton. I(aj Li for-
iras c1e mir sinjoroi J.i foriras,
i;a3l:,iai havas neniun portreton lian!
Âj, ;*i ne estis vokita kieJ. kura-
cisto, sed iriel portretisto, kaj
tuj r;ri sentis arnaran dezirorr ekridL
Por min liberigi de tia malcabra
okazo, iri diris aJ- J.i lce foto pJ.5.
taügus o1 desegnajo, certigis Èe
onj- povas foti nokte kaj, per meta-
do de muJ-taj rezonoj r mi sukcesis
ke l"ielkioro disigu de mi por iri
s"râi fotiston.
La afero estis solwita, kaj mi iris
dormi kr.r:r mil impJ.ikitaj pensoj bo-
Iantaj en la kapo. Kiam mi jam ek-
kaptis J.a dormon, oni frapis mian
pordon. lemis pri Fielkioro:

- La fotistoj diras ke ili ne havas
magnezion!
Kaj tion J.j- diris tremante de angoro,
kun pala viza§o kaj okuloj kvazaü du'
buJ.oj eJ. karno ru§a pro tiom da pJ-o-
rado. Mi neniam vidis homon tiom
disrompitan de doloro. ti petegis,
petegis kaj prenis min je J.a manoj
kaj treais rnin, ka;i J'a mizerulo eJ.-
igadis d.irojn kiuj distranêis mian
Lnt,errlaJorr !

- Kompatu, sinjoro. Du strekoj^viaj
sur paperon, kaj mi povos por ciam
rigard.i 1a viza§eton de mia infano.
Ne J.asu min en mal.I.uno, si-ujoro!
Kj.u harrtrs koron por rifuzillrli prenis
krajonon kaj paperon, kaj tien mi
iris kun Ï.lelkioro, konsentinte fari
J.a portreton de Ia mortanta knabo.
êio estis kvieta kaj ôio estis si-
lenta. Laca lampo prilumis, f1ave,
du hororajn viza$ojn kiuj fJ.aradis
la morton. La infano estis ]-a centro
de tiu mizero de Ia materio. Nenion
diranter mi eks5.dis por desegni tion,
kion vidis rniaj okuJ-oj eJ. tera polvo
kaj nur post keJ.ka tempo sukcesis
adapti[i aI Ia dramo kiuxr mi êeesti-e ,
kaj eê iornete forgesi §in por povi
fervore 1abori kieJ. artisto. Kaj
kiarn Ia desegr..jo estis jam preia,
J.a voCo de l"ieJ.kioro, pJ.igrandigite
de tiom da silento, vrlndis min per
jenaj vortoj:
- Pro Ia anirno de viaj rnortintoi, ne

li.l portretu J.in aI mi! Ne faru aJ.
}i Ia vizagon tia, tieJ. kadavra kaj
ma1§oja !

i'ii konfesas ke reveninte a]- ].a f,eê-
1o mi ne scij.s kion fari kaj nur ek-
reviziis Ia jam faritajn 1iniojn de
Ia portrêto. La silento estis denove
fendita «ie Iiielkioro:
- Vi bone scias kia estis mia lcrrabe-
to. lviemoru, sinjoro, kaj aI mi de-
segnu Iin ridanta.
Subite bonega ideo naski§is aI mi.
i.ii siris Ia desegnajon, koncentris
Ia rigardon sur novan b1ankan pape-
ron kaj desegnis imagan infanorr. FIi
elpensis trer. tre bel.an knabetont
ridetantan an§elon de baroka retablo.
I'li liver5-s Ia desegnaJon kaj forku-
ris; kaj metante Ia piedon sur J.a
straton rni aüais ke oni pJ.oras en J-a
domo. La morto estis veninta.
I'Iun lielkioro konsoladas sin rigar-



dante mian verkon, kiu pendas super
J.ia komodo, kaj êiam diras kun J.a
plej granda sineereco enmonda:

- Multajn fi1ojn mi travis, sed Ia
(ttl.a portretott estas unu el Ia kvin aütooiografiaj notoj kiujn Castelaopublikigis sub la titolo trPeceto3u. êin traaukis et ].a-galega lingvo
Antono Àlonso Nfrfiez kun helpo de Eduardo padrâo. )

pJ.ej beJ.a et êiu3
mortis aI mi. Jen
g1 ne mensogas.
( L922 )

13
estas tiu, kiu
J.ia portreto, ka;i

***13*+***,r
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ËK0NOIIIAJ CIRKONSTANC0J (aaürigo eI pa§o 2)

En 1976, Ga].egio estis J.a hispana âampiono en maizo-produktado z Tlg.5oo
tnnoj ei !.544.9oo de tuta Hispanio. Tamen, I.a ôiu-nàttara rikoJ.tajo es-
tas sufiôe mizera kompare aI aliqj regionoj: Dum 1 galega hektaro produk-
tas nur 1r8 tunojn, en Aragono (êefe Saragoso: 2oo.6oo t) t hektaro donas
516 tunojn! Simi1e koncerne terpomojn: Gal.egio rj.koltas t.2t5.Joo tunojn
eI 5.658.73o t de Hispanio, sed en 1a provinco Burgo oni bezonas nur iom
p1i oI l-a duonon de La tereno por prodr:kti preskaü la saman kvanton. En
Galegio oni kultivas vitojn kaj konatas J.a rrRibeirotr-vino eJ. Orenso kaj
Pontevedro. - Industrio ekstreme malabundas sn }a tuta regiono.

'1.*+l*tt,t*'È
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l<oNlclzË, EL rrrrr
UVIEU. Kiel ETNISMO jam raportis €n tl-ro 2L, en Aeturio okazas preparojpor fondi akademion_pri La astura l.ingvo. Sed, jam Ia rrnuâ kqnsi-
dq kiu devis trakti la antaüproje§ton ellaboritan de tà truttura Departa-mento de Ia proviz,ora aütoaoàia-aütoritato, fiaskis: ef f"-g ..À"Ë; de].a preparkomitato ne 

-. 
â, 

-êeestig ].a kunsidon
7, kaj 1 rifuzis
subskribi Ia an-
taüprojekton.La
a1ia.i 4. eL kiui"ii;r 

-r;-;i;1r.[ 
J" BoIB[G,,}j,ïï:::-3 estas membr<

aü adeptoj de
CONCETU BABLE, YI Nl CONCETT, BABI,EIkonsentis pri ?||rE 

- 

) +- . -(ra teksro kaj pos-§§ I",ti LluLs^4ARcrA-ARIAf
tutas ke r" ro;àIt. IDIW C,/ Garc.ta Cobde 11, Z 

^akademio "rrt".pirr.o, - § 
- 

uvieu ./ ovieao (Âstgriee)! Higpaaio
instigu^kaj disvagtigu la studadon de I.a astura J.ingvo en êiu3 variajojkai ke Êi ewoluigu Ia asturan tiel ke tiu êi 1ingwo povr. servi kiel pfé-
na esprimilo ôiunivel.a. - Kiel informas CONCEYU Èe,Bf.È, J.a reakciu].oj jam
malvolvas intensegan kampanjon kontraü J.a normaligo de la astura 1i:ngvo
utiligant,e grandparte I-a publikajn korm:ni-Iriloja.
Se vi volas odoin d YtJ BABLE fa 1a tenci
de la astura ].in bonvo].u tuj skribia e indikita
adreso I

S I GRAVENVOEREN. De kiam antaü pli o1 tj jaroj la 6 ununicipetoj de Ia
Fur-regiono estis disigitaj de Ia provinco Lie§o kaj

aligitaj al-1a provinco Limburgo, r"oê"i" bruletas Ia fajro. Inter ].a
proksirnurne 6.ooo enlo§antoj ekzistas forta tendenco valoàema kaj meze de
septembro 1979 eksplodis Ia kvereloj: detruitaj montrofenestroj, 3oseo3plensmiritaj de 'rFuroj walonajtt kaj svastikoj (direktitaj kontraü flan-oroilr interbataloj fizikaj kuxr paioj kaj aràstoj. Po1icà abgndegas en
tiu regioneto; restoracioj estas fermitaj de Ia Zo-a §is ].a B-a horoi es-tas c+alpermesitaj publikaj kunvenoj de pri 01 5 personoj.
En alia proplernregiono de Belgio, en la Comines-municipoj de proksimume
Jo.ooo enrogantoj, sudokcidente de J'a frandra Kortrijk, samtempe refra-migis la fajro. Tiuj mr:nieipoj estis - kwazaü interSan[e - afigitaS aIla franclingva provinco Henegovio, maJ.graü I.a ekzisto àe pli-màIpti ror-ta flandra minoritato. îiu.ôi etna grupo nun postulas flaiaratinivanlernejonr icaj nkomprerreblert I.a val.ona ètno lire oeas. Manifestaciôj sub-strelçis ankaü êi tie Ia dan§eregan situacion.

PIZ,O. En aprilo L979 aperis en nEdistudiott (c.p. ZL5, I-56too pisa) ].a
muzika kasedo rr}larêe1a Venos liberlrrr kiu prezentas 12 kantojntradr:hitajn eI J.a eüskera (Z)r Ia kataluna (il Érj la-galega (ai f"3 rê-gistritajn en Ia Internacia Li-ngvo. Akompanas I.a kasedôn 24-pa§a fajere-

to*kun 1a originalaj-kaj tradukaj^tekstoj kaj mallonga errkondrrko (nlc.ya-
zaù necesus pra.vigott). Kantas l{arêela Fasaniç gitariudas êanfrarrko MoIe,violonas kai mandolinas Paola Maola, fJ-utas Karlo Maola, basgitaraa Mar-jo t'lilanr kaj tradukis la tekstojn Renato Korseti. - Lê kased.o, kun Ialsajero, hostas 4.5oo,- J.irojn.

MEIIAN. Responde aL eksplodigo d.e itala monumento far sudtiro],aj ekstre-rnistoj r rrlln italaj similuLoj detruis ].a Andreas-Hofer-mànumenton
en I'-erano. Sa jnas ke italaj sudtirolanoj timas diskriminacion far german-
I-ingr-ulo j lciuj baras la vojon a1 italoj en lernejoj kaj pubLikaj sàrvoj.



Dizk WiLLkommen

t.e. rrnia landorr) jam pasis. La 1-an de
nis la originalon de Ia J.e§o pri (-
|jernnestyre) en }a êefurbo lüuuk
êefministro Anker Jy'rgen- h 

^ 
I

^pri sia neéeesto kaj
J.a groenlandanojn.
samlandanojn en keJ.-
de Ia Laborista
doj oni supozas
de ]-a Siurnut-
de J.a êi-5ara
Siunut estis
poJ.itika batalo
en Groenlando. Gi
aI l.a nova Ie§o, ê..
la maksimr:.mo de ].a
nunaj kondiêoj. Sed
roj de gvidaj membroj
mandon de pJ.ena dis-
gnrndo kaj ties eks-
J-e§o donas veto-raj-
koj: al J.a danoj kaj
noj.
Cefo de J.a groenlan-,

de Groenlando (KalaatdJ.it Nunaat,
majo t97g J.a dana re§ir.o transdo-

15

g Zoe ne,a,nd.a. aütonomio
La unuaj cent tagoj de J.a nova statuso

propra administrado (dane:
O (dane: Godth8b). La dana

sen tre ma]-frue informis
per tio treege.surprizis
Li devis feJ.ibegr sraJn

kaj danaj urbetoj okaze
Tago. En groenlandaj rort-
ke Ii ne Satis Ia venkon

\,eI () (Ie laa gI-l)e.Irlaalr-r^\
fari§is Ia 4o-jara J \
I']OTZFELD. (Lia ger- 1-'

partio dum J.a balotoj
apriJ.o.

J.a ôefportanto de La
por memadministrado

jam J.a unuaj e1di-
tusis denowe ]-a de-
pono pri J.a propra
pluatado. La nova
ton aI ambaü f1an-
aJ. J.a §Ëîrrtanaa-

da memadministrado
pastro Jonathan

mana fami]-ia rromo
vig1aj aktivecoj de

istoj dum pasintaj jar-
eksplikendas per 1a
rrHerrenhut err! -mi s i -
centoj en Groeulan-
pri lernejoj kaj
tiansen; Ia sociajn
Lars EmiJ. Jotransen,
roj groenlandaj
dana parlamento,
ekonomio, kaj Ia
sas pri J.a proble-
etaj J.okoj.
Iom paradoksan rezuJ.-
lando l-a elektoj por
to; E3.ekti§is Finn
de Siurnut, kiu estas
partopreno en Ia Eüropa
prezentas 53 % eL ]-a balo-

do. ) t,Ministrott responsa
kuJ-turo fari§is hre Chris-

aferojn gvidas Moses Olsen.
kiu verve batal-is por J.a afe-

kieJ- groenlanda deputito en 1a
transprenis J-a responson pri J.a

policist,o Anders Andreassen respon-
moj de J.a foraj distriktoj kaj Ia

ton havis en Groen-
Ia Eüropa Parlamen-
LSrnge, Ia kandidato
kontraü groenlanda
Komr:rr.rmaro ! Li re-
tintoj, kiu amplek-

sis nur 35 ?É de I.a balot-rajtintoj. Spite aI Ia nega-
tiva voâdono de J.a granda plimulto de Ia groenlanda
popolo dum referendumo, tiü lando fariQj.s membro de
l.a Eirropa Komunumaro pro La tiama statuso de Groen-
lando kiel dana distriktor -kontraüe aI J-a Feroaj In-
suloj, kiuj same kontraüvoêd.onis kaj restis ekstere
pro sia jam delonge atingita aütonomeco!
(Kp. la artikolojn pri Groenlando en l.a numeroj 14,
16 ta5 tB de ETNTSI'Io. )

*:lttrt,l***t

2.t75.6oo k 2, eI kiuj
nur proksirnu.me 541,.7oo
kmé estas senglaciaj kaj
ties duono estas Io§ata.

En L974 oni taksis
5o.ooo enlo§antojnr
inter kiuj egtas
proksimume 8.ooo

Jonathan Motzfeldt.

Wÿry,lI
Lars Emil Johansen.
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paradizo Swisl.ando. Sed evidente, I.a svisa realo estas ",rfiË"'"ii.f Jaa
Ia akregaj -kvereJ-oj kaj manifestacioj favore aJ' fondo de aova kantono Ju-
raso (aisiÊo ae La francl.i.regva parto de J.a germanJ.irrgva kantono Berno)
indikis ke tute ne regas tia paco. Nun faüti§as pliaj voêoj: Laü 19 tag-
gazeto trFÀI{ LtExpresslr de Neuctrâtel ae 27 to7.L9?9, tuta aro da tutÊtataj
fnnkciu].oj ].evi§as kontraü rr].a germana ].ingwa imperiismort . 95 I ae Ia fe-
deraciaj tekstoj estas redaktataj en J.a germana. Kiam parlanentano paro-
J.as romanêe, neniu tradukisto Laboras kaj I.a parol.anto rêaunas eiajn eI.-
dirojn en Ia ... germana. La ital.J.ingva prezidanto de La serrato, Luigi
Generalil utiJ.igas sian propran l.ingvon nur por rrgravaj dekLarojn, kutime
J.i parolas en Ia ... gérmana.

Sub Ia titoJ.o rrDen Ersten Auguetn ,/Ia unuan de aügustoT Ia gazeto rI'ri-
bune Le Matintr de Lausanne (franc].Ïngva Svislando) f-a-l-an de aügusto
L979 (kiu estas Ia svisa nacia festotago) publicis artiko].eton de Max
Syfrig jen parte reproduktatan en tradr:ko de Jean-Jacquea Lavanchy:
tt ... En Berno, komence de nia jarcento, 1a noraoj de Ia stratoj ant<oraü

.rt.figuri§is sur J.a indikiJ.oj franel.ingwe kaj germanlingve (Juntrergasse =
Rue des GentiJ.ehornr,es /3 strato de ia nouètoi7), lasta konkreta spuro de
iu historia roJ.o jan dElonge forl.asita: util.i kieJ. perilo kaj l.igil.o in-
ter la german- kaj J.a francl.ingva partoj de J.a Konfederacio. La ligito
estas rompita ... Same kieJ- J.a ital.J.ingva Svislando, J.a francJ.ingva Svis-
Iando maJ-ptimulta fari§as pJ.i solêca. §en ko1ektive konscii tion, §i es-
tas, kieJ. neniam antaüe, mal-fermata aI malrapida kaj i66-post-iomas ofte
nevoJ.a supemegado de J.a potenca germanlingva Swis3.ando.
La aJ-ia anekdoto estas muLte pli freSd.ata. Iu germano, kiu akiris I.a ci-
vitanecon en tiêino, estis elektita kieL mrrnicipa parlamentano. lle îêcê-
sas longe precizigi ke Li estis antaüe Lerninta J.a ital.an J.ingvon, La
kutimojn de J.a l.ando, Ia svisan historion kaj nociojn de konstitucia ju-
fo; resumet J.i estis doninta 3-a pruvon de sia perfekta grado de asi-BiLi-
go. Kiam, por l'a urxua fojo, J.i kunsidis en l.a municipa parS.amento, I.i es-
tis ege mirigita malkorrrante La fakton ke La diskutoj estas farataj ger-
nanJ.ingve !

Tio demonstras: 1) La senkonsideron koneerne '!a ita].an ].ingvon flanke de
nnrl.taj germanlingvaj svisoj, kiuj lo§as en Tiêino; 2') l.a mal.fortecon de
I.a rezisto de Ia tiêinanoj kontraü la ekonomia kaj finanoa potenco de La
enmigrantoj de trans Gotardo-monto. ...fl
f,aü ta popoJ.nombrado de L97o en Svislando vivj.s 4.o71.289 german].i'rgvaj
(6414 %r, L.t54.o1o franclingÿaj (r8rr g6), 745.?6o i.ta].li"ngvaj (rrr9 f)
kaj 5o.359 roroaoâlingwaj (or8 $) civitano3.

Arthur Baur en HI"a fenomeao
Svisland,on; nl,a sekreto de

I,a J.ingva paco êe ni konsistas
en tio, ke l.a plimuLto^cedas a3. La nal.p1i-

muLto pl-i da rajtoj oI Êi aritmetike d.erru§.n
lio pli-malpJ.i spegulas La i d e o n kir,ur
havas ankaü Ia eksterLandanoi prl^J.a etna

*{.*rtrl,}****
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NICHARD ÂRÊNSâ

RÀPOA?O DE MET-{ÿIDINTO

ACEOJ
MOFITIGiEJOJ ElU PAFIAGiVAJCI

(Oaürigo eI n-ro Ztl
Eniriute la misiejon memr mi ekflaris la sarnan od.oraôon d.e ehskremeato
kiel en la ttColonj-a Nacionalrr. lie êi, tamen, âi estis eê pfi peaetra. La
indiana kolonio de La misiejo estis elstare clividj-ta per bari].o kiu apar-
tigis la trkristanointt de la trpgganojrr. Dura J-a domaÊoj de La indianoj ês-tis esence nedistingeblaj ambaüflanke d.e J.a bariJ.o, ia rrkristaaart areo ja
havis tegmentitan kromdoraeton, kaj en La upaganarr areo mankis âi.r5 sanita-
rai eblecoj.^k kadr.rlcaj domoj, nekapab1aj protekti kontraü J.a elementoj,
estis anlçau ci tie La el,stara karakterizi].o de indiana vivmaaiero. La in-
terno de la ind.ianaj domaêoj estis, simi1.e aI Ia rtCoLonia Nacionalu, sen
litoj, sed enhavis karbigita3n §tipgjn iiaj rusti§intaja kuirpotojn. Genral-
junulo j r kelkaj mortantaj, kaüris aü kuSis en Ia^rubajo. FIi d,eurandis vi-
rinon urxu-okulanr kiamaniere okazis La difekto. Si ekJ.evis Ia Êultrojn
kai diris.ke estis akcidento. Kiam mi d.em:,ndis, ê,.r Êi petis medicinan pri-
zorgonr 3i gestis malestirue kaj diris ke iii ne havis J.a monor,r kaj ke me-
dicina atento kostas. AJ.ia virinor^evidente en doLoro kaj kuSanta sr.lrtere
en dornaêo, kiam mi demandis, kiaJ. Êi r." petas ruedicinan atenton, respondis
ke gi ne estas havebla.
La viroj en tiu êi mis:-e3o gajnis 1a vi'rrimedojn kieJ- si-nrplaj laboristoj
dum 1Z-hora tago en Ia tanino-fabrikejo. §vidente malgrasegaj kaj rezigain-
taj i3-i penegis pro sakoj de produhtajoj surdorse.
Kiam indiano supozis ke neniu rigardas, J.i keJ.kafoje montris sian d.orson
al vizitant,o por malkovri Ia defroti§ojn kaj ulceretojn kaüzitajn de J.a
§argoj, kiujn J.i portis tagon post tago en J.a f,abriJrejo. UJ.ceri§intaj rrün-
doj ricevis nenian ateaton.
Fabrikejaj salajroj por indianoj ne estis faciJ.e troveblaj, kvankam estis
klarer pro la §enerala nivelo dè malsufiôa nutrad.o, ke i1i estis mal.sufi-
êaj por modera ekzisto-nj.veJ.o. Okaze trsalajrojtt estis anstataüigitaj per
aêa viskio. Ètultajn indianojn mi vidis ebriaj aü komataj sur Ia tero. Unu
indianot kun okuloj glazuritaj pro al.kohol.o, preterpasis lian grupon. Lia
pasmaniero estis-firma kaj lia parolmaniero nur iorn riproêinda. Li diris
te li estas feliêa. La alËonotaJo forviÊis êi,rrr rerne*oion pri lia sufera-
do, kaj tamen li ankoraü povis êrri Ia sturon kaj J.a arbojn. KeJ.kajn minu-
tojn poste J-i kolapsis suteren.
Durn nia vizito ôe rrPuerto Casadotf indiano rnortis proksime aJ. tui. Kiam mi
demandis, ô* oni faros postmortan esplorad.on por lrovi Ia kaüzon de J.ia
morto, oni diris aJ. mi ke indianoj ne rajtas pri postn,ortaj esploradoj.
Krome, diris la oficial-ulojr J.a multeco de indianaj mortoj dum laboro mal.-
permesus finance kaj praktike normalajn postmortajn esploradojn.
La politika kaj religia pureco de la ind.ianoj estas d.irektata de J.a morr.a-
Âinô3. Ili setvis min poi subaüai êiorr konversacion kiun mi havis kun in-
d.iano, rtkristanott aü r§àganoit. iviian demandon, êo Ia eklezio prizorgas tiajn
aferojn kieJ. indianan sanon, mor,.fiino respondis: La pJ.imuJ.to de 1a indj-a-
noj nè po..us pagi êio, sed rigrao*jt'rrrê"3ài estas sei:kostaj aJ. J.a pacien-
to. Mia impreso estas ke Ia monahinoj estas J.a kunigaj personoj inter Ia
pastro, la industrio kaj Ia polico.
La rezervejon direktis pastro de la Saliciano-Fratulâror Li alparolis kel-
kgjn siajn paroÊanojn eir mia êeesto jene: rtSal.utoa, vi nraljuna mensogantort,
au: rrStu1tulo, vi rieevos alian averton de mi'rr Ekzistis wasta pretendo ke
1i raportis ke estas komunistoj tiuj paroÊanoj kiuj Êajnis fari §enon aI
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1a fabritrejo. Tio kio âajnis esti nedisputebla, estis ke tiu ôi misiejo
malobee al }a kutimo de Ia katol.ika eklezio en Paragvajo - mal.permesis in-
clianajn kantojn kaj dancojn kaj ne toleris^-indianajn rel.igiajn ceremoniojn,
eô ne por la rtpaganojfi apartigitaj ma1antaü koncentreja bariJ-o.
I'ti diris aJ- Ia pastro ke-Êokis mi$ l-a sanitaraj kaj san-kondiêaj instala-
3o; de Ia misiejo - ambaüfJ.anke de I.a barilot - tal tenrrigis min Ia kuti-
mo disdoni medikamento, eê lcontraü serpentomordo, i* surbaze de monpago.
La pastro diris ke vivi estas malfaciJ.e kaj medicino a1tpreza kaj ke oni
devas esti pacienca. Ën mia soLa eklc6]6ys en Paragvajo^mi respondis ke Ia
vivo estas sankta kaj ke pacienci pri wivdetruaj kond.iêoj estas ne toJ.ere-
bla! La pastro icapjesis kaj diris ke Ia tuta afero estas tre maJ.§ojiga. Li
estis lnrrbi§inta iiaj aspektis pJ.i a§a o1 Ii vere estis. Kelkaj fàêànioj
de Ia misiejo diris ke 1i ma1sa*3t1 kaj keJ.kaj ke Ii drinkas tro multe. Li
nar3is rralfacile aI sia 1oQe;o, saJr.e rezigna pri realecoj trans l-ia forto.
Estis kJ.oat<o tneze d.e la Éezerwejo en J.a trpaganarr parto. ôir. ft."t*]-s kvar
cloniaêoj koustruitaj parte^el alurninio kaj Stipoj, §aj krrn pecoj de kartono,
juriraloj liaj Cifonoj por stopi J.a pJ.i grandajn breôojn. Foto kir:n mi havas
tlontras tiun ci lokoa krrn 1a aldono de artritoplena virino kiu prowis pre-
tis:i oarr§ajoir ekstere. 3i sidis ekster sia domàêo, proksime a]. arbo kaj
kelkaj braneoj kiuj falis en Ia k].oakon. Vulturo sidis sur unu e1 1a bran-
ôoj -ironte aI 1a virino, J.a dor;raôo kaj ties en1o§antoj.
La 20-an de aügusto ni alver]is per arroea awiadiJ.o en Faro l,ioro en Ia êako.
lii-veturis laü rralbone aran§ita flughaveno, kiu unuavide aspektis kieJ. so-
va§ejo. Preskaü tuj êe nia àlverro, r.i...,rà. flugmaÊino estis êi"taüita de
proksimume 19"^1**1an9j. Ili estis ajoreoj. IIi tuÊis Ia flugmaSinon kaj
alitrocigis aI gi gis fine ili turnis sin a1 la nelcoaatoj kiuj elvenis. Ciu
iirdiano i:,awis ion por rakorrti. I,ii ne povis fari tujan kontakton kun india-
ror âar ni estis pàrternpe apartigita àe l.a ajoreo-interpretisto, kiun ni
kondr:.lcis ku.n ni el la apuda koJ-onio FiJ.adeJ.fia.
Dtune, :iri--parolis kun la mj.siejestro de tiu êi rezerwejo kiu trovi§as ankaü
sub la aütoritato de la i{ovaj-?riboj-}Iisiejo. I.a estrà informis min ke Ii
hawas âirr.aü 2oo ajoreo-ind.iànojn, È" iJ.ia manê"3" estas sufi-êa kaj ke ne
ekzistas sanecoproblemoj inter il-i. Li konsideris 9o '/" eI I.a indianoj kieJ.
kristanojn. Demanditer êu Ia indianoj havas 1iberan reJ.igiaa kaj kuJ.turan
esprimadonr 1i jesis, tamen aldonante: rtSed ni maLpermesas nemoral-ajn kaj
ma1bonajn kantojn. tl

ô:-. ni trovis J.a tro multe okupitajn kiajn ajn d.omaôojn, Iar§e malfermitajn
a1 l-a elementoj kai rnalordaj pro karbigitaj lignaJoj Eaj forJetita3oj, Icaj
ies i*r oliaza serpento. lienie estis sanitaraj instala3oj por indianoj kaj
rl-arr-gr-s erisl(rementoj tiel pike ke Ia odoraêo superis eê tiun de Ia Pastro-
Livio -Far ina-i'lis j.e j o .
Sajnis esti stranga foresto de junuloj: t.lal.pIi oJ. manpleno estis videbJ-a.
lieirirrte a1 nia ajoreo-interpretistor mi estis en rekta kaj amika kontakto
liu:r. la indianoj pgr la cetero de nia vizito, kaj iJ.ia rakonto estis J,a
plei rregatiwa eI îi.rj kiujn ni aüdis. Ili diris ke ili havas nesufiêan iraj
nemangeblan^nutrajou, neniun lcuraciston lcaj neniajn medikamentojn. IJ.i
fro-irtis senCesa:r iiaj malnobligan intermeton koncerne siajn kutinojn. Indi-
ai:ô inforr::is irin ke unu ind.iano rlortis antaü nia aJ.weno, al-ia keJ.kajn se-
,ria.jrioj:.r ai:taüe. Àrabaü - oni diris - restis druu sernajngj seu med.icina pri-
zorgaco.^i';i rigard.is unu el J.a domaôoj kaj^vidis afiaJéton el tero "nlaünelonge sovelitan. Oni diris a'! r:ri ke tio êi estas Ia tombo d.e wiro ente-
rigità antaü kelkaj seurajnoj. ôrr estj,s pl.i pri kiuj mi ne sciis? La inter-
pretisto komurrikis mian demandoa kaj atendis. îrafis min gilento kvazaü
neJ.aütigita timo transilus aJ. ôiu3 Ëeestantoj: La rezeryejestror kiu es-
tis for komence de Ia intervjuo, ekaperis inter La kuni§intaj indianoj kajêi t:.e" intervjuistoj. (81: Àrwesa.sl& Noeus, printeryo-i!}gr-trààr:aie3
Roan U. Orloff-Stonei daürigota en DII{ISHO 25.)
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statuta membrokunveno de ].a INTERIIACIA KOHITAîO POR
ETI-{À, IIBERECO., en Lucerno. La }o-aa de jutio LgZg kol.ek-
ti§is 14 membroj kaj pl.i oI !o gastoj ea la salono uPrivatn
por debati kaj decidi pri l.a mal.J.onga pasinteco de rKnL kaj preeipe pri
Ia egtontaj aktivecoJ. La estraro raportia pri.Ia partopreno de IKEL ea
la rrKontraü-Iuperiiamaj Tagojr en Sabadell (tlatalunio) r pri varbado de
membrojr pri koataktoj prenitaj kun la ambasadoj de Sovetunio, Iraao,
Sirior Irako kaj lurkio ea Boao kaj Berno koncerne La temon de La lucer-
aa fak-kuaverxo (vidu ôi-sube), pri ].a publikigo de du broÊuretoj (rlin-
gÿoj en Eüropotr kaj rtKurdoj, arileaoj xàS aLiaj etnoj inter ra Kàspia,
Nigra kaj Med,iteranea marojtt) kaj pri Ia elnrzo de ET!{ISMO kiel' koruaiki-
1o de IEEL.
I-a membrokunveno akceptis La estrarajn buletgproponojn koncerne 1.979 kaj
198or (La sumoj estae indikitaj en PE§ET0.I, ê* I,a kaso estas administra-
ta en Hispaaio.)

L979

It.5oo, -
trOOO r -
5o@oO1-

5.5oo r -
4rOOO1-

--, -
2rOOO 1 -

1980

5oooo1-
1.toor-
4rOOOl -

1o. ooo r -

4o OOO, -
5.OOO r-

1.. produkto kaj dissendo de broâuroj
2. al.iaj afrankoj
7. anoacoj
4. agado en etnaj regionoj
5. I.g-pago por salonoj en Lucerao
6. 1s-pagoj k.s. en Brest
7. trezerYo

Supozataj nembrokotizoj (4o resp. 6o nembroj)
Bonlravo eI L978 respektive L979

sumo j 22.ogo r- 27.5oor-

17.ooor- 2Toooot-
5.512r- 2.512, -

Saqe estis akceptita I'a propono farita de I'a estraro ke IXEL dum l'a sek-
vantaj 12 monatoj koncentru sian^agadon aI' La problenaro de BR§îONIO.
liucel.e êatu eldonita aparta bro§ureto pri t,iu regiongl ea kiu ohazu f.a
kunveao de sonero 198o. Krome, IKEL produktos loooo ekzemplerojn de La
jam menciita broÊureto nl,ingwoj en Eüroporr.

Fine, Ia membrolsunvêno eLektis jenan estraron:
Prezidanto: Uwe Joachiu Moritz (platêiâo e]. FRG)

Vicprezidantoj: Llibert Puig i Gandia (Xatal-uno eI Hispanio) kai
Renato Corsetti (itato e]. Ita].io)

Sekretario: Franeesc lbâiez i Garcia (tsataluno eL Hispanio)
Kasieto: tl.orenç Martl i Nanclares (kataluno el Hispanio)
La estraro estis konisiita eapJ.ori Ia eblecojn de oenbri§o de IKEL en
fr§.À kâj en AIDMLK.
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Supozeble unu
maôadis la glorigon de la Internacia Lingvo, seà simple uzis iiun êi es-
primiJ-on por trakti gravan prgblemaron, estis Ia publika diskutkunveuo
aran§ita de II(EL la Z-arr^ de aügusto t9?9 pri Ia temo ttKurlloi. armano.i ka-i
a1iaj etno.i inter ].a Kaspia; Nisra ka.i Mediteranea maro.irr.^Ceestis prok-

êeÊ"r d,aaa,
flandra, t'rancar frisa, germana, israela, itala, jida, kataLuna, kroata,

-madjarar nederlauda, platdica, portugala, sloveua, suona, sveda, ugona
kaj vaska).
Renato Corsetti, vicprezidanto nova de IKEL, 4o-minute enkondukis menci-
ante Ia evoluon de la nocio lrnaciott en Ia maÊrekaj J.andoj, kie antaüe
gravis precipe Ia disdivido taü religioj. En J,ç càntro de Ia referajo es-
tisr evideate, la kurda lr:ktado akre reaktual.i§inta pro l.a subremado far.AAI evrqeulel ra rsrt;rrqa rurÉraqo a§re realsEllaJ.f.8alrEa pro Ia suDreBa(lo I

f,omejni-re§iroo kontraü tiu kaj aliaj iranaj -etnoj. (Bf:cfSHO iuformeIa Horn
aperigoÀ J.a Corsetti-referaJoa.)-- fomtletigajn infàrmojn d,onis profeao-
roj §evak (Armenio) faj Kohen-Cedek (IsraeLo) kune kun sialand.aj kol.egoj.
La posta d.isk'uto estis-sufiôe vigJ.a, kvankam - pro Ia rnanko de iempo -ne tiom profunda kaj detaliga kiom oni dezirrsr Unu eI. I'a verre aliritaj
problemoj - geografie jam iomete ekster la kadro estis J.a rajto de Ia

sa rrBoJ dr êr

palestin.troi.
Prr propra sta-
to kieL espri-
pi}o de sia po-
Iitika vol.o et-
IIêo
PJ-urfoje oni
reveuis al, f.a
ciriI-igo de I.a
plej nultaj
aLfabetoj en
Sovetunio. La
denandon pri La
rajtoj de l-atvo
en Armenio kaj
armeno en Lat-
vio ae pJ.u eb-
lis respondi ...
Bedaürinde ne
sekvis la IKEL-
inviton I,a am-
basadoj de La
koncernataj
Êtato5: Sovet-
uni.o, ïrako,
Irano, §irio
kaj î.urkio.

iæJ jn
rn Parco,-iüEE aà t9?9 |

*,tlüotig.

,r, inc de
irir ra
;gl.ltri-
l,rtrcto
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taj LazoJ

€tnismo 9nfiozmiho pzi etnai pzobhemoi
Eldonas kaj Uwe Joachim MORITZ, Feldstr,_ 78, D-519o STOLBERG (FAG),

redaktas; te}. t (49-24ozl 72516, poâtiirkonto z 2J26L2-5o6 Hannower.
ETNIST'IO aperas 7 fojojn jare. Tiu êi estag Ia d.ua numero de 197g.
Jarabono (kalendara jaro):8r-: gn (aü 1o internaciaj respondkuponoj).
Nepre NE sendu êekojn ae1 antaüa interkonsentot Evitu BÂNKÀIN âirojnel eksterlando. Kaze de êeko aü internacia banka iiro mia banko kutime
subtrahas siajn kostojn eI fa lira§o/êeksumo, kaj ETNISMO ..... perdast


