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O Líbano, un pequeno país no ou. 

tro extremo do Mediterráneo, non mais 

grande que Asturias, anque mais pobla

do, morre, desfaise entre loitas intesti

nais fracticidas; dividido en bandos, ca

da quen mais ensañado co outro: cris

tianos e musulmanes, falangistas e pro

gresistas, dr~sos e chiitas, palestinos de 

Arafat e palestinos opostos a Arafat. E 

ó lado deles, xudíos e ~irios qurendo sa

car a mellor tallada posible do conflic

to; e unha forza multinacional "de paz" 

(americanos, ingleses, frances.es e italia

no ), que agora e vai, deixando tras de

les o , cu fcix e de m ortos, no canto dun

la a paz á que nada aportaron. E aín da 

mái , os americanos non queren irse sen 

d ixar saldado o seu "honor", polos 

ataques de que fo ron o bxecto, e deixa

ron a súa mensaxe de morte. 

Df'nde hai anos, día tras día. o Lí

bano veu nos facen do tremer de &rrepio 

coas úas masacres sen sentido, nas que 

non se respetan nen os seres máis indi

fensos. Ó comenzo aínda entendíamos 

o en fren tam en to ·entre falanxistas cris

tianos conservadores e os musulmanes 

progresistas, e mesmo o apoio de xu

d usa uns e palestinos a outros, conver

tindo a súa capital, Beirut, no propio 

campo de batalla. Pero a cousa foise 

complicando e hoxe xa só entendemos 

que un país estase desfacendo. A locura 

da violencia non só esm agou vidas hu,

manas coma se f oran vermes, senón que 

vai facer desaparecer un país, coa com

plicidade -como tantas outras veces- da 
en te allea a el. 

EUSKADI celebra hoxe as súas segunaas 
eleccións lexislativas para o seu Parlamento, 
despois virán as áe Catalunya, Galicia, 
Aragón ... Desde o setenta e nove, participa .. 
ron en cinco consultas electorais, notándose 
progresivamente un incremento dos votos 
nacionalistas frente ós partidos estatais que 
veñen p~rdendo forza nesta nación. 
EUSKAL-HERRIA divídese en sete departa
mentos: catro españoles e tres franceses. Na
varra é o berce áa língoa e da cultura vascas, 
aínda que hoxe esté separada políticamente. 
Desde vello, vasco é aquel qµe fala a súa lín
goa: euskaldún, e Euskal-Herria, como se 
coñece este pobo, tradúcese coma a comuni
dade dos que falan o euskera. . 
OS CASERIOS vascos foron os que alimen
taron o lume das tradicións do pobo. Máis 
de coarenta mil cidadáns deste país traballan 
no agro e gardan a súa língoa, música, depor
tes ... Entre os instrumentos musicais salien
tamos o txistu, a albQca. (que semella, o so
nido da gaita), e o tnk1tnxa ou acordeon pe
queno. Os deportes mais autóctonos son: 
os pelotaris, os morroskos, os levantadores 
de pedras, os leñadores, e os korrikolaris ou 
corredores de campo a traveso. 
O EUSKERA é unha das poucas língoas 
europeas das que non se coñecen as súas 
raigames. E falada por unha cuarta parte dos 
hafütantes da Eusliadi. Foi · moi perseguida 
P.Ola dictadura e hoxe é promovida polas 
1kastolas que desde mil nov,ecentos sesenta 
non só ensinan euskera senón en euskera 
tódalas ramas do saber. 
O GRAN BILBAO que deu e da de comer a 
moitos galegos é un exempro do poder 
económico e industrial deste pobo desde o 
século dezanove, o q_ue foi unido a proble
mas de contaminación, a unha desfeita 
do medio ambiente, e a un amontoamento 
da poboación, chegando nalgún núcleo das 
beiras do :-!.ío Nervión a unha densidade de 
ata doce mil habitantes por km2, como pasa 
en Sestao. · 
"OS ARREPENTIDOS" de ET A, os que 
están dispostos a deixar a súa actividade 
anterior son xa trinta e tres, a maioría 
deles da rama político-militar, -a mitade dos 
que están presos, uns sesenta e cinco-. Da 
rama militar ha1 na cadea uns doscentos 
coarenta e sete, e dos Comandos Autónomos 
Anticapitalistas son vintacinco os presos. 
A ARBORE DE GUERNICA é o s1mbolo 
das libertades vascas. E un carballo sagi:.ado 
baixo o que se xuraban os foros dende a 
época meOieval. En abril do trinta e sete 
a vila foi bombardeada polos avións alemáns 
da lexión "Condor" do exército de Franco. 
Un experimento noxento. · 



Os paxariños do ceo 
nin sementan nin seituran, 
nin gardan pan nos seus hórreos: 
de Deus Ll<'s chega a farlura. 

DEUS, QUE COIDA OS PAXAR!ÑOS, 
TAMEN COIDARA DE NOS; 
OS PAXAROS VALEN MOITO, 
MOITO MAIS VALEMOS NOS. 

,. \s hcrbiñas, todas elas, 
nin fian lá nin traballan, 
,. ¡qu<' bonitiñas medran! 
<' i qu<' al7"<'C<'ndos espallan! 

nEUS, QUE MIRA POLAS HERBAS, 
TAMEN MIRARA POR NOS; 
,. \S HERB!ÑAS VALEN MOITO, 
MOTTO MAIS. VALEMOS NOS. 

O Reino de Deus será 
dr(ender o pan de lodos; 
1¡uc a x<>nle se estime moilo, 
<tll<' haxa paz xusta nos pobos. 

DEUS, QUE NOS QUERE PRA SEMPRE, 
l'ROCUPASE DE NOS; 
,. \S COUSIÑAS VALEN MOITO, 
.HOITO MAIS VALEMOS NOS. 

Domingo octavo 

do tempo ordinario 

A PROVIDENCIA DE DEUS 

Falou Xesús e dixo: 
Ninguén pode s.ervir a dous amos, pois ou terá xen

reira a un e amará ó outro, ou ben atenderá a un e me
nospreciará ó outro. Non podedes servir a Deus e mais ó 
diñeiro. 

Por eso vos digo, non andedes anguriados pola vo
sa vida: que ides comer e que ides beber; nin polo voso 
corpo: qtie ides vestir. ¿Non val máis a vosa vida que a 
mantenza e o voso corpo que o vestido? 

Oll~de para as aves do ceo: nin sementan, nin se~
turan nin recollen nos hórreos, e, con todo, son manti
das polo voso Pai celestial. ¿Non valedes vós máis ca 
elas? E quen de vós por máis que se angurie, pode en
gadir un anaco máis 6 tempo da súa vida? 

E polo vestido ¿por que vos anguriades? Apren
dede dos lirios do campo: cómo medran, e non traba
Ilan, nin fían. E asegúrovos que nin Salomán _en t<;>da a 
súa gloria chegou a vestirse coma un del~s; Po1s ~e a her
biña do campo que hoxe verdexa e manan sera botada 
ó formo, Deus :isí a viste, ¿canto máis non fará por vós 
homes de pouca fe? 

Non andedes anguriados dicindo: "¿que irnos co
mer?" ou "¿que irnos beber?" ou ''t¿que irnos vestir_?". 
Por todas esas cousas andan ang\lriados os que non tenen 
fe· e ben sabe o voso Pai celestial que as precisades. Per
cu'rade primeiro o Reino de Deus e malla súa xusticia, e 
todas esas cousas se vos darán de máis a máis . . Así que 
non vos anguriades polo de mañán; mañán xa traerá a 
súa an·guria. Cada día ten ahondo cos seus pesares. 

(Mateu 6, 24-34) 
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A DECLARACION UNIVERSA 

No nº 7 da revista IRIMIA p11hlicamos algúns dos "Dereitos humanos" proc 
Estados e sobre todo das persoas. lloxe queremos dar a coñecer entre os nosos lec 

Cando f alamos de pobos non nos estamos referindo as vilas nin as aldeas, se1 
pias e diferentes ás dos seus veciños - moita.s veces manifestada nun idioma pro1 
Uo, que teñen tamén un xeito particular de seren, de entenderen a vida e a morte, 

ESCOLMA DOS DEREITOS QUE TEÑEN OS POBOS 

Art. 1° : - Todo pobo ten dereito á existencia. 
Art. 2° : - Todo pobo ten dereito ó respeto da ·· 

úa id ntidadc nacional e cultural. 
Art. 5° : - Todo pobo ten o dereito imprescrip

tible e inali na ble á au todet rminación. E a decidir o 
cu c. tatuto político en completa libertade e sen nen

gunha inxercncia x terior. 
Art. 6° : - Todo pobo ten dereito a se liberar de 

todo asoballamento colonial ou extranxeiro, directo 
ou indirecto, e de tódolos rexímenes racistas. 

Art. 7° : - Todo pobo ten dereito a un réxime de
mocrático que represente ó conxunto de cidadáns, 
en distinción de raza, sexo, crencia ou color, e capaz 

de a egurar o respeto efectivo dos dereitos humáns e 
das libertades fundamentais para todos. 

Art. 8° : - Todo pobo ten dereito e~clusivo so
bor das súas riquezas e dos seus recursos naturais. Ten 
dereito a recuperalos se lle foron expoliados, así co- · 
mo a revisar as indemnizacións inxustamente pagadas. 

Art. 9º : - Todo pobo ten dereito a participar do 
progreso científico e técnico como patrimonio común 
que é da humanidade. 

Art. 10° : - Todo pobo ten dereito a que o seu 
traballo sexa xustamente valorado e a que os inter
cambios in ternacionais se fagan en condicións de 
igualdade e d equidade. 

Art. 1 1 º : - Todo p o t 
sistema económico e social 
o seu propio camiño no des 
pleta libertade e sen inxerer 

Art. 13º : - Todo pob 
lingua, a preservar e a dese 
tribuindo así ó arriquecem 
ni da de. 

Art. 15º : - Todo pob 
lle impoña unha cultura quE 

Art. 16º : - Todo pol 
ción, prote'cción e millora 

Art. 19º : - Cando un I 
ría no seo dun Estado. ter 



Xi:nti: 
~L DO .. S DEREITOS DOS POBOS 

clamados pola O.N.U. no ano 1948 e recoñecidos
7 

pouco a pouco, pola maioría dos 
ctores alguns dos chamados "Dereitos dos pobos'. 
:n~n as grand~s comunidades de ~entes qu_e teñen.unha Historia e unha Cultura pro
p10 -, que tenen unha terra de seu que venen habitando e traballando desde m01 ve-
de comunicár~nse e de amar. 

)O ten dereito a dotarse do 
1 da súa elección e a seguir 
;enrolo económico en com:.:'· 
ncias exteriores. 
Jo ten dereito a falar a súa 
~nvolver a súa cultura con-
1ento da cultura da huma-

>O ten dereito a que non se 
e lle sexa extraña. 
·bo ten dereito á conserva
t do seu medio am ben te. 
pobo constitúe unha mina
n dereito ó respeto da súa 

identidade, das súas tr(!dic1óns, da súa lingua e do 
seu patrimonio cultural. 

Declaración firmada en Arxel o 14 de xullo de 19 76 
por importantes personalidades e por representantes 
de [orzas de liberación que lla propuxeron á O.N. U 
para a súa proclamación oficial. 

UNHA DECLARACION QUE NON GUSTA ÓS 
·PODEROSOS 

O feito de que a O.N.U. aínda nori declarara so
lemnemente aprobados estes dereitos non é por nada 
máis que polo que disgustan ós países ricos. Pensemos 
que o enom1e desentolo industrial das "metrópolis" 
- os grandes imperios modernos con coionias en Afri
ca, Asia, etc .... - foi a costa das materias primas que 
quitaron dos países que tiñan dominados. Hogano 
moitos deses países conseguiron a· independencia po
lítica e teñen gobernos de séu. pero o iTIJperialismo 
segue ben vivo nas cuestións económicaS, e as vellas 
"metrópolis" seguen vivindo das nquezas que mercan 
baratas no terceiro mundo. Mesmo por veces, cando 
os países pobres deciden principiar un camiño de de
senrolo propio. sen venderse ó "imperio", este non 
duda en intervir militarmente e montar gobernos ó 
seu gusto. Así ocurréu realmente no Chile de Allen
de, e así queren os norteamericanos que ocurra en 
Nicaragua. 



O FARRlJQl ' l~O CRÉ QUE DElJ~ TÉN SENSO DO HUM R 

e ecais. - decíamos-, un dos segredos da no violencia do Farruquiño esteña no 
seu senso do humor. Nise senso do humor que non é moito menos coma unha zamarra que 

se quita e se pon según as fases da lúa ou o lado do que veña o vento, senon que nel constitúe 
unha actitude vital, un lubricante nas súas relacións cos demáis e coa natureza, unha postura 
frente á vida lonxe de extremismos e de absolutismos. 

E máis dunha vez tén matinado o Farruquiño en por que a relixión e o humor se teñen 
levado tan mal. En certa ocasión preguntoulle ó seu crego: 

-Oíu, señor cura. le Deus nunca rí, non sí? 
O crego, sempre moi serio el, respondeul le: 
-Non! Porque a risa é a expresión dun desorde e en Deus endexamais hai desorde. 
- ·iAi, pof isa!, -limitouse a comentar o Farruquiño, e seguíu o crego: 
-Ademais a risa desfigura as feizóns do rsotro humano, imaxe de Deus, e induce ó trabu-

camento. Que se seipa, Xesuscristo nunca ríu e Samartiño, o patrón da nasa parroquia, tampou
co. 

- iAi, por isa!, -volveu a comentar o Farruquiño-. É que como eu teño escoitado que o 
rir astra é medicinab~e nalgúns casos; e como tamén, doutra banda vostedes din que Deus e 
ledicia ... 

-A ledicia, -adotrinou o crego-, sintese por dentro; é unha virtude, e non fai falla 
expresala con gargalladas nin brincos rebuldeiros. 

-Está ben, sí, se~or. llago é por iso polo que vostedes cando predican se poñen sempre 
tan serios e polo que disque deben vestir de mouro coma se sempre andivesen de loito? 

O crego debeuse ver un chisco apurado e botou mán da súa autoridade na materia para 
vencer, anque non convencese moito. 

-Farruquiño. ti cambias de medio na túa argumentación.- Mezcla-las causas-. Non estás 
capacitado para levar estas conversas. 

-E pois terá razón, si señor ... Se vostede o di, por algo será. 
Entón, lembrou que a el non lle é doado separa-lo seu senso do humor dos seus conven

cimentos relixiosos, e pensou se por aí non cometerla pecado unha vez que se lle escapou unha 
das súas humoradas, mentres escoitaba nunha misión un sermón sobre as verdades eternas, no 
que o predicador amasaba unha certa violencia facilitada polo altísimo estrado desde o que 
falaba. ' · 

Decía aquel predicador, coas máns encrespadas, o entrecello fruncido, os ollas fóra das 
furadas e a voz duas octavas subida: 

'*lEstais preparados. amadlsimos hermanos. para el inminente examen del juicio final? 
iNo, amadísimos hermanos, no estáis preparados! i iNo!!" 

O Farruquiño, en voz moi baixa, tapada polos berros do predicador que resoaban en toda 
a igrexa, cuchicheoulle ó que tiña é lado: 

-Pois mira, eu, se non estamos preparados, preséntome.para setembro e xa está. 
· X.M. Carballo 

il'ASSA ÜOU-
11~() TIO 1 
l VAS CoHsR-
NC. o eoco? 



.ACA=tOn 
A LINGUA É O NOSO ESCUDO 

Toda lingua é expresión dunha cultura. Des te modo o idioma galego é a expresión da 
nosa cultura. Durante toda a Idade Media o galego foi a única lingua do Reino de Galicla. Pe
ro a partir do século XV o galego empezará a quedar relegado a unha lingua falada :;en cu1ti
vo literario, sendo sustituida polo castelán. Esta situación de diglosia (chám.ase así a aquela 
situación de dúas linguas en contacto,- das cales unba delas é considerada como lingua alt.a e 
utilizada na comunicación formal: literatura, relixión, ensino, etc_; e a outra considérase co
mo lingua baixa, usada única.mente nas conversas de carácter non formal ou familiar) conti
nuará ata o século XX. A partir deste momento a situación diglósica convértese nunha·situa
ción de conflicto lingüístico ó rexeitaren os intelectuais e o pobo galego a marxinación e dis
criminación da súa lingua, e propoñe-la súa total normalización. 

Unha das mentes máis lúcidas que levantou a súa voz na defensa do noso idioma foi 
Castelao. Pois ben, para que comprendámo-la importancia do idioma respecto á comunidade, 
o autor preséntano-lo seguinte ·exemplo: 

"¿Que diríamos se o Estado mandase derruba-lo Pórtico da Gloria? Po~ eu 
digo que o noso idioma é unba obra de alrte mil veces superior á obra de 
mestre Mateos. Creouna o xenio inviolable do noso pobo e labrouna o 
amor, adore a ledicia de moitísimas xeneracións. Unha lingua é máis que 
unha obra de arte; é matriz inagotable de obras de arte". 

Así pois a lingua é un dos aspectos que máis. nos identifica como pobo. De feito, a pe
sar dos impedimentos e das prohibicións que os diferentes rexímenes cent ralistac; exerceron 
sobre o galego, este idioma non morreu, segue vivo gracias á fidelidade dos nosos lab:regos, 
mariñeiros, comerciantes,. artesáns, etc. que nunca desertaron da lingua dos seus antergos. 

Hoxe en día o galego vai invadindo progresivamente tódolos campos, pero, paralela-
, mente a este avance, tamén se nota a acción desgaleguizadora levada a cabo por moitos pais 

sobre os seus fillos nos ambientes rurais. Calquera pode ve-lo feito: moitos matrimonios que 
entre sí empregan únicamente o galego, cando se dirixen ós fillos botan man do casteláIL A 
razón é ben sinxela: tal actitude responde a un desexo de elevación da súa posición social. Se 
os das clases superiores, por unha serie de razóns, falan castelán, para estar perto deles hai 
que acepta-los seus modos e un deles é o abandono da propia lingua Este proceso condúce
nos a unha actitude de autoodio ou autoxenreira, especie de vergoña ou odio que senten cara 
sí mesmos frente ó colonizador. 

Nesta situación de conflicto lingüístico a muller compórtase de modo distqito ó home, 
apoptando normalmente unha actitude máis favorable ó idioma dominante. E ela, sobre 
todo, a que lles inculca ós fillos o castelán, porque desexa que entren de cont.ado na clase 
superior á que ela non tivo acceso. 

Ante este feíto, cómpre concienciarnos da importancia do galego como lingua á mesma 
altura das demais, pois como afirma a Unesco: 

"Nada hai na estructura dunha lingua que lle impida convertirse en vehículo da civili
zación moderna". 

Por outra parte hai xente que pensa que o galego é un idioma máis bruto có castelán, 
sen ter en conta que as elegancias e finezas non son atributos d~ linguas senón das persoas. 

En canto ó número de falantes que moitos toman como pretexto, pasa o mesmo coa 
e~tensión dos pa{ses. Un país non é tanto máis importante cantos máis quilómetros teña; a 
súa importancia mídese atendendo a outras cousas. 

Así pois, debemos liberamos dos prexuicios e concederlle ó galego a categoría que 
lle corresponde. 

MacaArea 
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" ~ " ~ ~ ~ 
SS Morreu o xefe de Rusia Coa pobreza e aínda miseria )S 
~~ e xa teñen mando novo: acabou o comunismo, ~~ 
\S todo se amaña no cumio puideron estudiar todos, SS 
~~ sen teren en conta ó pobo. finou o analfabetismo. ~~ 
SS S~ 
~~ Un ha revolución "roxa" O avance do progreso ~~ 

· SS -xa vai pra se ten ta anos- foi un feito tan fecundo S~ 
~~ chimpou ó Zar, pouco amigo que hoxe o imperio ruso ~~ . 
SS para os tlereitos humanos. é o segundo do mundo. . SS 
~ ~ 
~~ Na Rusia ''branca" dos zares Mais os dictadores deron ~~ 
SS eran moitos os abusos: marte á liberdade cedo, SS 

~~ fixose Lenin marxi.sta e hoxe moitos rusos viven ~~ 
SS convencendo a moitos rusos. anguriados polo medo. SS 
~ ~ · 
~ ~ 
\ ,, . . s~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

O EGREXIO SEÑOR ERA UN CHISCO ESGREVIO 

Ben sabedes que os 
italianos chaman "fuori se
rie" (fora de serie) a un 
producto fabrica90 de mo
do especial, non en se
rie. E se supoñemos (mal 
suposto) que os humanos 
sexamos un rebaño (mal 
suposto, porque un home · 
non é unha ovella), entón 
habería persoas "fora do 
rebaño", que en latín se di 
"ex grege", f óra da grei. 
Así escoitamos que "o e
grexio Cervantes e a egre
lCÍa Rosalía" foron perso-

nalidades ·da literatura, 
porque escribiruu dun xei
to fóra do común. 

O malo é c~do sen
timos falar dun esgrevio 
escritor, porque entón te
rnos que pensar que o po
bre ten a pluma esgallada 
e escribe algo áspero ou 
ríspido. Porque iso signi
fica en galego esa palabra 
disque de procedencia 
xermánica e non latina, 
que deixaron aquí os es
grevios suevos, bárbaros 
e.les pero sen deixar de ser 
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egrexio. máis dun deles. 
O millo, por exem

plo, é un pan esgrevio por
que, ó conter moito farelo, 
resulta duro ó padal. E a 
xente galega chama esgre
vio a un monte cando é á
rido. O que non quita que 
algúns señores que se eren · 
moi importantes e egrexios 
non deixen de ser unha mi
guiña esgrevios por nos 
consideraren ós demais 
parte do re baño e té re ns e 
eles por superiores. ¡Alá .-
eles! · 
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