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GUATEMALA 

Hoxe non falamos de Nicaragua 
coa súa humanísima revolución cons
tantemente amenazada por Nortea
mérica, nin de El Salvador onde a 
gerrilla non é contra os pobres como 
en Nicaragua senon dos pobres cansos 
de soportar o asoballo. Hoxe talamos 
de Guatemala país veciño dos anterio
res, tamén na América Central, e que 
está padecendo con enorme asaña
mento a violencia das sucesivas dicta
du.ras que se suceden nos seus gober
nos. Hai quince días o goberno espa
ñol reanu(f,ou as re la ció ns diplom áti
cas con este país rotas polo asalto que 
o exército guatemalteco fixo á embai
xada española. Nese asalto morreron 
unhas 30 persoas refuxiadas nela. 

Según informes que nos chegan da 
Comisión de Dereitos Humanos de 
Guatemala, con Delegación en Ma
drid, nos catro primeiros meses deste 
ano, e referíndose só á capital do país, 
foron detidos ilegal e arbitrariamente 
máis de 3.000 persoas. Desde 1963 
téñense denunciado 35.000 casos de 
desaparición forzada e involuntaria 
dos que non se recibiu resposta satis
factoria. Os asasinatos de campesinos 
polas tropas do exército sucédense 
implacablemente co pretexto de que 
acobillan ós guerrilleiros. pero en rea
lidade para que non cheguen a selo. 

¿De que serve talar desto en IRI
MIA? Facém olo non só para dar a co
ñecer unha realidade sanguenta; ta
mén para que saibamos ser solidarios 
coa loita pola liberación dese país e o 
respeto polos dereitos humanos. Po-

. dedes mandar as vosas axudas (cartos, 
sellos sen usar) a "Comisión de Derei
tos Humanos de Guatemala. Villalar,3 
Madrid 1: Pero tamén para que coñe
cendo ata onde chega a violencia nos 

faigamos máis facedor~s de paz, a pa
ra que descubramos cales son os mé
todos do hipócrita Reagan que non 
para de invocar a Deus e á libertade 
men tres apoia e protexe, cando non 
pon, a gobernos asasinos. É outra das 
caras do gran Capital: a do paro, a 
dos m isís, a do crecem en to da delin
cuencia, non son as únicas. : 

O SAN FROILAN ECOLOXISTA que se 
celebra estes días en Lugo, como San Fran
cisco foi amigo do lobo con quen camiñaba 
a miudo. Mentras . a capital o celebra con 
moito orgullo, a súa provincia está liada 
nunha polémica entre gandeiros e ecoloxis
tas por mor dos estragos que anda facendo o 
lobo na gandeiría que vive ceibe no monte, 

· e as batidas que se organizan contra el para 
evitar eses estragos. 

O CASTIÑEIRO foi o protagonista dun 
congreso de estudos no Centro de 1 nvestiga
ción Forestal de Lourizán (Pontevedra). É 
unha das árbores chamadas autóctonas do 
noso país e que pode extinguirse ante espe
cies máis productivas como o pino e o euca- · 
liptus. 

88 PENAS DE MORTE leva firmadas 
Bob Graham, gobernador do Estado de Flo
rida (Estados Unidos), · r:io que leva de man
dato. Todo un record. O último executado, 
James Henry, morreu berrando: "Son ino
cente~'. A dúbida dá arrepio. 

AS DUAS CENTAS MILLAS de dominio 
marino por parte dos Estados, como zona· 
exclusiva para a pesca, é un feito moi recen
te que data dos anos setenta. Antes.eran só 
doce millas. Agora o chamadQ ºmar territo
rial" de 220 millas só é libre para navegar, 
non para pescar. Alén das dúas centas millas 
está a alta mar que se considera patrimonio 
de toda a humanidade con tódolos seus re
cursos. Pero falta aínda a autoridade que re
gule o seu uso ~segurando que sexa sempre 
pacifista. 
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OS QUE PERDEN O NOME 

A comunidade non é para min. 
A parroquia .non é para min. 
O cargo non é para min. 

Non importa que eu medre, 
que o meu nome reciba honores, 
que o meu recordo perdure 
nas memorias dos veciños. 

Eu non son dono de ninguén 
para atribuirme sobor del 
nin siquera a gloria de servilo. 

O derradeiro acto de dominio 
sobre un irmán necesitado 
será que eu medre 
á conta do servicio que lle preste. 

Eu estou na comunidade, 
na parroquia ou no cargo, 
para servir, 
para servir e desaparecer. 

O que importa é 
que a miña comunidade medre, 
que deo froitos de xusticia, 
para gloria de Deus 
que a mimou cos seus coidados, 
e para proveito da xente toda. 

Así fixeron moitos dos nosos 
que perderon o nome na parroquia, 
e deixárono-lo herdo 
dunha viña traba/lada. 
onde florece 
o pan de cada día 
compangado 
coas viandas. da paz, 
do xusticio e do verdode. 

·-...,/ : 
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Domingo v intesete 
do tempo ordinario 

PARABOLA DOS VIÑATEIROS 

Dixo Xesús unha vez: 
- Escoitade outra parábola: Había unha vez 

un propietario que plantou u~a .viña; rodeouna 
cun balado, cavou nela un lagar e construiu un 
caseto para o garda. Logo, arrendoulla a UDS vi
ñateiros e marchou para lonxe. 

Cando chegou o tempo da vendima, enviou 
os seus ·criados ós Viñateiros, para cobra-las ren
tas. Pero os viñateiros agardáronos, e a un zorre
gáronlle, a outro matárono e a outro apedrexá
rono. De novo mandou outros criados, máis nu
merosos; pero tratáronos do mesmo xeito. 

·Por último, envioulles 6 se'u propio filio, di
cíndose: "Hano respetar". Pero os viñateiros, 6 
veren ó filio, comentaron: "Este é o herdeiro; 
veña, matémolo, e será nosa a herencia". E aga
rrándoo, botárono fora da viña, e matárono. 

Cando veña, pois, o propietario da viña, ¿que 
fará cos viñateiros? 

Respondéi;onlle: 
- · A . eses malvados fara os morrer de mala 

morte, e arredaralle a viña a outros viñateiros, 
que lle paguen as rendas no seu tempo. 

Díxolles en tón Xesús: 
- ¿Seica · non lestes nunca na Escritura: 
"A pedra que desbotaron os canteiros 
é agora a pedra angular: 
obra é do Sefior, 
¡que regalía para n'l>S!" . 

Por eso vos digo: quitarásevos a vós o Reino 
de Deus, e dar~elle a 1Dl pobo que produza bos 
froitos!. 

(Mateu 21, 33-43) 
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GUIEIROS DE 

VICENTE RISCO · E A 'X 
O pasado 30 de Setemhro celehráhase en Galicia, con impo1 

CENTE RIS :CO~ un galego a quena lingua, a cultura e a nación galeg 
Risco e "N ós" 
Xunto con Castelao (político e artista) e Otero Pedra

yo (historiador e escritor) forma o núcleo fundamental da 
chamada "Xeneración Nós ", que mesmo foi chamada por 
algúns "Xeneración de Risco", pola importancia que tivo 
nela este home. Outros nomes destacados deste grupo fo
ron: Florentino Cuevi//as (arqueólogo, ou sexa, estudoso 
dos restos históricos, no seu caso da nosa Terra), Xoán V. 
Vlquelra (filósofo, ou sexa, pensador), Antón Vi/lar Ponte 
(político· e xornalista, do que xa ternos talado en 1 R IMIA, 
como creador das "lrmandades da Fala") e tamén o gran 
poeta Ramón Cabani//as. 

Esta xeneración de galegas chámase así porque o gru
po tomou corpo arredor dunha revista -o meirande expo
nente do periodismo galego- que se chamou "Nós", re
vista que cumpl iu un papel fundamental no renacemento 
da cultura galega e no soerguemento da conciencia de Ga
licia como pobo. Os seus homes · tentaron erguer Galicia 
(o pobo, a terra e a cultura) da situación de asoballamen
to e desprecio no que se atopaba. No seu manifesto xene
racional, aparecido no primeiro número da revista o ano 
1920, din cousas coma éstas: 

"Nós" é a ansia que hoxe sente Galicia de vivir de no
vo, de vqltar ó seu verdadeiro e inmorrente ser ... Ten 
unha fe cega, absoluta e inquebrantable na vitalidade 
no xenio da nosa Raza Galega ... 
"Ha ser un estudio de tódolos valores galegos ... a re
presentación no mundo da persoalidade galega ... a 
afirmación para sempre do verdadeiro ser de Galicia". 

Estes homes amaron á súa nai Galicia con tódala súa al
ma, foron políticamente nacionalistas, e fondamente ga
leguistas, loitando por defender e erguer a lingua, a cultu
ra e o pobo galego .. 

Algúns datos 
Vicente Martínez Risco naceu o 30 de Setembro de 

1884 en Ourense. Fixo os seus primeiros estudos nesta ci
dade. Estudou logo Dereito na Universidade de Santiago e 
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Maxisterio en Madrid. En 1919 
como funcionario primeiro e co 
Maxisterio de Ourense despois. 

Nestes primeiros anos da s 
persoa pouco amante da súa TE 
danzas "universais", máis interes 
no Oriente (gran coñecedor da 
dia), que pola do seu país. Pero, 
entra en contacto con homes 
Diéguez e prodúcese nel unha e 
~ando no movemento galeguisté 
tre indiscutible e ideólogo (ar 

Con outros amigos funda er 
que será o seu director 6 longo 
rou. Logo chegará a acadar or rr 
lrmandades da Fala. Pero coa 
menzan as súas desavenencias ce 
mando vieiros poh'ticos distintos 
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volta a Gal icia, exercendo 
1mo profesor na Escola de 

úa vida, Risco fora unha 
!rra, mergullado en inque
.ado pola cultura do lonxa
relixión e a cultura da 1 n
xa de profesor en Ourense, 
galeguistas como Lousada 
:onversión. Así, vaise inte-
1 do que chegará a ser mes
·tellador do pensamento). 
1 1920 a revista "N ós", da 
' dos· 145 números que du-
1áis importantes postos nas 
chegada da República co-

1 movemento galeguista, to
; ós dos s~s amigos Caste-

lao e Otero Pedrayo. Estas desavenencias rematarán coa súa 
desvinculación total do galeguismo tras da Guerra Civil. No 
exilio, Caste!ao dille a Otero Pedreyo unha ben eispresiva 
frase sobre este Risco:"Cando volva a Galicia e atope a Ris
co, doille unha labazada e cúspolle nun ollo ... pero des
pois recolloonos brazos, ergoo e doille unha aperta, e póño
me a chorar con el, porque idebémolle tanto! 

Así, só e incomprendido morreu no ano 1963 11 0 seu 
~~~- 1 

A obra de Risco 
Este é Risco, un home contradictorio, admirado por 

moitos e incomprendido e despreciado por algúns. Pero 
non deixa de ser un home grande, moi grande, a quen Gali
cia lle debe moito, pois regaloulle o mellor dél, e deixounos 
para tódolos galegos unha enorme aportación que enrique
ceu ·a nosa Galicia. 

Foi un gran estudoso da nosa Terra, dende os campos 
máis diversos: historia, etnografía, filosofía, poli'tica, litera
tura, arte, etc. Destaca sobor de todo como etnógrafo (es
tudoso dos costumes e o folklore) e historiador. No primei
ro campo deixounos a súa uEtnografía galega. Cultura espi
ritual", e un gran número de artigos sobor de todo na re~is
ta "N6s"; destaca entre eles "O sentimento da.Terra na Ra
za Galega". En historia escribiu: "Historia de Galicia". 
"Elementos de metodologi'a de la Hís oria", "Historia de 
los judíos", etc. 

Importancia capital ten a súa obra política, como diri
xente galeguista, e sobre todo como teórico, escribindo a 
''Teoría do nacionalismo galego": Risco critica o centralis
mo uniformante que aniquila os pobos e di que o naciona
lismo é a única salvación para Galicia: "ser nacionalista é 
querer espertar a alma do pobo". Tamén nos deixou unha 
serie de obras de literatura, así novelas como "O porco de 
pe", "A coutada", "La puerta de paja", etc. 

Nós ternos que saber ver o moito bon que nos de¡.xou, 
disculpando as contradiccións da súa vida, froito da debili
dade humán, da que nin!J,lén está alleo. 



l(llMON DE LOENT/11 
Ramón de· Loen tia foi un deses célebres persoaxes da Terra Chá, mere

cen te de que a súa memoria perviva durante varias xeneracións. 
A súa principal ocupación nos días de por entre semana era escoitar de 

que lado senti'a estoupar algún foguete. Tan presto oía un estoupido, botába
se a andar naquela dirección sen perda de tempo para que na festa non hoube
se lugar a que ninguén botase en falta a súa presencia. 

Costeábase os gastos de desplazamento e manutención facendo os bura
tos para emplazamento.das "ruedas" de pirotecnia. 

Pero os ingresos que podían provirlle por este concepto non abondaban 
para os seus cativos gastos de cada día. Por i~o tiña como fontes suplemen
tarias o tennar das cabalerias nas feiras para quen tiña a ben chamalo. 
. No asunto de termar das cabalerias andaba sempre á revengueita con Be

nito o Tolo, que lle facla moita competencia. En case tódalas feiras leaban. E 
gañaba o que leaba na casa: Ramón de Loentia en Ribeiras do Lea e Benito o 
Tolo en Castro de Rei. 

Aínda é hoxe o dia, moitos anos despois de morreren ámbolos dous, en 
que siguen discutindo as xentes máis asisadas da bisbarra sobre se verdadei.ra
mente sen'an. tolos, se se pasarían de listos ou se virian ó mundo antes de tem
po por .un erro da Natureza. 

Eu teño para min que, cando menos Ramón de Loentia, tolo non era, e 
se non xuzgade vós mesmos. · 

En certa ocasión ofreceulle o boticario de Castro un traxe de corte en 
bon uso se lle apañaba os croios de entre o horto. Púxose a apañar Ramón 
moi disposto, que un traxe non se gaña tódolos días; pero tan presto encheu 
un cesto, veulle o trasacordo e pedi'u proba-lo traxe por se en éaso non era da 
súa talla. Accedeu o boticario ben seguro de que lle asentaría mesmamente 
como feito de encarga. 

Tan presto Ramón tivo o traxe posto pegou unha reviravolta .e exclamou: 
- Don Manolo, un home con este traxe non apaña croios! 
Non só non apañou máis, senón que nin tan · siquera valeirou o cesto. 

Juonxouse andando con moita autoridade e con moita razón; que o boticario 
puñera aquel traxe máis dunha vez e non apañara os croios do seu propio hor
to. 

X.M. CARBALLO 



A CA:tOn do Lumc 
ENSINO:¿GALICIA NA VIA MORTA? 

Dúas novidades importantes: unha 
primeira que tanto a pais coma a 
alumnos Hes vai caer moi ben: O Mi~ 
nisterio de Educación prohibiu, a ni- ; 

· vel estatal, que os mestres e profeso- · 
res Hes poñan ós alumnos "deberes,, 
para faceren fóra do colexio. ¡Os· ~e
beres! Nefasta palabra coa que o neno 
se vía amenazado cando1, á volta das 
clases, quería poñerse a xogar ou a ve
los dibuxos animados. E máis nefasta 
ainda se cabe para os pais que tiñan . 
que botarlles unha man, sen saber, ás 
veces, de que ía a cousa (por dentro 
-e por fóra moitas veces- pensaban: e 
logo ¿5 ou 6 horas que botan os ne
nes do EXB na escola e 6 ou 7 que 
pasan os de BUP non serán ahondas; 
que fan os profesores?· Pois, aleluia! 
Acabáronse os deberes. A traballar no 
"cole" e despois a brincar e distraerse 
que tamén é necesario. . · 

Unha segunda, esta grata a nenos e ' 
pais, pero a gr e para os pro fes ores, é a 
disposición de que os alumnos e os 

seus pais poderán reclamar contra as 
avaliacións negativas que acadan nas 
distintas avaliacións ordinarias 6 lon
do do ano e mesmo contra as califica
cións definitivas de xuño e setembro. 
¡Aleluia! tamén por esta norma. 
Obrigará ós "profes,,. a xulgar con 
máis tino, . se cabe, invitando a pais e 
aluII\nos á defensa democrática dos 
seus :dereitos. 

P~ro en Galicia nada . de nada. Por 
decisión da Consellería de Educación, 
non terá efecto a primeira e hai moi
tas dúbidas de que se aplique _a segun
da. ¿Por que? ¡Misteriosi do nos.o Go
berno autonómico! ¿Serán rn6ns po
líticas? Non sería nada novo; xa que 
outras medidas de Madrid (coma ex
perimenta-la futura reforma de EXB e 
BUP, o tacógrafo nos autobuses esco
lares, etc) foron rexeitadas aquí. Pare
ce un tan to f orte facer depender das 
liortas dos partidos o posible avance e 
posta ó día de algo tan vital coma o 
ensino. ¿ Ou . serán razons pedagóxi
cas? ¿Será que en Madrid non saben 

.._.,.,...~~-o('!'~----.:~~~~"'"• por onde andan e que o mellor, o 
roáis seguro é face-lo de sempre, xa 

~.J"~.ir• que a cousa anda ben? 
O feito está aí. Agora córhpre pen

sar sobre el. ¿Que opinan os pais de 
todo isto que lles afecta tanto e sen 
embargo están tan caladiños? ¿E non 
teñen nada que dicir .os roáis intere
sados, os alumnos? O pobo galego, en 
xeral, que ve que neutras nacionalida
des se moven e experimentan, terá 

1..----~'-..... ---'"!'"--------" sen dúbida, que dici-la súa palabra. 
Ou irémonos convertendo tamén nun 
"Finisterre" cultural.. .. 

Antón MIRAMONTES. 



Xa foi a Romaxe, festa 
que callou nos irimegos, 
que cada ano se xuntan 
por seren crentes galegas. 

Moita xentiña na insua, 
moitos cantares ·e danzas 
e un lume novo que prende 
sementando esperanzas. 

Agora xa caen os días 
que van indo moito a menos, 
e xa empezou a escala, 
xa deixan a casa os nenas. 

O Goberno de Madrid 
ordena que, desde a escala 
non se dispoñan "deberes" 
para a casa, porque amola.. 

¡¡ 
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i Tampouco ha de haber exames, 
que é unha noxenta historia 

-1 
que o único que fai 
é atormenta-la memoria.. 

Tris tes, os nen os galegas 
han facer esta pregunta: 
¿por que disque non acepta 
esta norma a nasa Xunta? 

11 
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.i rALA e c.imino 

TEÑO FEITO(s) TRAXES 

Volvemos sobre o asunto da semana 
pasada, insistindo en que, como en ga
lego nunca hai tempos com postos, a 
expresión teño seguida de participio in
variable, n o.n equivale ó castelán ''he". 
Por exemplo: teño dito non é igual a 
"he dicho", senón que significa: "di
x en xa outras veces". Non é un tempo 
com posto, senón unha perífrase. 

Pero. isto sucede cando o participio 
(dito, ·feíto) é invariable, é dicir: non 
cambia nin en número nin en xénero. 

Porque se son satre, podo dicir: te-

ño feito traxes, pcrífrase que indica 
que na m iña vida fixen m oitos trax.es. 
O pa.rticipio feíto remanece invariable. 

En cambio, se afirmo que teño fei
tos pan taló ns, teño feitas saias, ben ves 
que o participio -cambia, a plural nun 
caso e a plural e feminino noutro. Xa 
non hai perífrase, senón un verbo co 
seu complemento ou obxecto directo. 
O que quero dicir neses casos é que fi
xen esas prendas (teño feítos traxes) 
e están aí, xa rema ta das, a di, posición 
de quen as precise. 
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