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O BARCO DE CHANQUETE 

~ Morreu. Chanquete. Os nenos de toda España bagoaron por el. Tan grande é a forza da Te
levisión que fai convertir unha película en realidade soñada. Tódolos domingos, de 4 a 5 datar
de, facíanos compaña o telefilme español "Verano A.Zul". Morreu, como non podía deixar de 
suceder, no seu vello barco, chantado no medio-das grandes edificacións coma un desafío da 
verdadeira tradición ós tempos modernos. 

~ Chanquete é a rara mostra dun home tradicional que se resiste a unha falsa modernización 
que vai contra os valores humanos da honradez e couvivencia. El prefire a pobreza do seu barco, 
cheo de paz e do que é dono e señor, a tódolos cartas e comodidades e riquezas. Xa se sabe que 
se trata dunha película; pero non é un simple conto, senon un siínbolo. 

~ As nosas aldeas galegas andan a ser disque "modernizadas". Moitas veces, por desgracia, o 
xa vello imperio do cemento e o novo imperio do aluminio van destragando unha paisaxe antes 
plantada de casas de pedra e madeira, en plena armonía coa natureza de Galicia. E, o que é me
nos comprensible: as vellas casas son a cotío "modernizadas" amitandolle ós fríos e impersonais 
edificios das cidades. Os famosos "chalets" son tan noxentos ás veces que non se comprende 
ben por que producen a nosa admiración, senón é por un complexo de inferioridade e desprecio 
do que é noso e dun excesivo aprecio do alleo . 

~ O barco de Chanquete, -coma as casas de pedra con portas e :fiestras de made~ra-, é un 
exemplo e símbolo do ben que facían as cousas os nosos abós. 

• • • 
•••• 

Estamos mói contentiños. As mociñas e os rapaces do Instituto da Xunqueira de Pon
tevedra mándannos un feixe de traballos nos que analizan o noso semanario IRIMIA. As súas 
opinións e xuicios parécennos moi asisados e tomamos boa nota deles. O mais importante pra 
nós é que esa mocedade estudiantil, alumnos de Lingua Galega, nos lean. Outros profesores de 
Galego poderían tomar a idea que levou a cabo a profesora -da Xunqueira . 

•• •• 
O papa vai vira Galicia. Xa teremos vagar pra nos ocuparmos desta noticia . 

•••• 
O 23 de febreiro celebramos o cabodano do que puido ser un inmenso funeral cando o 

Sr. Tejero dixo icoñol e fixo disparar ó aire invadindo o Congreso de Diputados. iMeigas fóra! 
Agora vai viro xuicio daqueles que quixeron salvar a España. Sí,-vai virlles o xuicio . 

•••• 
Saiu no Boletín Oficia·I do Estado o esperado e temido Estatuto do Leite, que algúns 

chamaban da "mala leche". Agora chámase Lei das Granxas Produtoras de Lejte. 1 RI MIA ocu
parase de comentar mais por miúdo esta lei. Avisamos agora que o día 31 de marzo remata o 
prazo pra que, os que venden leite, se inscriban nas Cámaras Agrarias pra que mais adiante poi
dan recibir o certificado de produtores de leite, sen o cal poden quedar descolgados nun futuro 
moi próximo. 



' • 

O DEUS DO ANTRO IDO 

Vestíronme os curas 
os bispos e os papas, 
de mouras costuras, 
de longas sotanas. 

Fixéronme serio, 
sufrido e calado, 
puxéronme fino, 
moi ben traxe;:do. 

Das casas dos pobres 
botaronme logo, 
tamén me botaron 
das loitas do pobo. 

Leváronme á lgrexa, 
pecháronme alí, 
coidaban,Rloiparvos, 
que a cousa f!Ta í!SÍ. 

- Eu son un Deus ledo, 
un Deus brincadeiro, 
amigo do Antroi_do, 
do Trasno e dos Meigos. 

Disfruto coa 'farra 
e vaime a cacheira 
con viño e cachelos 
o pé da lareira .. 

Nas súas alcobas 
puxéronme os ricos, 
nos seus comedores, 
pra eu bendecilos. 
Tamén vos querían 
que eu asistira, 
testigo calado, 
en mil oficinas., 

en mil comandancias; 
en tódolos bancos, 
en moitas xuntanzas, 
en moitos xuzgados. 

Buscaban que sempre 
dixera que si 
ás mil trangalladas 
t¡Ue amañan al í. 

' t EVANXÉUO SEGUNDO MARCOS (2,1-12) 

Dias despois entrou ·de novo en Cafarnaún, e sóu
bose q~e estaba na casa; tantos se aiuntaron 
que nin ~te da porta había xa sitio. El expo
ñíalles a Palabra. Entón, entre catro, trouxeron 
_un home tolleito. Pero, non podendo chegar ó 
pé del, levanta,on o teito de onde el estaba, e 
_abriron un fuiado · astra poderen meter o leito 
co eñfenno e descolg8Io. Xesús, vendo a fe qne 
tiñan, díxolle ó tolleito: .. 
- Meo fillo, quédanche J)erdoados os teus pe-
cados. . 

· Pero alí sentados estaban algánS letrados, que ma-

l tinaban para os seus adentros: 
_ - Pero, ¿que dí este? Está biasfemando. ¿Quen 

pode perdoar os pecados, sen6n únicamente 
·newi? 

1 
Xes6s díxolles: 

- Pois para que vexades que o Filio do Ho;me 
tén poder para perdoar os pecados, -díxolle ó 

1 

tolleito-, colle o t~u leitó, e vaite á tua casa. 
E así foi. Todós quedaron pasmados e daban gloria 

a Deus decindo: 
- - _Nunca tal cousa vimos. 

íPor cruces non queda, oh! 
Todo é falsedade ! 
A sorte dos pobres 
non hai quen a salve. 

Boteime pra baixo, 
largueime pra f óra, 
fun cabo dos meus, 
axíña, en boa hora. 

Eu son un Deus ledo, 
un Deus brincadeíro, 
amigo do Antroído, 
do Trasno e dos Meigos. 

Disfruto cos pobres, 
humildes e febles, 
con fallos e erras 
non hai mellar xente. 



FACER ·F: 

Un cura moi asisado e moi vello que acordo na miña ·parroquia cando eu era 
mento · da lei de Deus era santificar as festas, e que polo mesmo a primeira obriga dese 
era pasalo ben e divertirse, comer lamboadas e facer sociedade, beber ~os amigos pero sin 

Facer festa non sempre é doado 
Anque de primeiro parecería algo ó revés que Deus nos 

rnand~ facer festa, ben mirado enténdese porque por veces 
énos rnáis fácil a tristura, e o individualismo ca festa, anque to
dos sabernos que a festa necesitárnola e fainos mais humanos. 

• • E rnais fácil apretar o botón de T.V. e mirar coma un 
pasmón corno fan festa noutros sitios que poñerse a funcionar 
pra facer festa coa nosa xente. 

• • E mais fácil ás veces deixarse lev~ pola rutina que sair 
dela e crear, e inventar e entrar na alegría da festa. 

• • As veces é mais doado quedarse pechado na casa coa co
modidade ou cos problemas de sernpre que sair a ver ós veciños 
amigos e parentes. 

A alegría tense pero tamén se fai 
O calendario avísanos que o 23 de febreiro é o gran día do 

Antroido (por sorte este ano sen Tejeros á vista!). Pero o ca
lendario, que sinala as festas, non as fai. Ternos que facelas nós. 
• • Facer alegría:. hai que deixar a un lado as pequenas ou 
grandes preocupacións que rnoitas veces nos pechan dentro de 
nós mesmos. 
•• Facer sociedade:. hai que deixar de lad~ o individualismo 
e xuntarse a outros porque, un só, é incapaz de facer festa. 
• • Facer tolerancia: ºen toda festa hai que aprender a tole
rar con bon humor o ser dos outros, pero moito máis no An
troido onde a mala educación é non saber acoller cun sorri.so 
nos beizos as bromas que nos fan. 
• • Facer causas pró gozo de moitos. hai que cociñar, di
ve.rtir, escoitar, contar coatos, cantar, bailar, facer o meco. 
• • Facer a contra· ó diñeiro: hai que gastar ó tempo, car-

tos e sobre todo imaxinación. O d2 
tolo pero é o mais cordo que hai 
nos libera da tiranía dos carios n 
noso servicio e non nós ó servicio d 

Enténdese que Deus nos , rej 
festa pra nós poñéndonola nos m2 
que pé coxeamos: a tentación do 
moigrande. 



i'ESTA 

1 neniño, chegando o tempo da antroido recordaba no sermón que o terceiro manda
e mandamento era facer festa pra pode/a santificar. Decía que polo antroido a obriga 
~ embo"dcharse. 

FA(?E.Q, vanA. 

.as festas parecería un gasto ó 
i entre outras cousas porque 
~ecordándonos que están pró 
dos cartos. 
!Corde o importante que é a 
andam.entos pois ben sabe de 
' individualismo e da rutina é 

Celebrar a festa do Antroido 
• • Que.non falten nas casas as filloas, os freix~, as chulas, 
as .orellas ... nin a cachucha e o rabo do cocho no pote. 
• • · Que non falten as visitas ós amigos, parentes e veciños. 
• • Que non falte a alegría e o bon humor pra gastar .algunha 
bromiña e pra sabela levar. 
• • Que non falte a intelixencia e a imaxinación pra poder 
meterlles o burro a cantos mais poidamos. 
·e • Que non falte a imaxinación pra facer con catro trapos 
. un bon disfraz nin a unión pra ir de comparsa coas másearas. 
• • Que non falte a procesión co Antroido ou -Meco nin o 
·sermón comentando as cousas do ano con humor (e a poder 
ser en verso) nin a queima final do .antroido o martes do noso 
santo. 

Santificar a festa do A".'troido 
Se facemos festa; se na álegría e na algueirada vivimos a 

amistade e o amor de irmans, se continuando a tradición· face
inos pobo a festa queda santificada. 86 o amor (ai santas as 
cousas. Unha comida de antroido en boa harmonía e leda ¿pon 
pode ser mais santa ca unha misa individualista· 9ue non cam
bie o corazón pra millor? 

Cantigas do Antroido 
Afamado ven o Antroido 
tede dispostas comadres 
as filloas e os bizcoitos 
e no ·pote a millor carne. 

Se chega a comparsa á casa 
a facerche unha visita 
abre a porta e quita a tranca 
que coa risa o mal che quita. 



TANTOS HOMES CATRO CABEZAS 
A Sabiduría popular hame disculpar se por unha vez lle levo a contraria pois · 

.a verdade é que lle teño moito respeto. Pero nunha cousa non cadro de acorde 
con ela pois téñolle ouvido moitas veces decir "Tantos homes tantas cabezas" e eu 

.!-coido que .todos os homes caben en catre cabezas: Xuzguen vostedes mesmos. 

PRIMEIRA CABEZA: mesma feira o Andrés a quen todos os veci-
;: ·~ ou ben mandado, ños chamaban f"lesquéncete de min" porque 
-------- manda o señor amo" andaba sempre ás sLias e non quería socieda-

la no seu tractor o señor Felipe, a quen de. Moito loitou co carballo con palancas, ti~ 
chamaban . na parroquia "Manda o señor rando del co cable que levaba no tractor e 
am~·, á fe ira cobrar unha partida de años nunca poido movelo. Como non quixo per-
que vendera. la contento, cousa que non é der a feira aJ)arcou o tractor e acabalgando 
de ami1egrar nun que vai cobrar. Pero velei- por riba do carbal.lo pasou pista adiante e se-
quí que topoo cun grandísimo carballo que guiu o seu camiño a pé arrenegando, porque 
atranalh• a pista impedíndolle seguir a via- entre ·ida e volta agardábano 30 kilómetros 
xe. "Vaia por Deus"I dixo o home. Parece de camiñata. O carballo ·sorrindo polo baixo · 
que Deus non quere _que vaia á feira. Fanme decía: "Coucear contra o aguillón, non o fai 
falla os cartas pero hai que ter pacienci~: máis que un papón" . 
.,mal ou ben mandado, manda o señor amo". CUARTA CABEZA: 
E volveuse prá casa mentras o carballo que
daba decindo: "Baila Antón que pra eso che 
fano son". 

SEGUNDA CABEZA: 

Hf»olobico---------------------vái•llt~ a forza a Perico" 
Tamén co seu tractor ía.á feira Secundino 

a quen chamaban na ·aldea "Polo bico". Des
que viñera a democracia non perdía a oca
sión de berrar na taberna (pois ás xuntas. nen 
·ó si~icató nunca ía), que tódolos poi íticos 
eran uns chupóns. Cando bateu co carbal-lo 
acordousé do alcalde, do ministro de obras 
públicas, dos médicos,· da Seguridade Social, 
do Estad<>, do$ cregos e da Santísima Trini-

. · dade. Despois volveu· prá easa rosmandó 
mentres o carbalk> decla moi divertido: "Ho
~ moi talador nunca foi bon cavador", 

TERCEIRA CABEZA: -
"Ac6rdaade ti 

e esquencete de min" 
Pasou logo polo mesmo camiño e cara a 

. "' 

uun pausó -------------
non fai sebe" 

Iba taméri prá feira Pepe co seu amigo 
Clemente no Super 55 do primeiro, que-an
qua·fora comprado de segunda mao, como o 
seu amo era mañoso e cuidadoso, rumbaba 
que daba .xenio. Moito loitaron co carballo 
pra ver de pasar sen conseguir librar o cami
ño, pois o carballo.viña dos tempos en que as 
vacas valían a real. Daquela dixo o Pepe o 
que decía tantas veces: "un pau só non fai 
sebe" Clemente. Hemos de agardar a que ve
ña máis xente e malo será que entre os moi
tos non poi damos un pouco que así aforrare
mos ir a andar e ternos á volta o camiño -H
bre. Así o fixeron e así foi. E mentres se
·guían camiño puxéronse de acordo en avisar 
no axuritamento que amañasen aquelo millar 
e .do bon que sería na parroquia organizar o 
sindicato pra defendérense xuntos millar; E 
o carballo decía: "O pobo unido xamáis será 
vencido" . 



AS MENTIRAS DOS NENOS 

lPor qué minten os nenos?. 

i 0 . Se un nena· é castigado .frecuen
temente, despois de facer calquera falca
truada mente para se defender, do cas

. tigo. 
2° . Se un . nen o a índa non ten edade 

de abando para distinguir o real do ima
xinado (por exemplo, desexa que lle 
merquen unha bicicleta e lle canta a to
dos que 1 la van. mercar), é uriha mentira 

. fantástica. 
3° .. O desexo de destacar pode levar 

a un nena a mentir. Se, por exemplo, un 
nena se da de canta de que os seus pais 
lle queren mais a outro irmán porque 
trae mellares notas, pode chegar á casa 
decindo que foi o mellar da súa clase. E 
unha mentira de autovaloración. Unha 
·maneira de decir que está necesitando ca
riño e atención. 
4°. Existe tamén a mentira anormal ("mitoman i'a"), que contan.--0s nenas e ta
mén os adultos que teñen o costume de mentir sen razón aparente e de maneira 
frecuente. 

A mentira é frecuente no nena de 4 a 6 anos, porque lle é difi'cil distinguir 
mundo da realidade e mundo imaxinado. 

Desde os 6 ós 9 anos os nenas presumen frecuentemente entre eles de non se
ren mentireiros, de seren honrados e verdadeiros e exercitan o sentido da verdade. 
"As mentiras son mais frecuentes nos nen·os que teñen pais severos. 

Os nenas que non se senten ben valorados menten para se destacaren. 
Os ciumes ou celos e a .competitividade ou ganas de des.tacar poden provocar 

mentiras de venganza, que son as calumnias. · 

¿Que "facer 7 

Non convén castigar ós nenas-para que deixen de ser mentireiros. 

Mais ben: 

• Haberá que cultivar un ambiente de verdade: decirlles, por exemplo, que os 
maiores din a verdade, dar premios á verdade .... 

• Un ambienté sen medo. 
• Un ambiente no que o neno é valorado e querido. 



Xa entramos no Antroido 
e eu atópome nun brete: 
¿De que me hei disfrazar? 
Xa o decidín: de Chanquete. 

· Nun mundo de tantos pillos 
no que hai tanto gandul 
debería haber barbudo.s 
coma o de "'Verano azul". 

·Home maduro. en edade 
pero que non tiña a menos 
perder o tempo coas cousas 
das mociñas e dos nenos. 

Rexo amante.do mar 
e amigo das gueil>Qtas 
dáballe tristura a ·xente . 
coas esperanzas rotas. 

A el gustáballe vivir 
en medio da natureza 
sen deixarse conquistar 
por cobiza nin riqueza. 

Eu non sei que ha.berá 
homes coma el no mundo: 
con alma de gran señor, 
con aires de· vagamundo. 

Con iodo, por unha. vez· 
e gracias ó meu disfraz 
vai haber alguén aquí 
decidido pola paz. 

¿ Quen quere poñer careta 
das dos bos e xenerosos? 
¡Hai moitos con pe{de ovella 
sendo lobos ou raposos!. 

11 lrimia" pódese mercar: 

• E·n Santiago: Librería 11 Agarimo". Praza de Cervantes. 
• En Coruña: Libreria "Nos". Praza do Libro. 

• En Lugo: Librería "Biblos". Dr. fleming. 
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