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IR1MIA ESTA DE FESTA

KARO L WOJTI LA

Sí, estamos de festa, porque celebramos le<liciosos o primeiro cabodano
da nosa revista . Un ca.bodano non de
morte .. . senon de vida: celebramos o ano
do noso nascemento. Un ano de vida, un
ano de cita semanal cos bós lectores de
lRJMIA: un ano que esperamos se multipliquen sen fin ca axuda de todos.
Neste ano tentamos chegar a todoJos galegas bós u xenemsos, a todos os
qu amades esta garimosa terriña e arelade · un mañán millor pra ela e pra todolos galegos: a todos os que sabedes de
Xesús de Nazaret que aluma o camiño
cara e e novo mencer.
Faríamolo millor ou peor. eso é
·ousa que tedes que criticarnos; e pra eso
neste número pidesevos o voso paracer
obre da marcha de IRlMIA ó longo deste 1° ano que rematanios, a fin de millorar no que faga falla, e pra que nos digade. tamen o que mais vos gusta dela.
Millor ou peor, pero co cariño cu
que fixemos IRIMIA semán a semán,
ufrecémosvos hoxe un número especial
~. on mais páxinas. Nél, ademais das seccións habituais,' tedes unhas lineas sobre
o naLcmento da revista e sobre da sua
mai: a ASOClAClON TRIMlA, que arrou-.
pa este e ou tros pro xectos que traballan
por Galicia e unha lgrexa gaJcga. Tedes
tamen unha páxína cos que facemos
lRIMIA semán á emán. co voso apoio e
a:xuda. pra que non creades que .é unha
cousa anónima ...
Dende eiquí vos decimos a todos:
¡Gr3das amigos! Bós irimegos, esperamo ~ o voso alento pra que de verdade,
dia á dia, IRJMIA se convirta no semanario de todolos crentes galegos. Axúdanos,
espallaa entre os teus familiares e amigos,
e busca nova uscripcións.

O Papa chega a España ... Este papa convertiuse en suxeito de contradicións e expectativas. A súa formación foi distinta á dos cregos
do noso pals por aquel tP.mpo: mozo que participa dos afáns da súa xenerac ión, comparte traba!lo e estudio, actor de teatro . .. . convertiuse
axiña nun ·gran dominador de masas. O carácter
de cada un, a experiencia propia da vida, imprimen un aire propio ós xeitos de pensar e actuar
tamén do Papa Xoán Paulo ·11 . Como sufreu tiranías e dogmas impostas (viveu a persecución
dos nazis e o monopolio dos comunistas), faise
tradicional e aterrado nos seus razonamentos,
alnda que moitas veces se convirte en denuncia
de inxusticias sociais.
·
O PAPA QUE VEU DE POLONIA
Despois de catrocentos anos contamos
cun Papa que non é italiano, é polaco . Polonia
v1viu moitas encrucilladas na súa historia; a súa
situación xeográfica no centro de Europa, convertiuna en pasto de invasións doutros pobos .
Desde que xurdiu como nación, alá polo século
X, a relixión católica toi como a columna vert2brol que a mantivo unida. Este país segue :.utrinuo a imposición de ideas e modelo5 do soc:iedade al leos á súa identidade coma nació·1
Todo isto pode axuda,- ó Papa a entender rnillor
monas das inquedanzas e esperanzas de Galicia
coma nación . i Ben vida Xoán Paulo 11 ! que a
tua romaxe sexa de verdade portadora de espe·
ronza pra nma T erra .
TERESA DE XESUS
Un dos mot ivos do visita do Papa é a ceieb1ac!ón nestes dias do cuarto centenario da
morte da Santa de Avda . Mulle r avanzada no
seu temp9 t oxe de pecharse só na oración e
ábrese ós problemas do mundo , tentando aliviar
os males da súa época. Nos seus escritos rexe1ta
as desigualdades sociats, e hdi un cariñoso recoñecemento da sabidur la pepula1 da xente mais
humilde.

--------

DEUS E O NOSO UNICO SEÑOR
Xa desde neno
ensinóronche a aseñorar á xente;
dixéronche que habla xente exente,
que non todos eramos iguais,
que a este, a aquel, e a aqueloutro
había que /les chamar "señor".
Dixéroncho os teus país
porque a eles /lo ·dixeran os maiores;
dixéroncho de corazón,
con ganas de che facer ben,
coa ilusión de te educar
como Deus manda.
Pero Deus non manda iso.
Deus dinos que señores só hai un,
e non é señor pro aseñorar, ·
senón pro querer,
con todo o teu corazón,
con toda a túa alma,
con todo o teu entendemento,
con tódalas túas forzas.
X esús cantaba estes versos:
Señor somente un,
e non pro aseñorar;
Señor somente Deus,
un Deus a quen amar.
Os demais, son homes e mulleres,
coma ti e coma min,
·
nin pizca mais, nin pizco menos.
lrmaos a quena vida
·
colocou aqu / ou acoló.
Con sorte, esforzo ou abuso
abriu camiños na vida;
pero, sexa quen sexo,
non é un señ'or;
é moito mais ca un señor,
é un irmao,
un irmao tan achegado .a ti
que lle tes que querer
romo se foses ti mesmo.

Domingo 31 ordinario

t EVANXELIO SEGUNDO MARCOS (12,28b-34)
Naquel tempo, un letrado achegouse a Xesús e preguntoulle:
- ¿Cal é o mais importante de tódolos mandamentos?
Xesús ·respondeulle:
-O primeiro é: "Escoita, Israel: o Señor é o
noso Deus, o Señor é único, e amarás ó Señor, o
teu Deus, con todo o teu corazón, con toda a túa
alma, con todo o teu entendemento e con tódalas
túas forzas". O segundo é: "Amarás ó teu próximo
como a ti mesmo". Non hai mandamentos mais
importantes ca estes.
O letrado replicou:
-Moi ben, Mestre, estás no certo cando dñ-que é o único e non hai outro fóra del; e que amalo con todo o corazón, con todo o entendemento~
e con tódalas forzas, e ó próximo como a un mesmo, é mais importante ca tódolos sacrificios e holocau~tos.

Xesús, vendo que respondera con moito tino, d íxolle:
-Non estás lonxe do Reino de Deus.
E ninguén se atreven a far~eru ,~ mais preguntas.

Esta é a cancién-enteir-(}
que a Xes.ús lle gustaba cantar moito:
Señor somente un,
e non pro aseiiorar;
SefJor somente Deus,
un Deus a quen amar.

O outro somlfJs contos
creado~ pro en~,:;rlarp
pro rirse do s h . 'tu 1d2s
e ver como sar:J1·
das súas igno1 anuas
con que poder n. ~drar.
1•1

E lago ven a xente,
da aldea e da cidade,
labregos, maririeiros,
letrados, sin letrar,
formando un só conxunto,
xunguidos na irmandade.
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Ped ídesme que cante a historia do noso celebrado en Bastiagueiro e na primeira Rosemanario e mais da Asociación lrímia. . maxe, en lrimia, empezamos a talar desto.
iVaia ·ooma! \í'en 'SSndfJ 1'.l mesmo ca se me Na Romax~ fíxnse un pequeno sondeo entre
pel!Hdes que escriba a historia dun neniño e os asistentes para ver se_teri.a padrifios a nodunha neniña recén nados.
sa ídea. A resposta foi unánime. Todos se
apuntaron para ser padriiios do que aínda
A primeira reacciór:i foi decir: "Pero non non era mais r,a ·un ha idea.
vedes que os ·nen.iñus no.o teñen historia!"
Esto é o primeiro que J!)ensamos todos. Logo
Seguímos reuníndonos, démosile voltas
nun segundo tempo, descubrimos que non é e mais voltas, pero os neniños non nacían.
así. Case todos ternos escoitado algo da nosa Todos coincidíamos no guapiños que iban·
historia xa antes de nacer. Un bó día deca- ser, no ben que farían, no arroupados que
támonos que a nasa historia empeza antes de estarían entre esta xente tan garimosa ... ; e
poñer os pes neste mundo. Daquela, aínda mesmo parecía que as dores do parto se sensin existir, ·ocupamos unha gran parta da vi- tían día a día mais perto.
da dos que soñaban con nós.
Pedimos máquinas de impresa por valor
Non é doado recoller nunhas poucas li- dn case dous millóns de pesetas, solicitamos
ñas o que soñamos uns cantos antes de que ao Ministerio . de Interior a· legalización da
lrimia fora unha realidade. Non é doado Asociación lrimia e c.ubrimos papeles e paporque, a inda hoxe mesmo ao celebrar o seu peles pedindo a autorización do semanario.
primeiro ano de nac.emento oficial, seguimos
soñando e ternos muitas ganas de que meAs máquinas tardaron a tira de tempo en
dren e cheguen a ser grandes, fortes e te·rmo- chegar; saíron envaladas dos Estados Unidos,
sos astra o punto que non queremos que se pero ao chegar a Madrid de segui~a aprendequeden sin casar para que a familia siga me- ron o ritmo español; os papeles nos que se
drando e se extenda.
pedía a legalización de lrimia tamén os mandamos envalados para Madrid, pero unha _vez
O mais difícil de todo foi o parto, o ato- alí tuvemos que valernos de recomendacións
par a marieira de que as ideas que nos bul ían para que saíran do caixón. Gracias ás gracias,
na cabeza e das que falabamos en tantas reu- as máquina's pasaron pola A~uana e chegaron
nións apareceran feitas realidade.
a.Sobrado, e os. papeles a nós.
Ha i xa cinco anos, no primeiro Cruceiro
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Carnet de Socio -de .

IRIMIA
En Sobrado, con ser Mosteiro e ter grandes portas, houbo serios problemas para subir as máquinas ao primeiro piso, e os papeles, anque foran tramitados ,::on paciencia e
por xente entendida, non viñan recubertos
como se pedira. Foi necesario cortar os fe rros nas ventás do Mosteiro e percc;mer de
novo as Axencias e Delegacións de Cultura.
Apareceron tamén daquela outros problemas no equipo de xente que se iba responsabilizar do semanario. Unha cacicada, feíta
por quen podía pero non debía, puxo atrancos á nosa idea e qu íxose provocar un aborto. Algúns vimos o horizonte moi escuro.
Durante todo un ano estuvemos cubertos
con uns nubeiros tan negros que non avanzamos nada.
Nesta situación aparece_u o Tori o noso
director actual. Entón, el con nós e nós con
el, rachamos para adiante e decidimos empezar. E aquí estamos, despois de tantos suores para o parto, con unhas criaturiñas que
case queren andar. Ternos dous meniños nesta nosa Terra; son tillos do amor a ela. Naceron talando a sua tala, e medrarán envoltos
na sua cultura. Por eso, cando señan grandes,
de seguro que se casarán aquí e fundarán novas familias, e así iremos medrando. Nós
queremos ensiñalos a que se desvivan por sua
nai.
E neste "nós" estades vós.

Con este número Irimia cumpre un ano. Durante es~s 52 semanas, intentamos
tas encheron esta páxina de Terra e Xente ó longo do ano. De novo esta semana, non
go de luz e de información básica. No novo ano que IRIMIA empeza a partir de hoxe
traballadores por conta allea.
·

Os abortos no gando vacuno

.

Os abortos neste tipo de gando, producen na economía
das familias labregas e gandeiras, perdas moi cuantiosas, e faise urxente poñer remedio. As causas dos abortos son fundamentahnente de tres tipos:
•
Por traumatismos: por golpes ou por liortas entre os
animais cando están en avanzado estado de xestación, é decir,
de cinco meses en ruante.
Por insuficiencias hormonais: estas son provocadas, ás
•
veces, por unha alimentación escasa ou desequilibrada. A insuficiencia hormonal, especialmente da luteina ou proxesterona, provocan o aborto do animal xestante.
•
Por causas infecciosas: son os mais numerosos e tamén
os mais perigosos, debido a que '"salta": o contacto ou proximidade de animais enfermos pode. contaxiar a animais sanos.
Dos abortos de orixe infecciosa os mais importantes e
extensos en Galicia son a Brucelose e a Bedsoniase ou listeriose.

A brucelose
E posiblemente a· principal causa de perdas na gandería
galega, e pode chegar a atormentar ás pequenas explotacións
con poucos recursos económicos técnicos.
A brucelose está provocada por bacterias do xénero
Bruccela que prenden principalmente nas vacas (Bruccela
Abortus), e nas cabras (Bruccela melitense), anque poden darse en diferentes especies animais e mesmo no home, provocando as famosas Pebres de Malta.
O síntoma principal da brucelose é o aborto da vaca entre os cinco e os sete meses de preñez, anque tamén son sfutomas a retención das quitas, ou a morte do xato ó pouco tempo
do parto.
Despois dun ou dous abortos o animal autovacúnase, e
normalmente deixa de abortar e pode lograr as crías, pero sempre estará enferma e poderalle transmitir a enfermedade ás vacas sanas, polo que sempre será un perigo na corte .
A brucelose non ten cura, sornen te se pode prever, e preparar ós animais sanos pra que non enfermen.

e

Os abortos P!Ovocados _por
sos, porque esta enfermedade di
dese curar ou polo menos atenua

Métodos de loita: buscar o
O primeiro que se debe f e

to é avisar a un veterinario de e

mostra de sangue ó animal que d
analizar (de toda Galicia deben i'r
ves transtornos ós 1abregos) no U

IRIMIA
Apartado 5
Villalba (LUGO)

MANDA A RESPOSTA A:

··

Beriquerido lector de IRIMIA:
Agora que se ven de cumprir o primeiro aniversario do noso "semanario de
crentes galegos" queremos facernos un bon exame. Queremos millorar e dar a resposta que ti agardas desta pequena revista. Por eso, para ver qué tal o estamos facendo, argallamos unhas preguntiñas que convén que togos contestedes. Como verás, interésannos dúas cousas: saber quen lé IRIMIA e saber qué milloras lle cómpren.
.
Sen máis, agradecémosche o esforzo e mandámosche unha forte aperta.

De seguido facémosche un feixe de ·preguntas. Despois de cada un ha delas hai
varias respostas posibles. Escolle a máis conforme coa túa opinión poñéndolle unha cruz cun bolígrafo por riba do número que ten esa resposta. (Por exemplo, se
e~col lese un ha su post.a conte7~tac..ión~ @,~ ~s~ -: "3) Pr,~cticamente nunca' '. , poñerialle uriha cruz por riba do n:umerp! ª?': /~ Pract .... ... ).

PREGUNT~S: -

A.- Cal é a túa ocupación princípal?
(aínda que agora estéas polo momento no paro)
1)

2)
3)

Son ama de casa
Traballo na terra
Son profesional (Título medio ou

superior)
4) . 'T.raballo de mestre ou profesor
5) · - Te.~o . un pequeno negocio (indus-·.
tria ou comercio)
·
6)
so·n obreiro manual
7)
Son cura
·._8)
Son estudiante
9). .Son oficinista ou adminis~rativo
lO)
Estou á busca do primeiro emprego
1·1)

.......... .

B.- Qué edade tes?
1)
2)
3)
4)
5)

Teño menos de 20 anos ·
niáis de 20 e menos de 30
máis de 30 e menos de 40
máis de 40 e menos de 50
máis de 50

•

,

C.- Pensas que IRIMIA é entendida pola xente que non teña estudios?
1)
2)

SI ·
NON

D.- Se éontestache "NON", escolle unha destas explicacións ou dá tí outra millar o
máis breve que poidas:
1)
2)
3)
4)
5)

Non chega ás mans da xente
E moi cara
A xente cóstalle ler o galego
E moi complicada
Fala de cousas pouco interesantes

1.páxina)

Les a sección "BOA NOVA" .(3a~

1) Practicamente sempre
2)
Practicamente sempre e ademáis
axúdame a rezar
3) As veces
4)
Practicamente nunca
K.- Gústache a forma de verso como se
·ven facendo? .

6)
E.- Qué opinas das portadas?
1)
2)
3)

Son atractivas
Non chaman moito
Botan pra atrás

F.- Qué idea darías para millo rala?
1)

2)
3)
4)

Están moi ben así
Pañería máis fotos e menos dibuxos
Pañería máis dibuxos e menos fotos
Metería algo d·e-letra e -menos ilus-

tración.

Practica mente semprr.e
As veces
Practicamente nunca

H:- Qué lle cambiarías para millorala?
1)
Gústame como está
2)
Metería máís noticias e menos comentario.
3)
Faría un comentario máis longo sobre unha noticia importante
4)
Pañería máis fo.tas oo .d ibuxos

5)

1)
Faríaa máis curta e a letra máis
grande
2)
Faríaa máis curta e metería algún
dibuxo ou foto

3)
M.- Les a sección chamada "TER RA E
XENTEn (páxinas do medio)?
1)

G.- Falernos da sección da "PE.NEIRA"
(2a. páxinat. !Lés esla sección?
1)
2)
3)

L.- Qué millora lle farías?

2)

3)

Practicamente sempre
As veces
Pr.-acttcam en te .nu r.ma

!N..--· 1E1mménd ese ·O ,que d í?
1)

SI

2)
3)

NON
AS VECES

Ñ.- Ttli)Ca temas .im~eresantes?
1)

SI

2)
3)

AS VECES

NON

O:- Apréndese algo del? ·
1)·
2)

3)

SI
NO·N
AS VECES

X.- Les·a seeción chamada ,.A CARON
DO LUME"?
1)
2)
3)

Practicamente sempre .
As veces
Practicame.nte nunca

P.- Vai 6 fondo das cuestións?
1)
"2)

3)

SI
NON
AS VECES

Y.- Preferirías.que tratase outrostemas
ademáis da educación?
··
1)
2)

SI
NON .

Q.- Fáiseche pesado?
Z.- Toca temas interesantes?
1)

2)
3)

SI
NON
AS VECES ·

1)

2)
3)

SI
NON
AS VECES

R.- Qué pensas da súa presentación?
Aa.- Aprendese algo del?
1)
2)

3)
4)

Está ben
Ten letra de máis
Ten letra moi pequena
Ten poucas fotos e dibuxos ·

S.- Qué millora lle farías?
l

. 1)

Deixaríaa máis ou menos como está

2)
T.- Les a sección de "PARABOLAS"?
1)
2)
3)

Practicamente sempre
As veces
Practicamente nunca

1)
2)
3)

Bb.- Vai 6 fondo das cuestións?
1)

SI

2)
3)

NON
AS VECES

Ce.- Fáiseche pesado?
1)
2)

3)
U.- Gústache o que alí se conta?
1)

SI
NON
NON SEMPRE

SI
NON
AS VECES

SI
NON
AS VECES

Dd.- Qué pensas da súa presentación?

V.- Qué mi llora lle farías?

1)
2)
3)
4)

1)

Ee.- Qué millora lle farías?

2)
3)

Deixaríao como está

Está ben
Ten letra de máis
Ten letra moi pequena
Ten poucas fotos e dibuxos

2)
1)

2)

Deixaría máis ou menos como estA

Ff.- Cada canto pensas que debe saír

IRIMIA?
1)
2)

Semana
Mes

Ce. - Paréceche cara a 1R1M1 A?
1)

SI

2)

NON

Hh.- Qué pensas do número de páxinas? ·
1)

2)
3)

Son poucas
Son moitas
Está ben

li.- Gústache a forma da revista?
1)

2)

Si, é xeitosa
Gustaríame un pouco máis grande

Kk.- Chégache a tempo pró domingo?
1)

SI ·

2)

NON

· LI.- Sobre o tema relixioso:
1)

2)
3)

"

E relixiosa de máis
E pouco
Está 1ben como está

Mm.- Sobre ·O tema poiítico:
l)

2)
~

E demasiado paHtica
E pouco poi ítica
Estábencomoestá

Nn.- Qué sección suprimirías?
1)

Ññ.- Qué sección nova pañerías?
1)

J

o

GANDO V ACUNO

1restar unha atención especial ó campo galego. Numerosas colaboracións de especialis>so primeiro cumplea~os~ ollamos prós problemas do campo galego intentando dar al, irnos tentar -sen esquencer o campo- ter mais presentes a vida dos mariñeiros e dos
cia. Alí mediante as probas axeitadas, diagnosticarán se o aborto foi infeccioso ou non, e se foi, se se debeu á Brucelose ou
Bedsoniase, e incluso en que grado está o animal enfermo.
Se é debido á Brucelose, e se son poucas as vacas enfermas, deben sacrificarse, a ser posible dentro da campaña oficial de saneamento porque ademáis do valor da carne en matadeiro daranlle unha subvención polo anjmal sacrificado.
As vacas sanas maiores de seis meses, deben vacunarse
coa vacuna 45-20 e os de tres e seis meses, coa vacuna B·l 9
que é gratuita.
Todas estas vacunas debe- adntinistralas un veterinario.
Por outra parte, a B-19 non a hai nas farmacias, e a 45 20 case
nunca se encontra tampouco.
Se o diagnóstico é de Bedsoniase, o tratamento somente
debe dalo o veterinario habitual da casa. O mesmo hai que decir prós casos en que o aborto sexa por insuficiencia hormonal.
Pra evitar os abortos por golpes, débese de evitar golpear
ós animais, ou que se leen entre si. Unha boa medida é cortarlles os comos as vacas: é unha operación sixela, que non é doorosa e que nin siquera fai sangrar ó animal se se fai con cable
de fetotomía. Eso sí, debe facerse nUil.J1ia época fria e sen moscas. Esta operación tamén debe facela o veterinario.

lOue facer no establo no que non haxa abortos?

bedsoniase son menos perigognosticada correctamente, pó-

emedio
er cando se produce un abor·onfianza, que lle saque unha
espois hai que levar a Lugo a
t a Lugo~ cousa que cansa graaboratorio Pecuario de Gali-

Primeiro, as aná.lises de sangue da que falamos antes pra
asegurarnos de que en verdade non existen animais enfermos
pois pode habelos e mais non abortar. Despois débense vacunar
tódolos anirrnús sanos adultos coa vacuna 45-20: esta vacuna
dé bese poñer tódolos anos. Os animais pequenos de 3 a 6 meses vacunaránse coa B-19 que é gratuita. Despois, xeralmente,
non cumprirá vacunalos de maiores coa outra vacuna (45-20)
xa que os animais quedan inmunizados por catro ou cinca
anos.
Como remate. dicir que o importante é prever, e cando
haxa un aborto ou un parto sospeitoso débese consultar sempre co veterinario antes de tomar calquera decisión.
ELOI VILLADA

·~.

Unha pequena empresa como é .levar adiante a revistiña lrimia, semana a semana, esixe a colaboración de moitos, e o empeño especi¿¡I duns poucos.
O equ ipo responsable de que 1RIMIA saia semanalmente, figura na contraportada de cada número ... : Victorino Pérez Prieto,
o director, e dibuxante, Alfonso Blanco, responsable das noticias
da Peneira, Manolo Regal na páxina de Boa Nova, Xosé A. Migué- • • • - lez encargado de Terra e Xt!nte. Xosé Manuel Carballo en Parábolas. Madalena Mariño responsable da páxina A Carón do fume.
Pepe Chao fai o Cantor do lrimego e a nova sección ':4 fa/a é ca-

miño".
Xunto con eles, moita xente arrimou o lombo con unha, vanas. ou abundantes colaboracións, moitas veces anónimas. Esties

son:
Lois Ferradás
Isabel Suárez
Alexandre F. Pumariño
X. Carretero
Eladio Vega
José María Méndez
Eliseo Miguélez
Xuan Xosé Villarino
Ramón Díaz Raña
Isabel Legaspi
Modesto Vázquez -Gundí11
Xosé Laxe Grandío
Manolo Cillero
Sara Paz Quiñones
Francisco Mariño
Benito Méndez
Lorenzo Molejón
Manuel Roca Cendán
María José Martínez Núñez
Anton Gandoy
Segundo. Pérez
Fernando Coduras
Daniel López Muñoz
Estuveron tamén nas nasas páxinas,· "Preescolar na Casa",
"Contos populares da Provincia de Lugo", "Leyendas gallegas".
A. de Saint-Exupery ("O Principiño"}, Richard Bach (Xuan Salvador Ga1vcta"), Amado Carballo, Ramón Cabanillas, Celso Emi- ....
iio Ferrei ro, Manuel María e o noso entrañable Castelao.
Lugar de honor merece o labor mais escuro e sacrific.odo da
osa secretaria Cloti Alonso e da sua colaboradora Sara Quiñones
(coci ñeira tamén da mesa de redacción) _As tarefas de impresa están a cargo de Elías Seoane e Jesús Balbás en Barallobre, e de Pablo e outros monxes en Sobrado que se encargan tamén da distribución. E o labor abnegado e insustitu ible de Alfonso Gil Montalvo e Ramón Díaz Raña. que con outros bos amigos do Ferrol encarganse de que os orixinaís cheguen a bon termo e puntualmente
todalas semanas.
E lcomo non lembrarnos de tantos amigos que espallan con
entusiasmo o semanario?
Con tanta xente bo·a e xenerosa, 1R1M1 A ten que chegar a
millores portos.

AS DOSAS tzlSltAS
Os: :~e IRIMIA témosvos tamén as nosas teimas, as nosas manías;
son uri:has cantas cousas -poucas, por certo- que non se lle van da cabeza e que ela quere meter, polas boas, no ánimo de todos vosoutros.
.¿Cales son as teímas de Irimia?
•
Poñerse do lado dos débiles
Pódese decir que esta foi a teima mais especial de IRIMIA. Hai
xente que se poña do lado dos fortes da sociedade. IRIMIA quixo humildemente facer o esforzo de camiñar na vida a carón dos humildes.
Todo canto fixemos ou deixamos de facer, foi con esta idea.
·
•
Falar da política
Sabedes ben que Irimia non pertence nin apoia a ningún partido
político. IRIMIA tampouco non é unha revista política. Con todo, ofrece información e reflexión sobre cousas da política.· ¿Por qué? Porque a
política é o goberno da sociedade; e IRIMIA entende que preocuparse
polo goberno da sociedade é algo bon, xa que según como sexa ese goberno da sociedade así nos irá na vida a todos nós.
·
•
Falar de Xesús Cristo no Evanxelio
IRIMIA é unha revista feíta por crentes galegas pra crentes galegos.
O Evanxelio é unha das páxinas mais fixas da revista. Ben sabemos que
\ª relixión foi utilizada pra se aproveitar da ignorancia dos pobres. Con
todo, nós eremos que Xesús Cristo non foi así; él deu a vida polos débiles e humildes. Conocelo ben, seguir o seu camiño é un poder que inda
ien o pobo nas súas maos pra recuperfil a.dignidade de homes e fillos de
Deus.
·
•
Ofrecer conocementos
Cada vez mais, na vida non se pode andar na ignorancia de moit.as
cousas. Cómpre saber. Cómpre saber como tratar e educar un neno;
cómpre saber cousas do campo; ·CÓmpre ir conocendo os intríngolis da
nosa sociedade; cómpre saber ... de todo. A ignorancia é a: que mantén
ós caciques; a ignorancia é a fonte das desigualdades; a ignorancia é a
razón de moitos atrasos. IRIMIA quix.o axudar a quitar a ignorancia das
nosas casas.
•
Vivir con humor
De calquera xe1to, o último que se perde é o humor, é a retranca.
o galego pode andar ben amolado, que inda ha ter humor pra inventar
un chiste, unha historia, un conto, un canatr; deste xeito mostra a súa
protesta, e a s_ú a esperanza de que algunha vez as cousas non sexan como agora son. No. entanto~ hai que lle botar gracia 6 asunto e seguir foitando. IRIMIA quixo recoller tamén este anaquiño tan fermoso da alma
galega.
•
Escribir en galego
. · · IRIMIA sae escrita sempre en galego. Esto non se fai así por CaFJalidade; nen por moda . Faíse así primeiramente porque o galego é a Y~ 1sa
fala, .é a fala de ·quen escribimos IRIMIA e de quen a ]en. Faise tamén
porque o noso desexo é que a xente galega vaia collendo o gusto de ler
mais,_ ~~e ler en galego . Faise así finalmente porque eremos que reC't·µerar ~ digníficar a fala galega é tamén un camiño pra, recupera,r a ctigu'dade total do noso pobo.

Algúns, se cadra aínda non
sabedes o que é un vagalume.
Pois, un vagalume po'l.o ~isto ~
un vermiño que algún dí.a igual deixa de ser verm1ño; pero, antes de de1xar de selo,
a luma.
Ben, pois resulta que unha
vez houbo un Vagalume que
non qu ixo facer caso ós consellos que un neno de boa fe
lle daba, referentes a que lle
sería moito mellar encorvarse
na silveira ~ saír alumar ás
beiras dos camiños; porque ás
beiras dos camiños sempre
podía haber quen o trispase
por mal ou sen querer.
O vermiño resultara da oposición e preferiu correr o
risco de trabucarse na sua decisión á seguridade de encorvarse ou acubillarse; e así, d (a
tras día estaba alí, á be ira da
corredoira.
Moitos dos que pasaron
pola corredoira non se decataron da súa presencia, por mú 1tiples e variadas razóns. Uns
porque estaban tan afeitas a
camiñar ás escuras que xa optaran definitivamente por camiñar pola vida cos olios pechos. Outros porque acadaran
un nivel que lles permitía disfrutar dunha linterna a pilas
de corrente contínua, ou cando menos alterna. A súa potente luz eclipsaba á do ver-

miño . Outros tampouco se
decataron del porque pasaban
pola corredoira dacabalo e
desde aló arriba non era doado ver a luz dun vagalume tan
abaixo.
Non faltaron os que sí s~
fixaron nel e matinaban prós
seus adentros, e prós seus afóras:
,
-Pouco vai durar. Enseguidiña os encargados e os donos
da luz acabarán con el por
mor da competencia; ou mbrrerá por sí mesmo.
Outros, ou os mesmos,
desde que viron que inexplicablemente o Vagalume seguía á beira da corredoira despois de tres meses, case s.e alporizan e falabari entre eles:
-lPero quen se .ere que é
este Vagalume? iVeríase bichiño mais soberbo! i Estache
boa, pretender alumar ós outros e aínda el non tén ollas!
Astra houbo quen chegou
a pensar que non viría mal un
golpe militar pra acabar con
tódolos vagalumes fachendasas.
Tamén é certo que non foron poucos os que se afixeron
a el e ben seguro que se sentírían magoados se un día l!es
faltase. Animábano e sentían
por el a tenrura que pode sentirse por un simple vagalume;
porque sabían que. pequeni ·

ño, miu8iño, c
z
nue, aguantara ur::i ano en~o
al í á beíra da corredoira- prestendo a luz que tiña . Non
moita, pero toda a que tiña,
nin mais nin menos.
El era consciente de que
polo mundo hai lumieiras,
lámparás, focos, linternas,
tentes reflectores, pero na súa
corredoira non había nada diso. Tamén sabía que noutros
sitios outros vagalumes coma
él empeñáranse teimosamente
no mesmo obxetivo e gustaríalle que un día houbese unha convención mundial de vagalumes. Se cadra xuntándose
todos eles chegaban a alumar
tanto coma tres ou catro reflectores dos potentes.
Se por un imposible chega.se a celebrarse esa convención
· ltí estarías al í pra prestar a
túa luz ou preferirías enterarte da convención pola televisión desde a túa cova? Non
quera nin pensar que sexas
dos que verían con bos ollas
que os encargados da luz prohihisen a convención por mor
da competencia.
iAi, outra cousa! Polo visto a maioría natural dos vagaturnes que aluman son mulleres; pero isto algúns autores
de libros de ciencias cálano,
t amén por mor da competencia

pa-
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FALEMOSDASCASTANAS

N

ESTE tempo de outono hai que celebrarlle o santo ós castiñeiros. i Cantas sombriñas nos deron no vran, canta leña pró
lume no inverno, canta madeira prá casa, canto
cartiño nos tempos de apuro económico ... e
cantas castañas!
Houbo un tempo que Galicia estivo abrigada
de castiñeiros, e as castañas constituían un dos
principais alimentos da nasa xente. Non sempre
nos decatamos que a pataca é nova na nasa terra: veu de América, e tardou en prender en Galicia. Comenzou por terras de Mondoñedo alá
polo século XVIII e desde alí foise extendendo
lentamente por Galicia adiante.
Wue comían os gal egos antes de poder botar man dos cacheliños e do naso internacional
caldo? Castañas, certamente. Por eso, nas terras
de Laxe e de Bergantiños, aló poia Coruña, chaman "castañas" ainda hoxe, ás pataca5: é que
ocuparon o lugar que antes cumplía o saboroso
froito do castiñeiro.
A millar maneira de considerar as castañas,
de facerlle unha homaxe é, dispensando, coméndoas. Por iso agora, nesta páxina que se
chama "A carón do lume", irnos talar algo de
cociña, e da cociña das castañas.
Castañas en magosto.- E a millar maneira de
camelas: castañas asadas nun souto, acompañadas do bon viño novo, de pantrigo do país, do
queixo que non se leva mal con eles e... da alegría da mocedade a brincar por riba das brasas.
Somente hai que ter cuidado cos estalas pois as
mansas castañas, ás veces, sonvos coma foguetes.
Castañas con leite.- Hai que cocelas ben mondadiñas, con un chisco. de sal, retirándoas a media cocedura. Despois non hai mais que botalas
ben escoadiñas no púcaro do leite onde acaban
de cocer astra que estean ben amoladiñas. Saben mellar frías.

Castañas asadas.- Non precisamos mais que un
bon lume, unha lata furada coma un coladeiro
onde poidan beilar as castañas a samba do lume.
un coitelo pra facerlles unha fenda, e como din
os franceses "bon appétit e bon vin"_
Castañas pilongas á montañesa.- E un prato
que lle acae ben ós días fríos e a estómagos que
non sexan mixiroqueiros. Un prato de xente sana que cría sanidade e boas coores. Pra pelar as
castañas pilongas, é decir, secas e engurradiñas,
hai que escaldalas con auga fervendo que as fai
dóciles. Unha vez ben peladas, bótanse a ferver
con sal, touciño e chourizo botándolles de cando en vez un chorriño de auga fría pra asustalas: amolecen millar.
Tarta de castañas.- Precisamos un kilo escaso
de castañas. Unha vez cocidas e peladas. hai que
empastalas, esmagándoas ben, e vánselle amecendo de duas en duas, 16 emas de ovo e un
ovo enteiro. A masa hai que traballala ben, duas
hcrras se fai falla e menos se se fai coa minipimer. Hai que botarlle azucre sen medo (3/4 kilo) e botala ó forno nun molde levemente engrasado.
Bon proveito amiguiños e astra a semana.

ilrimegos!, celebramos
hoxe un feíto extraordindrio:
que a nosa revista cumpre
o primeiro aniversario.

As nosas teimas ben vedes
que non son grandilocuentes:
debecemos por estar
entre as humildes xentes.

Afnda haberá quen pensen
rindo .da nosa pobreza
que un ano da revistiña
non vos é grande proeza.

Non ternos poder nin cartas
e nin falla que nos fan:
pro andar o noso camiño
abonda con viña e pan.

E, ¿que lle. irnos facer
se somos tan fachendosos?
son pasiños ben humildes
pro dos bós e xenerosos.

O que s1: queremos ter
cada d/a mais lectores,
e que tamén medre o grupo
dos bos colaboradores.

AFALA

,
e-

IRIMIA é sincera e sinxela

A semana pasada falaba- "carreteira"-, muller que leva cara, é decir, unha persoa que
mos de que o galega algunhas unha carreta ou tamén esposa . na · vida era auténtica, esponveces cadra co castelán debi- do 1,;a.qeteiro.
tánea e pouco teatral.
do a razóns etimolóxicas, é
Hoxe extendemos a consiNon hai que confundir sinde_c ir, da orix'e das palabras. deración a outras verbas coma cero con sinxe/o, que significa
Nestes casos non hai por primavera, que se escribe así o mesmo ca '·' sencillo", que
que buscar diferencias nin en galego, o mesmo que acera tamén así se pode decir en gaser J,Iiais enxebre do que e outros. Por exemplo, a pala- lego.
cómpre .
bra sincera, que procede do
A neniña da que falamos
O exemplo que puñamos latín "sine cera": os actores no título IRIMIA, é humilde,
era o do vocábulo "carretera" ' do teatro grego e latino leva- sencilla, vive con sinxeleza e,
ou estrada, camiño por onde ban máscaras feitas de cera; ó mesmo tempo, exprésase
pasan as persoas e os automó- "sin cera" era unha persoa con sinceridade cando fala: dí
viles que se distinguiría de que non levaba cera ou más- o que sente.
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