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A TODO PORCO LLE CHEGA O SEU SANMARTIÑO 



O PARO MEDRA EN GALICIA 

Este era o gran titular que ocupando toda a última 
páxina publicaba o xornal La Voz de Galicia, o día 16 
de novembro, acompañando un traballo de Fernando 
Salgado. O número 15 de Irimia, en febreiro diste ano, 
xa recollera o dato. Hai noticias dun día que pró ou
tro xa non teñen vida, hai novas, neste caso malas no
vas, que están sempre de actualidade. 

Non é só que o paro medre en Galicia: de 33.125 
parados rexistrados no 1977 nas oficinas de emprego, 
pasouse a finais de xuño diste ano a 100.658; a noti
cia é que medra mais rapidamente que no resto de Es
paña desde o ano 1978. O gráfico da portada de lri
mia entra polos ollas: as liñas cara arriba explican o 
aumento do paro e a liña galega sube mais que a espa
ñola. Un supoñer: se no ano 1978 había 100 parados 
en España e 100 en Galicia, no 1981 en España habe
ría 192 e ise mesmo ano 250 en Galicia. A verdade é 
que en proporción, oficialmente, ainda hoxe é mei
rande o paro en España que na nasa terra, porque no 
ano 1978 hab (a mais parado"s (tamén en proporción) 
en España que en Galicia. Pero de segu ir o ritmo de 
hoxe, medrando mais o paro en Galicia, lago pasaría
mos a ir diante nunha carreira pouco grata. 

E dixemos "oficialmente" porque en Galicia hai 
moitos parados "agachados" no campo, que non pa
san polas oficinas do 1 NEM. Quizaves o censo agrario 
que se está a facer estes días descubra a realidad e do 
que se chama paro encuberto. 

Sempre houbo en .Galicia "canteira" de paro: astra 
agora a emigración desatoaba o paro na nosa terra. 
Hoxe as dificultades pra sair 6 estranxeiro fan aumen
tar a cifra. · 

Nas últimas eleccións presentáronse, vistos os re
sultados, duas grandes escollas: a da dereita, represen-. 
tada sobre to.do por A.P. e a da esq uerda. representada 
maiormente polo PSOE. As duas preteoo ían ser a mi
llar solución pró paro. As duas teñen agora a oportu
nidade de demostrar a sua eficacia: o PSOE á nivel do . 
Estado, e A.P. en Galicia que é onde ten o gober.no. 
Polos seus feitos os coñeceremos. · 

o o e es -- ~ . es o 

Os VOTOS ó PSOE medraron en 
Galicia abultados polo chamado voto 
útil. Se non fixádevos: de cen ~alegos 
que votaron ó PSOE, só un é militante 
<leste partido. Po la outra banda) os mi
litantes galegos son en proporcion mais 
xóvenes que os do resto do Estado. 

ºººººº 
E bon SINTONIZAR CA RADIO 

OS MERCORES AS DUAS E MEDIA 
e escoitar "Preescolar na casa". Un 
programa de Radio Nacional de Espa
ña pros nenos de menos de seis anos e 
prós seus país. 

ºººººº 
Despois de vinte anos BRASIL TI

VO ELECCIONS. Este xigante de 
América vive envolto na dictadura e na 
represión. A lgrexa denunciou esta si
tuación dando a cara e tomando a cruz 
da morte de oito cregos e mais de cen
to vinte detidos e torturados por defen
der a xusticia. 000000 

PRA QUE FENOSA QUEDE EN 
GALICIA a Xunta e o Parlamento de 
Galicia apoian o comité de empresa de 
Fenosa no recurso ante o ministerio da 
Facenda pra que Fenosa non sexa ab
sorvida por Unión Eléctrica. 

000000 

NORMAS ORTOGRAFICAS PRO 
GALEGO. O 17 de novembro a Xunta 
a{>robou as normas ortográficas que re
xrrán a escrita do galego. Son as que si
gue Irimia. Hai non obstante unha im
p9rtante oposición: bastantes profeso
res de ~alego opinan que esta maneira 
de escnbir galego copta demasiado do 
castelán, e opinan que habería que vol
ver intetµar o galego na sua familia: o 
portugues-brasileiro asemellando a no-
sa escrita á portuguesa. . 

000000 

OS GALEGOS EMIGRANTES vol
tan as nosas páxinas porque non paran 
de .crear. Un poeta galego : Xosé Anxo 
Valente, que astra agora vivía en Suiza, 
endexamais esquenceu á sua terra co
mó proban estos versos do seu libro : 
'"'Sete Cantigas . de Alén": "Escoita, 
mai, voltei./ ·Estou no adro/ onde 
aquel día o grande corpo/ do meu abó 
ficou./ Inda oio o pranto / Voltei. Nun
ca partira./ Alongarme somente foi o 
xeito/ de ficar para sempre./. 

Así rematamos o mes de Santos" . 



PREPARADE OS CAMIÑOS 

Preparade os camiños, 
que vén o Señor. -

Ti es un home ou unha muller 
déb;J c'<in1í116 min, 
envolta en trabaflos, 
preocupacións, estudio. 
Esql!Jene:émonas de coosa·s boas 
como a de tr¡¡8Jle Deus: · 
ven ás nosas cast.Fsr 
ó naso cotfifZÓl!ll}i 

á nosu p·orroquiO'. 

O Nadalrecórdanos 
que Deus ven, 
que Deus ven hoxe 
á tuo cosa, 
ó teu corazón, 
á tuo vidu, 
ávida do terr:o na que te mov~s 
pro poñer salvación. 

A vontode de Deus 
é a de vir, 
é estor con nosoutros, 
é estar cabo nós 
salvando. 

Pero Deus é débil: 
necesita do noso oxudo 
pro poder chegor. 
Necesito de xente disposta 
que amañe os comiños, 
que oqaixe os ooberbios, 
que cure os humillacións. 

Deus inv/ta.te a ti 
o que sexos un ·obreiro seu, 
Se ti lle oxudos, 
pode il chegor á tua vida 
e á vida de moitos. 
Se ti lle oxudos, 
quizais todos cheguen _o ver 
o salvación de Deus. 

Domingo segundo de _Advento 

t EVANXELIO SEGUNDO LUCAS (3,1-6) 

No ano quince do reinado do emperador 
Tiberio César, sendo Poncio Pilato gobernador 
de Xudea e Herodes tetrarca de Galilea; sendo 
Felipe- o seu irmán, tetrarca de Iturea e lll:ªis 
da Traconítida, e Lísanias,, tetrarca de Abile
me· durante o pontiflcad0 de Anás e Caifás, 

1 cPr;gpu.llh!: ai Pa.l'af>m <d.e Deus a Xoán, filio de 
Za~aías,) ao deserttu-" E'ntán e1 recorre1:1 toda a 
rerión. oo Xordma1,, pregpand'(J\ nn batismo de 
conversión, para Iograr o perdóm dos pecados, 
conforme está escrito no libro do Profeta 
Isaías: 

Unha voz clama no deserto: 
Preparade os camiños do Señor, 
endereitade os seus vieiras. 
Toda barranqueira será recheada, 
todo monte e outeiro rebaixadq; 
os cam iños tortas han se ·endereitar 
e os escabrosos achaar. 
E todos verán a salvación de Deus. 

O labor dos preparadores 
dos camiños de Deus 
é esta: · · 
achaar, 
igualar, 
quftar desnivele_s, _ 
facer irmandode. 

Preparade os camiños, 
que vén o Señor. 



G!I .1..4';8RE&o&, oeREQ:t.OS. E "4Ri~~" 
-~~·e·~~ AMOLA1>0S· 

~U>HAL 
~· 1=M..1.A ~-~ 
l"39T'RUa.JÓt.l. 
;e ~UE ~ 
w~1s: ... ~ 
.&-18~ ~AOHE 
..J)S. ~")(l,Jl)AR ... 

.<\ 





NO CEMITERIO DE COCHES,(IV) UN PEUG~OT MOi PINCHO E BE.N PARECIDO 

Aló por detrás dun Gor
dini, un Douscabalos e un 
Erreoito que foran todos de 
maestras, reparei nun Peu
geot con aires de afrancesado 
moi pulido. O Douscabalos 
botárase da carretera porque 
viña un CatroeÍJ(es de frente 
e asustáronse os cabalos. Co
mo non eran mais que dous a 
cada un deulle por tirar pró 

u lado e saí u coa súa o que 
puido mais. 

Pregunteille ó meu ami
go e guía Seiscentos: 

- ¿E aquel Peugeot .ta
mén chegou pró cemiterio 
morto de vez? 

- Sí . Morreu dunha 
embolia 6 abrir o segundo in
xector. 

- ¿Levaría unha vida 
moi axitada? 

- Seguramente. Pode 
que sexa unha vítima do ago
bio da vida moderna. Foi dun 
viaxante de roupa de debaixo 
casado e con catro fillos. Tiña 
unha querida en Baracaldo. 

- ¿Quen, o viaxante? 
- Non, o Peugeot. 
- ¡Ai, iso ben! -dixen 

eu-, E que tal como te expli
caches, ·malicieime. 

- Pois non. O da queri-

da era o Peugeot que se tiña 
por moi pincho e ben pareci
do. N amorárase coma un perdi
do dunha moto xaponesa no
va do trinque, só porque tiña 
dous tubos de escape. Un a
mor imposible, xa se sabe, 
porque entre auto e moto hai 
impedimento dirimente. Ade
mais, tendo catro fillos, xa 
me dirás. 

- ¿Que, o Peugeot? 
-Non, o viaxante. O 

dos catro fillos era o viax:ante; 
pero ¿quen se extraña?., ó ter 
que pasar tantas noites fora 
da casa ... 

- ¿Quen, o viax:ante? 
- ¡O viax:ante e mais o 

Peugeot! ¡Pareces pampo! 
Como me berrou e eu 

son tímido, non me atrevín a 
pedirlle mais explicacións. E 
estivemos os dous calados un 
gran pedazo, astra que el, xa 
en son moderado, repetíu: 

-Pois sí. Morreu dunha 
embolia. 

¿Que me dis dos Gordi
nis das mestras? 

-Que saben moito do 
esforzo que supón deixar os 
propios fillos mal atendidos 
pra atender ben ós fillos dos 
outros. Que saben moito de 

pasar frío en e.scolas destarta
ladas. Que saben moitas cou
sas da vida que non acostu
man a recoller os libros de 
texto. 

Ousei contradecirlle: 
-Iso de pasar frío nas 

escolas agora xa non se dá. 
-Eu fáloche. de cando 

os Gordinis eran coches de. 
mestras, pero ainda hoxe en 
sitios pásase frío. Sobre todo 
pasan moito frío os nenos 
que agardan sin abeiro os au
tobuses. 

Pegoulle un ataque de 
tós. Estartalou os f ariños de 
posición. Púxose moi lucio. 
Encendéuselle a luz de mar
cha atrás e, xa gorgolexando, 
díxome: 

-Chegou a hora. A visa 
ó encargado de cemiterio se 
fás o favor. Teño feíto dona
ción de algúns órganos e non 
se pode perder tempo. 

Tapeino cunha manta e 
fun correndo avisar ó encarga
do. El non se alarmo u mais 
nin menos, porque xa estaba 
moi cocido nestas cousas. 

Se cadra a ti gustaría
che que as cousas rematasen 
doutro xeito. 

A min tamén. 



A TODO-PORCO LLE CHEGA O SEU SANMARTIÑO? 

Co fin de que esta sección de IRIMIA 
sexa ainda mais a .caron do lume, desde 
hai unhas semanas tentamos axilizala un 
pouco mais, non tocando exclusivamente 
temas educativos. E así, varios números -
atrás traíamos a esta páxina as castañas, 
_tan presentes estes días nas nosas casas 
galegas. Hoxe, xa de cheo no tempo da 
mata do porco, irnos falar deste animali
ño que agasalla a cotío as nosas mesas. 

A importancia do animal xa se pon 
de manifesto no feíto de matalo. Matalo 
porco non se reduce ó feíto de privalo da 
sua existencia, coma calquer outro ani
Il}al, cómpre valerse de certas e determi-
nadas regras e botar man de "personal es- dora· traza con graos de maíz un camiño 
pecializado"; sen o seu requisito a morte desde a corte o patíbulo. Valéndose de 
do porco, ademais de correr o perigo de medios convincentes, dous ou tres fortes 
destragar a seu bon paladar, convertiríase veciños terman do animal e fanlle ver a 
nun feito vulgar, igual ó de calquera ani- necesidade de se deitar no banco; feíto 
mal. E ¿que é un burro morto? pois nada esto o verdugo, ditas as verbas de rúbri
mais que- eso; e mesmo un pito, ou un ca, atravésao ceremoniosamente co coite
coello, ou ainda unha vaca non deixan de lo, abríndolle unha fonda ferida ... Xurde 
ter unha pervivencia ben cativa despois a hemorraxia, e a abundante emanación 
da morte. En troques o porco, hoxe e un de sangue recóllese nun branco barreñón 
simple cocho, e mañán vese transforma- e removida sin parar polo brazo de deli
do xa nuns xamóns tras dos que se lle vai cada dama. Unha prosaica cebola cerra 
a un a vista, xa nuns chourizos que resul- logo a ferida ... " . 
tan indispensables na maioría das mesas Do primeiriño que se fai de morto e 
ó longo de todo o ano, na esencia dun limpo o porco son os roxóns e as morci
bon . cocidiño, ou nunhas morcillas que llas. Os primeiros non teñen dificultade, 

· al~an a mesa mais exquisita. posto que non son mais que a grasa do 
· Así describe a mata do porco un ga- porco cun pouquiño de carne pegada, sa

. lego que escribeu o libro de cociña mais lada e cocida. Pro, as morcillas f an un ri
lido: "Unha voz suave e melodiosa ento- co prato de repostería que seríc. ben que 
na un .¡quino, quino!, e unha mao trei- en todas as casas soubesen fac·er: 

Prepárase unha compota con tres ducias de mazás, tres cuarteróns de azucre e 
meio cuartillo de auga. Cando están cocidas as mazás, quítaselles o almibare f 11cendo 
cocer nél meia libra de almendras picadas e un cuarterón de piñóns. Despois de coci
dos vóltanse unir ás mazás e déixase enfriar. Engádese despois un cuarterón de 
bizcoitos, unha libra de pasas sin os tallos e algun_ha froita seca en anaquiños. S..azó
nase con canela, pimenta, sal e comino. Engádeselle logo o sangue, énchens" as tripas 
e póñense a cocer. 

¡Bon proveito! A semán que ven tragueremos varias recetas praprepararo cocho. 
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Ahtes de vira pataco 
das Américás pro España, 
era en Galicia alimento 
moi importante a castaña. 

As castañas supoñían 
o que hoxe os cachelos, 
e comíanse con leite 
o mesmo co con xurelos. 

Cando awnza. a outon ía 
os galegos, por suposto, 
xuntámonos pro facer (e) 
festa á castaña: o magoSto. 

O lrimego considera, 
xunto con moita mais xente, 
que a castaña de Galicia· 
é de festa merecente. 

Os galegos ben podemos 
prantar moitos castiñeiros 
pro lle gañar ó consumo 
que fon os aserradeiros. 

A hl están ventás e portas e os mobles de primeira 
cando teñen a fortuna 
de "castaño" por madeira. · 

FALA é CAMlRD 
Véxote, e véxoche a intención 

; Hoxe cómpre· que sail>a-
mos dístinguir ben entre te e 
che, · coilsa ben doáda para 
quen falaron ·o ·galego toda a 

acusativo "te". Pero se o que 
Texo é unha cousa túa -vexo 
unha cousa a tí- entón é ob
xeto ou complemento indi
recto (dativo )Jltino "tibi"), 
porque o que vexo é algo e 
non a tí. Así decimos: "mañá 
lévote á feii:a", pero: "mañá 
lévoche á fe ira". 

porque, ou son "cheistas" ,(al
gúns pobos da Costa da Mor
te, coma Muros e Muxía, onde 
~mpre din "c1ie"), ou son "te- "' 
1stas", coma en Tui e fronteira 
portuguesa, xa que en Portu
gal :_o mesmo ca en Castela
somente se emprega o "te". 

vida, perq difícil para quen o_ 
aprenden de novo. 

Se eu a quen vexo é a tí, 
entón utilizase te, porque é 
complemento directo (ou ob
xeto directo, como se di ago
ra): correspondería en latín ó 

Con todo, hai zonas de Ga
liciana que non se· distinguen, 

A semana que ven habe
mos seguir co "che". Graciñas · 
pola ·atención. 
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