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O alcoholismo, un mal permanent
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O rico.· -mundo d.as abellas
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Casi un millón de alcohólicos internados
en l;spaíia
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~eiscentos

miJ alcohólicos foron in-

ternaoos en España no 1978, e o número
non d~ixou de medrar deDde aquela~ Naquel moment?'.todp,,. o mundo se escandalizaba da-inclirlaci(m ~ mocedade cara o
porro, pero po~os erguían a voz contra
estas drogas permitidas.
Xa falamos en IRIMIA hai un ano
( nº 5) do alcoñolismo e as súas funestas
consecuencias personais, familiares e soc·ais: aniquilamento do individuo, destr~~ción da familia e peligrosidade social.
~n Galicia desgraciadamente somos
dos prim~iriños en alcoholismo (por -suposto, que non están internados todos os
que son; non collerían nos centros). E
cunha nota especialmente triste e pouco
frecuente noutras zonas do estado español: o alcoholismo nas mulleres.

¿Seguiremos destragando as nosas
vidas conforme irnos valeirando botellas?
¿Tampouco aprecio lle ternos ávida pra
ila destruindo desta maneira, anque sexa
moitas veces ca escusa do alterne social?
¿E que non se pode falar sen ter a botella ó lado?

SANTA LUCIA. 13 de maio. Lembramos dunha foto dun polaco: unha vela doblada -os impedidos- aporta a sua luz a vela dereita -os
sans-. Tamén os impedidos físicos poden facer
moito na nosa sociedade, ainda que estén doblados.
UN CEGO POR CADA MIL-HABITANTES ven
ser a media nos países occidentais_ En España
hai uns 38.000. Moitos deles viven do Cupón de
Cegos, que supón prá eles unha solución económica. -Pero os cegos podían realizar a maioría
dos traballos si a sociedade fose mais sensible.
UN CURSlÑO SOBRE O MUNDO RURAL terá lugar no mosteiro de Poio os días 27, 28, e
29 de Nadal. Estamos todos invitados, pois podemos aprender cousas novas de xentes que tamén traballan por millorar a nosa terra. Pra
mais información podedes escribir a Parroquia
de Adigna-Portonovo (Pontevedra) ou chamar
ó teléfono 72 02 96 (986).
VICTORIA DO NOSO POBO é a decisión de
non construir a Central Nuclear de Xove. A loita de moitos anos dou os seus froitos, o mesmo
que ocurrira cas celulosas de Ponteceso e outras
comarcas que tamén foron impedidas pola oposición do pobo a pesares dos intereses de outros ....
AS CASTAÑAS: Nos non ternos turrón, pero
sí exportamos castañas (unhas mil cincocentas
toneladas 3:lgún ano). Nin os labregos coidan estas plantacións nin son canalizadas xustamente
polos intermediarios que teñen monopolizado o
seu comercio (vendéndose no extranxeiro a
duas centas coarenta pesetas co cambeo).
ADEGA (Asociación para a Defensa Ecolóxica
de Galicia) preocupada sempre polo respeto da
Natureza, está empeñada en que o mar sexa recuperado da contaminación, e sacarlle o máximo proveito pra alimentación humán. Agora organizou na Cruña uns estudos sobor dos recursos mariños en Galicia_
OS OBREIROS DAS EMPRESAS GALEGAS
EN CR ISE manifestáronse en Santiago, e ó mesmo tempo a prensa saltou con estes números roxos: en seis anos desapareceron mais de coarenta e cinco mil empresas españolas, e en Suiza
hai cincoenta mil millóns de dólares españoles.

E LOGO, lOUE TEMOS OUE FACER?
N inguén pode cambiar
se non ten ganas de cambtar.
·•N inguén pode cambiar
se está satisfeito co que ten.
N inguén pode cambiar
se non sinte necesidade de cambiar.
Ninguén pode cambiar
se outros non lle axudan a cambiar.
O sino/ mais claro
de que queremos cambiar de verdade
é cando no mais fondo da nosa vida,
decimos con todo o corazón
esas palabras sencillas e decisivas:
-E logo, ¿que teño que facer?

Todos presumimos de saber
o que ternos que facer.
Moi pouquiños hai
que poñan ·a súa vida en xuicio,
que poñan o seu proceder en dúbida,
e pregu-n ten humildes a ca/quera:
-e logo, ¿que teño que facer?
Por eso non é moita a xente
que avance e medre na vida.
Por eso abundan
os enanos de corazón.
Por eso a xente
é tan pouco xente moitas veces.
Quen está afeito a facer
ese exercicio de humildade
que consiste en preguntar:
-e logo, ¿que teño que facer?,
irá recibindo d la ad la
e da maneira mais sencilla
a resposta de Deus.

Domingo terceiro de,Advento
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EV ANXELIO SEGUNDO L~CAS ('3,10-18)

Preguntáballe a xente a-Xoán Batist~:
-¿E logo, que temos,. que facer?
El respondíalle~: ·- · _,~ · .
,
.
-O que teña dúastúnica8 ;"que as reparta
coque non ten ninguriha;.e que faga o mesmo
o que teña que comer.
·
·
F oron tamén uns recaudadores a se batizar, e preguntáronlle:
-Mestre, que ternos que facer?
El contestoulles:
- ·
-Non esixades nada mais que~ que vos
·
está mandado.
Tamén uns soldados lle preguntaron.
-E nós, ¿que ternos que facer?
El contestoulles:
-Non asoballedes nin calumniedes a nin- ·
guén, e contentádevos coas vosas paga~. . ·
. Como o pobo estaba esperando ao Mesías~ empezaba a pensar se acaso non o sería
Xoán, pero el declarou diante de todos:
-Eu batízovos con auga, pero está a chegar o que é mais forte ca min, ao que non son
digno de lle desatar as amalloas do seu calzado. El havos batizar con Espírito Santo e con
lume. Porque trae forcada na man, para limpar a súa eira_e recoller no hórreo o seu trigo;
pero a palla ha de a queimar no lume que nun·ca se apaga.
Con esta e outras moitas exhortacións anuncÍáballes a Boa Nova ao pobo.
1

Unha resposta liberadora.
Unha resposta que fai da xente
xente nova
pro o mundo novo
no que abunde o compartir
e se esquenzan as maneiras
-ca/quera que e/as sexande dominar e abusar dos mais hum lides.

.
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Chegou ás mans de· Irimia o Boletín Apícola da Asociación Galega de Apicul1
mana o Tena e Xente, basándonos nos datos dos mencionados boletín.s e coa axuda
A produción das abellas
De sempre, entre a nosa xente, foi moi
mal visto matar unha abella, e é moi coñecido o
refrán dos vellos 0 que mata unha abella ten
can anos de pena". E con razón, pois non é o
mel o único producto das abellas.
E moi importante a colaboración das
abellas na fecundación das prantas. Calcúlase
que a produción dos frutais aumenta dun 30 a
un 40 por 100 se teñen abellas que realicen a
polinización (transporte do polen que fecunda a
flor). As marogueiras (fresas) aumentan astra
oo 100 por 100 a sua prndución e coma estas
moitos outros tipos de prantas : é por iso que na
e.E.E. priman cada colmea cunhas 3.500 pts.
Moi aproveitable é tamén a produ-ción de
polen que contén mais de 50 substancias menciñosas: pódense extraer astra 5 kg. de polen
por colmea e ano. Coñecida é a produción de
cera , pero non menos .interesante é o aproveitamento dos "propoleos", substancias semellantes
á cera, que as abellas segregan pra tapar os furados da colmea ou trobo e recubrilas por dentro,
e que teñen propiedades menciñosas e son utilizados pola industria farmacéutica.
11

Galicia poderí4

dez veces ni

O mel: datos en Galicia
Con ser moitos os produtos que recibimos da abella, de
sempre o principal e mais apreciado foi o mel, produto elaborado mediante o néctar das flores extraído polas abellas:. modificado e transformado por elas no buche.
Téñense censado en Galicia un t otal de 61.923 cohneas
entre as "vellas" (trobos, cortizos) que son ainda maioría
(46.392) e as colmeas modernas ou movilistas que penr.iten
manipular as abellas, os seus produtos e aumentar a produtividade . Destas modernas hai 15.531, que como se ve, son a.inda
minoría. O total de colmeas produciros unhas 511 toneladas
de mel, que se ven cotizando entre as 700 e as 1000 pts por litro. Un litro de mel pesa por termo meio 1.kg 300 gramos.

Galicia terra propicia pró mel
Un técnico apícola, Amador Rodríguez Troncoso, estí-

ma 110 mencionado Boletín <
res, que a produción actual
dez. En efecto, Galicia conta
ras de mel. Hai 66 .000 hectar
carballos, 775 .000 Ha de qui
te produtivas), 60.000 Has
aporte de polen a com enzos
unhas 80.000 de pradeiras a1
los trebos, 57 .000 de eucalip
herbas: silvas, borraxas, xoac
ha grande importancia ap ícol
As posibilidades de au
se ternos en conta que en Ga
época dos romanos: un enx:
unhos 5 Kg no ano, e nunha
produce unha meia de 20 Kg

')

.tura (A.G.A.) que informa e divulga o mundo das abell8s. A elas irnos adicarlle esta seda Axencia de Extensión_Agraria de Mondoñedo.
Propiedades alimenticias do mel

a producir
1ais m·el
da Asociación Galega de Apicultogalega poderíase multiplicar por
con importantes prantas produtoreas (Ha) de castiñeiros, 99 .000 de
irogas (algunha delas especialmende nabos (moi importantes polo
de campaña), 4.000 Ha de frutais,
1rtificiais melíferas sobre todo poltos e moitas das chamadas malas
:;es, dentes de león, que teñen unta.
imentar a produción son enormes
ilicia ainda se cultiva mel como na
amio nun cortizo clásico produce
i 'colmea "movilista" ou moderna
(unhos 15 litros).

Os estudiosos da alimentación consideran o mel como o
produto alimenticio mais completo, saudable, e anovador que
nos ofrece a Natureza. ·
. Cada 100 gramos de mel proporcionan: -- 78 gramos de
azucres naturais -- 1,5 gramos de sales minerais -- 3 mgr de vitamina c -- 5 mgr de calcio - o ,8 mgr de ferro -- o,3 mgr de proteínas. Aporta tamén vitaminas do complexo B, e unhas 300
calorías por cada cen gramos (un adulto por termo meio precisa de 2.500 a 3.000 calorías).
O mel é doadamente asimilable polo organismo: é un
azucre natural ( composto de azucres simples glucosa e fructosa) que non precisan transformación polos -zumes dix.estivos
para seren asimilados, cousa que non acontece cos azucres refinados de consumo normal. O mel contén tamén importantes
enzimas que facilitan a dixestión.
A cristalización do mel, fenómeno que enmestece o mel
e lle dá un aspecto granulado como de azucre, en contra do
que moita xente coida, é sinal de calidade e de pureza. Como
en España, por ignorancia, non se aprecia o mel cristalizado, as
industrias someten o mel ó proceso de pasteurización ( quentándoo a temperaturas altas en curto~ espacios de tempo e enfriando logo inmediatamente) que reduce as propiedades alimenticias e terapéuticas do mel.
A outra mala inforrnación débese .ó aprecio público de
meles craros sobre os escuros~ cando son precisamente os meles
escuros os de mais riqueza nutritiva e terapéutica polo meirande contido de sales, sobre todo de fósforo e calcio.

Propiedades terapéutico-menciñosas
De vello lle está recoñecido ó mel o seu carácter menciñoso debido en parte á sua riqueza vitamínica e antibiótica.
Catro séculos antes de que nacese Cristo, o que é considerado
como pai da ciencia médica, Hipócrates, e timufa:ia o uso do
mel, porque "produce calor, limpa as chagas e úk ~~r~s, cura os
carbunclos e chagas mais usuais". A ciencia médica actu~ non
desmentiu senon que corrol?orou o que Hipócratc,, dixo. O mel
exerce un efecto moi beneficioso en afeccióm d'48 vías respiratorias, en catarros e afeccións pulmonares) e...i. enfem .::dades do
tubo dixestivo, do ril, do sistema nervoso, ia pel ou incluso en
afeccións do corazón.
Proximamente publicaremos en Irirnia os pasos a dar pra
quen queira iniciarse no cultivo das abellas.

Conozo unha muller que
me trae de cabeza. E unha
muller do pobo. Non tivo
moita escola pero aproveitouna ben e leva con soltura
ca/quera conversa sobre os
temas mais variados. A súo
ca_ é unha patena polo limpa
e aseada. Ela mesmo, ainda
de tro dos poucos medíos,
a da sempre ben amañadiña.
Non por caído-la cosa deixa
d facer trabal/os de fóro, ás
<·1~s mois propios de homes,
romo oxudor o pinchar un
ca, hallo.
Está casado cun bon home.
Non se tén falodo moito del,
pero díxose que é un ho.me te desapareceu tres días sen axusto. iNon é nodo iso de ser visar. Doquela sí que tanto súa
nai coma o home tiveron gaXLIITO nos tempos que atravesamos! E un home especial. nas de dar/le un escarmento,
Saóe que algúns andamos me- pero contivéronse porque .hai
dlO namoriscados da súa mu- momentos nos que -os rapaci1/er e mois non lle parece mal. ños hai que deixarl/es comenDebe ser porque caíu no con- zar a ser eles mesmos.
to de que o amor non ten porO home ten un tallerciño.
que ser absorvente nin atafe- Ela oxúdalle. Dalle consel/os.
gante para ser verdadeiro. Des- Así nas causas que fon nunca
di logo, é ben diferente dou- falto o toque de intuición fetros homes que, levados por menina que complemente o
celos infundados tratan de ter racionalismo dos·homes. Igual
ás súos mulleres pechadas po- lle dí: ¿E esa travesa que es. lo só delito de teren un sorri- tás poñendo nesa cancelo non
so limpo e oberto.
iría mellor un pouco enxesgaTiveron un fil/o. Obedien- da? Deste xeito fon unhas
te el, pero sin pasarse. A lgun- cancelas para pobres que seho vez chegoulle á súa nai coa mellan portadas de ricos..
roupa esgonifada por engatu- .
Non /les falto a fonda exñar polos silveiras para admi- periencia .do que é gaña-fo
rar un niño de poxariños, e pan nun país a/leo e hostil. ·
mois d(ln día pasou sin xontar
Non é nada mioqueira.
por quedarse observando co- Puidero militar entre moitas
mo medraban as frores. Des- asociacións de feministas; e
pois de grande fa/aba a miúdo senón xuzgade v6s mesmos:
das flores e dos paxoriños. Unha vez que foi posar uns
Unho vez.
a .v moce- dios cunha parento súo que

dera a luz (é moi dada a axudor), ocurréusel/e decir que o
Deus no que ela ere desmonta do machiño do poder ós
que se soben o el poro asoba1/ar, e en cambio, leva consigo
dacabalo ós aldroxados. Estas
palabras en certos ambientes
poden traer/le complicacións.
Tódolos anos o día oito de
decembro hai unha festa. Ela
nunca falta~ Eu tamén penso
ir e se queredes preséntovola;
pero se por un casuql eu non
estivese, non vos impacientedes que para chegar a xunto
delo non precisan recomendacións. Preguntades por María,
a fil/a de Xoaquín e de Ana, e
xa vos darán razón dela. Tamen hai moitos que a conocen por '~ Inmaculada". Non
é un a/cume. E unha definición, porque ne/a todo e sempre é limpeza.
iBen!, tamén se vos estiven decindo todo isto e logo
resulta que a tratades mais ca
min, ivaia chasco!

f'

A TODO ·PORCO LLE CHEGA O SEU SANMARTIÑO (Il)
A semán pasada talábamos
da mata do porco, dos roxó~
e das morcillas; dos chourizos
e demais embutidos non cómpre falar, pois xa se sabe dabondo como se tan. Anque
hai un embutido de requ intado sabor que fan nalgunhas
bisbarras galegas, pro que é
descoñecido noutras moitas:
o botelo, que os casteláns
chaman butillo . Prepárase p icando os osos das costelas e
da cachola ma is delgados, con
bastante _carne pegada; adóbanse con sal, orégano, all os e
auga; e un día despois embútense nas tripas mais grosas
do po rco. Cú ranse ó f ume e
cómense coci do s con cachelos
e grelos i Están bo ísimos!
Tam pouco cómpre fa lar de
c om o se fai cos xamós, pro
hai un ha ma nchea de pr atos
que se poden p rep arar con é l.
Aquí sem ente tal aremos de
algúns, nos que intervén tamén o raxo. Timbal de raxo e
xamón (o timbal é unha especie de empanada). Pícase meio
kilo de xamón e de raxo, refógase en manteca de porco,
engad índolle un ovo ben batido e removendo a cotío; sazóase con especias e bótaselle
un ovo cocido e picado. Prepárase un molde co n grasa e

pan raiado, e recóbrense o
fondo e as paredes con masa
de caldo. Logo ponse dentro
o picadillo, _tápase coa mesma
masa e métese no forno ast ra
que coza. Prato de festas .

Tamén prato de festas é a
empanada de raxo e xamón.
Córtase en anacos meio kilo
de raxo e outro meio de xamón e frítense en manteca.
logo desfaise en dous cuartiños de leite un cuarterón de
fariña; engad índolle sal, piri1xel e algunha manteiga de

fre ir o xamón. Férvese e cando en mesta engádese lle o xamón e o raxo; logo reméxese
a past a no lume uns dez m in ut o s. E mét ese e sta pasta
nun past elón de hox ald re (ou
se nen se d ispó n de tempo o u
humo r pra face lo, pod e valer
masa) e métese no forno .
Ma is d o ados de facer, anque non menos ricos , son os
rolos d e xamón .. Móll ase en
viñ o d e xerez anacos de po lo
cocido (preferentemente p eit uga ). As d uas horas d o b año,
envólvese cada anaco nun ha
boa (anque delgada) ta ll ada
de xamón. Atanse, mól'lanse
en manteca de porco derretida, e ásanse, preferentemente
na grella ou nunha plancha.
O raxo (adobado ou sen adobar) e as chu letas están moi
boas n a tixela sin mais nada
r¡ue grasz e sal . fra vari ar póense face r un h as chuletas en
saba de v{ño. Mázanse as chuletas e póñe .se en sal. iNo
morteiro esmá •Jl:l' ,3e allos, pirixe l e mola de p n, engadíndolle a esto vino c: nto e caldo, cocendo esta ... ;; ;$a e coándoa despois. Fntrn <";e as chuletas en manteiga de cocho, e
cando están do •radas, engádeselle a salsa a t 1xo!C1.
iBon proveito1
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Acaban de estar de santo
as Conchas hai algún d/a,
na festa da Concepción
da Santa Virxe María.

Porque seguir ó seu Fil/o
e o seu xeito de pensar (e)
foron causas que a tal NaJ
m~ito deberon custar {e).

Aproveito este motivo
paro facer nesto hora
un cantar moi emotivo
que vai prá Nosa Señora.

iCanto tivo que cambiar (e)
desde o berce deica a cruz!:
para ser un fachO ·aceso
tivo que ir medrando a luz.

Cando leo o Evanxelio,
eu, lrimego, adiviño
que E/a tivo que facer (e)
da súo vida, camiño.

Se queres que de María
a miña opinión che adiante:
·Elo foi, dun mundo novo
ante todo, camiñante.
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fALA é CAMl8D
Tenche cara de listo

O pronome che pode empregarse en galego sen estricta
necesidade, pero servindo para implicar ou meter ó interlocutor - a quen fala comigonos meus sentimentos e no
qne eu digo.
Desa maneira fágoo solidario co que eu digo , polo que
St" chama dativo ou pronome
de solidariedade.
Asi, por exemplo: "Estes
rap aces sonvos moi traballadores e non vos desean.San
moito; dígocho a tí porque
che teñen moi bo siso e fan-

che traballos moi xeitosos; e
dígollo a vostedes porque eles
fanlle ben as cousas a pesares
da súa mocedade, pero téñenlle ben pouco tempo para andar de discotecas. E aínda hai
mais dun que vos teñen cara
de ben listos".
Como vedes, a forma che
tamén se usa en plural vos e
lle ou lles pra o tratamento de
vostede e vostedes.
En castelán non existe ese
tal pronome e se eu digo: "te
trabajo mucho, ¿sabes?", ou
ben é un galeguismo -o que

se chama "castrapo", castelán
falado con sintaxe galega- ou
ben querería dicir que traballo a tí ou para tí. Pero "trabálloche moito" significa que
quero que ti te achegues garimosamente ós meus sentimentos de traballador e te fagas solidario coeles.
Vemos así que o galego é
un idioma "quente", que usa
moita calor humana na súa
expresión.
Astra a próxima semana e
que non enfríe o entusiasmo
pola nosa lingua.
- - - - --- - -
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