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/\JOSA SENORA DA GUIA 

GUIA ÓS HOMES DO MARE:;~ 
Nas páxinas centrais; GALICIA: PAIS MARIÑEIRO 



F ALANDO DE IRIMIA 

Falábamos hai unhas semanas, nunha "Conversa cos da Casa", 
nesta mesma páxina, de IRIMIA, da nasa revista; decindo que si pode 
medrar c~ axuda dos bós irimegos, dos que ledes e gostades de IRIMIA 
¡e compre medrar! Non insistiremos dabondo nesto. 

Pero hoxe queríamos falarvos tamén doutras causas de IRIMIA. 
De que a len galegas de todalas partes de Galicia, e mesmo que están 
fara dela (en Madrid e... Cartagena). Concretamente a maioría dos 
lectores están na provincia da Coruña (perta de 1.000); en Ferrol, 
Santiago, San Saturniño, Ordes, Tauro, Santa Comba, Mezonzo; den
de Coruña capital, deica costa de Cariño ou a montaña de Sobrado e 
Boimorto. Sigue Lugo ( cuns 500 irimegos ), con lectores na capital, 
Romariz, Lagoa, Riotorto, e lago subindo deica Pedrafita e Navia de 
Suarna, sen esquencer a costa de Xove e Rivadeo, Viveiro, e moitos 
lugares que sería longo nombrar. Na provincia de Pontevedra apenas 
chegan ós 200, repartidos entre a capital, Vigo, Aguiño, Poio., A Es
trada, ... Pero onde ternos moi poucos lectores de IRIMIA é entre os 
pobos de Ourense: non chegan en total nin a 25, repartidos entre 
Bande, Xinzo de Limia e o mesmo Ourense (somentes 2, frente os 
150 de Santiago ou Ferrol). Como vedes, ternos ainda que chegar a 
moitos lugares de Galicia. 

E, finalmente, queríamos falarvos do resultado da enquisa que 
fixemos entre vosoutros. En primeiro lugar cómpre decir que fóste
des moi perguiceiros pra contestar: De mais de 1500 enquisas que en
viamos, so mente recibimos contestación de .. . 85 ! . A maioría foron 
traballadores da terra, anque tamén houbo un bon grupo de estudan-
tes; e a meirande parte en edades entre os 20 e os 50 anos. · 

A opinión era que IRIMIA é entendida por toda a xente, mesmo 
pala que non ten entudios (60). Algúns falaban da dificultade doga
lega (15). Respecto da periodicidade a gran maioría opinades que de
be seguir senda semanal (e así será mentras aguantemos ese ritmo ... ); 
e no número de páxinas case estades igualados os que opinades que 
están ben ( 39); de momento seguirá así a causa, pois o presuposto 
( co precio que coñecedes) non dá pra mais. Tamén vos gusta a forma, 
anque algún a preferiría mais grande (poucos: 15). Igualmente pensa
des que sobre o tema político e relixioso está ben como vai, con pe
quenas discrepancias. Falades lago de 3ec · 2n.s novas, adicadas a te
mas xuveniles (libros, música, ... ), a hi& toria da nasa Terra, mais noti
cias e entrevistas, ... Respecto a cada sección concreta parece que es
tades bastante conformes de como van, e que ledes a revista de punta 
a rabo ( anque para algún certas seccións so a le "algunhas veces", pro 
poucos). Anque puxéstedes algunhas suxerencias de millora que tere
mos en canta. 

Disculpade se hoxe resultouvos algún pouco rollo esta páxina, a 
·outros seguramente Hes sería de interés. Esta é a situación. Esta é a 
revista que ten que millorar e medrar co esforzo de todos. 



AS TENTACIONS DO SERVIDOR 

!l X esús chegou//e á alma 
a door dos seus veciños, 
dos seus compatriotas humillados, 
a súa mesma humillación. 

X esús sentiuse chamado por Deus 
para ofrecer a súa axuda. 
Estaba cheo do Esplrito Santo 
-que é a forza de Deus-, 
que o animaba a loitar coa súa xente. 

Tamén nosoutros somos chamados 
a trabal/ar polo ben dos veciños, 
a facer medrar a vida da parroquia. 
E tamén nós temas 
a forza de Deus connosco. 

X esús tivo dificultades. 
Tivo que facer moitas cavilacións. 
Tivo que poñer en tensión 
o seu carpo e o seu esp /rito; 
coma nosoutros, 
ou mais inda ca nosoutros. 

Tentárono os cortos, 
a abundancia dos bés da terra, 
que apartan a tan tos 
de loitar polo ben comunitario. 
Pero el foi mais forte cós cortos. 

Tentouno o poderlo, 
o gusto do dominio amplo 
de poder impoñer a súa vontade, 
o gusto de se sentar tan alto; tan alto 
que non distinga a estercada 
onde se deitan os humildes. 
Pero el foi mais forte có poder/o. 

Tentouno a fama, 
o afán porque o seu nome 
foro sempre pronunciado 
con respeto, admiración e en can to . 
Pero el foi mais forte cá fama. 

Ningún bon servidor dos humildes 
chega a rico. 
Ningún bon servidor dos humildes 
chega a ter poderío. 
Ningún bon servidor dos humildes 
marre nos brazos da fama. 

Domingo 1 de Coresma 

t EV ANXELIO SEGUNDO LUCAS 
(4,143) 

Entón Xesús, cheo de Espírito San
to, voltou do Xordán, e foi levado deser
to adiante polo Espírito durante corenta 
días, ao cabo deles tivo fame. E díxolle o 
Satán: 

-Se es o Filio de Deus, manda que 
estas pedras se volvan pan. 

Respondeulle Xesús: 
-Está escrito: "Non somentes de 

pan vive o hom:e". 
Despois levouno a un outeiro e mos

troulle nun íntre tódolos reinos do mun
do. Díxolle o Satán: 

-Dareiche todo o seu poder e toda 
a súa gloria, pois fóronme entregados a 
min, e doullos eu a quen quero: Se me 
adoras, todo será teu. 

Respondeulle Xesus. 
- Escrito está: "Adorarás ao Señor, 

o teu Deus, e a El so darás culto". 
Levouno logo a Xerusalén e plan

touno no cume do templo. Díxolle: 
-Se es o Filio de Deus, bótate de a

quí abaixo, pois está escrito: "Mandará 
aos seus anxos para que t~ garden"; e ta
mén: "Levarante nas súas mans, para que 
non se manquen os teus pés nas pedras". 

Xesús respondeulle. 
- Está mandado: "Non tentarás ao 

Señor, teu Deus". 
E rematadas as tentacións, o Satán 

deixouno até o tempo axeitado. 



~ 
GALICIA: PAIS 

Tanto polos kilómetros de veiramar que ternos, como polo número de persoas que J 
mariñeiro de tódolos pobos de España. E fálase pouco desta Galicia mariñeira, como noi 
cho. Tópi~os e máis tópicos. O mundo mariñeiro é o gran descoñecido, a pesares de que r1 
número, e contando co'a valiosa colaboración de Xosé Luis Blanco Campaña, periodista es¡ 
cia mariñeira. 

A PESCA 

En Galicia pode haber hoxe unhas setenta mil persoas 
que vivan directamente da pesca nos máis de cincoenta portos 
que hai na costa. Ternos o corenta por cento das empresas 
pesqueiras censadas en toda España. Máis, dunha maneira indi
recta, moitas outras xentes viven da pesca, traballando co pei
xe e co marisco, que tan chegar 6s mercados. Aquela primeira 
cifra de setenta mil habería que multiplicala por cinco ou seis 
pra dar coa totalidade da poboación que vive. da pesca. 

E hai máis. sin saír da península, non esquenzamos que 
en Cadiz, no País Vasco e noutros lugares, moitas das tripula
cións pesqueiras son galegas. Por outra banda, xa é sabido que 
no Gran Sol, no Canadá nas augas dp Sáhara, en Sudáfrica, 
nos mares de A.mérica, e pode decirse que en tódolos mares do 
mundo, os galegas siguen a representar a parte máis importante 
das tripulacións dos pesqueiros. 

Coa sinxela dorniña ou co moderno conxelador, os ma
riñeiros galegas siguen arrincando do mar o seu preciado froi
to. 

A MERCANTE 

Tamén na Mariña Mercante xoga Galicia un papel fun
damental. Aínda que a crise do sector é agora mesmo_moi gra
ve os capitáns e mariñeiros galegas siguen enrolados en barcos 
que navegan por tódolos mares, baixo mil bandeiras distintas. 
Son profesionais que teñen adequerido un ·prestixio e, por eso 
mesmo, reclamados palas empresas navieras. Como é sabido, 

UNHAS 300.0000 PERSOAS VIVEN 



MARIÑEIRO 
fixeron do mar o seu medio de vida, Galicia é un pais mariñeiro, dende logo o máis 

(>D sexa para cantar as gabanzas da calidade donoso marisco, ou da merluza do pin
represente unha parle moi importante da nosa poboación. Esperamos a partir deste 
specializado en temas mariñeiros, contribuir desde IRIMIA ó coñecemento da Gali-

N DO MAR EN GALICIA. 

ademáis dos varios centros de formación náutica que ternos en 
Galicia, na Coruña está a Escala Superior da Marff a Civil on
de pode cursarse a carreira oficial. 

Dende hai varios anos, a vida da ma_riña mercante cam
beou por completo. Lonxe quedan os tempos dos · pequenos 
petaches, que levaban a tódolos partos galegas os productos de 
consumo, como o viño, a fariña, ou a sal, que agora chegan en 
camións, palas estradas. Galicia, non fai moito, contaba cunha 
flotiña mercante propia, integrada por moitos e pequenos bar
cos, que daban emprego a moitos mariñeiros. 

EMOITOMAIS 

Falar da vida mariñeira de Galicia non é somente talar da 
pesca e da mercante. Hai moito máis. Porque tanto un aparta
do como o outro amasan moitas vertentes. Non é b mesmo a 
pesca da baixura, que a do Gran Sol; a do arrastre que a do 
pincho; a vida dos mariñeiros galegas en Sudáfrica que a dos 
que traballan nas plataformas petroleiras ... E outro tanto pode 
decirse da mercante. Polo demáis, témo-l_o marisqueo, o home 
que fai de mariñeiro e de labrego ao mesmo tempo o proble
ma da muller, que ata as redes e merca as carnadas .. De certo 
que, flOS seguintes números, hai moito que tratar de Galicia 
como país mariñeiro. 

O que pode ser é que lembremos somente os mariñeiros 
cando hai unha traxedia, como a recente do "Enteli", con 
máis dunha dúcia de galegas desaparecidos, ou a do ' Carebeka 
Oito", desfeito nas pedras da costa de Lugo, en San Cibrán. 

XOSE-LUIS BLANCO 



E STE era un home que tiña unhas barbas 
moi longas, tan longas, anchas e mestas 
que cobrían todo o seu corpo por <liante, 

por detrás e darredor, astra os pés. 
De certo que eran unhas barbas estranas: 

nin louras, nin negras, nin brancas. Eran ... Ver
des e azules. Verde-maio, verde-primavera, verde
-amarelado, verde-mazán, verde-herbae azul-ceo, 
azul-lumioso, azul-griseu e azul-anacrado. 

Eran unhas fermosas barbas de fermosas 
coores. 

O home era pobre, tan pobre como todo
los viciños que vivían xuntos naquela aldeíña 
sin nome. Non tiña nada. As barbas eran o seu 
tesouro e él queríalles moito. Semellábanlle a 
súa familia, os amigos, un bó ligón, uns ferrados 
de terreo ... Todo aquelo que él soñaba ter.· 

Veu a ser que, no primeiro do inverno, 
chegóu á aldea, pedindo esmola, unha muller 
cun pícariño duns dous anos. A nai do neno es
taba moi enferma e morréu axiña. E o neniño 
quedóu abandonado sen que ninguén puidera 
botarlle unha man. 

O corazón do home das barbas era de car-

l.,_ ... 
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ne e, compadecido da Sbedade e~ . onsi
deróu que valía máis o ser que o ter, e quixo ser 
bó. Cortóu, ben ó rente, as súas melosas barbas 
e con e las fixo a vida pró neno. Armoulle un 

· berce quentiño, como un niño de carrizo; ade-
1náis unha randeira pra xogar, e unha fogueira 
prá escorrentarlle ·O medo; tamén unha ponte 
prá pasalo río e un c~o por entiba da lama. 
E o home bó dou todo canto tiña e as súas bar
bas foron espallando froitos na terra sin nome. 

Pero o inverno foi duro, cun frío dos de
mos, e ó quedar ·espido, o home bó foise que
dando murchiño e desaparecéu. 

Pasóu o inverno. Pasaron todalas esta
cións por moitos anos e o neno medróu feituco 
e contento. 

Nunca se parara a contemprar a súa teria, 
de tan afeito que estaba a vivir ne la. Pero, xa 
mozo, nun serán de inverno, reparóu na paisax.e 
e veu uns fennosos eidos de fe.nnosas coores 
verde e azul. Miróu por diante, por detrás e da
rredor e sintéuse. no seo dun amor creador. E, 
tremecendo, nomeóu aterra sin nome e púxoile 
GALICIA. 

Oiga. 



(Segu.indo cos CONSE

L LOS que escomenzamos 

a publicar nesta páxina a 

semana pasada, recollidos 

do libro do mesmo nome 

publicado pola Escala 

Normal da Coruña, invi

támosvos a reflexionar 

sobre do compromiso . ) 

COMPROMISO 

• Namentras haxa un home na cadea, tí nos estás libre, porque él é parte de tí. 
• 

11 Eu renego da poi ítica" -d ís- ·porque sabes que a poi ítica che vai dar dis
gustos (Castelao). 

• Non ternos dereito á felicidade, se non. a creamos arredor noso. 
• Negros e brancas, todos, ternos necesidade de libertade e comprensión e a 

obriga de loitar por ela. (Martin Luther King pouco antes de morrer asesiña
do polos que non estaban dacordo con esto) . 

• Creer é comprometerse ( González Ruiz). 
• No canto de criticar a escuridade, acende a luz. 
• A vida non val nada, se non é pra perecer, pra que outros poidan ter o que un 

disfruta e ama (Violeta Parra). 
• Todo o que gardes pra t í, rematará podrecendo (R. Tagore). 
• Só unha guerra é xusta: a guerra contra da miseria. . 
• No mundo de hoxe hai sete pecados capitais: racismo, colonialismo, guerra, 

pate rnalismo, fa riseismo, alineación e medo. Loitemos sempre en contra de
les. (Helder Cámara, arcebispo de Recite, Brasil). 

• Non digas que o mundo ten que ser mellor, faino tí mesmo (Cruz Roxa). 
• Se non ves, é porque non abres os ollos. E se non abres os ollos, é porque 

non queres ver. 
• Ouen non arrisca nada non pode esperar nada. 
• Sen me llarse, xamais pode o pescador coller un gran peixe (Rodrigo de Cota) 
• Fas ben se atacas un abuso, pro moito millor si aniquilas as suas raíces. 
• Se non estás disp"osto a morrer por un ideal nobre i mórrete de noxo agora 

mesmo!. 
• O mundo pertenece ós que se toman o traballo de cambealo (Sauvageot). 
• Tenta amañar o mundo escomenzando polo que tes o teu lado. · 



CANTAR!JRlNEC:D 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ll ll 
ll ll n n 
n n 
ll A /nda que custe trabal/o El mesmo marca a paisqxe ll 
~~ non quero ser preguiceiro coa súa boa carreiriña: ~~ 
ll pro lle face-la cantiga se che din que esa é a distancia ll 
~~ ó nofü can de pal!eiro. é que vas chegar axiña. ~~ 
o ll 
~~ A compáñate ó trabal/o Despois de monterse fiel ~~ 
ll coas vacas ou coas ove/las a vós e ós fil/os vosos, ll 
ll e despois gárdache a casa sexa can, sexo cadela l~ 
~~ desde o curra/ ostra as te/las. ha contentarse cos ósos. ~~ 
ll ll 
~~ ¿Na túa porta non hai Disque é o mel/or amigo ~~ 
ll nin timbre nin chamador? . pero aínda me es.como ?l 
~~ moi a tempo te ha avisar se non querremos ós cans ~~- . 
ll un canciño ladrador. por seren a voz do orno. ll 
ll ll 
ll ll n ll 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

O e n c o, l 
diccionariosgalegosdefim ivos 
hai que colle-lo diccionario 
portugués porque, ata o século 
Quince, ·galego e portugués fo
ron o mesrrioidioma. Así pode
remos saber, cando teñamos 
dúbidas, quépalabrassonpatri
moniais, é dicir, que entraron 
no n.oso idioma nos comenzos 
da lingua e cales son cultas, 
como vimos na semana pasada 
con "segredo"e"secretario". 
Porque naque! tempo de uni
dade, funcionaron as mesmas 
regras de transformación fo
nética e despois de separaren, 
xa deixaron de funcionar. 

Se agora collémo-la pala
bra catedrático, o diccionario 
portugués diranos: "catedrá-

o nt nha . 
dicir, é o senor que f ai lectura 
ou dicta leccións sentado 
nunha tadeira, que é unha si
lla un pouco solemne que tén 
respaldOS' e brazos. Non unha
silla calquera senón unha cá
tedra, que así lle chamaban os 
latinos ( cathedra). 

Importante era a silla onde 
sentaba, por exemplo, o hispo 
para presidir, por iso se lle 
chama "catedral" ó templo 
onde existe tal silla onde o 
bispo exerce a súa función 
maxisterial. Silla que en latín 
temén se dí "sede(m)", e en 
galego "Sé", porque desapare
ce u o d intervocálico (entre 
d.úas vocais) e os dous e con
trae ron nun. De · ahí a San_ta 

· :EDITA: "Asociación IRIMl.A" 

S' cadeira do 
Papa, hispo de Roma. 

Pero non . se pode dicir 
"cadeirádego,,, como moitos 
fan e aínda escriben, por mais 
que o ilustre profesor sente 
nunha cadeira. Porque cadeira 
é unha palabra patrimonial 
galega na que o t latino, con
soante xorda, sonorizan en d 
e, ademais, · apareceu o dip
tongo ei xunto cun despraza
mento de acento {de cáthedra 

·a cathédra). Xa te decatas dos 
segredos da evolución fonéti
ca e de como o noso catedrá
tico provén directamente da 
palabra latina, non pola súa 
importancia, senón por ser un 
vocábulo serodio, é dicir, que 
entrou tardíamente na lingua. 
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