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A MATANZA DO PORCO, UNHA FESTA POPULAR 

DAR SANGUE: · O MELLOR REGALO 
(nas páxinas ren trais) 



O pasado domingo 22 de xane;ro cele
brouse no Mercado Gandeiro da capital ga
lega o 11 Congreso das Comisións Labregas. 
Como ben se sabe, este Sindicato Agrario 
Galego chegóu nun determinado momento a 
xur:ttar en Lugo a máis de 15.000 labregos na 
chamada folga dos tractores. Aquela Asam
blea no pabellón dos deportes marcóu un fi
to na historia do agrarismo galego. Daquela 
as Comisións estaban no seu cume. A nega
tiva 6 pago da chamada cota empresarial foi 
unha reivindicación popular e unha loita xus
ta e ben levada. 

Despóis viría a caída. Os fallos puide
ron ser varios, as crises políticas internas, o 
desencanto e cansancio de moitos militantes, 
a excesiva presa en movilizar cando non esta
ba a organización ahondo preparada, o levar 
adiante loitas "forzadas" que moitos produc
tores non vían claras aínda, etc ... O caso que 
a remates do pasado ano a organización esta
ba no seus momentos máis baixos. 

O 11 Congreso ("Con máis Forza" foi o 
lema) ven de ser o relanzamento do Sindica
to. Un relanzamento que parece ter ben pre
sentes os erros cometidos. Así introducíron
se cambios importantes na oraganización que 
para ser máis flexible, nos obxetivos das loi
tas - deixar de ser o sindicato da cota e 
chegar a moitos máis problemas do mundo 
rural, ensinanza, sanidade, etc. -, e nos 
métodos de lo ita, xa que as movil izacións 
irán unidas a campañas e ciclos de formación 
campesiña a cargo dun bon equipo de técni-
cos. . 

Eran moitos na Galicia agraria os que 
agardaban esta transformación. Compre re
coller o que quedou e incorporar moitos es
forzos aillados a favor do agro galego, que 
precisa esa vontade de unión e de 
integración, que precisa unha defensa dos in
tereses labregos coa participación, coa unión 
e coa toma de conciencia dos propios labre
gos. 

Se a cousa vai por aí, benvido sexa o 
relanzamento das comisións labregas. 

AS AXUDAS PARA OS MlNUSV ALIDOS 
para ensino, rehabilitación, asistencia en do
micilio, en internados ou residencias poden 
solicitarse ata o mes de abril. Para máis infor
mación podedes acudir ó S.E.R.E.M. que hai 
nas principáis cidades. 

A XXV CAMPAÑA CONTRA AFAME ce
lébrase o mes de febreiro, convocada por 
Mans Unidas, unha oraganización que desde 
1960 pisa forte na súa loita contra das opre
sións, enfermedades, subdesenrolo... o seu 
enderezo actual é Alcalá 87 -4 º, Madrid -9-. 
Ten delegacións en tódalas cidades galegas. 

COMO ANO CONFLICTIVO pode consi
derarse o que vai do 84: loitas no agro no 
mar e na industria. Isto pode aumentar ó 
fallar o acordo entre patróns e algúns sin
dicatos que viña funcionando desde hai 
5 anos. Son máis de 3.600 convenios co
lectivos os que se teñen que pactar ó longo 
do ano en todo o Estado. 

VIGO PREPARA OUTRA FOLGA XERAL, 
como fixo o 15 de abril do 83. O paro sigueu 
medrando nesta bisbarra de medio millón 
de habitantes, chegando o paro ó 33 por cen
to da súa poboación activa. A folga terá lu-
gar o día 14. / 

OS CARTOS DA XUNTA semella que caen 
nun fol furado. Dos presupostos do 82, que 
son os que ternos diante (3.825 millóns), a 
Xunta adicou ó que quixo (libre iniciativa) 
956 deles. Máis da mitade destes millóns 
(588 exactamente) foron destinados contra 
o paro. A Xunta non debe ter sobre a mesa 
os datos do paro por bisbarras, pois Vigo e 
Ferrol seguen agardando un bocadiño dese 
reparto. 

FEBREIRO E O REXURDIMENTO da li
teratura galega están moi emparentados, se
nón fixádevos: Rosalía nacéu un 24 de fe
breiro de 1837 en Santiago; Pondal veu a 
primeira luz na "pequena Pont.eceso" un 
8 do mesmo mes e dous anos antes. O ter
ceiro meirande poeta, Curros Enriquez, dei
xóu de existir na Habana un 7 do mes que 
estamos andando, e tamén Manuel Murguía, 
Historiador e home de Rosalía, deixábanos 
na festa da Candeloria de 1923. 



FEITOS DE SAL E LUME 

¿Sabíalo? 
A túa vida 
non é para ti, 
soamente para ti. 

O teu corpo 
non é para ti 
soamente para ti. 

O teu amor 
non é para ti 
soamente para ti. 

Nin o teu humor, 
nin a túa intelixencia, 
nin o teu tempo, 
nin os teus cartos, 
nin a túa casa ... 

·Sabía/o? 
kstás feito de sal e lume. 
Sal para salgar 
e lume para alumear 
ós de casa 
e ós de fóra. 

O teu é 
desfacerte coma o sal 
salgando ós demáis. 
Non teñas medo 
a' quedar desaborido 
a conta de tanto salgar. 

O teu é 
ir -¡;¡¡.inguando coma a veliña 
alumeando ós demáis. 
Non teñas medo 
a ser veliña que esvai 
a canta de tanto alumear. 

Xa atoparás 
quen repoña o sal gastado, 
e quen acenda no teu coraz ón 
un lume que nunca marre. 

¡Qué bonito é 
ser sal e lume 
á sombra de Xesús, 
para facer unha Galicia nova 
a carón dos humildes desta terral 

Domingo quinto 

do tempo ordinario 

~AL DA TERRA E LUZ DO MUNDO 

Xesús dixo: 
- Vós sedes o s~l da terra. Pero se o sal 

se torna desaborido, ¿con que se vai salgar? 
Para nada val xa, senón para ser tirado fóra e 
ser pisado pela xente. 

V ós sedes a luz do mundo. Non se pode 
agachar unha cidade afincada sabor dun mon
te. Tampouco se encende unha lámpara para 
poñela debaixo dun cortizo, senón sobre o 
candeleiro, para que alumee a tódolos da casa. 
Alumee así a vasa luz ós homes, para que ven
do .as vasas boas obras, glorifiquen ó vaso pai 
que está no ceo. 

(Mateu 5,13-16) 



DAR SANGUE: O 

Sete mil voluntarios 
A Irmandade de Donantes de Sangue de Lugo atopou 

7 .000 voluntarios que fixeron posible que ó longo de 1983 
atendese ás necesidades de sangue xundidas da provincia. Cu
riosamente unha parte importante desa xenerosidade atopouna 
na prisión provincial de Bonxe onde os presos entregaron máis 
de 30 litros do seu propio sangue ... non. contaminado! Moitas 
outras donacións viñéronlle de familiares ou amigos de algún 
nfermo próximo a operarse: a urxencia da situación animou 

a unha donación que segue metendo medo a moita xente. Non 
poucos coidan que é dorosa a extracción de sangue . . OuiTos 
p nsan que é perxudicial para a saúde. Pero por sorte, o líqui
d máis precioso para a humanidade, o que constitúe o millor 
r galo, anónimo moitas veces, pode hoxe regalarse coa total 
seguridade de que non perxudicará para nada a propia saúde. 

Un liquido maravilloso ... e un só fabricante 
O sangue é quen acarrea as susbtancias necesarias para a 

vida a todo o corpo: osíxeno, alimento, vitaminas, defensas 
contra as enfermedades, e hormonas. E tamén o encargado de 
recoller todo o material de "barredura" do propio corpo para 
eliminalo. Sin o sangue non funcionaría nada no organismo: 
nin a intelixencia, nin o instinto, nin a vida, porque o carreiro 
da vida pasa polo sangue, un carreiro que ate o de agora 
somente podo fabricar o corpo human. Ningún laboratorio 
conseguíu atopar un sangue artificial, por iso faise imprescin
dible que a persoa precisada de transfusión de sangue atope un 
dador. Calquera persoa pode selo se ten máis de 18 anos e 
menos de 65, e se non padeceu certas enfermedades contaxio
sas. Antes de sacarlle o sangue -sen apenas dor- tomaranlle a 
tensión para saber se está vostede en condicóns de donar o seu 
sangue que será sometido a detallados análisis antes de ser 
inxectac.fo na persoa que o necesite. En moi pouco tempo terá 
vostede recuperado os 350 ou 400 centímetros cúbicos (según 
peso e edade) da súa donación: dar tres ou catro veces ó ano, 
non ofrece perigo ningún. 

O que dá vostede cando dá sangue 
A parte líquida do sangue chamase plasma, e os sólidos 

flot.antes vivos son os glóbulos verme/los (ou hematíes), glóbu
los broncos (ou leucocitos), e as plaquetas (ou trombocitos). 

O 55 por cento do sangue é plasma que está formagdrso
bre todo por auga (90 por cento), pero tamén por alimentos 



¿ QUEN PAGA A CRISE ? 

Suplemento nº 6 do Semanario 1 R IM IA 

Moito se ten falado nos últimos .....----------------
anos da crise da economía. H ai ben 
pouco que o dolar americano ven de 
superar a cota das 160 pts. Todos 
recordamos que cando empezou a tan 
comentada crise o precio do dolar 
rondaba as 70 pts. 

O dolar sobe porque o goberno de ~ 

Reagan sobe o seu precio, esto é, o in
terés. E faino para que circulen menos 
dólares e así rebabcar o que se chama 
inflación, esto é, que os precios se 
disparen aló en Estado U nidos. Os economistas de Reagan. queren que así se 
recupere a súa economía. Pero é a costa dos demáis países que ven como as súas 
monedas valen_ cada vez menos. Por eso cas mesmas pesetas cómprase cada vez 

menqs. 
Esto antano non importaba ós nosos 

labregos porque case non contaba na 
súa vida económica: ían tirando sobre
vivindo, con productos do país. 

Pero hogano o agro galego está cada 
vez máis penetrado polo Capital das 
Multinacionáis Agrarias. O Xan Labrego 
de hoxe está, pagando a política eco
nómica de Reagan, pagando a sida da 
crise, porque queirao ou non, para "com
petir" cos máis ten que comprar e vender 
ó Gran Capital. 
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Rematadas as contas do Xan resulta que para vestido, calzado, alirne'nto, tempo 
libre e cultura case non lle queda máis de medio millón de pesetas para todo o ano 
e para toda a familia. 

Para dármonos conta do pouco que esto ven sendo, pensemos que se a Xan se 
lle pagara un salai·io mínimo raspado, corresponderíanlle anualmente 450.240 pts, 
incluidas extraordinarias. 

Curioso "ernpr sario" este Xan La brego. Máis ·aínda se ternos en conta que a 
i:nuller traballa tanto coma el na explotación e habería que asignarlle tamén a ela, 
en tricta xusticia. outro salario mínimo, co que a cousa se poñería en 900.480 
pts anuáis. 

A pregunta é qué vai suceder coas 346.400 explotacións agrarias galegas de en
tr O l O Has no futuro. Hastra agora foron indo corno foi indo o noso Xan. Pero 
¿qué suc derá se nos meten no Mercado Común? ¿Haber~ sitio para todos no i:io
o agro? ¿A quén recollerán o leite? ¿Onde irán os máis? 



x¡:n;:¡: 
MELLOR REGALO 

que o sangue recolleu das paredes· da; intestinos é por refuga
llos ou material para desbotar ·que verqueron nel as mesmas 
células. · · · 

O.s glóbulos vennellos ou hematíes daitlle . a cor vermella 
ó sangue, e son uns discos tan pequerrechiña; que hai uns 5 
millons en cada milímetro cúbico. Eles· carrexan ó <>síxeno que 
apañaron· nos pulmóns ate as células. Na viaxe de volta reco
llen o gas carb'ónico que botan as mesmas células e carréxano 
ata 'os pulmóns p_ara que desde alí sexa expulsado. 

Os glóbulos brancos, meirandes que os vermellosJ son 
· tamén máis escasos: hai uns 7 .000 por cada milímetro cubico 
e principalmente t.eñen a funciqn de eliminar os axent.es in-
fecciosos que entran no organismo. · · ' · 

Si ·os glóbulos vennellos se asemellabari ós traballadores 
e os brancos ós _policías, as plaquetas traballan de bombeiros: 

· haV250.DOO' p9r C'áfüfmilfmetro 'cúbico e_ tócalles ~toar a saída 
cando hai unha hemorraxia para que non se desangue a persoa. 

O plasma recupérase despois de unha doriaci.ón en pou
cas horas, e· os outros elementos sólidos en pouc<>s días. Nos 
laboratorios poden separar a; distintos. membrós da ·familia 
sanguinea, de xeito que anque os hematíes non se poden con-

.. servar máais de 21 días o plasma, desecado, pode conservarse 
durante anos. · · 

Tamén no sangue hái clases . 
E non só hai clases senón tamén loita de clases como na 

vida mesma. Pero mentres na vida a loita de clases pode chegar 
á itmandade, no sangue hái clases que nunca chegan a levan;e 
ben e son incompatibles. Así qué nón tódolos sangues valen pa
ra tódalas persoas. Fiando delgadiño poderíanse contar moitos 
grupos distintos, pero para gobernarnos ahonda con clasifica.los 
en 8 principais, catro positivos (A +, B +, AB +, O + ) e catro 
negativos (A -, B -, AB -, O -). Convén que vostede saiba 
que grupo sanguíneo ten para saber de quen pode recibir e a 
quen pode dar. O grupo (O-) pode dar a todos. O grupo (A-) 
pode dar ás A-/ A+ e AB- e+. O grupo B- pode dar a B-/ 
B+ e AB- ou +. O grupo AB- pode dar a AB- ou AB+. Os 
grupos positivos ( +) somente poden dar ós positivos compati
bles. Así como exemplo : A+ pode dar a A+ e AB+. 

Total: algo de lío, moito máis que dar do seu sangue. Na 
. Irmandade de Donantes de Sangµe das Residenci~ esperan que 
vostede faga o mellor regalo. 



Ó Farr"uquiño amólano moito os chufóns 

No derradeiro número de IR1MIA falábamos de duas viaxes do Farruquiño, unha a 
Barcelona e outra a Hannover. Xa vos decatástedes de que tales viaxes foron unha disculpa para 
falar de outra cousa. 

Con todo, ó Farruquiño gústalle viaxar polo só feíto de facelo; xa que como el dí: 
- O viaxar ilústrame e sérveme de liberación, debido a que non teño que comportarme 

dun xeito tan convencional coma alí na parroquia, onde todos sabemos por onde vai e por onde 
1.len cada veciño. 

Pero, anque lle guste viaxar, aínda nunca puido dispoñer dun mes de vacacións para irse 
polo mundo; porque para el igual que para o resto dos seus veciños esa I?alabra "vacación" está 
lfle sobra no diccionario. 

De calquera maneira, foi tam..én unha vez a Madrid e, xa alí, aproveitou pair visitar a un 
¡parente que vive nas afóras.,. concretamente no Polígono Industrial "San Fernando". Levoulle 
case tanto tempo atravesar Madrid no seu turismo coma chegar desde a súa casa á capital da 
provincia, que dista dela unbas sete leguas ben medidas. Estando parado nunha daquelas cara
vanas larguísimas matinaba: 

- Eiquí, cando hai un vefatorio na Porta do Sol, os de Chamberí teñen que sair despois de 
xantar,para dar chegado. 

O chegar ó Polígono de San Femando quixo estar s.eguro de se verdadeiramente era alí, f' 

preguntoulle pola ventaíña do turismo a un señeir de maHS: moi finas, moito, que paseaba por 
aqueles andares. , 

- Oiga, por favor. ¿E eiquí o Polígono Industñat San Femando? 
O outro respondeulle chufando como se fora ein o don.o de todo aquelo: 
- "Oh, sí. Aquí hay mucha industria. Frjese usted,. que, de aquella edificación de diez 

pisos, el año pasado no había ni la ~imentación. ¿Ve aquellas naves de· allá'? Son inmensas, ¿se 
hace usted cargo? Pues fueron construidas en cinco meses. ¡Sí, señor, aquí hay mucha indus-
tria!" 1 

O Farruquiño talentouno en seguida e díxoHe cunha ca~ma inconmensurable: 
- Pois ... verá vostede, na miña. casa tamén puxemos hai p·oaoo as; cortes de cemento e 

mais non me dedico a pregoalo na Gran V fa. 
Subíu a ventaíña e foise gacheiriño sen saber certo se aquel señor tan fino o entendera ou 

nono entendera. 
O mais seguro é que nono entendese, porque os que van pola vida. de chufons é raro que 

entendan a ninguén, xa que se eren donos do mundo e cóstalles moito rebaixarse para atender 
ós mais. lgqal é outro xeito de violencia. 

e:=::-. 



A MATANZA DO PORCO 

Un porco en cada cortello é bo sinal 
dun pobo venturoso. (Dito inglés) 

Tódalas persoas, cada quen, levamos dentro da cabeza algo así coma unha caixiña chea 
de todo aquelo que foi pasando pola nosa vida. Hai veces que con pechalos ollos ahonda para 
que os recordos e lembranzas que se gardan nela escomencen a rebulir turrando por sairen. 
Entón, é como se xentes que se foron e cousas que 
sucederon estivesen agora mesmo diante nosa; pare
ce que as estamos vendo e sentindo. 

, Precisamente, a min estame a pasar neste in
tre. O pensar na matanza dos porcos, véñenme á me
moria unha morea de recordos nos que o Aniceto e 
a señora Antonia da Chusca son os personaxes prin
cipiais da lembranza. 

El -home afable, fraco, de pelo branco e voz 
algo rouqueira- era o matachín que alistaba os ma
rraos na casa dos meus padriños. A súa chegada, ca
da ano, anunciaba o rebulicio da matanza Ela -mu
lleriña garimosa, de poucas carnes, pano na cabeza, 
chal negro, sempre con aquel sorriso dos ollos e dos 
beizos, feitos, parecíame, para deci-los contos e can
ta-las cantigas que de neno tanto me namoraban
non podía faltar para coce-los roxóns prepara-la zor
za, face-las filloas, enche-los chourizos, as longanizas 
e mailas morcillas. Sen a súa man nada podería re
sultar tan gostoso. 

Os dous son os recordos máis vivos daqueles 
días. Atrás veñen en renque as cousas que se princi
piaban a preparar de véspera ... Os barreños de barro, 
a máquina dos chourizos, o banco, a maseira ou sal
gadoiro, o pau, a corda e a roldana de pendura-lo 
porco, os caldeiros e as tinas, as rasquetas para afei
talo -porque en outros sitios chamúscanselle-los pe
los con lume de fieitos ou carqueixas, pero alí non; 
alí escaldábase con auga fervendo e rascábase-. Despois está toda a xente que participaba dun 
ou doutro xeito: os agarradores que lle axudaban ó matachín; as mulleres que lavaban as tri
pas, picaban a carne e preparaban o xantar; tamén os parentes e veciños máis achegados que 
viñan a proba-los roxóns, as filloas, a costela, a zorza, ou a figadeira -cea na que o prato prin
cipal era o fígado- e ós que se lles agasallaba cun anaco de raxo para levaren de proba. 

Neses días a casa lucía coma unha lumieira de alegría. Porque, desde logo, a matanza 
non era calquera cousa. En toda Galicia, a matanza era unha festa. A meirande do ano, xunto 
coa do Antroido e mailo Patrón, e na que se vían máis claros os vincellos familiares. 

Como tódalas manifestacións da cultura popular, tiña amáis as súas normas ou costu
mes que viñan de moito tempo. Tal cousa podía ser que para facela tíñase en canta as fases 
da lúa. Non podía cadrar en martes. Tampouco o venres nin o domingo eran días bos. Debía
ser unha muller quen remexese o sangue que ía saíndo pola ferida do coitelo. E algunhas ou
tras que variaban segundo os sitios. 

Había tamén moreas de ditos e refráns que dan fe desa importancia que o parco tiña 
-e aínda ten- na nosa terra. 

Mariano Guizán 



CAntA::r i>O i=lilili:GO 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 ~ 
~~ Sei que vai vir Fidel Castro Sempre os revolucionarios ~~ 
~~ visita-la nasa terra, fan a/gunha inxusticia, ~~ 
SS e hai algunha persoa e tamén e/a atinxiu ~~ 
~~ que por este feíto berra. a persoas de Ga/icia. ~~ 
SS SS 
SS e 
~~ Certo que haberá galegas Pero se el vén a España S~ 
SS vindos de Cuba ou da Habana e quer visita-lo Norte \~ 
1 ~ SS que non han ter entusiasmo non é cuestión de pedir/le SS 
~~ _para o recibir con gana. un galega pasaporte. ~~ 
~ ~ 
~ 1 
~~ Certamente que en Cuba ¿Quen visitar os seus lares ~~ 

SS se cometeron abusos, a unha persoa lle nega? SS 
~~ e que por culpa dos ianquis Fidel é, quéirase ou non, ~~ 
SS Fidel achegouse ós rusos. de ascendencia galega. <\ 
1 1 

\S • }} 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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A rALA ¡: CAlilinO 
Supoño que a máis 

de un lle sentaría mai' que 
lle dixésemos: "niñito, t.e 
doy las gracias". V én isto a 
conto ·de que en cast.elán o 
diminutivo en realidade 
disminúe, pero en galega 
non sempre: moitas veces 
achega. Diríamos que é un 
"aproximativo". 

Teño un amigo que 
opina que iso de graciñas 
é un invento moderno e 

GRACI~AS, IRIMEGUI~OS 

eu argúolle que tamén os 
portugueses din "obriga
diño". Polo demáis, el ca
dra conforme en que nós 
dicimos, cando dexesamos 
saúde, saudiña, e outras 
causas polo estilo. Tamén 
saudamos deica loguiño e 
causas polo xeito. 

¿Quen nos impide 
facer eses agarimosos di
minutivos se eles están no 

EDITA:"' Asociación IRIMIA" 

xenio da · nosa lingua, tan 
xeitosiña ela para estes re
cursos familiares? Probade 
a face-lo mesmo en cast.e
lán, e ¡veredes! 

Graciñas, logo, iri
meguiños, por camiñardes 
connosco e coa nosa fala 
e por avivevérde-lo lume 
da historia, camiñando ca
ra a nosa sétima (sen o p, 
que por erro puxeron aquí 
outra vez) Romaxe. 
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