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O AN'J11lOIDO? .

lCOMO LLE VAi, SEÑOR ANTROIDO?
Hai quen di que o señor Antroido morreu.
Hai quen di que xa non camiña polos camiños
da nosa tena, nin voa polos seus aires, nin cruza as súas pontes. iContos!
~ certo que hai moitos sitios onde a xente
parece que perdeu algo do seu humor. Peor para
·eles. iE que o perello leve a quen fixo esforzos
para minguar entre nos a festa! Deus é amigo do
Antroido, e ofrécenolo cada ano coma un galaniño, ás agachadas, sen que se entere moito a
xente "seria'', que perdeu o sano costume do
xogo, da invención, da trula e da gratuidade.

Desde IRIMIA invitamos a continuar celebrando o Antroido alí onde se conserve, e a recuperalo nos sitios ·onde se perdeu este bo costume popular. Invitamos tamén 6 bonito traballo de crear os propios modelos· de vestimenta,
e de transformación da figura. Invitamos a non
perder o humor, tanto para aturar as antroidadas que outros nos fagan, como para ousar facerllas a outros calquera andr6mena, sempre
que sexa co 1ímite de respeto que a educación e
o senso común nos ensinan.

AS MASCARAS mais antiguas que se conservan
en Galicia son as de Laza~ os chamados cigarróns que atronan cos seus cencerros 0s vares
de Laza e Monterrei. Esta vila OaJrensana xunto
con Xinzo da Limia e Verín son o centro vivo
do Antroido galego. Estase dando unha recuperación do Antroido en todo o país;ulientamas
os de Viveiro, Coruña, Monforte...
ENCHETE, ANTROI DO... Hai toda unha gastronomía _selecta para estas festas, na que~ p,.por
co é o invitado especial, sobor de todo a faceira, orellas e rabo. O . botelo é o estómago do
parco, cheíño de carne e ben cosido, que despois se guisa ou se cace. Ademais están ós postres coma a bica .ou bolo de Antroido, eª' yincha de.parco q!-'e se prepara con leite, pan·, ovos
·
· ·
e manteiga.
O FILLOEIRO está qu~ arde nestes días sen
dar abasto na producción de .filio~, que cas
orella, chulas e fores endúlzannos as festas.~ .•
por iso din na nasa terra ºvou farto como un
chicho, cenéi como se fora martes de antroido".
O SERMON de Antroido é o rostro crítico destas festas; aproveitábanse as licencias e libertades destes ds'as para poñer en solfa 6s caciques,
inxusticias e desmáns dos que eran intocables
ó longo do ano. Ademais da liberación festiva
hai no Antroido un sesgo de liberación social.

Desde IRIMIA un ano máis saudamos ó
Antroido: lComo lle vai, señor Antroido? O LUME que recorre tódalas estacións do ano

coma un regu.e iro purificador, tamén xurde no
Antroido. Nos xoves de compadres e comad_res,
os mozos e as mozas respectivamente xogan con
monecos e monecas a queimar 6s do· outro
sexo. O mesmo Antroido consúmese no lume,
ó queimarse, nos últimos segundos do ciclo, o
moneco que presidet1 todo o Antroido.
Martes de Antroido
has de venir
cuneas e platos
han de ruxir.
Adios Martes de Antroido
adios, met1 amiguiño,
hasta Domingo de Pascua
non comerei mais touciño.

Señor,
ensíname
a construir a miña casa
sobre pedro firme.
Señor,
líbrame
de construir a miña casa
sobre area movediza.
Señor,
ensíname
a escoitar as túas palabras
diariamente
e a cumplflas con todo o corazón.
Señor,
líbrame
de repetir coma un loriño
o que nos dis no Evanxelio
para non o cumplir despois.
Señor,
ensíname
o.5 camiño.5 da sinceridade.
Señor,
ltbrame
de levar o teu.nome
nos meus labios
e de esquencelo cos meus feitos.
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Domingo noveno
do tempo ordinario

NECESIDADE DE ESCOITAR E CUMPLIR
A PALABRA DE DEUS
Falou Xesús e dixo:
- .....-·-¡
- , Non _todo o que di: ," ¡Señ9r! ¡Señor!", l
entrara no Remo do Ceo, senon o que fai a vonta- ·
d~ d~, m~ Pai cele_:;tial. Moitos hanme dicir naquel
dia: ¡Senor! ¡Senor!, ¿non profetizamos no teu
nome, non expulsamos demonios no teu nome e
no teu nome non fixemos moitos milagres?" P~ro
entón eu heilles .dicir abertamente: "Endexamais
vos conocín; arredádevos de minos que praticades
o mal."
Así pois, todo aqu~l que ~oita as miñas palabras e as pon en practica, sera coma o home asisado. que edific~u a súa casa sobre rocha. Caeu a
chuv1a, veu a riada, bruou o vendaval batendo na '
casa; pero non se derrumbou, porque estaba edificada sobre rocha.
Pero todo o que escoita as miñas palabras e
non as leva á práctica, pórtase coma un tolambán
que edificou a súa casa sobre area. Caeu a chuvia,
veu a riada, bruou o vendaval, e batendo na casa
derrumbouna, sen do grande a desfeita.
(Mateu 7, 21-27)
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Señor,
ensíname
a descubrfla túa vontade
entre os humildes.
Señor,
líbrame
dos que andan de más.caras pola vida
a non ser no Antroido.
Señor,
ensínanos
a rezar con verdade.
Señor,
líbrame
dos que agachan nos rezos
o seu desprecio
polos dereitos dos pobres.
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UTILIZAR SEMENTE SELECCIONADA
A pataca, como calquera vexetal, vai perdendo·
forza reproductora co tempo e por efecto das .enfermedades que, moitas veces agachadas, fanlle perder o pulo
preciso para acadar un bon desenrolo.
Está demostrado e é ben coñecido polos la bregas
que para conseguir boas colleitas cómpre utilizar semente (tubérculos) seleccionada. Esa semente seleccionada é a que se coñece como pataca de semente certificada "B".
No país galega úsase esta pataca certificada nun
50 por cento das sementeiras, sendo o resto pataca da
propia colleita ou a chamada "pataca da ·semente sen
etiqueta: esta última non ten garantía de sanidade e
pode deixar graves enfermedades no chan.
¿QUE É A PATACA CERTIFICADA 11 B''?
É semente (tubérculo) _que procede, despois dun
proceso de selección e tratamento contra as pestes, de
semente (tubérculos) que foron elas tamén seleccionadas: a pataca nai chámase pataca de élite.
.
Esta pataca élite procede normalmen~e de países
europeus (Holanda, Francia) e americanos (U.S.A. e
Canadá) e aquí é sementada e seleccionada varias veces
por entidades autorizadas e inspeccionadas polo ministerio de agricultura.
.
O cultivo desta semente base, anque non é difícil,
é delicada, sobre todo porque hai que levar adiante un
plan de tratamento contra insectos e contra as pestes
moi intenso para evitar que enfermen as plantas e esas
enfermedades pasen á semente baixando a súa calidade
e a súa forza productora.
·
Ademais vix11ase continuamente a leira onde están sementadas e arríncanse as plantas que teñen enfermedades ou que non medran igual que as outras.
Despois, cando se apañan selecciónanse as patacas según tamaño e calidade, desbotando as demasiado gran- ·
des (pasan por unhas peneiras) e as que non están
sanas.
A semente así seleccionada é envasada e etiquetada por Inspectores do Servicio da Pataca de Semente.

A etiqueta é azul e vai cosid
non leva etiqueta dentro de
riores.
EN GALICIA TAMÉN SE P
SEMENTE
As zonas productoras Il
Palencia, Alava e Navarra.
duce certificada .,B" na bi
municipio coruñés de Corist
entidade productora é a C()(
DUCTORES ASOCIADOS I
TE DE BERGANTIÑOS (C
vense producindo pataca d«
anos.
Houbo outras zonas ·en
a pataca da semente como ¡
zo) en Ourense e na Terra
Estas zonas estanse intentam
tivo e moi especialmente
A pataca de Burgos e .
tre os cultivadores galegas, 1
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A SEMENTE
trado que a pataca da semente producida en Galicia é
cando menos tan boa como a de fóra e incluso superior
en moitos casos no que toca á sanidade, e, sobre todo,
é unha semente máis precoz e de gran interés para as
zonas da costa productoras de pataca de cedo.

la 6 saco por fora. F.ste ano

o saqo como en anos ante>RQDUCE A PATACA DA
náis coñecidas son Burgos,
En Galicia tamén se prois barra de Bergantiños, no·
:aneo, xunto a Carbailo~ A
OPERATIVA DE PRO-)E PATACA DE SEMEN0 P A B E R). Nesta zona
e semente desde hai once

i Galicia onde se cultivou
a bisbarra da Limia (XinCha (Cospeito) en Lugo.
do recuperar para este culna bisbarra de Vilalba.
Alava, teñen boa sena ennon obstante, está demos-

CONDICIÓNS DAS ZONAS PRODUCTORAS
As condicións básicas son o clima e a escasez de
insectos dañinos transmisores de enfermedades.
O clima axeitado para a pataca de semente é o de
vrans húmed-0s e pouco calurosos pois a pataca de semente non debe ser regada.
A escasez de insectos perxudiciais como "o pollo"
que transmite enfermedades ó zugar o zume das plantas. F.stas enfermedades, que son producidas por seres
vivos chamados ,.virus", unha vez que entran na planta
non se poden combatir: por iso é tan importante atallar con "sulfatos" eficaces antes de que os "pollos" invadan a planta.
Convén tamén que o chan sexa solto anque se dá
ben en terrees barrentos. Hai que dicir que a maioría
dos chans galegos son aptos para este cultivo.
COMERCIALIZACIÓN E PRECIOS
A comercialización faise normalmente desde as
entidades productora$ maioristas de destino que a venden a minoristas locais: os almacéns onde as compra o
labrego. Tamén se producen ventas directas a cooperativas desde as productoras.
O precio mínimo é fixado pola ''Asociación de
Entidades Productoras". Agora ben, cada productora, según variedades pode vender por riba deses precios.
O precio é xa al to en destino (como exemplo: á
Kennebec púxoselle a 2,450 saco) pero se consideramos que o 80 por cento da semente utilizada procede
do estranxeiro coa carestía do porte e das divisas (subida do dólar) comprenderemos~ .carestía do producto. Non ~quencer tampouco que da anada recollida semente unicia parte é aproveitable para semente. Se os
labregos se unisen máis en cooperativas poderían con. seguir milores precios.

AS BONECAS "REPOLO" NON VAN A MISA Nó CARRO
DO FARRUQUIÑO
· () Farruquiño a pesares do seu senso do humor~ do seu optimismo xeral tamén
tén os seus días turbos, non vaiades a pensar. As veces dalle p9r pensar nunha
cousa e o mesmo rema ta concluíndo que ou está mal el, ou está mal parte da sociedade que o rodea, e iso disque é grave; porque se cadra esbandállalle a identidade a calquera.
Dende hai algúns días non deixa de darlle voltas nos miolos 6 asunto ese das
bonecas ''repolo". ¿Vaia nome para unha boneca, non sí? ·
·
E non é que 6 Farruquiño lle tiren pouco nin moito os xoguetes que se mercan por mais refinados que éstes sexan. El, xa boa fe, poucos xoguetes tivo na súa
nenez e xa hai moitos anos que deixou atrás a etapa das argalladas; pero, pensando nos nenos, sempre estivo máis polos xoguetes que se fan na casa ca polos que
se mercan nas tendas. Pásalle o mesmo ca cos cigarros, tamén prefire facelos á
man, que así xa disfruta mentres os .está envolvendo, ca mercalos feitos en serie.
Pero, volvendo 6 caso das bonecas ''repolo", por culpa delas leva o Farrilquif'lo unha temporada matinando os sete matinares.
Disque o peculiar, o propio coma quen dí, desas bonecas de trapo é que foron programadas por uns cerebros electrónicos que saben moitísimo, e todas teft n algunha diferencia con relación ás outras. Non hai dúas repetidas, o mesmiño,
o mesmifio qu as persoas. Poden diferenciarse na ufta do dedo pequenifto dopé
querdo, en que unha tefta corenta e sete pestanas mentres que as outras so teften
corenta e seis. En cousas así, vaia. Todas moi importantes. Pero, fixádevos, que o
feito ese de que non se poida atopar ningunha repetida seica é o que lles dá o valor
que costa cada unha: ¡Catorce mil pesetas! ¡Catorce mil! ¡Un becerrete! ¡Catrocentos sesenta e seis litros de leite! ¡Moitas calorías para quen non tefta as indis·
pensables!
Pero aínda o mellor do caso está, segundo lle contaron ó Farruquiño, en que
teften cada unha o seu documento de'identidade no que consta o nome do propietario ou propietaria: "DON Fulano de Tal'', ou "DONA Mengana de Cual".
E o conto, ¡ogallá fora un conto!, aínd_a non remata aí. As pobriñas bonecas
que non teften un DON ou unha DONA que as ad9pte chamaranse, mentres agardan o feliz acontecemento, "huerfanitas". ¡Canta ternura!
De momento non hai perigo, que, polo vist9, nos Estados Unidos de América hai ringleiras de xente, larguísimas coma de aquí á semana que vén agardando
para facer o requisito da adopción da indefensa boneca "repolo" de ¡corenta inil
pesetas! E en Espafta non irnos consentir que nos poftan o pé diante os americanos; porque a ternura non nos gana ninguén, xa nos vén de herencia. ¡Canta ternura!
.
¿Será ternura? ¿Será soedade? ¿Será necesidade de sentirse dono?
O farruquifío está a punto de chegar á conclusión de que sería unha solución
que os negrifíos de América, ou de Africa, os indios de América ou da -India e mesmo os ftllos dos xitanos, se chamasen nenos "Repolo".

.A CA=t0ndo LUmE
¡O ANTROIDO· AINDA - ESTA AQUI!
As festas do Antroido naceron como continuación duns ritos moi antergos
que se sitúan máis aló do que chega a
memoria da historia.
Relacionábanse co ritual do inverno., quizais tamén co da fecundación da
terra; e, según parece, os principais elementos da festa -risas, berros, barullo,
barafunda e máscaras- servían para escorrentar 6s espirites malignos.
Máis adiante, ó ·correr do tempo, na
Grecia e na Roma antigas, os ritos
fóronse trocando en ceremonias festivas;
·e dese xeito, con diferentes ·modos e maneiras,
foron chegando a ta os
nosos días.
En España tratouse
de prohibilas en varias
ocasións. Ben a Igrexa, ben
os gobernantes, ou ámbolos dous xuntos, non cadra ban de acordo con tal
xeito de celebracións. Escandalizábanse cos excesos que se cometían neses
días, e asustábanse coas
manifestacións de liberdade da xente.
Pouco éxito tiveron os prohibidores. A cada prohibición, o Antroido seguíase a celebrar con máis viveza, se cadra. Ata que, chegou o que chegou alá
polo ano do 1.936. E, despois de tres ·
anos de guerra e barbaridades sen conto,
o medo meteuse nos corpos e mais ·nos
espíritos. Esa vez os que prohibían non
andaban con chiquitas. A xente sabíao
e non tiña gana de leiras. O Antroido esmoreceu. Foi desaparecendo das cidades
e das vilas grandes. Seica que por ceo, t~
rra e mar volvía a rir unha primavera que
non sei quen estaba. a agardar; pero .as
gargalladas do Antroido, a súa ledicia, a

súa tolemia, desaparecer.en das rúas. En
moi poucos lugares de España quedou algo que o lembrase. Só algún que outro
baile de disfraces que ían autorizando en ·
casinos ou sociedades recreativas. ·
Así a todo, nas aldeas e pequenas
·vilas de Galicia, contra bandos e disposicións oficiais, moitas veces ás agachadas, seguiuse celebrando tal como era
tradicional.
O periodo festeiro escomenzaba
dúas semanas ·antes dos días maiores.
Principiaba co "domingo farelento" ou
~
"horrallento". Viña despois o "domingo corredoi·ro" ou "dos cicholes". No
medio, metíanse os xoves
de "comadres" e "de
compadres". .E acababa
entre o domingo, luns e
martes propios, ·coas grandes celebracións do "Santo
Antroido". As batallas con
farelo, borralla, auga e ata
ovos e pacotes de Jormigas, alternaban con. xogos
e farsas e coas comparsas
de máscaras que .r ecorrían
rúas, corredoiras e camiños visitando as
casas dos veciños que as agasallabari con
carne de porco -cacheira, rabo, butelo-·e ·
larpeiradas propias do tempo -filloas,
orellas, torradas, flores, chulas e bica ou
bolo de antroido-.
O ''mércores de cinza'' facíase o
"enterro da sardiña"; e había sitios onde
o remate do Antroido aprazábase deica o
domingo seguinte, o •'domingo de piñata".
Hoxe, cambiaron tempós e costumes, o Antroido xa non é o que foi.' Pero
en Galicia, n.a nosa terra, seguir segue vi- .
vo.
Mariano Gui.zán.
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Xo fo/ o Festa do lume,
ó que ocud/u molto xente:
unhos duoscentos persoos
nun clima amistoso e quen te.

Antes, no Eucaristía
xo nos que/mobo nos veos
o songue; prendemos Jume
e ocendémo-/ils con deos.

Nunho moñó chtfv/ñento,
non molto, tompouco frío,
os Ir/megos qu/xemos
quencer nesto lnvernlo.

Dese xelto, nós /embromas
o focha dos devanee/ros,
e o oque/es que con Cristo
hoxe ternos por luce/ros.

Houbo v/ño e pon de broa,
tort//Jo e prato de callos,
hou bo can túes a e/to,
houbo Jed/cla a esgallo·.

Por levar Jume no peito,
con gaitas e pande/rada,
rematamos esta festa
cunha solemne que/mado.,

"
~~
ss

~~

~~

SS

r·

~

~~
SS
~
SS

{~

~
~

ss

~~
SS

~

\\

~

~

·.

~~
~-

-.

~ .
SS

~{

~
~

SS

~~

~S\
~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DAS V~SPORAS ÁS V~SPERAS

1

Hai días falamos do
mel, que sabe moi ben nas filloas. As abellas, que van de
.flor en flor para recoller a
materia prima, elabórano e
póñeno nas colmeas, tamén
chamadas trobos (palabra de
orixe discutida) ou cortizos,
así denominados por seren
feitos este tipo de colmeas
coa cortiza dunha árbore chamada so~reira qat(n, "spber"
ou tamen cort1ee1ra; arbore
que dá o corcho (latín "corticem", cortiza). Nas feiras
p6dense mercar, ~ veces, esac; vivendas para abellas, e se
alguén ten máis cartos, tamén

se poderá facer co imperio da
abella Rumasa.
Non hai que confundir,con todo, ás abellas coas vésporas, tamén chamadas nalgu·res vespas e· mesmo nésporas.
Son coma "abellas bravas" e
viven nos vesp oreiros. Se te
pillan e che cravan o ferrete,
xa podes procurar un pouco
de amoníaco, porque as súas
picadelas, 6 levaren unha miguiña de veneno, son dolorosas e mesmo perigosas.
Tampouco non haberá
que confundir vésporas con
vésperas. ·Por exemplo, se che

eu digo que andamos .nas vés:.
peras do. ailttoido (ou · entroido), xa te· .deeatas de que lle
chamo a véspera ó que· quizais .
se adoita dícir "o víspora,, ou
día anterior; que andan os
eruditos a se poñer de acordo
sobre o feito de gue. t~ña que
ser unha palabra femmma, como de feito así se mantivo na
nosa lingua ilmá, o portugués.
Non confundas, e se a véspera
do antroido che pica unha
véspora non has ter moitas ganas de te disfrazar, a non ser
que o mesmo ferrete te agui-'
lloe e che tra.ia debezos de farra e esmorga.
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