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A FALA ·DO HOME DO MAR 
XORNADAS AGRARIAS 23 - 24 - 25 MARZO 



XORNADASSOBRE 
A MONTAÑA GALEGA 

Os xa próximos días 23, 24, 25 de 
marzo, celebrara~e na Escola de Enxeñeiros 
Técnicos Agrícolas as 11 Xornadas Agrarias, 
feliz continuación das que no mes de abril 
houbera en Santiago. 

Este ano están adicadas á Galicia da 
montafta que vai ser estudiada e debatida 
desd moitos puntos de vista: o agrario, a 
participación vecifial na millorada de vida, 
viví nda, saúde, educación, cultura, mon
t v cifiais, perpectivas ante o ingreso na 

omunidad Económica Europea, e outros 
varios. útán anunciadas ponencias e comu
nicacións moi variadas que fonnan un pro
grama apretado, quizaves ahondo de roáis. 
Algunhas desas aportacións feitas por labre
gos cousa que consideramos moi interesante. 

En vista a facilitar a participación de 
labregos os organizadores convocan 15 axu
das de 1.500 pesetas que se darán ós primei
ros labregos que o soliciten por escrito con 
intención de participar, avalados por algún 
sindicato, Axencia da Extensión Agraria ou 
participantes nas Xorna~as anteriores. 

O precio de matrícula son 500 pesetas 
que haberá que ingre8ar na conta corrente 
304-376-67/1 Caixa de Aforros de Galicia, 
Santiago. O enderezo do comité organizador 
é: XORNADAS AGRARIAS GALEGAS 

Apartado 1027 
Santiago. 

IRIMIA que non faltou o ano pasado 
pensa asistir tamén este. Gardou bon recor
do das 1 Xornadas. 

XOGANDO COA COMIDA dos nenos é o 
resultado dunha polémica superficial entre a 
Xunta e as Asociacións de País, pero o que 
non se ventila é a calidade da aliment.ación 
destes enos. O que se destina á comida de ca
da mes son 100 pesetas, pero desas descón
tase ata vintaduas para o personal de servi
cio 6 comedor. As APAS (Asociacións de 
País) denuncian que estos descontos chegan 
ás cincoenta en moitos colexios. ¿Quen con
trola estas itregularidás? E o que é peor: 

. ¿quen garantiza a calidade da dieta que os 
nenos reciben? Ademáis ·da cantidade que 
paga. a Consellería, os pais fan unha aparta
ción entre catrocentas e cincocentas pese
tas mensuais durante o curso. 

¿COMO MONTAR UNHA EMISORA? Pou
co fai falla: un ''émisor" de frecuencia m0-
dulada de doce watios (e escóitase a cinco 
kilómetros a redonda), que se conecta a rede 
eléctrica normal. A emisora vai unida ·a unka 
antena de dous metros, unidireccional. No 
locutorio ahonda cun xiradiscos, unha 
pletina e un mezclador de cinco canales. 
Tamén hai que ter un ''medidor de ondas es
tacionarias" para controlar ú interferencias. 
Todo isto por unhE du•centas ·mil pese·t.as. 
Pero hoxe o problema -máis grave é o 'lexis
lativo, pois estas emisoras están considera
das clandestinas. Xa hai concellos, parro
quias, centros culturais en Galicia que ás 
veces fan emisións piratas. Son "radios li
bres" ó servicio da comunidade onde está 
instalada. 

AS FESTAS DO VIRO de Chantada e de 
Ulla, neste fin de semana, póñennos sobre 
o mantel unha das riquezas antiquísimas da 
nosa terra, se nos fixamos nas. declaracións 
de embaniue de mercancías nos portos gale
gos, sobor de todo con destino a América. 
Embarcábase riveiro que no século dazaseís 
tiña un precio semellante ó Xerez. Hoxe a 
traveso destas festas estáse por millorar a 
calidade e comercialización: dos nosos viños: 
Amandi, Riveiro, Alvariño, Condado, Chan
tada ... 



UNHA FLOR QUE RECORD E A 
PRIMAVERA 

l undo n elan de Deus pide loita, 
e a 1r 111t1 sofrimento, 
q11 ( 111m 11os falte, Pai, .. 

1111a non lle faltou a Xesús, 
u compwla duns amigos fieis. 

Cando a 11oite xa se anuncia, 
e' cua noite os medos, 
que non nos falte, Pai, 
coma non lle faltou a Xesús, 
a luz do ceo. 

Cando nos sentimos valeiros, 
coque ternos e facemos, 
que non nos falte, Pai, 
coma.non lle faltou a Xesús, 
a túa certeza no entremedio. 

Cando soñamos con mellaras 
e os soños van pra longo, 
que non nos falte, Xesús, 
os sinais que anuncien algo novo .. 

Que atopemos no camiño: 
unhaflor, 
que nos recorde as primaveras; 
un mencer, 
que nos anuncie o dz'a; 
un éxito, 
que nos adiante o trunfo .. 

Que os rebaixados e humillados 
contemos seguros coa victoria; 
e que ti, Pai, te nos convirtas 
en luz, atento e gloria. 
Amén. 

Domingo segundo 

de Coresma 

\ TH \ \~Fl<.l IL\CIO:\ DE \ESl ~ 

Seis días despois colleu Xesús a Pedro, 
Santiago e Xoán o seu irmán, e subiu con 
eles sos a un monte al to. Alí transfiguro use 
na súa presencia; o seu rostro resplandecía 
coma o sol, e os seus vestidos viráronse 
blancos coma a luz. De súpeto apareceron 
Moisés e máis Elías falando con el. Pedro, 
tomando a. palabra, díxolle a Xesús·: 

- ¡Señor, que ben estamos aquí! ¿Que
res que fagamos tres tendas, unha para ti, 
outra para Moisés e outra para Elías? 

E aínda estaba falando, cando apareceu 
unha nube luminosa, que os cubriu; e unha 
voz saindo da nube dixo: 

- Este é o meu filio benquerido, en 
quen me complazo; escoitádeo. 

Ao escoitaren esto, os discípulos cairon 
rostro en terra, todos asustados. Xesús 
achegándose, toco unos e díxolles: 

- Erguédevos, non tefiades medo. 
E levantando os olios, non viron a nin

guén, fóra de Xesús. 
Cando baixaban do monte, Xesús en

cargoulles: 
- A ninguén faledes desta visión, deica 

que o Fillo do Home resucite de entre os 
mortos. 

(Mateu 17, 1-9) 
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No número 122 de IRIMIA, correspondente á fec ha 4de1 
TERRA EXENTE, Ebro que o artigo A PATACA DA S EN. 
disculpas por esta falla, damos aqul hoxe os seus nomes: 

José María Gaspar Montull e Flon 

A FALA DO H 
O home do mar tén a súa fala 

No home da mar baten duas duras realidades: a 
súa soedade a bordo e o seu aillamento en terra. Res
pecto da primeira non irnos f~lar nesta ocasión pero 
irnos falar un pouco da segunda. 

Son poucas as veces que se nos ocurre pensar na 
an dificultade que ten para o home do mar comuni

car' e dial gar coa xente de terra. O seu vocabulario, 
o u utfüza para referirse á súa vida diaria no mar, 
cambia case totalmente do que nós empregamos dia
riam nte na xcira do campo ou da cidade. O mariñei
ro coñece a fala "de terra,, pero a súa, a marítima é 
prácticamente descoñecida para o home ·de terra. 

O barco é o seu fogar 

Para o mariñeiro o barco é a súa casa ademáis de 
ser o lugar do seu traballo, e nel está afeito a que os 
pisos sexan cu bertas, os tabiques mamparas, as esca
leiras, escalas; o dormitorio, cama rote; o comedor, 
cámara ou rancho; a ventá ou fiestra chámase portillo; 
o almacén pañol. A dereita é estribor e a esquerda 
babor. As cordas ou adibales chámaselles chicotes ou 
cabos. Para falar de dirección sinálase o rumbo e moi
tos máis vocábulos que poderíamos seguir enume
rando. 

O mariñeiro cobra cabos e non diñeiro 

A fala do mariñeiro non é só peculiar para no
mear as causas, o mesmo acontece cos verbos e coas 
accións que realiza: conducir un barco é gobernar; 
subiré isar; recoller un cabo (unha corda) é cobrar; 
afloxar é arrear ou lascar; soltar é largar; tirar de algo 
' halar ou cobrar; ordear é arranchar e colisionar é 
abordar. 

·"O ban 

Unhas medidas con braLas e 

Se nos referimos ás rr 
pouco non son as que nó: 
dun barco chámaselle eslorc 
puntal. 

A velocidade mídese p 
milla por hora, e así dise q1 
plo, 14 nudos. A milla ma 
universalmente para medir 
equivale a 1.852 metros. O 
valen te á décima parte dunl 
fondura do mar úsase a braz 
t ros e o pe que son 30 centí 
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~o. taller e fogar do mariñeiro" 

pes 

1edidas que emprega tam
s utilizamos. Á lonxitude 
1, ó ancho, manga, ó altor 

or nudos. Un nudo é unha 
ue un barco fai, por exem
Iiña é a medida adoptada 
as distancias man.timas e 
cable é unha medida equi
ia milla. Para determinar a 
a, que equivale a 1 ,8 2 me
metros. 

O pescador busca bancos e non caixas de aforro 

. Se ademáis de mariño falamos dun pescador, a 
súa ruta non empeza nu~ porto para". rematar no de 
destino. O seu rumbo vai dirixido a un determinado 
caladeiro, ou terá que variar arreo en busca dalgúrt si
nal que lle indique a existencia e· a magnitude dun 
ha ne o de peixes que mereza realizár as faenas encami
ñadas a súa pesca. 

Existen duas modalidades de pesca: a de fondo 
que recolle os p·eixes que se encontran nel ou perto 
del, e a peláxica· que os pilla cando aparecen superfi
cialmente nas augas·. Así~ fálase de caladeiro para re
ferirse ós lugares onde por determinadas circunstan
cias atópanse concentradas grandes cantidades de pei
xes usándose a pesca de fondo. Hai moitos lugares 
destes que o pescador coñece e pesca nel tradicional
mente desde hai moitísimos anos, por exemplo, 
Gran Sol, e Terranova. 

Os bancos ou cardumes son denominacións que 
reciben as concentracións ·de peixes cando aparecen 
en superficie e son capturados con diversos tipos de 
pesca peláxica. 

Aínda que aparecen aquí un sennúmero de pala
bras, quizaves novas para moitos, non ván postas con 
intención de dar unha lección que ten que aprender
se, simplemente queren ser unha pequena colabora
ción que nos axude a avanzar un chanzo no achega
mento entre os homes, concretamente en.tre o home 
da mar e de terra. 

Pili Aguirre 
(Vigo) 



ID ~tottenbe, ~ome be moitn nnbenrin 

Se cadra algún de vosoutros xa coñecedes ó Rosende. Hai moitos que o co 
ñecen. Home, en realidade non sei certo se son moitos os que coñecen ó Rosende 
ou se son moitos os Rosendes coñecidos. 

Este do que estou a falarvos non é vello pola edade, pero, según el mesmo, 
tén moita experiencia. ¡Puf! ¡Sabe máis el cos ollos pechos do que é defenderse 
na vida ca moitos con eles ben avertos! É un home moi informado. Moito. 

Chegou a acadar un nivel de vida que ben quixeran moitos. Ben quixeran 
eles. Fixádevos que xa tén instalados na súa casa dous cuartos de aseo e unha 
pileta á parte para lava-las mans, un conxelador e un frigorífico, duas máquinas de 
lava-la roupa, un xiradiscos de alta fidelidade que tanto vai a douscentos vinte 
coma a cento vintecinco, tres pares de botas e catro zamarras de pel revolta, un 
do<: rneirandes tractores do municipio e un televisor en color de vintecatro pulga-

... ., das grandes. Das meirandes pulgadas que poida haber no mercado. 
Quizaves se tivera a desgracia de quedar sin nada o que máis sentiría sería 

desfacerse do televisor. . 
A todo esto son tres de familia: el, a muller, pola que non paga a Seguridade 

Social Rama Agraria e un neno, fillo do matrimonio, ó que lle merca sempre que 
se tercia os libros da E.X.B. de segunda man. 

Tiña un bon coche de fabricación extranxeira. ¡Bon coche!; pero nunha noi
te decidíu trocalo por outro de deceoito cabalos máis. El as decisións sempre as 
toma así de súpeto. A primeira. 

b día seguinte botouse á capital e rematou o troque de autos en media hora. 
Abondou conque o axente de vendas lle dixese referjndose ó meirande automovil 
que tiña na exposición: 

- Este coche é moito para vostede. 
O axente de vendas, home de moito mundo, calou ó Rosende á .primeira. Se 

cadra xa o coñecía. Feito o trato, a seguinte pregunta foi a léxica nestes casos. 
- ¿ Vai pagalo ó contado? 
Despois de facer que cavilaba un chisco, respondeu o Rosende: 
- Non. b contado non. · 
- ¿Logo polo sistema de letras? - volveu a preguntar o axente-. 
- Sí. Pola sistema de letras. 
- Entón, - seguíu o axente de puños da camisa moi relocentes-, tén que fir- . 

marme eiquí. . 
- ¿Ai, firmar non! , - saltou o Rosende moi resalto-, que firmei cando foi 

de merca-lo tractor, e se me descuido teño que pagalo. 
O Rosende, xa dixen, é un home moi informado. ¡Con decirvos que o seu 

medio de información é un televisor de vintecatro pulgadas! 



A CA=tOn clo LUmc 
•¿QUE DIN OS RUMOROSOS?" 

Os pobos tcñL'll unha serie Je sím
bolos que os identifican, así a bandeira, 
o escudo, o himno. Hoxc intentarnos ex
plica-la letra do noso himno porque de 
seguro que rnoitas veces o ternos cantado 
sen decatarnos do seu verdadeiro signifi
cado. Como é bastante longo comen ta re
mo-la· primeira est¡ofa e na próxima oca
sión as s·eguintes. 

En primeiro luga1r -cómpre recordar 
que foi Eduardo iPonclal o autor do poe
ma que andaNdo 0 tempo se ía convcrter 
en himno gafogo. O himno está forma.do 
por catro estrofas -que se inclúen n Ltn p o
. ema máis 'loago titulado: '·~Os 'Pinos". Er11 
canto á música, foi Pascual Veiga qucn a 
compuxo. 

A letra do him.no .consiste nun dd
logo entr.e o poeta ·e ·OS piiñeiros, árh<m'" 
que abundan notahi·et111ente na nosa te
rra. Pondal, afeit--0 .a ·senti-lo sua\ l' l' 

ac-0m.pasado rum.0r td0s piñeiros L.'~111dn 
sopra o vento, de:tense a escoitalos unli.1 
vez rnáis á caída da tarde, á hora do "p l.1 
cid o luar", cando todo fica en silcnl· 1 ¡' 
porque quere adiviña-la súa rnen~~1' l ' 

El e os piñeiros coma únicos se re~ d(, 
universo. Ensumido nas súas cavilaci<'1rh . 
de súpeto o poeta atrévese incluso a prL'
guntarlles a eles mesmos, ós piñeiros. 
que din co seu eterno fungar: 

"¿Que din os rumorosos 
na costa verdecente, 
6 raio transparente 
do prácido luar? 
¿Que din as altas copas 
de escuro arume arpado 
co seu ben acompasado 
monótono fungar?" 

¿Que lles din os pmc1ros co seu 
eterno rumor na c0sta sempre verde ós 
raios t.r~ansparentes da lúa nas plácidas
noites de luar? E insiste unha vez máis 
na súa pregunta: ¿Que din as altas copas 
(dos piñeiros) coas súas escuras agullas 
(o arome é a folla do piñeiro, que tamén · 
recibe outiros nomes: a faísca, isca, 
frouma, pinocha, etc.) que son coma . 

. arpas musicais ( esc.:.uro arume atpado) 
co seu monótono fungar ben· acompa
sado? 

En resume o poeta quere sa.be-lo
que nos transmiten co seu rumor cons
tan te os piñeiros. A partir de aquí serán . 
estes os que tomen a palabra. O que era 
un ~imple rumor convértese, por .obra do · 
poeta, rwnha mensaxe clara dirixida ·a 
Ga1icia, ·6 fogar de if.Brnogán. 

f'ero, ¿quen era Breogán? 
'SL').!Ui·r:emos out·ro día. 

MACA ARCA : 



O i=timi:GO 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~s 

~ ~ 

~ Setenta e tres anos Reagan Seica as multinacionais ~~ 
~ e setenta e dous Che.mienko, ''usq,cas" do tz'o Sam ~~ 
\ Rusiá Ún un xefe ve izo . teiíen tanta fe e crenzas SS 

l ~s e USA un vaqueiro trenca. coma as que ten meu can. ~~ 
" ~ ~ ~ 
\\ Estamos ben apañados Mentres en Centroamérica ~; 
~ ~ 
~ porque Reagan dixo ós seus triunfa o pobo en Nicaragua, )S 

~ que vai gobernar coa Biblia, o "áente" vaqueiro Reagan ~~ 
~ xogar co nome de Deus. a inva_sión dos ianquis fragua.-· ~~ 
~ ~ 

~\ Porque o goberno dos rusos Ti, irimego, ¿que escolles? ~~ 
V ~ \ anda a proc/amars<: ateo. ¿Prefieres á URSS ou USA? ss . _ . 
~ mais manipular a Deus Eu. en l'erdade, prefiro,_ ~~ 

az'nda resulta máis feo. a Andorra. sen excusa: '\ 

1 !, 

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

- J. íll 1111!' raLa 1:cam n 
O A VOGADO DO A VÓ BALEIROULLE OS PETOS 

41 
Hal xente que se extra

ña de que certas palabr~ se 
escriban en gal ego de f onna 
distinta ca en castelán. Así, os 
pais dos meus pais son os 
meus avós -av6 e avoa-, e· o 
feito de escribírm.olos con v é 
por razón da súa ornee latina 
("ay:us"). O mesmo lle p~a ó 
señor que nos defende nos 
pleitos, a quen chamamos (en 
latín "vocamus") para que es
tea ó noso lado ("ad-voca-

tus"); falo do señor avogado, 
1 

que sabe de leis. 
Non nos sorprei:idamos, 

logo, se ó varrérmo-la c~a 
cunha vasoira deixamos a un 
lado o b, porque en latín é 
''verre", e por moi lirnpos que 
sexamos non ha quedar peor 
varrida polo feito de o facer
mos con v. 

¿Irnos quedar baleiros 
(ou baldeiros) do que xa sa. 
hemos en galego con tanto 
cambio de palabras'? ¡Non, 

E DI TA : '' Asoc iación IRIMIA" 

lío, non! Pero b'eñ seguro que 
tiña-lo costume de escribir es
t~ palabra$ con v, pero ¡que 
lle irnos fac~r! Sonche de ori
xe árabe e o seu étimo ou pa
labra .da que derivan .escr.íbe
se en árabe con b. ¡Que Alá 
nos prot.exa! iOxalá! (que 
significa "queira Deus" oµ 
Alá). Aínda que hai xente 
que di "ogallá". En portu
gués, desde logo, é oxalá, e en 
árabe cousa parecida. 
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