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ACAMPADA XUVENIL 

Ternos unha boa nova p-ara os mo
zos e as mozas amigos de IRIMIA: in
vitámosvos a un Campamento para 
mocedade os días 12, 13 e 14 de set
tembro, nas vísperas do Séptimo Ro
maxe de Crentes Galegos que ~erá es
te ano en Ponteledesma. 

Xuntarémonos por eses lares o día 
12 polo mediodía, esperamos que un 
bo grupo de xen te moza, da aldea, a 
vlla e a cidade._ Adicaremos o prlmei
ro día a coñecernos e a divertirnos 
xuntos. O segundo día, adem,is de 
divertirnos, faremos tempo para·: coñe
cer a nosa Terra, a traveso do que 
contemos das nosas bisbarras respecti
vas e · talando algo da nosa historia e 
da nosa cultura. E no terceito andare
mo1 á percura das chamadas da nosa 
Terra e que resposta de mozos animo
sos lle podemos dar. 

Un grupo de amigos de IRIMIA, a 
XOC, MECG e os Grupos de Tampo 
Libre, levamos unhas semanas arga
Uando nesta campada para que sexan 
tres días alegres e ó mesmo tempo 
ptoveltosos para todos. 

Animádevos e ide facendo por dis
p.oñer deses catro días de setembro 
(12'-15 ). Xa volveremos informarvos 
desde as nosas páxinas con máis deta
lle· sobre suscripci6n e ou tras cousas. 

A FOLGA XERAL, este doce de xuilo, 
fálanos do deterioro econ6mico e social que 
vive Galicia, onde nestes cinco anos foron 
despedidos uns setenta e oito mil traballado
res, dos que cincoente e catro mil pertene
cen ás provincias ca;teins: COruña e Ponte
vedra. Mentras tanto s6 un trinta por cento 
dos parados galegos perciben o seguro de de
sempleo. 

NOS RECITA.IS DE MUSICA que se escoi
tan nas tardes-noites de vrán en Gallcia hai 
tamén moito de centralismo, pois poucos 
grupos galegos participan, a non ser nos fes
tivais que organizan con moito esforzo gru. 
pos culturais espallad<>S polo país. Porque 
algo teñen que dedmos, reseñamos agora 
estas actuadóns: o día 10 en Vigo, Paco de 
Lucía: o vlnCatres, a Dinamara en Vllagar
cía; a Aute poderemos escoitalo o deZaoi
to en Santiago e xa en agosto, o vintaoito, 
na Comña; Serrat estará o nove de agosto 
na -Comña, e dous días despois en Vigo; o 
sete de agosto haberi festa rock na Coruña. 
Amancio Prada actuará o nove de agosto ·en 
Vigo. 

OS VIDEOS EN GALEGO son poucos, e 
case todos doblaxes doutros noutras lingoac;; 
Video Gallcia vennos de ofre_~r a Serie Pe
tete e Cinco Fermosos Contos para nenos. 

AMIL é unha espesa carballeira, perto de 
Caldas de Reis, que neste domingo ademáis 
da romería dos Milagres, ofréoenos un fer
moso curro ou rapa de bestas. Os mozos fo. 
ron conducindo os cabalos por todo o mon
te Acibal, gracias a unha Asociad.6n de Gan
deiros que protexe 6s animais do lume e dos 
lobos. 

A SEGURIDADE NAS PRAIAS GALE
GAS é mínima, a non ser nalgunhas pltrile· 
xiadas: a Rapadolra de Foz, Covac; de Vml
ro, Riazor e Santa Cristina na Coruña, Com
postela en Vttagarcía, Cabañac; de Pontedeu
me ... Falamos de seguridade da prala: aeñali
zaci.óns ·e medidas ·de socorro; de condlet6ns 
sanitarias que alonxen infecd6ns con boas 
depuradoras, duchas, etc. Hai que ir a plans 
-de ordenación das nosas pmlas, o mesmo 
que facemos cm cidades e pobos. 



O SEÑOfilO DE DEIB 

O Señor, onque é Señor 
do que ha/ no ceo e no teffo, 
non se xunto cos señores 
nin con eles fo/ torefo. 

Non vol á rr¡lso no corro 
dos sabios e dos prudentes, 
que poñen ciencia e prudencia 
oo servicio do Indecente. 

O Señor, onque é Señor 
do que ha/ no ceo e no terro, 
gústol/e estar cos humildes 
e facer con eles xelro. 

Quentorse no mesmo fume, 
comer o mesmo ponclño, 
contorlles os seus segredos 
posenlño, pasenlño. 

Por eso os pobres todos, 
os cansos e os oprimidos, 
son os amigos de Deus, 
otopon en Deus al /vio. 

O Señor, onque é Señor. 
do que ha/ no ceo e no teffo, 
non fa/ do seu señorfo 
cargo pesado e f erq. 

Vira o ser dos humildes 
en xente va/ente e dura 
para dar contro os abusos 
que sementan a trlsturo. 

As/ que, amlgu/ños todos, 
pobres e humildes de Deus, 
non desesperemos nunca, 
que Deus mira polos seus. 

Doi:ningo catorce 
do tempo ordinario 

AS PREFERENCIAS DE DEUS 

Naquel tempo dixo Xesús: 
Bendito sexas, Pai, Señor ·do ceo e mais da 

terra, porque lles escondiches estas cousas aos 
sabios e prudentes, e llelas revelaches á xente 
humilde. Si, Pai, porque así f oi do teu agrado. 
Tódalas cousas me foron entregadas polo meu 
Pai, e ninguén conoce ao Filio a non ser o Pai, 
nin ao Pai a non ser o Fillo, e aquel a quen o 
Filio llo quixere revelar. 

Achegádevos a min tódolos que estarles can
sos e oprimidos, que eu vos aliviarei. Cargarle co 
meu xugo, e aprendede de min, que son ho e 
humilde de corazón, e atoparedes acougo para 
as vosas almas; porque o meu xugo é levadeiro, 
e a miña carga lixeira. 

(Mateu 11, 26-29) 
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A SERR·A DA CAPELJ 
Aserrad~ Capelada ocupa terreos pertencentes ós axuntamen1 

co mar e fennosura especial daquelas zonas de mon~ña fan desta se 
santuario de san Andrés de Teix.ido ou san Andrés de Lonxe. Pero, a 
mento do monte que son merecentes tamén dunha visita vagarosa por 
formación de montes particulares ou comunitarios con sistemas coope: 

COMO SE ATOPA O MONTE 

A sell'a da Capelada ten unha altitude máxima de 575 m. 
Ten unha extensión de algo máis de 5 .000 Ha., repartidas en
tre os axuntamentos de Orthrueira e Cedeira. O monte perte
nece 6s concellos, :nm á; vidiicB;. Os axunt.amentos teñen feito 
un consorcio con ICONA, que é o organismo que dirixe técni
camente, coa colaboración dos Servicios de Extensión Agraria, 
a transformación do monte. A maior parte do monte está re
poboada con pino, actualmente con moi boa madeira. E un 
tanto por cento moi cativo está transformado en pradeñas que 
aproveitan os viciños organizados en Sociedades Agrari&S de 
Transformación (S.A. T.). 

ALGUNHAS COUSAS Ó REVES 

A primeira é que o monte, por non se sabe que razóns, 
pertenece ó axuntamento, cando parece indicar que o propie-
tario debería ser o vecindario. · 

A segunda é que, cando . nos anos 40-50 se fixo a prant.a
ción de pinos, o vecindario viu como o seu gado, que viña 
aproveitando tradicionalmente o monte, era bot.ado fóra sen 
ninghuna consideración, quitándolle ás familias un medio de 
subsistencia moi importante nunha zona onde a propiedade é 
moi pequena (2, 3 ou 4 vacas por familia en moitos casos) •. 

A terceira é que a plantación de pinos se rixo xeralmente 
no melloreiño do monte, sen un sistema correcto do aprovei
tamento do monte. 

AS SOCIEDADES AGRARIAS DE TRANSFORMACION NA 
CAPE LADA 

Coma unha especie de compensación a esta agresión que se 
exerceu contra o vecindario, hai uns anos que o axunt.amento 
de Cedeira ofreceu ós viciños terreas para realizar o aproveita
mento do monte mediante praderías. ICONA encargouse da 
realización do traballo no senso técnico e económico. O Servi
cio de Extensión Agraria ofreceu os seus servicios de xestión 
práctica e os viciños colaboraron coa súa man de obra, -cando 
era necesaria. 

Para concertar unha visita 4 

mar 6 SERVICIO DE EXTENSl 

Tfno. (98 1 ) 
onde atenden estupendamente. 

Deste xeito formáronse r 
Agmrias de Transformación. Os 
dicionalmente viñan aproveitanc 
a formar estas Sociedades. Houl 
xeron entrar daquela, e agora 1 

des formadas teñen desde 4 a : 
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~DA: TURISMO E TRABALLO 
tos de Cedeira e Ortigueira, na provincia de A Coruña. A proximidade 
irra un lugar tun'stico escepcional. Sen esquencer que alí está tamén o 
. máis desto, nesta serra están dándose unhas experiencias de aproveita
r parte de todos, en especial por parte de labregos interesados na trans
irativos. 

zona da Capelada. p6dese cha

ION AGRARIA DE CEDEIRA 

) 48 o3 72 

na Capelada oito Sociedades 
viciños das parroquias que tra

do o monte, foron os invitados 
bo moitos viciños que non qui
rabean por facelo. As Socieda-
16 socios. Cada Sociedade ten 

un número proporcionado de Has. transformadas en pasti7.ais; 
40, · 50, 75. ¡E cada Sociedade posee tamén o correspondente 
número de cabez• de gado en común, de 1 a 1,5 cabezas por 
Ha. . . 

Cada Sociedade ten un funcionamento independente. Elí
xense os cargos directivos de forma democrática. Os vici
ños que compoñen unha Sociedade róldanse na atención dia
ria do gado e comparten por igual ~ traballos especiais que se 
deben realimr na explotación común. Distribuindo os benefi
cios anuais entre o número de xomais necesarios para atender 
o gado, cada xornal traballado veuJles saindo a 6.500 ptB. 

O gado vive sempre no monte. E gado de carne. Agás no 
inverno, mantense con pasto directo en pastizais. Vanse facen
do silos, o que supon reserva de herba para este fin. En cam
bio nos se recolle case nada en seco. O gando non ten coberti
zos, pero si zonas para ¡,e gardar da invemía en arboredos in
mediatos ós. pastizais. E un gado completamente saneado, de 
raza mixta, anque mirase a ir impoñendo a rubia galega. 

Para conseguir esta pureza de raza galega, entre as oito 
Sociedades teñen unha zona de pastizais común a todas elas, 
onde coidan seis vacas e un boi de pura raza rubia galega, co 
obxeto de ir abastecendo do gado selecto a t.ódalas Sociedades 
da Capelada. 

Os mesmos viciños sacrifican os beceJl'OS en matadeiro 
propio, para poder comercializar a carne directamente. 

ALGUNHAS CONDICIONS BASICAS 

Da experiencia, xa de anos, destas Sociedades, os que • 
están levando a cabo sacan algunhas consecuencias básicas moi 
importantes para o bon funcionamento: 

1.- O gado debe ser completamente común. As perdas e as 
ganancias son de todos por igual. 

2.- Anque hai que contabilizar e pagar como se debe os 
xomais botados na atención da Asociación, c6mpre tamén 
moit.a xenerosidade e non pararse moito a medir o tempo e as 
preocupaci6ns 6 servicio da Asociación. · 

3.- Os asociados deben tomar moi en serio as normas de 
organizacióh e funcionamento. A Sociedade debe dmpoñer de 
medios que garanticen este funcionamento ordenado. 



Publicamos hoxe 
uns chistes dun amigo de IRIMIA: Xavier Coido de UBEDA ( Pastoriza-Lugo. 
Animádevos e mandarnos chis tes e dibuxos .. 
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O MAREO NAS VIAXES 

QUE FACER E NON FACER 

"Papá, seica me vou marear", di o 
neno". Hai que parar, e que sexa a tem
po para que non manche o coche; tem6s 
que retrasarnos na chegada e, sobre t~ 
do, a ilusión coa que se emprendera a
quela esperada viaxe vaise ó tacho. Todo 
isto faise máis frecuente agora no verán 
por mor do turismo, da praia, da visita 
ós familiares, das festas e mil cousas 
máis. 

¿Que facer e non facer, para evita-lo 
mareo? Uns cantos consellos poden axu
dar a que a viaxe non se estropee: 

1.- Hoxe hai comprimidos bastante 
bos para isto. Tomar un media hora an
tes de empeza-la · viaxe. Per9 ¡ ollo ! o 
conductor non debe tomar medicamen
tos que teñan os chamados antihistaní 
micos, pois pode sentir sonolemcia. Se 
non se coñece o compromido, o conduc
tor non tomalo ou non conducir. 

2.- Non comer moito nin beber al
cohol antes da viaxe. Débese tomar o 
que un teña por costume, sen cambiar, 
para que o estómago non se encontre 
raro. E se un empeza a · marearse, non 
tomar café. Excita aínda máis. Sobre 
todo facer o desxexún coma de costu
me. A algúrts vaille ben _levar un limón 
e chupa-lo zume. 

3.- Moi importante: non falar da 

posibilidade de marearse, porque as 
persoas propensas rema taran mareadas 
só con oir falar diso. 

4.- Non permitir que se fume no co
che, se hai persoas propensas, pois o 
olor a tabaco pode desencadena-los vó
mitos. Por outra parte o fumar non fai 
ben a ninguén. 

5 .- O mellor remedio é a distracción. 
Todos ternos observado que a persoa 
máis propensa a marearse non se marea 
se vai conducindo. A atención que ten 
que poñer -falamos de Galicia, nas rectas 
de Castela habería que ver- cámbialle o 
centro de atención e nin se entera do 
mareo. Pois aplicando isto sobre todo ós 
nenos, habería que pensar en xoguete~, 
entretenementos, cintas grabadas con 
cancións ou contos, ou algo que se pode 
facer sempre, cantar, ¡cantar! E un dos 
remedios fantásticos e máis gratifican
tes. ¡Que ocasión estupenda para recor
dar, cos nenos e cos maiores, o fermoso 
repertorio de catigas populares! Pero va
len todas. 

6.- ·ne tódolos xeitos, segue sendo 
un bo consello levar unhas bulsas plásti
cas e algunha toalla para cando todo isto 
non funcione como se desexa... Como 
fan nos avións. E por entiba de todo 
non perde-lo· ánimo. 

¡Boa viaxe! ! 
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~~ Ca.ndo botaba un discurso, Dereitas, centro, esquerdas ~~ 
~~ un derrame cerebral e o que lle era adversario ~~ 
~~ levouno polo camiño saben que Berlinguer era ~~ 
SS do desenlace fatal. personaxe extraordinario. ~~ 
1 1 
1 u 
~~ O señor, era marqués: Máis dun millón de persoas ss 
~~ pertencía á aristocracia; provocaron noble orballo: ·~~ 
SS espertárono do so no de olios af eitos á lo ita SS 

~~ os pobres e a súa desgracia. caían bágoas a esgallo. ~~ 
1 1 
SS '· ~ :. -~ 
~~ Fíxose entón comunista Enrico Berlinf{Uer deixa ~s 
SS do partido italiano, para Europa un bo criterio S~ 
~~ chegou a se-lo seu xefe: de que o político ha ser ~~ 
~ home cabal e humano. rexo, leal, humano e serio. ~' 

L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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A rALA ¡: CAlilinO 
TEMPO DE CERTAMES 

No anterior "Cantar do Ir~mego" de
cátome de que un erro tipográfico fai 
falar ó verso de "exámenes", cando en 
realidade é exames. Sobre este asunto 
xa falamos no número 60 de IRIMIA 
(Nadal 1982). 

Trátase do seguinte: certas palabras 
no galego medieval remataban en -e,, 
significando ese signo sobre o E a nasa
Iidade, procedente da terminación lati
na -inem: . así, do acusativo "homi
n·em" quedou homi. Pero, 6 pasaren 6 
galego moderno estas palabras, perdeu
se a n~salidade e estas palabras fan o 

plural e·ngadindo un S: homes, virxes, 
ordes, imaxes. 

Así estas palabras coinciden coa ter
minación -me dos an tigo.s neutras la
tinos en -men, .. que· tamén. f&ill\ El p;Iu-· 
ral engadindo un S: ex-ames,. cnmeS',. 
resumes_ 

PaV.01 n:nesm<!f,Jj cert.es cultismos· le·v'an 
Oi imesmo titBJ.tlamento, así, en plural ab
domes-, difotll'mes, réximes. 

Polo tanto, agora que xa vai pasan
do o tempo dos exames e chega o dos 
certames literarios, coidadiñ o de non 
quedar descalificados na nosa lingua. 
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