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A VOLTAS CON "IRIMIA" 

No pasado mes de Setembro tive
mos en Vilalba unha reunión a xente 
que tacemos IRIMIA, así como algún 
que outro entusiasta colaborador, A ta 
hoxe non puidemos {alar dela pois 
outros temas nos ocuparon este espa
cio do editorial; pero non queremos 
deixar pasar máis tempo, pois ternos 
cousas importan tes que anunciar ós 
nosos lectores. 

Foi unha reunión nutrida e rica, da 
que saimos con ánimos renovados e 
con novos proxectos cara a unha me
llora da revista. Así: 

- Decidimos ampliala, con un for
ma to meirande e pouco a pouco con 
máis páxinas. Paso arriscado, sobor de 
todo no plano económico, pero espe
ramos sair adian te con ben, coa vosa 
axuda. 

- Pensando nesta ampliación deci
dimos crear unha serie de seccións 
novas, e facer as actuais máis móviles, 
mesmo quitándolles a algunhas a ca
beceira. As seccións n.ovas serían: Mo
cidade. Nenos. Saúde. Consultorio 
sindical. Sección do lector. 

Proximamente lanzaremos un nú
mero en plan experimental, anque a 
nova IRIMIA, queríamos comenzar a 
lanza la a partires do prim eiro do ano. 

Adema.is revisamos todo o produc
to, e afnda non quedamos moi descali
ficados. O que. quedou moi claro é 
que estes novos proxectos é a mesma 
permanenc.ia da revista depende soa
men te da entusiasta colaboración dos 
lectores. Pronto traeremos aqu( as 
contas, pero xa por diante compre di
cir que IRIMIA costa facela anualmen
te máis d e 1.500.000 pts., que co in
crem ento nos precios dos ma teriais de 
imp renta (papeis, tinta, etc.) e o au
m en to do f orma to medrará máis de 
outro millón a partires do ano que 
ven. A ta agora a única ax uda exterior 

que tivemos foi unha irrisoria subven
ción da Xunta (150 . .000 pts.). O prin
cipal e case único ap·óio segue a ser, 
pois, o das suscripcións, se medraran 
estas, IRIMIA non tería apuros eco
nómicos. Tamén se falou da posibili
dade de meter algo de publicidade, 
anque veuse conflictivo. 

* ·* * 

UN OUTONO BORRASCOSO fixo pre
sencia no mundo obreiro e en xeral en toda 
Galicia. O trinta deste mes haberá folga, 
pois a remates de ano haberá moitísimos pa
rados. 

ASTANO non fará máis barcos, segundo 
os plans da reconversión naval, e adicarase á 
construcción de plataformas marítimas, e 
cecais para reparacións... Esto a costa da 
pereta do traballo de tres mil cinco centos 
obreiros (dos que perto de setecentos deixa
rán Astano por xubilacións, algunhas antici
padas). Segundo o goberno crearánse mil 
cen novos postas de traballo noutras indus
trias ... Unha de cal e outra de area. 

BARRERAS· de Vigo, outro asteleiro do 
INI, vai especializarse nos chamados 11fe
rries" ou barcos que transportan xente eco
ches en viaxes non moi longas. e a súa fábri·
ca de motores pasará a MBD co compromiso 
de ocupar a 350 obreiros dos 700 que teñen 
que abandonar Barreras. 
que abandonar Berreras. Na actualidade hai 
1.486 traballadores. 

O CARDEAL DE MANILA ven de dicir 
que a súa invitación a unha protesta pac{fica 
6s empresarios non é nengún desbaraxuste 
político, senón un acto moral. O presidente 
de Filipinas acusouno de encirrar á rebelión. 

O 1 CONGRESO DE ANIMACION SO
CIOCULTURAL vai' ter lugar en Santiago, 
nos catro primeiros días de novembro. Orga
nizado pola Dirección Xeral de Cultura, van 
aportar as experiencias de acción sociocul
tural de distintos países, e servir de canle do 
moito que se está facendo na nosa terra, se 
ninguén o impide. 
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ORACION DO SEGUIDOR ·,·/ ;, 

Xesús, mestre, 
dende o fondo donoso corazón 
aceptámoste como mestre e guía: 
queremos ser disci/pu/os teus, 
queremos ser seguidores teus 
queremos descubtirte, 
coñecerte e seguirte. 

Xesús, mestre, 
ensínano-lo camiño da sinceridade: 
que non haxa en nós 
fil/ sos apariencias; 
que non nos ocultemos 
nin diante dos demais, 
nin diante de nós mesmos; 
que as nasas palabras estean a ben 
cos nasos sentimentos. 

Xesús, mestre, 
ansínano-/o camiño de Deus, 
o verdadeiro camiño de Deus. 
Axúdanos a busca/o humildemente, 
como ti o buscáches. 
Axúdanos a descubrí/o en ti, 
e en moita xente de ben que nos rodea. 

Xesús, mestre, 
ensínaños a andar sen miramentos, 
no trato cos de casa ecos veciños, 
chamándol/e ó pan, pan, 
e ó viño, viño. 
Líbranos da prudencia mala, 
que agachad verdade 
e atrasa a chegada da xusticia. 

Xesús, mestre, 
qu /tono-lo medo, 
para que non nos deixemos levar 
polos respetos humanos, 
sobre todo canto temos que defender 
os nosos dereitos frente ós poderosos. 
Enchenos de respeto 
cara os irmáns máis marxinados: 
que eles nos leven a paixón, 
os sonos e os quebrantos. 

Xeús, mestre, 
querémoste seguir na nasa vida. 

Domingo vintenove 
do tempo ordinario. 

A CONTRIBUCION Ó CESAR 
Entón os feriseus fóronse reunir para ve

ren o xeito de pillalo nalgún dito. E mandá
ronlle algúns discípulos e partidarioo de He
rodes, que lle preguntaron: 

-Mestre, sabemos que es sincero: que 
ensinas o verdadeiro camiño de Deos, e que 
non andas con miramentoo, porque non te 
deixas levar poloo respetoo humanos. Dinos, 
pois, ¿que che parece: está permitido pagar
lle a contribución ó César, ou non? 

Xesús, decatándooe da súa malicia, con
testoulles: 

- ¿Por que me queredes comprometer, 
hipócritas? Mostrádeme a moeda da contri
_bución. 

Eles presentáronlle un denario. E el pre
gun toulles: 

- ¿De quen é esta imaxe e de quen fala 
esta ins~pción? 

Contestáronlle: 
- Do César. 
Entón réplicoulles: 
- Pois logo dádelle ó César o que é do 

César, e a Deus o que é de Deus. 
O oíren esto, :ficaron pasmados, e dei

xándoo, marcharon. 
(Mateu 22, 16-22) 
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VIVEN DA RURAL: Sil 
Unha poboación dispersa 

A poboación galega foi sempre e aínda segue sen
do eminentemente RURAL e dispersa. Chamaaaten
ción ós viaxeiros que se adentran en Galicia .os .peque
nos grupiños de casas císcadas por vales e montañas, 
as pequenas aldeas, que son coma células das parro
quias. Hai en Galicia nada menos que 31.882 lugares 
habitados ou o que se chama técnicamente "entida~ 
des de poboación", que veñen ser a mitade dos que 
hai en España. Esas aldeas,. lugares, barrios, burgos 
ou casales formarán as 3. 773 parroquias con 312 
concellos que son na súa gran maioría campesiños ou 
rurais. 

As parroquias que hoxe se consideran oficialrrien
t (e barbaramente) divisións administrativas . dos 
concellos, son en gran parte ·supervivencia dunha 
agrupación supra-familiar da época pre-romana(antes 
dos romanos) vencellados por un aproveitamento co
mún do chan. D~ época celta coñecíanse máis de 
5.000 poboados. E d.icir, que a tradición dun asenta
mento da poboación exparexido ten raíces moi anti
gas e constitúe unha das características máis propias 
da nosa terra. -

Unhas vivendas con persoalidade propia 
O asentamento en aldeas dá lugar a unha serie de 

vivendas distintas completamente das de zonas urba
nas (aínda hoxe minoritaria en Galicia) que deberían 
mellorarse sen por iso destruir a súa personalidade. 

- Moito ten que facer a Consellería de Obras Públicas e 
Urbanismo da Xunta de Galicia neste terreo, pois es
tamos cansos de comprobar que moitos plans de axu
das que nacen das esferas gubernamentais sirven pou
co de · axuda para as zonas rurais. Non se pode esqµe
cer que a vivenda rural non constitúe só o albergue 
para a familia: comprende tamén outros bes e servi
cios. Falando da vivenda ·rural habería que referirse 
tamen ás dependencias anexas, ós alpendres, caba
nos, palleiras, horreos ou ca bozos, alboios, que con
forman un todo harmónico. Todos estcs bes forman 

parte integral do concepto c< 
todos sabemos que no caso 
"residencial" (familia) e a ur 
plotación) están estreitament1 
posible separalas na práctica. 

Necesidade de. mellora 
Según o censo do ano 19' 

útil para dármonos unha ide 
edificios dedicados en Galicia 
ban na Galicia rural (considér: 
d~ poboación de menos de 2J 
hemos que en .,Galicia adoitan 
sa cifra) cun total para aquel 
das. Delas máis da terceira pat 
1900, é dicir, moi antigas; po 
que case o 2 por cento foser 
sas, o 18 por cen to de "malas 
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rUACION··· ·E AXUD·A.S· María Xosé MARTINEZ 

Mondoñedo . . 

ampesiño da casa, pois 
do labrador a unida de 

nidade producción (ex
e relacionados e non é 

70, algo antigo xa pero 
~a, o 82 por cento dos 
a vivenda familiar esta

anse rurais as entidades 
000 habitantes, e xa sa-
ser de moito menos de

l ano de 4 72.202 viven
rte eran de antes do ano 
1r iso non é de extrañar 
n calificadas de "ruino
;u e case o"40 por cento 

de "deficientes". A situación é peor nas provincias de 
Lugo e Ourense e algo mellqr nas de Pontevedra e da 
Coruña. 

Certamente desde entón e gracias ós esforzos dos 
galegos, esforzos que se chaman moitas veces "emi~ 
gración" e ata en moitos casos mal comer, moito se 
leyan amañado as vivendas, pero. moito hai ainda por 
facer e algo tamén que pedir ás nosas autoridades 
pois. ¿Poden tal e como están estructurados os ac
tuais planes da Consellería servir de axuda ás viven
das rurais? Pensouse ·en protexer a arquitectura po
pular con planes racionais que permitan ás familias 
que melloran as súas vivendas non cometer auténti
cos estragos á estética? Desde estas páxinas sincera
mente pensamos que non. 

Axudas para a mellora da vivenda rural 

Mentres esperamos unha política máis adecuada 
en créditos para a necesaria mellora das nosas viven
d.as bo é que saibamos as que hoxe existen que son 
de tres tipos: 

1.Patronato da vivenda rural: Establece dous ti
pos de axuda. Para me/lora de vivenda pódese 
solicitar ata 350.000. Para nova construcción 
pódese pedir ata 800.000 pesetas. O interés é 
do 5 por cento e a devolver en 1 O anos. Solicí
tanse nos axuntamentos. 

2.Axu~ para agricultores mozos (menos de 35 
anos). o titular da explotación ten que ser la
brego de 18 a 35 anos e ter pedida ou pedir a 

· axuda para a modernización da explotación. 
O crédito para a reforma ascenda a 600.000 pe
setas ó 12 por cento de interés a pagar en 8 
anos. Para nova construcción hai ata un millón 
duascentas mil pts (1.200.000) ó 12 por cento 
e a pagar en 1 O anos. Solicítanse nas Axencias 
da Ex tensión- Agraria. 

~ 3 .Axuda do Ministerio de obras pública e urba
nismo. Esta axuda é para a reforma da vivend. 
E un crédito de ata .1.800.000 pts ó 11 por cen
to e·a devolver en 13anos. 
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Do "Chiquito" da POn te de Ou tei
ro xa se ten ocupado, e por escrito, 
don Anxel Fole na súa introducción ó 
libro de poemas "Terra Chá" de Ma
nuel María, que el califica como unha 
fontenla de auga cristalña que rema
nez dunha fenda do monte. 

Eu quixera traer a este persoaxe, 
."O Chiquito", ás páxinas de IRIMIA, 
-e mesmo a esta sección; porque se me 
antoxa que "0 Chiquito" ben puidera 
ser un persoaxe parabólico e 6 mesmo 
tempo moi real desta nosa Galicia. 

Chamábanlle ·"Chiquito" . porque o 
era en realidade e porque éstivera na 
Habana. Emigrara de rapaz ·sen nada e 

DEl~tON PRO\lla ..... 1. 
otl 
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retornou á volta de moitos anos cun
ha "pajilla.", unha "pajarita" e unha 
"sombrilla". En valores materiais só 
estas tres cousas. E xa rion era pouco, 
que outros volveron con menos. 

Nunca se chegou a comprobar se 
era certo que un banco lle requisara 
os aforros como el afirmaba. 

Aquel "habanero" cruzouse un dla 
no Porto Bexán con un seu cuñado, 
-un de Valerio que casara cunha irmá 
do "Chuiqf.!.ito"-, que ía dacabalo 
dunha égua torda para a feira de Adai 
e pregun toulle en correcto castelán 
polo camiño de A Ponte de Outeiro, 
pois pasaran tantos anos que xa se lle 
esvaian os puntos de orientación. 

Cando o "Chiquito" emigrara aín
da non casara súa irmá, por iso -non é 
de extrañar que non se recoñecesen 
os dous cuñados. Compréndese que 
tivo que ser grande a sorpresa do de 
Valerio cando, ó volver ó dia seguin
te de Adai, se atopou co "Habanero" 
sentado tras da lareira da súa propia 
casa. . . 

Na Hanaba fora "O Chiquito" bi
bliotecario, ademáis de ti-aballar de 
xardiñeiro no Vedado. Nas súas lon
gas horas de bibliotecario aprendera 
de memoria case toda a obra de Var
gas Vila por se un dla chegaba orde 
de queimala e aínda quedaron estan
tes na súa mente privilexiada para 
arquivar nela a Marti, Heredia _e ou
tros. 

Logo desque retornou, recitaba 
poeslas ' ás damas polas ribeiras do 
Miñ o, e din algúns coa llngua pe
quena que ás veces a ·· poesia ~eu os 
seus froitos. 

X.M. CARBALLO 



A CA=tOn do LUmc 
COMO AXUDAR ÓS NENOS 

A SE .PREPA·RAREN 
, # 

.A LECTURA E A· ESCRITA 

A lingua escrita ocupa un lugar im
portante na vida das persoas. 

Como medio de comunicación é un 
instrumento para a cultura e tamén 
iun· o.bxecto co que se pode disfrutar. 
A escola, que non pode vivir de costas 
á sociedade, adica moito tempo e es
forzo a facer adquirir un bo dQminio 
da aprendidizaxe longo e complexo 
para quen comenza. 

Dous aspectos fundamentais que su
ministran as bases sen as que non te
ría sentido ensinar a ler e a escribir: 

Escoitar e talar cos nenas 

A miúdo · os adultos andamos tan 
ocupados en tantas cousas que non te
mo& miga de tempo para face-lo que 
nos agrada, pero se nos organizamos 
ben chegaremos a ter un anaco de 
tempo cada día para estar cos fillos. 
Cómpre pregun tarlles e responde~lles, 
falarlles e que falen, escoitalos e que 
escoiten. Hai que establecer verdadei
ros diálogos, tendo en conta: 

- Falar un-ha linguaxe com prensi
ble, pero non infantilizante. 

- Utilizar unha linguaxe precisa, 
contestando ó que pregunte o neno, 

· sen evadir res postas nin embarullar. 
-Dar un modelo correcto de lin

guaxe. 
- Axudar a ordena-las ideas, e fa

cer pensar antes de dici-lo que se que
re dicir. 

Só cando o neno sabe falar con cer
ta precisión e sabe pronunciar correc
tamente as palabras está preparado pa
ra ~omenza-la aprendizaxe da lectura 
e da escrita. 

Ver cantos.antes de saber ler 

Cando os nenos ven contos no seu 
ambiente cotián, sen dúbida, entra
ránlle ganas de chegar a descifralos. 
Os libros ó alcance dos nenos son un
ha boa motivación para a prendizaxe 
da lectura e d1a escrita. 

Aparte dos 'libros dos gra ndes é im -
portante que· os nen.os teñan contos 
adecuados á súa idade. Moito an tes de 
saber le-la letra impresa, o n eno é ·ca
paz de le-las imaxes, por isto ::o n~ide

ramos que os cantos para os nenos 
pequenos han de ter: 

os debuxos claros e ben colorea-
dos, 

moitas imaxes e poucas letras, 
- un conxunto estético, 
- follas ·non moi finas. 
Cando un n.eno mira un libro, axu

dado ás veces polo adulto, segue· o fío 
dunha historia de maneira que nun 
curto espacio de tempo ten posibili
dade de ve-lo de "antes", o "agora" e 
o "despois". Todo is to ax u da a es
tructura-lo seu pensam en to e prepá
rao para aprender a ler e a escribir. 

O libro' d.e con tos h a de ser queri
do polos. adultos e polos nenos. Ha 
de recibir un trato diferente ó dos xo
guetes, ch'egando a crear uns bos hábi
tos á hora de mirar con tos: 

- mans limpas, 
- sentados cómodamente, 
- pasar correctamente as follas, 
- tratalos con coidado . 
Se o adulto estima o libro e lle gus:. 

ta ler, saberá transmiti-lo gusto pola 
lectura ó neno. 

Lois FERRADAS BLANCO 
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No mesino intre en que escribo 
hai que ter moita ''pasiensia" 
porque anda a facer estragos 
o ciclón chamado "Hórtensia". 
• E ben antifeminista 

o poñerse a bautizar 
con no me de f emia, sempre 
o que nos vén amolar. 

Tamén se deu un suceso 
trá:xico, con tintes mouros: 
morreu antes de matar 
un bo matador de tauros. 

Seica é ''festa nacional", 
tamén brava ¿ou noxenta? 
Hai xente a quen repugna 
tanta loita sanguiñenta. 

Resulta un desconcerto 
que, chamándose deporte 
se verta sempre o sangue 
e haxa tortura e morte. 

Quizais non.chegue, con todo, 
a ser asunto ·tan feo 
que a moitos deixa "sonados" 
.coma o -¿deporte?- boxeo. 
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BEÍ\IOUERIDO AMIGO 

Así principia lñaki, vasco, monxe 
de Sobrado, que estrea o consultorio 
irimego con esta carta: uN on acabo 
de clarexarme coa distinción entre o 
complemento verbal -LAS e -NAS. 
"Facétnolas, tróuxenas", por exem
plo. ¿Cando é o prim eiro e cándo o 
segundo? ¿E por que? Quédame sem
pre a dúbida en pe". 

Pois ben, lñaki, respondo hoxe- só á 
primeira parte: tacemos as é un caso 
no que, por razóns históricas,(é dicir, 
non por motivos tóxicos, senón por
que así comenzou a suceder na fala), 
emprégase a _segunda forma do artigo 
que, en vez de o, a, os, as, é estoutra: 
lo, la, los, las. (Xa tratamos no n. 61 
d.e IRIMIA deste asunto). 

Pode suceder que ese as sexa un 

pronome, e nese caso sóldase (vai 
."enclítico", d_in. os sabidos) p erdendo 
o verbo o s final, por exem plo: "as fi
lloas, facémolas hoxe". Pero se é un. 
artigo, entón pode expresarse a solda
dadura que se dá na fala mediante un 
guión, aconsellado poi a Normativa: 
"im os fa ce-las filloas". 

Estas formas segundas do artigo(ou 
do pronome) só se empregan en con
tacto co infinitivo, coa 2°' persoa, 4<> e 
5e. (fa-las filloas; ¿falas?, etc). E cando 
ese guión cadra á fin de liña, neste ca
so hai que comenza-la liña seguinte 
tamén con guión. Seguirei no próxi
mo número co resto da pregunta. 
Graciñas. 
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