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• entre os veciños. 

1 mos facendo out.u historia. 

a favor dos rebaixados e 
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CORESMA: CAM)3IAR PARA TER VIDA 

A Coresma ten razón: fainos falla cambiar. 
Cómprenos esforzarnos por cambiar, para que a 
salvación que Deus nos ofrece, a alegria da Vida 
da Páscoa cheque a nós. Ternos que convertirnos 
para poder solecer, nós e a Terra. Precisamos fa
cer obras de conversión, é dicir feítos de peniten
cia, é dicir semen tes de vida e alegria que nos 
axuden a medrar na vida e na irmandade que · 
Deus quere. 

Hai que toma-la Coresma moi en serio, pero 
sen perde-lo bo humor que nos deixou o Antroi
do: trátase de deixa-los vellos costumes que nos 
traen_ amargados e desunidos e vestidos de espe
ranza traballar pola irmandade, en favor da vi
da. Deus é vida. 

Desde IRIMIA e como exemplo sinalámos
vos algunhas situacións da nosa Terra, sobre to
do do noso campo, que coidamos están fallas de 
vida, ,amenazadas polo pecado e que precisan da 
conversión da Coresma. Damos tamén uns exem
plos do que poderian ser boas obrps penitenciais 
feítos de conversión. 
I. Hai no noso pobo falla de organización: 

¿Que podernos facer? · 1. Poñerse dacordo 
·cos veciños para Jacer unha obra comunita
ria. 2. Organizar algunha conferencia. 3. Pre
parar algunha obriña de teatro. 

II. Hai _ no noso po~ bastante fracaso escolar: 
¿Que podemos facer? J. Ir falar cos mestres 
dos nosos cativos. 2. Dedicarlle cada día un 
tempo para comersar e estar cos nosos fil.los. 
3. Meternos na Asociación de País do Cole
xio. 

III. Parece que se vai perdendo a alegría e otra
to entre os veciños: ¿Que podemos facer? 
1. Organizar unha expursión comunitaria. · 
2. "Perde-lo tempo" polo menos unha vez 
á semana botando a partida e contando con
tos cos veciños. 

IV. Oiega pouca infonnación ó campo: ¿
1
Que 

podemos facer? 1 . . Asistir algunha vez ós 
plenos da Corporación municipal. 3. Pasar 
algunha vez pola Axencia de Extensión 
Agraria da · bis barra a falar cos axen tes. 
3. Le-lo periódico un par de veces á semana. 

V. A situación económica do campo vai a 
menos: ¿Que podemos facer? 1. Integrarnos 
na Asociación de veciños. 2. Ler algo sobre 
Cooperativas e visitar polo menos unha delas. 
3. Afiliarnos a un sindicato. 
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A EV ASION DE CAPIT AIS foi durante moitos 
anos o mellor xeito de non comprometerse na me
llora do país. Fálase de que máis de catro billóns, 
.con b, de pesetas españolas buscaron refuxio nas 
cruxas fortes de Suiza, paraíso do capital. Esto xa 
é máis extraño hoxe, despois de que Espa..,ña, pou
co a pouco, estase convertindo en punto · de mira 
das inversións extranxeiras. 

A SEXUALIDADE NA ESCO
LA está sendo estudada por 
moitos mestres en distintos 
puntos, mentres rion hai unha 
política educativa seria neste 
terreno. Tamén en Vigo, e 
convocados pola AS-PG (Aso
ciación Socio Pedagóxica Ga
le~a), plantexaron esta dimen
sion fundamental da persoa, 
nun país que conta con un 
alto· mdice de nais adolescen
tes sen desexalo. 

¡ (} 

O ANO DA MOCIDADE FOI RECIBIDO friamen
te por eses sete millóns de mozos que hai neste es
tado (un 16,5 da poboación) . . . O paro e a loita 
contra , a droga van ser as duas rodas que -boten a 
andar esta celebración. A maior parte da mocida
de é urbana, pois un vintecatro por cento asénta
se en Madrid e Barcelona. 

O MUNDO DE CUNQUEIRO é 
unha interesante publicación 
que ven de facer A Nosa Terra, 
deste grande novelista e poeta, e 
é o mellor xeito. de lembralo 
agora que se cumplen catro 
anos da súa marte (o 28 de 
febreiro). Nada mellor para 
prepararse para a primavera. 

O MO VIMENTO IUNIOR 
xurde da crise que padedece a 
Acción Católica nos anos 
sesenta; hoxe é un movimento 
forte integrado por trinta e 
catro mil nenas e tres mil 
cincocentos educadores. O 'neno 
é o protagonista de seu 
desenrolo a traveso do seu afán 
por transformar a realidade 
desde a libertade. 

O SUICIDIO DE ESCOLA
RES, un dos últimos en 
Pontevedra, non fai más que 
denunciar un sistema de en
sino moitas veces pouco hu
mano. . . A masificación do 
ensino provoca un alonxa
mento mestre-alumno moitas 
veces preñado de tensión, 
sen esquencer a competitivi
dade ca se mide o rendimento 
do rapaz, mesmo polos pais. 

A CAIXA DE GALICIA tamén 
-~ ·~. ·:~:,·~ ~~ ~¿~ t~t abre unha oficina en ·xenebra 

de "CAN SEN DONO" 

para traballar cos ingresos dos 
emigrantes. A Confederación de 
Caixas, á que pertenece a de 
Galicia, funciona co sesenta e 

AGORA TOCALLE A PESCA GALEGA bailar ca 
máis fea, se vai para adiante o decreto da pesca do 
"cerco", que o briga a tódolos barcos de menos de 
20 toneladas, ou a reformarse ou a retirarse, antes 
de 1988. En Galicia .un setenta por cento destes 
barcos non teñen tal tonelaxe a pesares de ser 
novos ... Un barquiño destes dá tanto traballo, de 
oito a quince homes, coma un barco de arrastre de 
cento cincoenta toneladas. 

UN NOME: SAN ROSENDO, monxe e fundador 
dos mosteiros de Celanova e Caaveiro. Primeiro 
hispo de Mond.oñedo e despois de Compstela, 
ademais de gran gobernante coma se mostrou na 
defensa de Galicia contra os normandos. Este home 
de ben morreu o primeiro de marzo do 977, e nesta 
data celébrase a súa festa. · 

ANO INTERNACIONAL DA MUSICA é un dos 
apelidos do 85', para festexar así o terceiro cente
nario de varios dos mellores músicos europeos ; 
Haendel, Bach e Scarlatti. 

cinco por cento dos aforras dos emigrantes suizos. 
A galega negociou no oitenta e catro con sete mil 
millóns <lestes cartos, que van a medrar agora 
moito máis. 

IMOS DE DEPORTES: Á liga de fútbol deste ano 
pasoulle algo así coma a eses sorteos do Nadal, nos . 
que o canto do primeiro premio nada máis esco
menzar desinfla as ilusións dos xogadores. Aquela 
victoria do Barcelona ó Real Madrid no Berna
beu o primeiro domingo de setembro foi algo así 
coma a final ánunciada desta temporada. 

SUIZA é despois de Kuwait, o país máis rico en 
renta per cápita ... . ; e a súa materia prima é o diñei
ro. Neste pequeno país están instalados máis de 
catro mil bancos diferentes que negocian cos cartos 
moitas veces de estados con economías en crise ... 
Así, nos últimos meses, hai intentos de Nicaragua 
de recupera-la fortuna do dictador Somoza; de 
Etiopía de acadar máis de un billón de pesetas do 
que foi emperador deste país da fame; o mesmo, 
os actuais gobernantes de Arxentina e Brasil . . Es
tas e outras fortunas escaparon da xusticia e teñen 
no segredo bancario suizo o mellor refuxio. 

-¡ 
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Man.o lo Re gal 
Ramón D. Raña 

CONVERTEME 

Eu quera, Señor, que o teu Espírlto 
veña xa sobre m ln con grande forza, 
que me arrlnque das mlñas vaguedades 
e ó deserto das verdades m e devolva. 

Eu pídoche, Señor, que, ó ser ten tado 
nas maltas ten toclóns que trae a vida, 
atope mans am igas que me ax uden 
ó ve-la mlña luz esm orecida. 

Eu gózome pensando novamen te 
que Deus ten p ara nós unh a noticia, 
noticia boa, fe//z e sorprendente 
que pode re fac e-la nasa vida. 

Eu quera celebrar esa paciencia 
coa que ti, Señor bo, nos agasal/as, 
pensan do ve-lo dla en que nosoutros 
deam os firm e fe á túa palabra. 

i A i daq uela, daquela vira rase 
o duro camlñar dos esmagados, 
verán entón os homes a xusticia 
e serán os dereitos respetados! 

Domingo primeiro 

de Coresma 

A PRIMEIRA BOA NOVA DE XESUS 

Despois do seu Batismo, o Espírito im
pulsou a Xesús ó deserto. Alí permanecen co
renta días, sendo tentado por Sa~nás; vivía 
entre as feras, e servíano os anxos. 

Despois que Xoan foi encadeado, mar
cho u . Xesús a Galilea, a anuncia-la Boa Nova 
de Deus, dicindo: 

- O tempo está cumprido e chega o 
Reino de Deus; convertídevos e crede na 
Boa Nova. 

(Marcos 1, 12-15) 

UNHA CORESMA CRISTIANA 

A Coresma dos cristianos ten a súa orbce neste 
anaquiño de Evanxelio que acabades de ler: nos co
renta días que Xesús pasou no deserto no momento 
en que acordou darlle unha volta completa ó seu xei
to de vivir. Claro que eses corenta días son un número 
aproximado e simbólico. 

O que aquí se recolle é un momento excepcional 
na vida de Xesús, aquel momento en que, empuxado 
polo Espírito de Deus, decide orinta-la súa vida dunha 
maneira nova. Esta novidade da súa vida consistiu 
en darlle moita máis importancia, toda a importan
cia, ó que el chamaba o Reino de Deus. 

Desde aquela empezou a dedicarlle máis tempo á 
idea de vira-la sorte dos que sufrían abusos por parte 
dos clérigos e poderosos; empezou a organizarse con 
amigos; empezou a espalla-la experiencia da amistade 
que Deus ofrece gratis cobre todo ós máis arredados 
del. Empezou a vivir co convencemento de ser el 
chamado por Deus para que, xa dunha vez, todo isto 
se fose facendo na súa terra. 

O que Xesús lle pedía á xente era algo moi sin" 
xelo: que lle desen fe a esa Noticia tan Boa que el 
traía de parte de Deus: chegou o momento no que a 
xente toda poderá andar coa testa erguida, sobre 
·todo os afeitos a levala dobregada polo peso da súa 
culpa, ou polo peso do desprecio dos demais. 

A Coresma é un tempo para darlle algo de vol· 
ta a todo isto, e para achega-lo noso xeito de vivir 
ó xeito de vivir de Xesús. 
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O NOSO MAR:UNHA LEIRA QUE NINGUEN .. TRABALLA 
Imaxinádevos unha grande leira comunal na 

que ninguén trabalfa e na que todo o mundo vai 
recoller o seu froito. Iso é o noso mar. Aínda así, 
nunha leira ninguén recolle os frutos antes de tem
po; o millo, o centeo, as patacas, teñen o seu ciclo 
e a súa sazón, recóllese cando están maduros e óp
timos para o consumo; cada cousa ten o Sí.~U 

tempo e cada época dá o que ten que dar. No mar, 
aínda que se planifique teóricamente para que a 
pesca das diferentes especies se suceda, ninguén 
respeta o plano. Apañan o berberecho, a ostra e 
a ameixa cando lles peta sen medir tamaños nin 
ciclos biolóxicos. Pescan o camarón, a centola ou 
a nécora sen medida e sen pausa. Ninguén sementa, 
ninguén respeta o que hai que respetar. E a leira, 
como é natural, vaise empobrecendo pouco a 
pouco até quedar feita un ermo. Somos os artí
fices da nosa propia miseria. 

No tempo de hoxe, no que a acuicultura é 
unha ciencia de cara ó futuro e que será a despensa 
alimenticia de boa parte da humanidade, nas nosas 
rías, que teñen a ..Plataforma máis adecuada do 
mundo para facer inmensos viveiros de fartura, 
nas que cada recanto debía ser unha granxa ben 
coidada de rodaballos, de robalizas, de centolas 
ou de ameixas, non hai tan siquera ideado un plan 
xeral de explotación futura, nin de preparación 
de persoal técnico-científico que poida máis 
adiante organizar a nosa riqueza mariñeira. 

Non hai escolas medias de agricultura e cultivos 
mariños. Teñen que ser unicamente biólogos ou 
oceanógrafos especializados post-carrera os que se 
disporían a ester mester. 

Desapareceu o Plan Marisqueiro, que mal ou 
ben ía marcando unhas pautas, e aínda non se sus
titueu por algún organismo que leve a cabo o seu 
labor. 

As cofradías de pescadores andan na inopia. 
Non teñen nin os elementos nin o. persoal especia
lizado, nin a autoridade suficiente para impor nor
mas e conductas. A Xunta non ten nin as trans
ferencias nin os regulamen tos propios de seu para 
ordena-lo mar. 

O tren do futuro está a pasar pola nosa porta 
e nós estamos a velas vir ... 

Mentres tanto, sigamos a comer centolas fran
cesas, ostras de Grecia, calamares de Africa, que 
xa virán tempos piores. 

AVILES de TARAMANCOS 
(NOIA) 

SEOUERES LER IRIMIA iSUSCRIBETEI 
Quero suscribirme 6 Semanario IRIMIA: 

Por un ano O Ata nova orde O 
Pagarei por.: O Transferencia á Caixa de Aforros de Galicia: 

Vilalba, Conta n. 04950/0 

O Correo contra Reembolso 
(máis caro e molesto ca transferencia) 

Nome ............................................................................... . 

Rúa ou Parr()(Juia ............................................................ . 
Vila ou Axuntarnento ..................................... Provincia ................... . 

Recorta e envlanos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 
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i ATENCION MOZOS LABREGOS ' • 
AXUDAS PARA O FOMENTO DO ASOCIACIONISMO DA MOCIDADE LABREGA 

Na orde ministerial do 8-9-83 (B.O.E. 21-9-83 e Diario Oficial de Galicia do 5-10-83) establécense as axudas 
para aqueles agricultores que, formando parte de grupos xa constitu(dos con personalidade xurídica (cooperativas, So
ciedades Agrarias de Transformación, -etc ... ) ou simplemente awupacións carentes desta personalidade, pero cun fun 
cionamento semellante. 

INVERSION ÁS QUE SE AXUDA 
- Adquisición de maquinaria agrícola, gandeira ou forestal. 
- Construccións destinadas a piensos, fertilizantes, forraxes, ... 
- Millora de cultivos forraxeiros. 
- Explotació_ns en común de vacuno de carne. 
:..... Recolección de pataca. 

REQUISITOS QUE SE ESIXEN 
- Ser maior de edade e non ter cumplidos os 35 anos. 
- Integrarse nunha asociación ou pertenecer a ela. 
- Realizar inversións de 1 ª adquisición. 
- Memoria xustificativa da inversión. 
- Normas de funcionamento da agrupación . 
.:.... Factura pro-forma ou presupostos. 
- Non desprenderse dos bens subvencionados antes de 6 anos. 

SOLICITUDES 
- Dirixidas á Dirección Xeral da Producción Agropecuaria, que ~foberán ser presentadas en Producción Vexetal. As 

axencias de Extensión Agraria poderán informar de calquera dúl;>ida. 

CUANTIADAS SUBVENCIONS 
~ Astra un 3540 por cento para as Asociacións con personalidade xurldica. 
- Astra un 25 por cento para as asociacións sen personalidade xurídica. 

A cuantía total non poderá superar os 2.500.000 para a adquisición de maquinaria e os 5.000.000 para as outras. 
Non serán subvencionables os tractc;>res, nin aquelas máquinas das que se considere que existe suficiente parque. 

Hai máis axudas interesantes, sobre todo para a xente nova. Podedes informarvos na vosa Axencia de Extensión 
Agraria. 

mal. 

Querido sobriño: 

i 
\ 

• cartas ó meu sobriño 
Na túa carta disme que non estás completamente de acordo coque eu che digo e engades que non me pareza 

Dame a impresión de que aínda non me coñeces ben. Se relés algunha das miñas cartas fixaroste que unha 
das cousas que máis aparecen son expresións do tipo "eu coido, eu penso, cavilo et, etc.". Quero dicir con isto que 
todo o que che digo non é máis ca unha interpretación persoal das consultas que me fas; ti, desde logo, podes ou 
non identificarte coas miñas respostas, aceptalas ou non, pero o que quero é que sexas ti o que xulgues en último 
caso. Nunca foi a miña intención coaccionarte paro que penses desta ou doutra maneira, para que vaias por este ou 
por outro rego, sempre remato a miña carta -xa te percatarías- cun "¿non che parece?" que deixa todo á túa elección 

Precisamente o que eu desexo é que sexas unha persoa cun mínimo de xuício crítico, iso que agora chaman 
personalidade. 

Moita xente esqueceu que cada un é algo único, diferenciado dos máis, e que debe comportarse segundo a súa 
propia conciencia e non segundo a doutros. Dígocho porque vexo que hai moitos que non entenden is to, sobre todo 
agoro que unha especie de mandóns descoñecidos parecen querer que todos pensemos igual, vivamos igual, vistamos 
igual, teñámo-las mesmas aspiracións, etc. 

Eche o conto do home-ovella que vai co rabaño, "¿Onde vas Facundo? -Onde vai todo o mundo", face-las 
cousas porque os da televisión din que se debe facer así. Eu desexaría que non foses un Facundo, que cavilases un 
pouco as cousiñas antes de facelas, que non permitises que auténticas parvalladas levasen a dirección da túa vida. 

Pensa ben as causas, coñécete e tira por onde che pareza mellar, non deixes que che "coman o coco" se non 
estás de acoroo, ti e-lo máis interesado na túa vida e só hai un verdadeiro Mestre que te pode orientar, ¿non chepa
rece? 

Agarimosamen te O TEUTIO SINGALA 

P.D. "¿Acaso pode gu.íar un cego a outro cego? ¿Non caerán ámbolos dous na cova?" (Le 6,39) 
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DIARREA -
Unha persoa ten diarrea, (cagauia}, cando· fai, polo 

menos, tres deposiciós 1 íquidas ó día, feito polo cal perde 
axiña auga e sal, polo tanto tamén as súas forzas 
disminuien. 

Un pode coller unha diarrea de maneira fundamental 
porque diferentes tipos de microbios (bacterias ou virus) 
penetran no seu organismo, ou ben a diarrea pode ser un 
feito que preséntase coma síntoma de outras doenzas dis
tintas ás producidas pola acción dos diferentes tipos de mi-
crobios. . 

VIAS DE PENETRACION DOS MICROBIOS 
A vía de entrada é a traverso da boca e esta entrada 

prodúcese de diferentes xeitos, por exemplo: 

- Por beber auga non controlada sanitariamente, feí
to que cómpre sinalar con moita intensidade debido a que 
son máis abundantes as posibilidades de contaminación 
nos diferentes manantiais en Galicia, pois é onde verquen 
directamente os campos, etc, abondosamente, e onde, 
entendemos temos evidentes retrasos nqs temas dos ·trata
mentos dos residuos humáns e animais. E importante a ne
cesidade de conserva-la auga en cacharros que teñan o maior 
grado de limpieza posibel, e a poder ser cacharros cubertos. 

- Po/a lnxestlón de alimentos contamlnado7 exemplo: 
- Non estar suficientemente lavados, reca1cando isto 

no terraa das verduras e das froitas, dunha maneira especial. . 
- Permanecer 6 aire libre ou nun logar quente durante 

moito tempo. Os alimentos altéranse pola acción da calor 
e polo contacto co aire. E imprescindibel que os alimentos 
permanezan cubertos, e a unha temperatura axeitada, xa 
que senón, vaise producir un crecimento e aparición neles 
de microbios, que 6 ser inxerido o alimento, vai afectar á 
persoa q~e o in~ie~e. Un grupo ~e alimentos que presentan 

de maneira moi sinalada este risco, son os que conteñen . 
azucres na súa composición, coma pasteis, doces, etc. 

- Pola inxestión de alimentos con que estiveron en 
contacto moscas e mosquitos. 

- Pola inxestión de alimentos que non· sexan ben co
ciñados. É preciso cociñar suficientemente os alimentos, 
para deste xeitó matar diferentes tipos de sustancias que 
poida haber nos mesmos, e que poidan producir dano no 
organismo. 

- Pola inxestión de alimentos coas mans porcas, 
despois de estares traballando, ou logo da utilización do 
retrete, etc. 

Un dos perigos máis importantes dunha persoa, e fun
damentalmente dun neno, con diarrea é a deshidratación. 

SINAIS DA DESHIDR,~TACION 
-- Ollos afondados. 
-- Boca e lingoa seca. 
- Mantenemento do pliegues na pel despois dun be-

lisc o, en vez de desaparecer de contado. 
-- Nos nenos menores de, aproximadamente, ano e 

medio, fundimento de zona blanda (fontanela} da parte 
superior da testa .• 

Cando a deshidratación aparece, é un sino grave, sobre 
todo nos nenos, polo que cómpre acudir de xeito inmediato 
ó médico. 

Para rematar é preciso sinalar que unha persoa con dia
rrea, vai ter que beber máis auga do normal, para poder re
poñer así os líquidos que perde. Polo tanto a primeira me
dida que deberíase adotar sería a de facer beber ós enfer
mos auga en boas condicións sanitarias. · 

En agosto de 1984 a principal causa de enfermedades 
de declaración obligatoria en Galicia, foron os procesos 
diarreicos, según a "Revista de Saúde" da Xunta de Galicia. 

PAUL/!VO 

CAL/DA DE, . SEGUR/DA DE ~ ECONOMIA 

, 
CHAMASE: 

JOHN ·DEERE 
/ 

CONCESIONARl.Q PARA A PRO·VINCIA DE LUGO.: 

' e o mere i a 1 e ERE 1 Jo: . Milagros~ 98 -Tlfno: 213891 
215547 
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A NOSA MUSICA 

Para facer un pouco de historia, 
poderíamos escomenzar dicindo que 
hai cousa duns 1 O anos nun recanto 
da Ría de· Arousa chamado Catoria, 
catro mozos decidiron formar un gru
po de gaitas, "Fa íscas ·do Xi abre", 
como un xesto de recolle-lo facho da 
tradición musical da parroquia. 

Os primeiros pasos escomenzaron 
tocando nas romarías e procesións 
coma calquera outro grupo. . . Logo, 
con traballo e ilusión, a causa· foi in
do a máis: os primeiros concursos, 
os primeiros premios, as primeiras 
vi axes, os contactos con outra xente 
que estaba a facer música en Galicia. 

Un tempo despois chega a graba
ción do primeiro disco de "Faíscas 
do Xiabre": IN MEMORIAN, na casa 
discográfica "Guimbarda". Nesta 
grabación colaboraron con eles Antón 
Seoane e Rodrigo Romaní que puxe
ron nas vellas muiñeiras e marchas pro
cesionais · un toque de acordeón e 
guitarra acústica. 

Máis tarde sería X. V. Ferreiros 
(de "Faíscas") o que colaborari'a con 
Seoane e Romani' na grabación do dis
co que · levaría por título: "Milladoi
ro", disco que chegaba á nosa músi -
ca galega a innovación das o~arinas, 

as flautas, o arpa e a recuperación da 
zanfoña. · 

NACE MILLADOIRO 
"Os Faíscas", Seoane e Romaní 

escomenzaron a actuar xuntos e a 
xente, quizaves por confusión, quiza
ves por comodidade, escomenzou a 
talar de "Milladoiro". 

No mes de Santos de 1978 presen
táronse xa como un único grupo e 
remataron por adopta-lo nome co que 
o público xa os tiña bautizado. 

"Mil ladoiro" eran entón: X osé V. 
Ferreiros (gaita, faluta, mandolina), 
Nando Casal (gaita, flauta), Moncho 
García (tambor, pandeiro, etc.), Rodri
go Romaní (arpa, ocarinas, guitarra), 

Antón Seoane (acordeón, zanfoña, te
clados), Xosé Antón Méndez (flau
tas) e Laura Ouintillá (vial i'n). 

Na primavera do 80 aparece no 
mercado o seu primeiro disco: "A 
Galicia de Maeloc" grabado coa casa 
discográfica galega "Ruada". 

A COUSA MEDRA 
As actuacións multipl ícanse den

tro e fóra de Galicia, tanto na Penín
sula como en Europa, onde interve
ñen no festival de "Lorient" (Breta
ña Francesa), actúan para teleyi,sióa 
e entran en contacto con outros mú
sic~s de folk como Alan . Stivell. 

No a.no 81, Laura Ouintillá, que 
demostrara ser unha excelente violi
nista folk, torna ás súas fontes orixi
nais e ·abandona ó grupo para adicarse 
ós conciertos de música clásica. Para 
ocupa-lo seu posto entra Michel Ca
nadá, un violinista francés afincado na 
Coruña. 

E aparecen novos discos: no 1982 
"O Berro Seco", tamén con sel o de 
"Ruada". No 1983: "Milladoiro 3" 
grabado coa multinacional CBS; e se
guramente non tardará en aparecer un 

novo disco que estiveron grabando este 
mesmo Nadal. 

O QUE SEXA XA SOARA 
Agora, despois deste bo anaco de 

tempo de ensaios, discos e actuacións, 
pódese dicir que "Milladoiro" é ata 
o present~ o grupo galega que máis 
lonxe ten chegado tanto na calidade 
·arti'stica como no seu eco alén das 
nosas fronteiras, recreando o son da 
música galega con viol i'ns, arpas, 
acordeóns e traguéndonos "Polkas", 
"Jigas" e "Baladas" de Irlanda e Bre
taña. 

Hai xente que dí que se bota de 
menos .o viol i'n de Laura Ouintillá. 
Outros pensan · que iso de grabar dis
cos nunha multinacional americana 
non está moi ben. E hai outros máis 
que · di'n que os seus temas vanse 
alonxando de Galicia e achegándose 
demasiado a Irlanda, Bretaña, Esco
cia ... 

Pero ai'nda ast', "Milladoiro" non 
deixa de ser un camiño aberto para a 
nosa música. 

Alicia LOPEZ 
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POR QUE O AZUCHE · NON E 80 

De que azucre falamos 

Falamos do azucre branca, refina
do, •fabricado qu(micamente a partir 
da remolacha e da cana de azucre. 
Falamos logo do azucre normal que 
mercamos na tenda e que os quími-
cos chaman Sacarosa. · 

Pois ben o azucre que tan facil
mente consumimos non só non é 
un producto necesario senón que é 
moi nocivo para a saúde. E convén 
saber por que. 

De feito cada vez está máis craro 
(por eso que cada vez está máis "de 

moda" a medicina natural e preven- · 
tiva) que a causa da .maior parte das 
enfermedades modernas son causadas 
por unha mala alimentación, sobre 
todo no tocantes ás vitaminas e 6s 
minera is. 

O azucre e a vitamina B 
O azucre carece de calquera tipo 

de vitaminas e minerais. Aparte desto, 
o corpo humano precisa "roubar" de 
outros alimentos as vitaminas do gru
po 8 (a 81 e a 8 2 en especial) para po
der asimilalo. 

A vitamina 81 , que é importantí
sima para o sistema nervioso, escasea 
moito na alimentación do home mo
derno, pois principalmente se atopa no 
farelo dos cereais, e o pan que se con
sume rara vez o contén, porque está 
feito con fariña branca refinada. 

O Azucre fai podrecer a den
tam ía 

É ben sabido que o consumo de 
productos azucarados (pasteis, cara
melos chicle, chiculate, chicles, etc .. ) 
e máis fariña branca refinada son a 
causa fundamental da caries dental, xa 
que, 6 contrario que os hi.dratos de 
carbono contidos nos alimentos na
turais, apéganse á parede dos dentes 

favorecendo a multiplicación e a ac
ción destructora dos microorganismos 
.que na boca actúan furando moas e 
dentes. 

Azucre e arterioesclerose 
Un estudio feito polo director 

técnico médico do 1 nstituto Cien
tífico para a Nutrición da Univer
sidade de Londres, profesor Yud
kin, con homes de 45 a 46 anos 
demostra a importancia que entre 
as causas do infarto de miocardia 
-última consecuencia fatal da arterio
esclerose - tén o sobreconsumo de 
azucre, máis ai'nda que o sobre consu
mo de graxas. O Nobel danés de Medi
cina, Dr. Dam, chegou a producir cál
culos de colesterina na ves(cula biliar 
de ratas de laboratorio cando foron 
alimentados cun suplemento de fariña 
refinada e azucre. 

E máis ..... 
Hai a sospeita científica (baseada 

en experimentos con coellos) de que o 
azucre favorece o crecemento dos 
tumores cancerosos. 

O azucre aumenta o déficit ou 
falta de vitaminas. 

O. azucre e mailas fariñas refina
das producen obesidade. 

Para tratar o acné é ben sabida a 
necesidade de prescindir del. 

CONCLUSION E CONSE
LLOS PRACTICOS 

Os hidratos de Carbono (pan, 
patacas, arroz, pastas ... ), son necesa
rios, pero non o azucre refinado. 

O seu consumo e, máis ainda, o 
seu abuso é moi malo para a saúde. 

O mel, do que outro d(a falare
mos, suple con moitísimas ventaxas 
ó azucre. 

Procurade que os vosos pequenos 
reduzan o máis posible o consumo de 
lambetadas azucradas. A froita é máis 
barata e imprescindible para unha boa 
saúde. 

Non lle metades o chupete con 
azucre ós meniños pois estades impe
dindo que lle nazan sanos os dentes. 

Non lle botedes azucre nas papas. 
'O pequeno afaise a comela asi'. En cal
quera caso botádelle un pouco mel. 

Ana Giménez García 
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ARRUNRUN, . MEU HENO 
O neno grallea: "ma-ma-ma-ma-ma-ta-ta-ta-ta-... " Está d2itadiño ou xogando no chan. O pai rí e lle contesta. 

O neno segue a grallear. A nai vaille respondendo. 
Estamos nos iniciós da fala. Quen ·non "perde o tempo" poñéndose a "conversar" co filio, contribue a que a súa 

linguaxe sexa tardía ou pobre. Resulta logo ben importante falarlle ó neno desde ó primeiró e facelo con moito agarimo. 
Aseguramos así dúas cou&as: A SUA FELICIDADE e A SUA PALABRA 

Este descubrimento non é novo. Seguiamen.te algúns de nós fomos máis dunha vez arralados deste xeito: 

lNon te troco, meu meniño, 

non te troco, meu amor, 

nin pola prata da lúa 

nin polo ouro do sol. 

Meu meniño, non te durmas 
que che vou quenta-lo leite 

e despois, desde que o tomes 

xa podes adormecerte. 

~~ 
~~~ 

""''1. A 

~ 

Dúrmete, meu néno, 

que te vou deitar; 

que a túa naiciña 

. ~ 

I 
ten que traballar. . ~ \'-:> 

~Al~ ,IN.LJAIV#f 

~ 
Miña boca que te abres ~ 
con ganiña de te abrir ~ 

ou é que tés moita fame ~ 
ou é que queres durmir. ~ 

. "trt.gtt>i. ~ 
Entrai ben de vagariño, º•• ... 

Agora, meniño, 

agora, meniño, 
que están as sopas 

no caceroliño. 
Meniño, agora, 
se non queres clar: 

non vaiades to pexar, 
·que está durmindo o meniño, 
non mo fagades chorar. -

Este neno. ten soniño, 

tén ganiñas de durmir, 

ténpechad 

tén un olliño pechado, 

outro xa non pode abrir. 

Chora. e,~\...'-~" •. 
G.0~ 

~\\,)1)0~ 
O meu neno é pequeniño 

e aínda non sabe andar 

~t'. pero como dorme moito 

~ÓJs logo me ha de medrar. 

~~~ 
O neno non "entende" as palabras 

que lle dicimos pero sí que escomenza 
a asimila-la melodía da lingua materna, 
a "comprender" que alguén ~ dirixe 
a el e se relaciona con el, a ir·fixando 
sons que máis lago vai utilzar, a sentir 
que é querido e atendido. 
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HISTORIA DO GA·To E Os TRE·s .RA TC)S 

Habla unha vez un gato con fome. E había tres ratos, un branco, un mouro e outro marelo', os tres 

moi agachadiños nos seus furados. O gato pensou: ¿com9 farei para dalos comido? Non dou metido 

as patas polos furados onde están metidos. ¿Como farei, como farei? 

Entón o gato achegouse moi caladiñamente ó primeiro furado onde durmia o rato branco e falou

lle asi' polo baixiño: ratiño branco, o ratiño mouro anda dicindo que ti es un falsario. E despois .ache

gouse ó furado do rato mouro e dixolle: ratiño mouro, o ratiño branco anda dicindo que ti es un 

cagán. E depois foi cabo do terceiro rato e dixolle: ratiño marelo, os outros dous ratiños amigoo teus an

dan dicindo por ai' que ti non vales para nada. 

¿E que fixeron daquela os tres ratos? 

O mesmo ca moitos de nosoutros. Safron dos seus furados e deron en loitar entre eles. E acabaron 

tan cansos que nin siquera tiñan forzas para correr e esconderse. 

Entón veu o gato rindo e contento, botoulle-las poutas un por un, e ¡zas! ... comeunos. 

¿A que dá moito que pensar este conto? 



·coMA A FALSA MOEDA 

Desmond Tutu, hoxe arcebispo anglicano de 
J oannesburgo, na Africa do Sur, recib_iü es~e ano o 
premio Nobel da P~z :por se opoñer o rac1s1:110 do 
seu país, onde a ma1ona de negros so!1 marxmados 
pola mmoría branca. Todos aplaudrmos, no seu 
día, tal premio. 
. Estamos literalmente escandalizados de que 
os negros en certos Estados de Norteamérica 
reciban un trato discriminatorio e parécenos un 
insulto para a dignidade humana que houbese 
e aínda haxa sitios distintos para brancos e negros 
nos tranvías e nos mesmos templos. 

E isto sucédenos a nós, porque non somos 
racistas e porque sabemos que tódalas pers~as 
somos iguais. E non somos racistas por unha razon 
moi simple: en Galicia non hai negros. ¿E se os 
houbese1 Entón, ¡claro está!, tall}pouc<? seriamos 
racistas, porque fal causa non e med1a!1~en te 
humana e mesmo · bate cos nosos sentlm1en tos 
cristiáns. 

O malo é que hai xitanos. E por e~tes temp~s 
a televisión achéganos imaxes de repetidos confli
ctos de xitanos cos "paios", que somos nós. A nos~ 
terra seica non está libre de tales problemas e ha1 
algún tempo ~ue nalguha capital de provincia 
galega houbo ho e acusacións contra os xitanos. 
. ¡Pero é que os xitanos rouban e non son 
nada limpos! ¡Se fosen coma nós! ¿Por que non se 
fan coma nós e se integran no naso sistema? E que 
non son capaces: serán unha raza distinta, desde 
lago inferior. 

Razoar así, non o facemos en voz alta, 
· porque quizais sería duro para a nasa sensibilidad~ 

civilizada. Pero, no fondo ¿non pensamos _dese 
xeito_? ¿Estamos tan fachendosos da nosa soci~da-

. de para convencfamonos. de que vale a pena que se 
"integren" abandonando toda a súa cultura e 
peculiaridades? Non nos enganema; pasándonos de 
románticos; desde lago, os xitanos son diferen
tes e poden resultar· molestos. ¡Xaora! Tamén o 
son os negros en América, entre outras causas 
porque a marxinación e a miseria leva consigo 
moitas calamidades. O xitano señorito xa é outra 
cousa, _ pero ese non canta para o noso racismo. 

Hai unha vella cantiga española que di: 
"Gitano, que tú serás como la falsa moneda que de 
mano en mano va, y ninguno se la queda''. 

¿Seremos esa causa tan fea que se chama · 
racistas ou non? ¡Nin se sabe! 

Mario Cambeiro 

buzón Queridos amigos de IRIMIA: 

'i) 
Un saúdo cariñoso desde Castela desxándovos que sigades che

os de ánimo o camiño de construír Reino na nosa Galicia. 
Escríbovos para dieirvos que a miña irmá, Lol.a Blanco Vilar, 

marchou de Cambados a Salamanca. E prégovos que lle mandedes 
IRIMIA á nova dirección. O número de suscripción de Lola é o 357, 
e a nova dirección é esta ... 

Moitas gracias polo voso labor. Para os que estamos ''no deste
rro "IRIMIA é o maná galego de cada semana. Unha aperta. 

Xavier 

Estimados amigos: 

Poñémosvos estas letras para dicirvos que queremos rebaixa-lo 
. número de suscripcións da revista IRIMIA; comprendemos que o 
formato grande está ben, pero supón moita suba con tantos núme
ros. Dos 50 números que tiñamos, para a próxima vez mandamos só 
30. Moitas gracias. 

Supoñemos que o notaredes, pois non serémo-las únicps en 
lJaixar.· Como suxerencia pensamos que podería editarse cada 15 
días, pois ó ser máis grande, ten máis que ler, e doutro xeito 
amontónaselles nas casas dos paisanos. 

Ata outro momento. 

Enviade as vosas cartas a: 
Victorino PEREZ 
LAGOA - Ahadín Lu o 

María Jesús G. Agudín 
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DAQUELA, lQUE? 
r 

Xosé Chao Rego 

Velaquí esta frase: "Daquela . 
fora eu á feira e 6 voler daquela 
vila na que ~e celebraba, entón 
díxenlle á paisána: ¿daquela 
irnos 6 cine?" 

"aquela vila". _No terceiro, o va
lor é consecutivo: "entón -en 
consecuencia- irnos 6 cine". 

significados e que algunhas perso
as e nalgunhas zonas se emprega 
a cotío. Quen non estea afeito ó 
emprego deste verbo e o oia, fi
cará pampo do impreciso que é 
e da rendabilidade da que goza 
para dicir todo e nada. ¿Algún 
dos que falades así poderades 
mandar un parrafifio no que se 
amose o que eu aquí indico? Cra
cifias se o fac~des, e, se non, 
tamén. 

Aquí a mesma palabra "da
quela", contracción de de e mais 
aquela, ten tres funcións gramati
cais distintas: no primeiro caso 
equivale a "naquel tempo", e ten, 
·polo tanto, valor temporal. No 
segundo caso é un d~tnostrativo: 

Outra frase: "este rapaz ten 
o seu aquel"; quero dicir, a súa 
gracia, o seu encanto ou carisma, 
ou como lle queirades chamar. 

Por fin, engadir que existe o 
verbo aquelar (coa variante aque
loutrar), que é un verdadeiro co
modín con múltiples e diferentes 

"AS.I É COMO. N°óS FACEMOS 

UNIVERSALISMO. UNIFORMAR E 

ESCRAVIZAR, MATAR , DIFERENCIAR E 

CULTURIZAR, LIBERTAR. COMO DI 

VICENTE RISCO, 'SO PRSERVANDO AS 

NOSAS ENERXIAS AUTOCTONAS, A 

NOSA CAPACIDADE DE CREACION, 

PODEREMOS CONTRIBUIR A 

C IV 1 LIZACIO N UNIVERSAL, 

INCORPORANDO A ELA AS NOSAS 

CREACIONS INEDITAS'. ESTO IMPONNOS 
' 

A OBR IGA DE s ·EÁMOS CADA VEZ MAIS 

GALEGOS; O ENXEBRISMO TEN ESTE 

AMPLIO SENTIDO DE HUMANIDADE . . . " 

(ANTON VIL AR PONTE, 1881-1936) 

CAntA=t i>O i=tirili:GO 
Fraco e lamen to de cartos 
é un paxaro a cobiza 
con berce en calquera parte 
mais que fai niño en Suiza. 

Persoas moi respetables 
con sona de patriotas 
seIVi'ronse ben da patria 
pra se poñeren as botas. 

Evos unha j.nmensa burla, 
coma se esa xen te rise 
dos que padecen anguria 
nestes tempos de gran crise. 

Mentres qtie tantas familias, 
no paro, non teñen nada, 
anda a alta sociedade 
co diñeiro emporcallada. 

Hai galegos en Suiza 
que súan coma emigran tes 
mandando cartos que os volven 
logo alí uns mangan tes . . 

Con todo, ai'nda asi 
non todo vos é desgracia: 
porque xa saen á luz 
as cousas! coa democracia. 
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