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1 mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser galego 
• que esqueclmos. 

1 mos sementando patria: 

man con man inxertandoa 
• entre os veciños. 

1 mos facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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CHEGARONOS 
EMIGRANTES 

Veñen de Francia, Alemania 

Suiza, Holanda, Bélgica. Veñeñ de 

Cataluña, Euskadi, Madrid. En co
che, en tren, en avión. Veñen os 

fil/os dos fil/os que noutrora em

barcaron cara a Arxentina, Brasil 

ou Venezuela. Volve á casa a Gali

cia exterior, os fil/os da Terra que 

andan pala terra adiante. Maletas, 

regalos, bicos e apertas. Unha 

festa de gozo e de rencontro é a 

que vive Galicia nestes meses de 

xullo e agosto. 

Non podemos má/s que alegrar

nos de que isto sexa así anque 

non deberíamos tampouco es

quencernos de que por cada 

aperta de chegada hai lago unha 

bágoa de despedida, e por cada 

mes de xuntanza familiar, once de 

separación. A pesar de todo non 

paga a pena hoxe botar/le auga á 
festa. Por isa repetimos que nos 

alegramos. Pero, ó tempo quixé

ramos facer unha reflexión para 

todos. Os que estamos e os que

vides. 

Desde aquí, desde os que pasa

mos veráns e invernas no país, 

temas a ben decirvos os que 

chegades: 

1.- A tua parroquia, a tua co
marca ten un ha historia, uns acon

teceres, unhas igrexas e edificios, 

uns lugares agradables; algo que 

paga a pena descubrir e valorar. Ti 
e mais os teus fil/os. 

Pasa á pax. 2 
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2. - Este país viví u mudo moito tempo. Despreciaron a nasa 

fa/a e, polo mesmo, o naso ser. Agora estamos a recupera-la 

dignida.de con' grandes esforzos. Fai por fa/a-la língua que nos 

fai sentir pobo. En todo caso respeta e valora que outros o 

fagan. Non destruas o que estamos a construir. 

3. - Falade a verdade. Contade a realidade do mundo que 

tedes que vivir. Sen pantasías. Valorando as causas no seu 

xusto punto. Sen utilizar aque/o para rirdes do que aquí tace

mos. Podedes ensinarnos moitas causas, pero non escollades 

para e/o o camiño da humillación. 

4. - Anque leves moito tempo fóra, gustaríanos que apreciá

rades o que de aquí recibestes. Quizabes tora pouco porque 

somos fil/os dun país cunha historia díficil. Anque sexa pouco 

valórao. Ter que esquencer a orixe non dignifica a persoa 

a/gunha xa que fai dela un fil/o de ningures. 

5.- Se es fil/o de emigrados. Se es xa home ou mullerdoutro 

país, interésate polo naso. Esculca na historia da familia e do 

lugar, do pais do tua orixe. A cambio da nasa acollida afrécenos 

a consideración amistosa de querer saber de nós. 

6. - Non somos un pobo me recente de compasión. O que 

queremos é unha vida digna. 

--'------P(JI XUSE LO IS-----'-----

¿ PA'$0U o ·oo ''tMLió .. AMARtLO?') 

(•so~ ... iAiNDA NON LLES t>O\) 
VlSTO os·:cAPAT0$, E VÓlJLLE VER 
A COOR DOO MALLdS ! 

l'r 
e:._ .____ e__ __ 

HIROSHIMA e NAGASAKI: 6 e 9 de AGOSTO DE 1945. 
Estados u ·nidos lanza as dúas primeiras bombas atómicas 
enriba destas dúas cidades xaponesas .. . Escomenzaba 
unha carreira de terror. 1949 sería o ano escollido pala 
URSS para proba-la súa primeira bomba atómica. Virían 
despois as primeiras probas de Gran Bretaña (1952), Fran
cia (1961), China (1964) ... Hoxe USA gaña en tecnoloxía e 
cabezas nucleares ós rusos, mentres que estes aventaxan 
en megatóns, ou sexa en inxenios máis potentes. 

HELSINKI : AGOSTO Di= 1975; os· países europeos fir
man unha Carta sobre Seguridade en Europa. Escomen
zaba un debate que tivo outras etapas: Belgrado no 78 e 
Madrid no 83 ... Todo un esforzo pola unión nun continente 
moitas veces dividido pola cobiza das grandes potencias. 

O CERTAME GALEGO D~ FOTOGRAFIA XUVENIL invita 
á mocidade a coller a cámara e non perder obxectivo ... 
Podedes perticipar todos ata os trinta anos, tanto en 
branco e negro coma color. Os premios son nas dúas 
modalidades, e hai de prazo ata o 3 de octubro. Para máis 
información e para entrega-las fotos podedes derixirvos á 
Casa da Xuventude, rúa Capitán Cortés, 29-4.º. Ourense. 

VERTICE N.O. (Noroeste) é o nome de quince pintores e 
escultores que veñen de facer unha fermosa exposición 
en Santa Uxía de Riveira co gallo da Semán do Mar. Estes 
artistas teñen en común que se coñeceron na Facultade 
das Artes de Salamanca, e que son galegas e miran a arte 
máis vangardísta desde o xeito de ser galega ... Eles volta
ron a Galicia desde fóra como xa fixeron tantos creadores 
nosos: Colmeiro, Souto, Maside, Prego, Fernández 
Mazas ... 

EUROPA NON PERDEU O TREN do que se deu en cha
mar a terceira revolución industrial: a tecnolóxica. Deza
sete países constituíron a Comunidade Europea da Tec
noloxía con fins civís: bioloxía, comunicacións, informá
tica, rebótica e novas materiais .. ~ Ata ag0ra estábamos no 
vagón de cola: case tódolos videos e ordenadores que 
funcionan na Europa comunitaria son de Xapón e USA 
respectivamente. 

EUREKA é o nome coque os franceses, pais da criatura, 
bautizaron todos estes proxectos, que axudarán a Europa, 
orixe da industria, a non perder a carreira industrial. .. -Este 
paso alónxanos algo dos programas militares da Guerra 
das Galaxias que capitanea Estados Unidos. 

AFRICA é a meta do vintasete viaxe do Papa. Visita 
varios países coma o Camerún, onde hai unha lgrexa cris
tiana moi viva que encarnóu o catolicismo nas. tradicióris 
daqueles pobos e que ten un diaconado permanente moi 
activo, ou República Centroafricana, un dos países máis 
pobres, con un médico para cada vinteoito mil habitantes, 
con unha mortandade infantil do 40%, e unha escolariza
ción de só o sesenta por cento. 

SUDAFRICA, a donde foron dúas monxas do Mosteiro 
de Valdefrores de Viveiro a fundar outra Casas das Domi
nicas, segue sofrindo as consecuencias da discriminación 
racial. Dende haí un ano morreron máis de cincocentas 
persoas, moitas delas por enfrentamentos ca policía que 
reprime salvaxemente os cidadáns de raza negra. Agora 
ven de establecerse o estado de emerxencia que non faí 
máis que agrava-la situación . 

AS MUALLAS DE LUGO están sendo reparadas das moi
tas agresións que sofriron polo tempo e sobre de todo 
polo tráfico que as rodea ... Mais de dous mil cen metros de 
muralla que ergueron os romaons coma fortificación mili
tar. Dez portas das que amáis vella é a Porta Miñá ou do 
Carmo. 
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Manolo Regal 

Ramón O. Raña 

DEIXATE ADOUTRINAR POR DEUS 

Déixate adoutrinar por Deus. 
Non lle teñas medo á súa palabra, 
nin ó rélampo da súa luz, 
nin á dureza da súa crítica, 
nin ós aloumiños da súa ternura. 

Déixate adoutrinar por Oeus. 
Levarate onda Xesús; 
alí aprendera-lo camiño da vida, 
ti que búsca-la vida plena, 
feliz e interminable. 

Domingo 19 

do tempo ordinario 

EU SON O PAN QUE BAIXOU DO CEO 

Entón os xudeus comenzaron a murmurar del , 
porque dixera " Eu son o pan que baixou do ceo " , e 
dicían: 

- ¿Non é este Xesús, o ti llo de Xosé, de quen nós 
coñecémo-lo pai e maila nai? ¿Como di "Eu baixei 
do ceo"?. 

Xesús respondeulles: 

Déixate adoutrinar por Deus, 
acepta agradecido o seu pan, 
e convértete en pan 
para cubrHa flaqueza de moitos. 

Déixate adoutrinar por Oeus, 
coñeceo como un pai que é, 

- Non murmuredes entre vós. Ninguén pode vir 
onda min, se non o trae o Pai que me enviou, e Eu 
resucitareino no derradeiro día. Está escrito nos 
profetas: "todos serán adoutrinados por Deus": 
todo aquel que escoita ó Paí e aprende, ven onda 
min. Non que alguén vira ó Pai , fóra do que estaba 
onda Deus; ese é o único que viu ó Pai. Con toda 
verdade volo aseguro: quen ere, ten vida eterna. 

e descubrira-los camiños da irmandade. 

Oéixate adoutrinar por Deus, 
descubre a súa forza creadora 
e a súa paixón polos pobres, 
e serás un gran loitador, 
creador e liberador. 

Déixate adoutrinar por Oeus, 
apréndeo diariamente, 
e terás vida eterna. 

NON QUERIAN O PRATO DO DIA 

lso era o que lles pasaba ós xudeus que murmuraban 
de Xesús. Non crían nel; parecíalles pouca cousa; víano 
un coma eles. Por outra banda, iso de se facer carne para 
os demais é duro. Comprendían perfectamente que ese 
plan levaba consigo a entrega total da vida ó servicio, á 
donación, ó amor efectivo. Non o criticarían se, no canto 
de facer referencia a sí mesmo, fálase dun abstracto pan 
do ceo que alimenta o egoísmo e nos tarta, sen necesi
dade de traballar. 

A nós pásanos algo semellante. Non acabamos de nos 
convencer de que o plan de Xesús sexa verdadeiramente 
salvador; cóstanos crer que nel están a vida e a espe
ranza. Caemos na terrible tentación de busca-la salvación 
fóra da casa, de apetecer aquelo que nos pintan como 
sublime,. non querer alimentarnos co plato do día. 

Levántate e come, dinos hoxe o Señor. Os que ternos fe 
non podemos vivir desexando a morte. "O que ere ten 
vida eterna". 

Eu son o pan da vida. Os vasos país comeron a 
maná no deserto, pero morreron. Este é o pan que 
baixa do ceo, para que quen coma del non morra. Eu 
son o pan vivo que baixou do ceo: se alguén como 
deste pan, vivirá para sempre; e o pan que Eu darei , 
é a miña carne, para a vida do mundo. 

Discutían entón entre si os xudeus : 

- ¿Como pode este darnos a come-la súa carne? 

(Xoán 6, 41-52) 

i Oeixate adoL trinar por Oeus!. i E terás vida! 
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EDUCACION 

Os estudios no verán 

Parece mentira, pero resulta certo. O verán é a época do ano na que os pais sofren maior tensión e 
preocupaci ón polos estudios dos tillos . Sobre de todo cando hai suspensos polo medio. As veces un mal 
enfoque do prob lema lévanos a cometer erras cos cativos, de xeito que máis que axudar, entorpecemos. 
Irnos intentar poñer algo de luz no asunto. 

As vacacións deben ser sempre vacacións 

1.- A necesidade do libre 

aprendizaxe 

As vacacións non son unha 

perda de tempo. Toda persoa, 

sexa cativo ou adulto, necesita un 

tempo de lecer no que. poder dar 

salta ós gustos e iniciativas pro

pias. É un erro grande pensar que 

o modelo de home é aquel que 

traballa as 24 horas do día. Isa 

será en todo caso un modelo de 

esclavo ou unha pobre vida hu

mana que se arrastra para poder 

subsistir. Anque · os cativos re

nunciaran ás vacacións, habería 

que busca- lo xeito de que as t ive

sen e soubesen disfrutar delas. 

aprenden máis que na escala ou 

diante dos libros debería revisa

lo seu entendemento. Cantas ve

ces non ternos visto ós pequenos 

na casa estudiando causas coma: 

A cidade, o mar, os traballos do 

campo, as fábricas, os transpor

tes ... Un simple día de praia, unha 

viaxe en tren , unha visita a uns 

tíos que viven na aldea ou na ca

pital ensinan moito máis que liñas 

e liñas de letra impresa. Os libros 

de estudio son necesarios pero o 

libro que está escrito na vida, nas 

causas tamén o é. De feito e con 

frecuencia os libros non fan mais 

que recoller, ordenar e explica-lo 

mellar posible o que está aconte

cendo a cotío ó naso redor. 

Por outra banda os nenas ne

cesitan tamén aprender sen que 

ninguén lles diga, indique ou 

axude. Necesitan un espacio pro

pio no que poñer a andar a creati

vidade e os gustos persoais. Non 

debemos facer deles uns incapa

ces. 

2. Non se debe estÜdiar por 
estudiar. 

Unha causa é que o cativo sus

pendera ou aprobara malamente 

e precise polo tanto do estudio e 

outra é que se vexa abrigado a 
Ouen pensa que os nenas non estudiar porque " non perda o 

tempo ", " porque así non arga

lla", " porque non lle ven mal re

pasar algo ", " porque non sei que 

facer cqn él en tantas horas como 

ten o día" ... Ninguén volve ler 

unha novela por "repasala" se

nón porque lle gusta. Ningún me

cánico desmonta de novo un mo

tor para non esquence-lo lugar 

das pezas, senón por necesidade 

de repara-la avería. " Repasar" ou 

"estudiar" por todas e~as razóns 

que acabamos de sinalar non 

producen outra causa que can

sancio e disgusto polo estudio. 

Xustamente o contrario do que 

querernos conseguir. 

Os nenas necesitan un espacio propio onde 

poñer a andar os gustos persoanis. 
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Se a rapaza ou o rapaz aprobou 

levando o curso regularmente 

(nin con grandes éxitos, nin con 

graves .·fracasos), deixémoslle 

que disfrute do seu tempo de va

gar. Regalarlle algún libro que lle 

guste, darlle a ocasión de viaxar, 

pasa'r uns días fora con outros fa

miliares ou amigos, facer algunha 

excursión coa familia ou con ou-

rapaz ou rapaza que, se queren, o 
~áis posible é que poidan. Dar

lles a entender que confiamos ne

les e na súa capacidade. Se reac

cionamos chamándolles " laca
záns" , "burriños" , ou berrándo

lles un día sí e outro tamén, aca

baremos por anulalos e non con

sigueremos nada deles. 

tros ... todas estas causas ade- - Resulta fundamental o saber 

máis dalgún que outro traballo facerse un horario de estudio e 
para facer na casa e do que teña 

que dar canta, son a mellar 

aprendizaxe que pode realizar no 

verán. E non inventarse falsos 

medos. O que se esquence meses 

dous meses, recupérase rápida-

. mente nos 15 primeiros días de 

clase, se houbo unha boa com

prensión. Ninguén .que averíe o 

coche e non o poida tocar en tres 

meses precisa logo pasar de novo 

pola academia para "reaprender" 

a conducir .. 

3. O poblema dos suspensos. 

axudar a que o pequeno ou pe

quena o cumplan. O horario debe 

tacerse en mutuo acorde entre 

pais e tillos. Obrigar a estudiar no 

momento xusto en que os amigos 

van ó río resulta un pouco cruel e 

totalmente inútil. O estudio pode 
tacerse antes ou despois sen ne

cesidade de suprimi-lo baño. 

Tampouco é bo interrumpir con

tinuamente ó cativo con recados. 

Nin ten xeito ningún poñelo a es

tudiar cando a nós nos veña con 

gana ou cando botan a súa pelí

cula preferida. Hai que ser firmes 

pero non estafadores. A educa-

ción non ten nada en común coa 

No caso de que houbera sus- agresividade ou coa pequena tor

pensos polo medio, evidente- tura disimulada ou disfrazada de 

mente hai que poñerse a estudiar. autoridade. O mellaré talar, che

A situación é mais deliéada por- . gar a un acorde, facerse un hora

que o fracaso pesa sobre do ra- rio que ambalasdúas partes o res

paz. e para colmo ten que pular peten. Evitaremos así moitas ten-

por superalo nun tempo en que 

outros compañeiros disfrutan li

bremente. Ten que aprender ade

máis algo que posiblemente lle 

aburre e ata fastidia. Non é doado 

sair ben desta situación. Propoño 

a continuación algunhas orienta

cións que poden servir de axuda: 

sións, caprichos e acadaremos 

un mellar resultado. · 

- Se a rapaza ou rapaz van a 

clases con algún mestre ou profe

sor, facer especial fincapé na ne~ 

cesidade de que lles ensinen a 

estudiar. Antes que aprender 

moitas leccións, o que precisan 

.;. Antes de nada, facerlle ver ó os nasos estudiantes é saber co-

EDUCACION 

mo hai que aprender. Para iso ta

mén existen técnicas que hai que 

saber utilizar. Unha boa parte dos 

rapaces non aprenden porque 

non saben facelo ou porque o tan 

con moita torpeza ou con exce

siva dificultade. 

Os libros son necesarios, pero tamén o é o 

libro da vida 

4. Os exames de setembro. 

Se todo fora nada e chegados 

aquí apareceran de novo os sus

pensos, a solución non está en 

desesperar. As causas do fracaso 

poden ser moitas pero a solución 

non é máis que unha: seguer a 

confiar no tillo, saber decirlle 

que, a pesares de todo, él pode 

intentalo unha vez máis. Se non 

houbera xeito non caer na tenta

ción de chamarlle inútil. Na es

cola non se acaban os libros nin a 

sabiduría do mundo. Todo tiome 

é capaz de defenderse sempre e 

cando sedea conta de que t.raca

sar' na escola ou no instituto non 

supón fracasar como persoa, nin 

como vida, nin siquera como es

tudio, (sempre hai tempo para 

empezar de novo, quizabes mais 

adiante e cando as circunstan

cias sexan máis favorables ou o 

sentidiño estea mais maduro). 

Xose Lois 
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SAÚDE 

Sabías que ... 

- ... Cando máis pega o cáncer na xente é a partires dos 45 anos , 
e entre os 45 e os 65 anos marren ó redor do 41 % dos que o 
padecen , e entre os 65 e os 85 anos morren o 50% dos que o 
padecen'. 

Por todo o cal é posible actuar de maneira preventiva. xa que 
esas cifras mellaran considerablemente cando se acude ós cen
tros sanitarios o antes posible; e así , ante a aparición de síntomas 
que non podemos explicar poi a nosa anterior situación , ou ante a 
aparición de " bultos" no corpo que medran . debemos acudir o 
antes posible ó médico. 

O cáncer non respeta ós grandes, 

pero tamén pode ser vencido 

- Debemos abandona-la idea de que o cáncer non ten cura, xa 
que hoxe esta enfermidade, collida e tratada a tempo , pode 
permitir perfectamente a vida normal do que a sofre. Nesto o que 
vos está escribindo pode aporta-la súa experiencia persoal como 

enfermo, pois hai máis de seis anos padeceu esa enfermedade e 
hoxe atópase de alta clínica por curación , sen que neste tempo 
trascurrido aparecese ningún síntoma do antiguo cáncer, e ac
tualmente leva unha vida absolutamente normal. 

- O promedio de curacións dos diferentes tipos de tumores 
tratados adecuadamente é sobre do 50% . Co cal demóstrase que 
o que é preciso é non ter medo a esta enfermedade, e tratar de 
poñer tódolos medios para ve.ncela, tanto a nivel técnico-médico, 

' como a nivel humano. tratando de que o enfermo poña a súa 
forza, no proceso de sanación . 

-A porcentaxe de nenos obesos (gordos) en Galicia é perto do 
7,2%, difra parella á do resto .do Norte de España (Asturias, País 
Vasco, Navarra). Estas cifran proceden dun estudio dirixido por 
Estadísticas de Pediatría, e nel diseque as causas que favorecen 
a obesidade infantil son fundamentalmente: 

- a sobrealimentación , 
- a alimentación non axeitada (demasiado rica en hidratos de 

carbono), 
- a disminución de actividade física . 

- Por todo o exposto anteriormente, parece claro cales deben 
se-las medidas a tomar: 

- Non lle dar ós nenos máis cantidade de comida que a que 
necesiten; non se trata de que coman moito , senón de que coman 
ben . 

- A dieta dos nenos non debe estar baseada nos hidratos de 
carbono (patacas, pan , azúcares, etc.) , senón que debe ser equi
librada, e como partes importantes debe ter: carne, frutas , leite, 
verduras, ovos e peixe. 

- E preciso unha vez máis suliña-la necesidade da práctica do 
exercicio físico, de forma e maneira que xa expuxemos en ante
riores artículos. Unha persoa que desde pequena se inicia na 
práctica deportiva vai ter unha mellor calidade de vida e vaise 
protexer mellor contra determinadas enfermedades. 

Pauliño 

SE OUÉRES LE.R IRIMIA i SUSCRIBETEI 
Quero suscribirme 6 Semanario IRIMIA: 

Por un ano O Ata nova orde O 
Precio da suscripción 
ó ano 1.300 pts. 

Suscripción de apoio 

Pagarei por: 2.000 pts. O Transferencia á Caixa de Aforroe de Galicia: 

Vilalba, Conta n. 04950/0 

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

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

Rúa ou Parr<><¡uia~ ........................................................... . 
Vila ou Axunt8lllento ..................................... Provincia ...... ............. . 

Recorta e en vi' anos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (L ugo) 
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A Roda: un popular grupo musical galega 

Son seis os radios desta Roda mu
sical que desde hai oito anos vai 
dando vóitas por Galicia a través da 
radio ou das súas actuacións cara o 
público: Fito, Xosé Luis, Fernando, 
Luís, Pituco e Mingo. Seis amigos de 
Vigo, do popular bairro do Calvario , 
que 'empezaron cantando palas ta
bernas para pasar o tempo entre 
chanqueiro e chanqueiro , e agora 
fannos cantar a todos cancións dos 
seus tres discos de longa duración 
vendido sobre todo en casetes. 

O "Pousa pousa" un himno case 
nacional 

As cancións do grupo " A RODA ". 
desenfadadas, maliciosas e amables, 
alegres e populares, animan hoxe 
moitas das nasas reunións de amigos 
ou familiares. Cancións tan necesa-· 
rias para os menciñosos momentos 
de " carallada" como o pan de comer 
ou o aire que respiramos : " non só de 
pan vive o home''. .. 

"A Roda " este veran na casa rectoral de Lagoa (Lugo) 

O grupo musical A RODA está fa
cendo. un importante labor de 
recupera-las cancións populares da 
nosa nación, e sobre todo de devol
verllas ó pobo, a un pobo máis amplio . 
do que o conservou. Gracias a '31es os 
galegas ademáis dese himno popular 
nacional que é a Rianxeira, xa ternos 
outros: o "Pousa-pousa" , ··o Gato·; A 
foliada do Celta·: case tan coñecidos 
como o :' porompempero ; pero moito 
máis sentidos e moito máis cantados: 
non pasan de moda como pasará o 
negro deste vran que non. se sabe o 
que quere. 

¿Que é o que temas que pausar ami
gos de A RODA? O mal xen io e a cara 
de pao ... 

¿Que é o que non que redes que vos 
toquen? Habería que preguntarllo a 
Gonzalo, o cura de Refoxo, que foi 
quen nos aprendeu a canción .. 

A Terra que. canta 

Balaídos, cando celebraron o as
censo do Celta á primeira división. Alí 
cantaron a súa famosa foliada do 
Celta, que se oe cada domingo como 
himno popular do máis equipo 
galega. 

Pero non só no Balaídos de Vigo, a 
súa terra, actuou o grupo. Estiveron 
presentes coas súas cantigas en luga
res coma Oporto, Londres, Bruselas, 
da vella Europa, nas nacións america
nas de Venezuela e Panamá e en tan
tos e tantos lugares de Galicia e de 
España. Actuaron en importantes 
programas de TV de Venezuela e Pa
namá anque aínda sexan descoñeci
dos para TV española tantas veces de 
costas á realidade galega. 

Rodando por Galicia 

O seu labor en cambio é recoñe
cido en Galicia. Xa no ano 1978, o seu 
disco "A Roda " recibiu o premio da 
crítica ó máis importante labor musi
cal daquel ano. Neste caso coincidi
ron a crítica e o pobo, que os acolle 
nas festas pop u lares desde 1979. Esta 
RODA leva rodado por centos das 
3.800 parroq~ias rurais galegas. Eles 
son parte importante da nosa terra 
que canta, eles axudan a que o noso 
pobo siga cantando. 

Deben ser o único grupo galega Tras do primeiro disco, viñeron ou-
que cantou ante un público de ~0 . 000 tros dous, " Falernos galega" e " Prós 
persoas: foi este ano no estadio de 

amigos" , sempre coa casa Movieplay, 
a través do seu selo galega Xeira, no 
que grabaron tamén Suso Baamonde 
X.M . Conde, a coral Casablanca, a 
banda de Buláns e aquela fugaz Pilo
cha que nos maravillou a tantos coa 
súa voz e que popularizara ó larpeiro 
sacristán de Coimbra ¿ .. . ? Si , oh , 
aquel que "mallaba o pan no aceite " 
da igrexa e " deixaba os santos a 
escuras". 

O cuarto disco de A RODA, próximo 
a sair, vano producir eles mesmos, 
acompañados do seu bo humor e dos 
seus elementais instrumentos musi 
cais : guitarra, baixo , cunchas, pan
deiro, e a imprescindible bota de viño 
para engraxar A RODA. Que siga ro
dando por moitos camiños máis da 
nosa terra, alegrando as nos.as festas 
populares. 

Por se os queredes contratar para a 
festa. 

Seica cobran arredor das 125.000 
pts por actuación , anque dependerá 
das datas e das distancias. Podedes 
escribir a: Raimundo Abalde, rúa Es
tanislao Núñez 1, 1.º C, Vigo. Ou cha
malos a (986) 293650 e 250165. Ou 
contratalos a través do Sindicato Ga
lega da Música, rúa R. DonaUo 11. 
Santiago de Compostela, rn. ('98i1 ~ 
599898. E boa festa. 

Xosé A Miguele 



IRIMIA-8 

• A historia dunha meiga 
Cap. 111.- DE COMO LLE CHEGARON NOVAS DE

SACOUGANTES DA SUA DONA o AGUSTIN QUE 
AFIABA EN EXCLUSIVA ALO EN TORRIJOS: 

.Seguía relatando o Agustín naquela libretiña 
manuscrita: 

" Pala miña profesión de afiador eu tiña que botar 
longas tempadas fóra da casa, que ningún afiador 
busca vida deitado tras do palleiro. E tiven novas, 
para meu desacougo -novas que me trouxo a 
mesma meiga Adega-, de que á miña dona tamén lle 
dera por sentirse realizada "con el trabajo fuera del 
hogar" ; que a miña dona tén moi claro isa da igual
dade de dereitos. De aí que, dun tempo a esta banda, 
afíe aínda ben para o Bertoldo. E o Bertoldo tén 
moito que afiar. 

Este tillo de caseiros herdou dun seu tío que fixera 
capital en México e invertíu en poñer unha ferretei
ría alí en Verín mesmo. Tódalas ferramentas que 
vende véndeas afiadas. Ese é o seu distintivo publi
citario. E vende moitas. Fixádevos que na entrada 
do verán ou na saída da primavera descargan nos 
seus almacéns camións catro eixos cargados ata os 
topes de fouciñas, gadañas, coitelos, navallas e te
souras. As navallas son case todas de Taramundi. E 
afíalle todo a miña muller. Dous meses enteiriños 
botuo afiándolle en dedicación exclusiva dende 
pala mañá á noite. A noite estaba breada e sen 
folgos para retornaré nasa casa, que cadra un trís 
ás aforas. O mesmo B.ertoldo dáballe cama. Os tem
pos cambiaron, que eu teño durmido moitas noites 
nunha pallugada en celeiros de polo mundo. ¡Quen 
me dese hoxe un bo colmo de palla!. Descansaría 
ben · máis agusto ca nesta lastra fría deste 
camposanto . 

Eu andaba daquela por Toledo afiando, tamén en 
exclusiva, para .a marca " La Toledana" , da que xa 
teredes escoitado talar. É unha firma que vén de moi 
vello; pois xa na guerra da Reconquista disque non 
había en toda a Península Ibérica nin no norte de 
Africa quen lle puxese o pé diante en dar templa a 
alfanxes de mauros ou a dagas de cristiáns. Non tal-

. taquen afirme que a espada que usou Santiago en 
Clavija foi templada .por "La Toledana". Lago, a 
remates da ldade Media, fíxose coa patente dunha 
firma austrohúngara de alegres para vaciado de zo
cas, chegando a exportar ata para Albania, Finlan
dia e Sangai. Nos últimos tempos, a súa especiali
dade son as navallas de tres follas con lezna e des
corchador incorporados. Eu na miña condición de 
afiador cheguei a ter moito trato cun dos principais 
accionistas e co presidente do Consello de 
Administración. 

Acórdome coma agora mesmo ... Era a véspora do 
San Xoán, día de enramalla-las casas para protexe
la tacenda contra as meigas. Serían todo máis as 
cinco da tarde, hora de Greenwich, que é a hora pala 
que nos rexemos tódolos afiadores de mundo en
teiro sen facer caso de cambios oficiais de horario, 
debido a que o de aforrar enerxía non vai con nós, xa 
que a única enerxía que ternos que aforraré a nasa 
propia .e persoal. Estaba eu afiando á som.bra dun 
carballete mirrado, ó caíón dunha das factorías que 
"La Toledana" tén nos arrabaldos de Torrijas, 
cando non sei como mi.reí sobre da miña dereita, e 
alí mesmo, a rente miña, ó meu carón, vexo apousar 
e desacabalgar da súa basoira á meiga Adega que 
me traía novas en estremos desacougantes". 

X. M. Carbal/o 
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O CAMPO 

Como producir leite con pouco penso 

O penso ou concentrado é un dos facto res que 
máis inflúen no costo de producción do litro de 
leite; en consecuencia unha desacertadR utilización 
dos pensos influirá negativamente no beneficio da 
explotación leiteira (ingresos menos gastos). 

Nun país como Galicia, no que as chuvias son 
abundantes, é moi doado obter forraxes, e en espe
cial obter pastos procedentes de pradeiras mixtas 
de gramíneas e de trebo!. Polo tanto en Galicia a 
producción de leite débese basear nunha boa utili 
zación das pradeiras, sacándolle-lo máximo rende
mento e empregando o penso como complemento 
do pasto que se produce nas pradeiras, no canto de 
o uti 1 izar como un sustituto dos pastos. 

Unha producción alta deleite baseada nos pensos non é rentable. 

Cómpre procurar que a herba tanto a fresca como 
a conservada en seco ou ensilada, constitúa a maior 
parte da ración da vaca leiteira, e que o penso forme 
só unha pequena proporción da mesma. Facendo 
esto, non chegaremos a consegui-la máxima pro
ducción de leite posible por vaca, pero en cambio si 
que poderemos acadar unha alta producción por 
hectárea (carga gandelra), que nos permita facer un 
bo aproveitamento do pasto. A obtención da má
xima producción de leite por hectárea, baseándo
nos fundamentaln:iente no pasto, debe se-lo obxe
tivo principal nas explotacións leiteiras de Galicia, 
nas que a escasez de terra adoita se-lo principal 
factor que limita a producción. 

Para poder manter unha carga gandeira alta é 
necesario, por outra banda, dispoñer dunha at;>un-

(Primeira parte) 

dante cant idade de forraxe conservada (en seco ou 
en ensilado), para mante-las vacas nos períodos do 
ano nos que non se dispón de pastos abandas (in
verno, e, según os sitios, tamén en verán). Cómpre 
que estas forraxes conservadas se obteñan , na súa 
meirande parte, na propia explotación , para non 
encarece-lo coste de producción . 

A herba fresca, seca ou ensilada debe constitui- la maior parte da 

racción da vaca 

Outro aspecto importante a ter en canta para aca
dar unha boa utilización do pasto é a agrupación 
dos pastos nun tempo máximo duns tres meses, á 
saída do inverno (de xaneiro a marzo). Oeste xeito 
taremos coincidí-lo momento da máxima produc
ción de leite (o "cume da lactación) co máximo 
crecemento da herba (abril-maio) eco máximo valor 
nutritivo da mesma. Esto é importante, porque no 
"cume" da lactación é cando a vaca é máis eficiente 
tranformando o alimento en leite; ternos qu.e consi
derar que un incremento en producción deleite de 1 
kg/día no "cume" da lactación equivale a uns 150-
200 kg de medras no total de lactación. 

Tendo en canta as anteriores consideracións, no 
Centro de lnvestigacións Agrarias de Mabegondo (A 
Corwña), desenrolouse un sistema de producción 
de leite, baseado nas pradeiras, co que podemos 
manter unha carga gandeira de 2 vacas por hectá
rea, cun consumo anual de penso de 800 kg por 
vaca e unha producción anual de 4.200 kg por vaca. 

(Na segunda parte describiremos brevemente en 
que consiste este sistema de producción) . 

Ramón Gonzá/ez Santillana 
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* cartas o meu sobriño 

Querido sobriño: 

Chega o verán, a calor, os días longos e as noites tépedas, e con 
todo isa probablemente moito máis tempo libre, aínda que na casa 
aumentará o trabal/o e cómpre botar unha man. De tódalas maneiras 
sempre terás uns días baleiros, ou a oportunidade de col/er un tempo 
de vacacións. Se é así vou suxerirche algo, só é unha suxerencia, ti 
decidirás en ca/quera caso. 

Eu, cando tiña o teu tempo (agora xa non teño tantos azo5) facía 
tódo/os veráns que podía unha causa: irme. Irme durante unha tem
pada do sitio onde vivía polo inverno. Procuraba non ir a outro sitio 
coñecido, nin á casa duns paren tes. lame só, non pota soidade, senón 
porque non quería levar comigo ninguén coñecido, sabía que axiña 
coñecería xente nova e distinta, case por necesidade, e ese era o meu 
obxectivo. Non tería nada malo ir con algún amigo, só que normal
mente non o facía para verme case abrigado a trabar amistade con 
xente extrañ2. Saía como podía e cos poucos cartas que tiña, tentaba 
i-lo máis posible e coñecer xente a/lea a min, a/lea ós que me rodeaban 
normalmente. 

¡Que tempos! vivía catro ou cinco días a tope, facendo de todo e sen 
parar un momento, algunhas amistades duraban apenas un momento, 
ó tempo de que algúen me levase con el uns quilómetros, outras eran 
maiores, con abundante correspondencia despois, algunhas aínda as 
conservo hoxe. Gustábame sobre todo aqueta actividade tan esaxe
rada, non paraba, e os poucos cartas dábanme unha intranquilidade 
que non me permitía pre.ocuparme máis ca de causas moi necesarias, 
Eran uns poucos dfas nos que todo se me facía extraño, novo, inhabi
tual, ata eu mesmo me sentfa raro. As novas amistades contribuían a 

isa e todo parecía recuberto dun pode novidade. Teño coñecido moita 
xente deste xeito, fa/abamos, talábamos moito e éramos sinceros, 
quizais pota certeza de que non nos volveríamos a ver probablemente .. 
Curiosamente teño chegado a intimar máis con alguén así en tres días 
ca con autras persoas en tres anos. Compartíamos todo, cama, comida 
e sobre todo experiencias, divertíanos, fa/ar e coñece-/as maneiras de 
pensar de cadaquén, as súas opinións e gustos, etc. 

Despois va/taba á casa, á normalidade. Pero acorría algo para min, 
verdadeíramente alucinante: a casa xa non era a mesma casa, a 
normalidade xa non era a mesma normalídade, Jodo era unha miguiña 
distinto. Vaíche parecer que xa cpocheo de vello, pero non te preocu
pes que aínda non é así. 

Eu va/taba con causas novas dentro, con experiencias distintas ás 
do resto do ano, coñecera xente diferente, extranxeiros: casteláns, 
franceses, portugueses, tamén xente de aquí, e tiñan outros costu
mes; coincidíamos en bastantes causas, pero sempre á miña maneira 
de ve-la vida se facía máis ampla, engrandecíase. 

Servíame para ve-la miña vida normal desde a extraordinaria, dába-
1/e voltas ás causas e sempre aprendía algo, non me pregúnte-lo que, 
país non cho sabería dícír, pero aprendía causas. 

Hoxe si que che dei a lata con cantos de vello, non sei se me liaría 
moíto e non me entenderías nada, ademais iso non é causa de contar, 
senón de probar, se queres, aí te-lo mundo ¿non che parece?· 

Agarimosamente O TEU TIO SINGALA. 

P.S.: Hoxe non hai cita. Deus non está só nos libros. 

CREDITOS 
----- - - - -- --------- - ---

PARA CRECER 
Caixa Galicia ere no futuro 

3.000 mil1óns de pesetas ó 12°/o e a longo prazo 

para as grandes, medianas, pequenas 

industrias e empresas de Galicia, asi' como para. 

profesionais liberais 

CREDITOS DE REGULACION ESPECIAL 

En CAIXA GALICIA sabemos 
que da renovación e moderniza
ción dos nosos sectores produc
tivos depende o éxito da nosa 
integración na CEE. 

Para favorecer o desenrolo 
da industria, o comercio, agri
cultura e pesca da nc.>a Comuni
dade; CAIXA GALICIA ofrece 
solucións concretas para novas 
inversións. 

OS CREDITOS DE 
REGULACION ESPECIAL fáci
les de conseguir e amortizar. 

Achéguese e presente o seu 
proxecto en calquera das nosas 
267 oficinas. 

Estudiaremos a solución 
mellor para vostede. 

• © 

Créditos para todos e para todo. 
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Antifeminismo na sociedade 

A discriminación da muller na sociedade vén do moi 
antigo. Orixinariamente, o home non tiña conciencia da 

.. súa parhcipación doutro ser humano, pero cando se deu 
de canta da súa paternidade, empezou a considerar á 
muller coma propiedade súa, impedindo que outros ho
mes tivesen acceso a ela. 

As relixións. A lgrexa. 

Estamos afeitas a pensar en deuses masculinos, en 
calquera relixión. A lgrexa católica contribuíu á división 
home-muller. San Paulo espallou a idea de que o home é a 
cabeza da muller coma Cristo é a cabeza da lgrexa. S. 
Ambrosio, S. Xoán Crisóstomo, S. Xerónimo, Sto. Agustín , 
San Tomé, etc. , foron grandes misóxinos e, polo tanto, 
detractores da muller, da que din causas coma: 

" Non hai besta salvaxe tan dañina coma a muller' '. 

"A muller é un ser intermedio entre home e besta" . 

¿Serás para min un apoio ou un amo? 

¿Oeséxasme ou ámasme? 

E chegan a afirmar que " nacer muller é un defecto 
causado polos ventas alisios" . ¡Ata aí chegaba a súa ing
norancia!. E non esquezamos que ata chega-la ldade Me
dia non consegímo-la alma cun só voto de diferencia 
frente ós que dicían que non a tiñamos. 

A lgrexa tamén exaltou e exalta a virxinidade e a pluri
maternidade. Se unha muller se revira, entón e chatada 

case de prostituta e pervertedora do home (xa se sabe 
quen fixo pecar a Adán) . 

A educación 

A educación dos rapaces xoga un importante papel na 
diferencia de sexos. Os nenos regálanselle xoguetes que 
desenvolven a súa capacidade creativa e ás nenas bone
cas e cociñiñas que van c9ndicionando o seu futuro papel 
de ama de casa e de nai. E certo que os nenos son educa
dos polas mulleres, pero se un pai lle ve ó seu tillo unha 
boneca, é probable que lle di~a : " Déixaa.' que iso é causa 
de mulleres", en ton claramente despectivo. 

Otraballo 

En tódolos países o índice de analfabetismo é superior nas 
mulleres ca nos homes. Actualmente na universidade e 
maior a porcentaxe de mulleres, pero moitas continúan 
coa mentalidade de " ir para pescar marido" . 

Moitas, ó casaren , abandonan os estudios, non exercen 
a súa profesión, ou se non, é una prologanción das tarefas 
domésticas, coma maxisterio ou pedagoxía. Moi poucas 
mulleres ocupan cárregos importantes, como director de 
Banco, ministra, ciruxana, etc. 

No ámbito rural , a muller traballa o dobre do home, xa 
que cando éste termina o traballo do campo, séntase a 
ve-la televisión ou vai de viños cos amigos, pero a muller 
ten que leva-la casa. 

Os medios de comunicación. A publicidade. 

As revistas do corazón e as fotonovelas manteñen na 
mullera idea do " príncipe azul " e de casar e ter tillos é o 
seu único obxectivo da vida. 

Na publicidade, un coche, unha colonia, unha bebida, 
etc. anúncianse con rapazas sensuais, con eslogans de 
dobre sentido erótico. Perpetúase a imaxe da mul ler -
obxecto -·presentada cada mes nas · rev istas 
pornográficas- , por terse que preocupar constantemente 
de usa-lo xabrón X para que el atope suave a súa pel. 

Aínda no século pasado a escritora Aurora Dupin tivo 
que escolle-lo seudónimo mascul ino de Georges Sand 
para que as súas obras fosen publicadas e lidas, xa que 
sempre se ridiculizou a actividade creativa da muller. Dela 
son estas palabras : · 

"¿Serás para min un apoio ou un amo? Acaso te educa
ron coa convicción de que as mulleres non ternos alma. 
¿Serei a túa compañeira ou a túa escrava? ¿Deséxasme 
ou ámasme? " . 

Sara PAZ QUIÑONES 
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Xosé Chao Rego 

Sempre en ... ¿onde? 
CONSULTORIO 

R\la do Vilar, 3 7-.39, 2 ª 

SAN TIA 0.rJ. 

¿En Galiza, como quere Castelao e outros, ou en Galicia, como adoita dicir toda a xente e hoxe é oficial? 
Confeso que, no seu día, eu defendín "Gal iza" nun pequeno círculo no que se discutía a cuestión, porque me 
parecía unha interesante diferencia (digamos " política"), como me parece oportuno dicir Euskadi e non 
Vascongadas, ou mesmo conservar ese ny de " Calalunya" , que, pornunciándose o mesmo, distánciase da 
grafía castelá. 

Daquela perdín a pequena batalla e hoxe está normativizado Galicia ¿Por qué? As " Normas ... " explícano 
na páxina 36. En realidade, na idade Media coexistiron as dúas formas, impoñendose pouco a pouco en todo 
o naso territorio a forma Galicia, mentres que en Portugal quedou "Gal iza" , aínda existindo as formas 
" galicismo" ou " galiziano" . 

O que parece fóra de discursión é que Galicia non é un castelanismo, xa que do latín "Gallaecia" tiña que 
saír en castelán "Gal!icia" ou, todo o-máis, " Galleza". A proba é que eles din "gallego ", mentres nós dicimos 
galega. " Sempre en Galicia··, lago, con permiso de Castelao e sen lle cambiar nada a el. e tamén sen que nos 
pareza mal que haxa quen prefira seguir dicindo Gal iza. O caso é entendérmonos e estar espiritualmente 
sempre en Gal. .. 

MOVIMfNTO RURAl CRISTIANO Of GAllCIA 
CUASl~O 0[ vrnAN 

- Os días 28,29,30 e 31 de agosto 
- No mosteiro de Samos (Lugo) 
- Para xente que estea vencellada o Movimento Rural Cristiano 
en Galicia, ou que desexe traballar eficazmente no mundo rural. 
- Para evalua-lo traballo realizado ata agora, e para programa-las 
tarefas a realizar no curso seguinte. 

- Organiza: Movimiento Rural Cristiano de Galicia. 
- lnforma<?ión e inscripcións: Manolo Regal, 

Romariz - ABADIN (Lugo) 

* Días 10,11,12,13 de setembro 
* En Doniños (Ferrol) 
* Acabaré coa VIII ROMAXE DE CRENTES 

GALEGOS. O séb1do d(a 14 
* Para xente moza de 1 5 a 2 5 anos 
* Organiza: IRIMIA,. XOC, MEC1iA,JUNIOR 
* lnformaci6n: Tfno. 982 - 52 80 80 (de luns 

a vern.es de 1 O a 13 h.) 
Tfno. 982 52 80 72 (tardes) 
Apartado 5. Vilalba (Lugo). 

¡ATENCIO~! ·. 

OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 

SAIREMOS QUINCENALMENTE 

POLO CAMBIO DA IMPRENTA 

C4nt4=1 DO i=timEGO 

O ven res, doce de xullo O alcalde de Santiago 

eravos causa de vela: fixo a Galicia honor 

unha emotiva función cantando no noso idioma 

celebrada en Compostela. á cidade o louvor. 

Esta nasa capital Participan nun congreso 

na fama pegou un brinco catrocentos estudiosos; 

ó recibir ese premio centenaria a Rosalía 

de "Europa 85". tan os bos e xenerosos 

Na península é a primeira Día da Patria galega 

cidade, neste momento celébrase con ledicia: 

que recibe de Europa que "mil primaveras máis" 

un tal recoñecemento. vivamos sempre en Galicia. 
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