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¿CANDO ABRIRAN AS· F.EIRAS? 
CRIAR AS VACAS NA CASA (Nas páxinas centrais) 



lCANDO ABRIRAN.AS FEIRAS? 
Prácticamente tódalas feiras de Galicia 

están pechadas. Como ben saben os la
bregos o motivo é a ·febre aftosa, epide
mia que afecta a tódolos animais de uña 
tendida. O que non saben .os labregos nin 
ninguén, é cando se abrirán porque a in
formación ·-da Xunta -sobre a situación é 
nula. E xa é tempo de .sabermos algo por
que a -situación vén durando desde abril 
pasado. 

O problema·é moi serio. Supón un pau 
sobre todo para as econom fas das peque
nas explotacións, para aquelas que na 
venda do xato é;ltopan a mei rande fonte 
de ingresos. E, xa que logo, un pau para 
toda a econom (a galega. O casó é que to
do ter (a un amaño ben doado: vacunar a 
tempo. -

Por eso desde aquí protestamos pola 
poi ítica gandeira da Xunta que se lembra 
de alumar cando sae o 601 e non realiza a 
tempo unhas cumpridas campañas· de jn- . 
formación e vacunación masiva, 

. Pero non s6 ten culpa ó goberno. Ta
mén no labrego galego houbo moito 
abandono e preguiza: moitos por non pa
gar os 15 pesos que cobraban algúns ve
terinarios · por vacunar cada vaca deixa
ron gran parte de gado sen vacunar per:. 
xudicándose a sí mesmos e ós seus veci
ños. Eso chámase aforrar para o demo. 

E quen as paga é o mesmo paisano: os 
in'termediarios están facendo o caldo gor~ 

. do e quitando a mellor tallada da situa
ción pois co desgoberno duns e a frres
pon5abi lidade doutros ofrecen· os pre
cios máis baixos das últimas temporadas·. 
Tamén aquí os de abaixo termandacrise. 

OS XESUITAS aceptaron a renuncia do seu xe
neral P. ARRUPE. Un home bo que abriu a re
novación dentro da Orde Relixios·a máis nume
rosa e influente. Hoxe os xesu ítas como outros 
sectores da sociedade están sufrindo a "marcha 
atrás" que quere impoñer un grupo pequeno da 
súa compañía. Os xesuítas son máis de 26.000 
no mundo. 

A XUNTA ABANDONA O MARISCO GALE
GO. Trece investigadores que vixiaban e coida
ban os cultivo~ de marisco nas nosas praias. fo
ron despedidos sen razón polo goberno .galego. 
Desde lrimia solidarizámonos con eles. 

OS PARADOS MAIS VELLOS, os que soben 
dos 55 anos son os máis desamparados no mun
do laboral. Hoxe 130.000 deles piden esmola 
para poder subsistí r·. 

SILLEDA CELEBRA A SEMANA VERDE, 
con exposicións de gando, conferencias, presen
tación das mellores obras· comunitarias feitas 
por labregos, e concursos de traballos sobre o 
agr<?. Cada ano vaise afirmando esta se~ana do 
municipio pontevedrés que, conta coa única 
lonxa de gado porcino de Gal i,cia. A semana 

. verde terá lugar do 15 ó 20 de setembro. · 

AS INUNOACIONS DE EUSKADI, ademais_ 
~as víctimas humanas supuxeron un has perdas 
de 500.000 millóns. Uns 20.000 traballadorf' 
quedarán, cando menos momentaneamente, sen · 
traballo. ·A desgracia· non é só vasca: moitos e
migrantes, e nof);.poucos galegos atoparon o seü 
lugar· de trabarfo· en Euskadi. Por iso o esforz;o 
pola reconstrucción de Euskadi, ademais dun 
deber ·de solidariedade humana é un interés que 
nos toca de cerca. · 



FA CEDE BEN ----
COAS RIQUEZAS INXUSTAS 

Para os pobres 
os cortos son unha salvación; 
para os ricos, unha perdición. 

Para os pobres· 
os c;artos son pan, casa, 
roupiña, educación ... ; 
para os ricos 
os cortos son vicio, casinos, 
boutiques, droga ... 

Para os po./Jres 
os cortos són paz para a familia; 
para os ricos 
son destrucción da familia. 

1 Para os pobres · 
os .cortos.son fonte de dignidade; j 
para os neos, 
son causa de degradación. 

O pobre sérvese dos cortos; 
o rico serve ós cortos. 

O corazón do pobre 
descansa nos cortos do trabal/o; 
o corazón do rico 
descansa nos cortos sen trabal/o. 

DOMINGO 25 ordinario 

NON SE PODE SERVIR A DEUS E OS CARTOS 

Unha vez díxolles Xes~s ós seus discípulos: 
- Había un ha vez un hom~ rico que tiña un adminis

trador, do que lle foron contar que lle acababa cos bens. 
Chamouno e d íxolle: "lQué é o que oio didr de ti?. Da
me contada túa administración, pois quedas despedido". 

O administrador púxose a cavilar: "lQue farei, .agora 
que quedo sen traballo? Cavar non podo, .. e botarme a pe
dir, dame vergoña. iXa sei o que·vou facer, para que can
do me despidan haxa quen me acoUa na súa casa! 

E chamando a cada un dos deudores do seu amo, pre
guntoulle ·;ó primeiro: "lCanto debesó meu amo?". El 
respondeulle: "Cen barrís de aceite". El d íxolle: "Calle 
o teu recibo, e escribe axiña cincuenta". 

Despois preguntoulle ó segundo: "¿ Ti canto debes?" 
Respondeulle: "Cen ferrados de trigo". D íxolle el: "Co
lle o teu recibo, e escribe oitenta". 

O amo foubou a aquel administrador inxusto pola as:. 
tucia con que actuara, pois os fillos deste mundo son 
máis astutos entre si cos fillos da luz. 

Por isa eu avísovos: 
- Facede o ben coas riquezas inxustas, para que can

.do vos falten, vos acollan nas moradas eternas. Quen é 
fiel no pouco, tamén será fiel no moito; e quen é inxusto 
no pouco, tamén será imrnsto no moito. Se pois coa ri
queza inxusta non sodes fieis, lquen vos confiará a ver
dadeira? E se no al.leo non sodes fieis, lquen vos vai con
fía-lo vaso? Ningún criado pode servir a doús amos, p<;>is 
ou terá xenreira a un, e amará 6 outro; ou ben atenderá a 
un, e menospreciará ó outro. Non podedes servir a Deus 

Para os pobres e mais ó diñeir~o.. . 
os cartas son unha gracia de Deus, (Lucas, 16, 1-13) · 
parq .os rico.s ..._ ____ _ 

os cortos son unha condenación. ~~~§;:=;. 

Deus é bendito 
nos cortos dos pobres . 

. Deus é müldito 
nos cortos dos ricos. 

/ 



CR·IAR AS VACA 

C·onveniencia e · cor 
Un dos problemas coque se'atopa por veces o gandeiro é o do elevado precio das v 

vas de raza frisona (que algúns chaman suiza ou pinta ou ·holandesa). E certo que as v 
nadas na sua propia casa, para repoñe-las vacas que por .ec.lade ou por- desgracia hai que li 

Criar é mais barato ca comprar 

A xente merca as vacas ó precio que sexa, xa que conside
ran que recriar unha xata é caro e qu~ tarda moito te~po en 
dar producción. Pero a verdade é que por cada vaca que se · 
compra na feira, pódense criar duas na casa cos ~esmos cartos. 
As contas son estas: un ha xata ó nacer pode valer unhas 25.000 
pts. e o custe da alimentación en leite natural ou en pó non 
sube, en ningún caso, das 60.000 pts. ó parir, por primeira vez, 
ós dous anos, inclu índo lóxicamente os piensos. Compárese cas 
150.000 que se pagan con unha vaca parida na actualidade. 

Criar ten roáis ventaxas 

Os animais criados na propia explotación son máis resisten
tes a todo tipo de enfermedades endémicas de explotación, ta
les como mamite, parásitos, etc~ Ademais se a explotación está 
libre de tuberculose e brucelose, a introducción de animais de 
fora, sen sanidade comprobada, como normalmente acontece, 
poder ser vía de entrada destas enfermedades tan ru íns para a 
economía de explotación e mesmo para a saúde ·das persoas, 
que traballan cos animais. Convén logo que o labrego críe as 
xatas filias das súas millores vacas procurando que sexan sanas. 
Para que a cría sexa pouco custosa irnos dar unhas normas sin-
xel iñas, que calquera pode levar adiante. · 

Primeiros coidados coa cria 

Para cubri-las perdas, que por vellez ou .desgracia hai ó cabo 
do ano no estábulo é recomendable recriar dúas xatas por cada 
1 O vacas que se teñan, ás que se lle darán estes coidados: 
1. O nacer, desinfectarase o embigo con tintura de iodo ou 

o~tro antiséptico. 

2. Dentro das seis primeiras horas de vida débense-lle da-los 
calostros, mamando directamente. ou. no caldeiro. Despois 
das seis primeiras horas, os calostros só conservan o valor 

nutritivo e perden o seu va· 
horas son ricos en anticorpc 
defender ó recén das enferme< 

3. Se a xata permanece coa nai, ' 
· trolar que non mame exc~sh 
dá no calqeiro, .con dúas tom 
dous litros, cada unha; terá ab 

As· tomas deleite 

E moi común , e·ntre os gand 



~S NA· CASA·. 

1sellos prácticos 
·acas, cando ten que rePQñelas:. anda agora polas 150~000 pts, tratándose de vacas no
·acas son caras, pero tamén o é que os labregos-son moi po~oo dados a recria-las xatas 
argar cada ~no. 

1or menciñoso: nas primeiras 
>s, que, recibidos da nai, van 
fades. 

1 única preocupación será con
'á cantidade de leite. Se se lle 
1as diarias de litro e medio ou 
1ondo. 

leiros, dar ata 9 ou 1 O litros de 

leite natural, por dia, ó xato de recría. Esto, ademais de ser ca
ro (son 280 pts. diarias) é bastante perigoso, para que a becerra 
colla diarrea e perda; en cuestión de hotas, o peso gañado,_ a 
costa ocie darlles tanto leite. Catro litros diarios, repartidos en 
dúas tomas, é suficiente: cando máis, scils litros. Darlle máis 
leite, ademáis do riscd das diarreas, ten o inconveniente de que 
a xata tardará máis tempo en ·interesarse por comer her'ba e . 
pienso, que é unha alimentación máis barata. 

O leite en pó 

Se selles quer"e dar leite en pó, pódese enipezar a sustituí-lo 
leite da nai á semana, ou millor ás duas semanas de nacidas 
Non se püde pasár bruscamente dun leite a outro, senón pouoo 
a pouco: 6 terceiro ou cuarto día, xa se lle pode ·dar só leite 
artificial. Os me llores espeeialistas recomendan dar 400 granios 
de leite en pó, en tres ou catro litros de auga, repartidos en 
dúas tomas diarias: cada vez 200 gramos: en litro e m~dio ou 
dous de auga, téndolles, en todo momento, herba seca, pienso 
de arranque e auga a ·libre vontade. Repetimos o de antes: non 
se deben dar grandes ·cantidades de leite en pó, xa que nos en
contrarímos cos mesmos problemas que orixina o exceso pe 
leite materno. 

O destete 

Cando a xata ou xato xa é capaz de comer un quilo de pien
so diario, cousa que ocorre entre as 8 e as 12 semanas (según se 

· Jle teña dado máis ou menos leite), pooerase destetar e pasar a 
comer soamente herba e pienso, e incluso pasar ó prado. O que 
é incorrecto é estarlle dando leite ata os seis ou sete meses, e 
non porque lle faga mal, senón porqúe é moi caro, e o animal 
pode defenderse· perfectamente con herba e algo de pienso. 

A próxima semaña continüaremos con este asunto da recría 
de becerros. 

Eloi Villcda ~ 



Historia· d·a .. Cuca {IV) 

·Xamáis foi posible qu.e parise 
,• ~ 1 • • •• 

- sen a ·p~esencia dun veterinario par

ticular, que pra ela non servían os 

da Seguridad e Social. E esto que ela . 

tiifa por unha honra, prás outras era 

unha deshonra; · porque · por vivir 

lonxe da capital, tiveran que apren

der desde o primeiro parto a parir 

soiñas. 

Nunca coñece':-1 o placer de que 

un becerro lle supilase no ubre, hin 

de darlle de mamar nin tan siquer · 

de acariñalo lambendoo. Botábaos 

a este mundo e logo había que 

criarllos á base de Pelargón, entén

dase: leite en pó~ lSería por iso que · 

a cada parto sempre lle acompañaba 

unha mamite, que nos costaba 

máis de dez mil reás curarlle?. 

No millorciño da súa vida, · ós 

nove anos xust!JS, deixou de empre

ñar · pra sempre. Según me dixo en 

confianza un veterinario, que xa 

daquela non era dos do Réxime, foi 

debido a unha frixidez e a un endu

recemento nos ovarios por mor efe 

que sempre fora inseminada artifi

cialmente, e mais tamén a unhas 

píldoras pouco experimentadas que 

lle aconsellara outro veterinarió, 
·, 

que fixera prácticas nos Países Es

candinavos, pra · progamarlle racio

namente os ciclos. 

Cando nos desfixemos . dela pra 

morrer, nin tan siquera a Figu~ira, 

con todo ser retrasada mental, bo

tou un triste berro por ela. E ós 

poucos dias funme enterando de 

que as do país, entre e las, non lle 

chamaban a Cuca, rebautizárana co 

alcume de "A Comenencias". 



. . 

a solidaridade da xente mariíieira 
o mundo mariñeiro é uh mundo de loita continua. o pescar depende de chegaí decantado 

ó sitio onde hai peixes; de ter ·mel.lores aparellos, de ter aparatás eléctricos mellores1 ect. Pero 
cando xorde un problema, aií están para axudarse. 

Cando un barco · que está .no mar se avería por perde-IO hélice, porque se lle para o mo-
tor ... óu porque reciben aviso de que un familiar dun· mariñeiro está enfermo grave ou mo

• :. or ~· • 

rreu, os outros coidanlle 
dos aparellos e févanlfe o 
peixe para t~rra. Se é por 
ünha das causas primeir.as ' 
sempre aparece. outro bar
co que renuncia a pescar 
e le.va o barco averiado a 
remolque ata o porto. 

Se cae un ·mariñeiro 
ó mar, todos · suspenen as 
faenas e empezan a bus
car por · el. · Lémbrome~ ta
mén, dos actos heróicos que 
se teñen dado en casos ·. de 
naufraxio. Na historia están 
as mulleres de Sálvora que a 
principios de século saíron 
nas dornas a salvar a moitos 
náufragos, e eso que .había 
temporal. Foron as mulleres 
porque os homes de Sálvora 
estaban en terra firme e non 
puideran volverá illa. 

A carón da. mesma illa, 
un bou encallara nunhas ·pe
dras. O tempral era enorme, 
porque hai dias, en que o mar 
non sei que lle pasa, pero 
ponse furioso. 

Os dous ou tres que se 
salvaran prenderon lume na 

illa, pra que desde terra se decatasen de que algo pasaha. Pois, no medio de tanto temporal, 
houbo dous barcos que ousaron sair a pres.tar socorro. iQue grande sería o temporal que en · 
todo o traxecto os dous barcos non se viron porque llo impedía o inmenso oleaxe, e encon
tráronse cando chegaron xuntos a Sálvora, no ·remanso que fada o porto do faro da illa. 

Si, entre mariñeiros que viven nun mundo de competitividade, hai moitos que xogan a súa 
· vida por salvar os outros. 

E cando hai que rescatar a alguén ou buscar un cadavre no mar, non choran o tempo, nin 
se lembran do peixe que non pescan. 

Francisco· Mariño 



CANTA~JRlNEC:D 
l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 n n n 
ll Os cataláns, a senyera Hai unh{J bandeira qúe.é ~~ 
~~ e os vascos a ikurriña encarnada e amare/a;" ~~ 
ll e eu galega, azul e branca non e a/lea, repre~nta ll 
~~ teflo a bande'lra mifla. a Espafla-, non a Castela. ~~ 
ll ll 
ll Eu terfa.pro ruin, ~u son espaflol galegó ll 
~~ despreciable coma un sapo ou un galega de Espafla: . ~~ 
~~ a quen ti.vese tal símbolo que prefira azul e bronco ~~ 
ll como se fose un trapo. non resulta cousa extrafla. ll 
ll ll 
~~ A bandeira significa Pero sería parvada ~~ 
ll pra nenas, mozos e vellos e un erro desaxeitado ll 
~~ o que é a nosa nación; que por elo aldraxase ~~ 
ll tamén os nasos anceios. a bandeira do Estado. ll 
ll ll 
ll ll 
ll ll 
ll . ll 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

a FAL~ é CAMlBD 
Cómpre que o que cumpre gañe 

Nesta frase non só hai un deber de xusti
cia, senón tarnén un bo éxercicio gramatical~ 
porque o verbo cumprir ten dous significa
dos. O primerio vai vencellado á idea de "le
var a cabo", "completar" algo; así podo di
cir: "esta é unha persoa leal, que cumpre coa 
súa palabra". A idea é, xa que logo, de cum
primento. 

Pero hai casos nos que o verbo cumprir . 
teri o significado de "ser mester" ou necesa
rio (por exemplo: _cómpre que te manteñas 
para non enfermares) ou tamén, o de "ser 
conveniente" ou .axustado (p. ex.: compre-

che esta saia, pero non che cómpre este mo
zo, que é lacazán). 

Neste caso - ¡atención!- o verbo cumprir 
ten dúas características: a primeira é que só 
se usa nas terceiras persoas ( cómpre, cum
pría, cumprirá, etc); e a segunda, que no pre
sente de indicativo hai alternancia vocálica, 
cuestión da que falarémo-la próxima semana. 
Pero esa alternancia xa non se dá noutros 
tempos: cómpre (acentuado por distj.nguilo 
do verbo "comprar" ou mercar) pero nunca, 
por exemplo, "compría" ou "cumprirá'~. 
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