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.·. -$-o mar: A pesca
da merluza

-$-Os catecismos
·da discordia

-$-o hábito de
leren os nenos

OUTRA "GUERRA" MAIS
Parece ser que non ahonda coa guerra
do Lfüano, coa de Iran-Irak, a do Salvador, e o longo etcétera que todos sabemos, pois estivemos asistindo . estes días
solprendidos a un novo "conflicto bélico" sen moito xeito entre bispos e gobernantes. Falamos do que a prensa chamou
"A guerra dos Catecismos" (está visto
que o caso é vender).
Hai xa tempo que IRIMIA falou en
varias ocasións do aborto, un tema que
compre tratar con tento e delicadeza,
porque toca algo que chega ó fondo da
concencia de todo cidadán sensible, sexa
dunha ou doutra opinión. Por iso non estamos conformes con esa "entrada-de-elefante-en cristalería" que supón poñelo sin mais ó nivel da guerra e do terrorismo, tal como se fai nos famosos catecismos que a Comisión Episcopal do Ensino elaborou. Ademais, ¿qué senso peda góxico t~n enguedellar a un neno de
11 anos con un asunto que nin lle preocupa nin ten o siso dabondo para entendelo?
Pero tamén é ben aparatosa a medida
dos gobernantes socialistas, que "facendo a · vista gorda" seguro que saian millor parados.. E non só aparatosa, senon
tamen algo incoherente, pois admitido o
ensino da relixión como "unha asignatura mais" -cóusa coa que non estamos
dacordo, pois paré6enos unha soberana
burrada que un neno poida "suspender"
relixión- teñen que aterse as consecuencias.
Mal pola "cruzada" dos catecismos, e
mal tamen pola miopia socialista. Namentras, nas nosas escolas, coma sempre, a "'clase de relixión" será memorizar
tres oracionciñas e catro dogmas incomprensibles. Que se pelen en Madrid. esta non é a nosa guerra.

O LIBANO ESTA FEITO UN POLVORIN.

Envolto
nunha
guerra civil na
que o exército to·mou claramente
partido polo bando
minoritario,
está tamen ocupado por outras nacións extranxeiras: · os israelitas
ocuparon parte
do sur e os sirios
o _n orte; ó que hai
que sumar unha
forza multinacional composta por
norteamericano.s
-teñen que estar
en todas-, ingleses, franceses, italianos... que foron alí a establecer a paz, e agora
andan todos ciscados a tiros. De
todos xeitós, a
pasada semana logrouse un alto ó
fogo.
SAN FROI LAN, patrono de Lugo, foi un.bispofrade nacido nesta cidade aló polo 833. A sua
festa celébrase o cinco de Outono. Predicador
popular e fundador de mosteiros, foi nomeado
bispo de León por aclamación popular. Este domingo, Lugo celebra o "Domingo das Mozas",
festa inmemorial que conserva o sabor popular.
Queremos rendir HOMAXE OS XORNALElROS ANDALUCES que están a loitar por unha
reforma agraria que millore o fú.turo deste país.
Moitas familias están subsistindo coa chamada
"axuda ó empleo comunitario" ( 1270 pts. por
dfa, catro días á semana). Namentras miles de
ferrados de terreo están sen producir nen labrar,
pois só un vintacinco por cento está a regadío,
frente ó setenta e cinco por cento (fincas de_
mais de cincocentas hectáreas) que está a monte, sen que os señoritos deixen labralas. Tamen
Unións Agrarias (sindicato labrego de orientación socialista) ven de pedir esta reforma para
Galicia.

*******

GRACIAS
Tes que ser agradecido.
Non andes polo vida
pasando de todos,
coma se ninguén tivera
nin arte riin parte
contigo.
Todo o teu ser é unha débeda.
Andas pola vida de prestado.
Nada tés de teu,
se o miras ben mirado.
Déronche
a luz deses teus o/los,
o andar de cada dio,
a fa/a con que fa/as
o alento que respiras.
Déronche
aterra na que vives,
a auga que te alivia,
as bágoas e os sofrires,
o son, feíto cantiga.
Déronche
a roupa que te cobre,
o pan de cada d ia,
o andar de moita xente
no chan que hoxe tripas.
Dérónqhe
as mans con que trabal/as,
os pés cosque camiñas,
un corazón que a(J1a
e un amor na vida.
Déronche
a noite pra o descanso,
o amencer pra a esperanza,
o d ia pra lo itares
e a tardiña pro calma.
Tes que ser agradecido.
Descubre o gozo incomparable
. de lle poder dicir a alguén
desde o móis fondo do teu cora!ón:
igracias!

Domingo 28, tempo ordinario

O AGRADECEMENTO DUN LEPROSO CURADO

Unha vez, indo camiño de Xerusalén, mentres pasaba entre Samaría e Galilea, ó entrar nunha aldea,
saíronlle ó encontro dez leprosos. Detivéronse ó lonxe, e dando voces suplicáronlle:
- Xesús, mestre, ten compaixón de nós.
El, ó velos, d íxolles:
- lde presentarvos ós sacerdotes.
E resulta que cando ían de camiño, ficaron limpo.s.
E un deles, ó se decatar de que estaba curado, volveu
loubando a [)eus con grandes voces. E postrándose
rostro en terra, ós seus pés, deulle as gracias. Era un
samaritano. Xesús dixo:
- ¿Non foron dez os que quedaron limpos? ¿onde están os outros nove? ¿Ninguén mais ca un extran.xeiro volveu para darlle gloria a Deus?
E engadiu:
- Erguete e vaite: salvoute a túa fe.
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A PESCA DA MEF

En 1981 Galicia produciu ·unhas 273.149 toneladas de peixe fresc:o e ~lgado que r
o 62 por cento do producido no total do estado.·Unha partida moi importanté dese ,
mar e pódese pescar de tres maneiras: con arrastre, con volantas e con palangre.

A pesca do arrastre
O arrastre consiste nun gran saco que vai arrastro
polo mar e calle toda clase de peixes. Este gran saco
pódeo arrastrar un barco. ~<?, ·<!Unhas comportas que
abren o· aparello, ou por dous e entón chámase pesca
á parella. Polo xeito en que vai xa se ve que fai moitfsimo mal nos fondos mariños, sobre todo cando rastrean dentro das rías ou en ·profundidades pequenas.
O arrastre ven ser unha das artes de pesca mais destructoras e esquilmad oras do mar.

A volanta
A volanta 'é un aparello que queda fixado 6 fondo
do mar e levanta coma unha grande parede de moitos
metros con flotadores na parte de enriba e con. chumbo no -fondo. Esta rede é invisíbel no mar e os peixes
en tránsito meten a cabeza antre as mallas e quedan
alí presos. Este aparello non fai tanto mal coma o
anterior porque os peixes pequenos cólanse polas mallas, . namentres que os grandes quédanse a loitar por
saír da rede, sen o lograren. Pero ten un perigo esta
clase de rede, que moitas veces rompen os cabos que
a fixan ás boias, ou ven un temporal de mar rexo e
non se poden recoller. Neste caso quedan no fondo
apresando outros peixes e pudríndose alí. Nese caso,
a volanta fai moito destrago. Cando outros barcos
callen unha volanta perdida no fondo, ó .sobila abordo , non poden resisti-lo cheiro.

O palangre
A mellor peixota é a do palangre. O palangre ven
ser unha gran guía de fío de nylon duns tres ou catro
milímetros de espesor e cada dous ou tres metros leva
outra tanza dunha braza que na punta ten o anzó.

Cada palangre, duns cincocentos metros leva uns trescentos anzós. Os sitios onde se pesca a peixota P.stán a
dúas ou tres centas brazas de fondo. Cando largan o

RLUZA (PEIXOTA)

representou o 32 por cento do total español, e 154.935 de peixe conxelado que veu ser
peixe, sobre todo do conxeladó, representa a peixota (merluza), que vive no fondo. do
palangre vanlle poñendo un flotador e, uns metros
masi adiante, unha pedra para que a "madre" quede
en liña quebrada ( zig-zag) pois os -pebres poden estar
apegados ó fondo ou un pouquiño máis por riba. O
isco ou cebo que utilizan pode ser sardiña, trancho,
lirio, ou bolo. Todo ·pebre azul. · Se hai merluzas, ó
viren comer, quedan enganchadas . no anzó. Coas
merluzas poden vir o.u tros pebres coma palometas,
ollomoles, lirios, sables, meros, bertorellas, etc. pero
sempre pbres de tamaño comestíbel. O palangre como
toda pesca á liña, é o que menos mal fai no mar, e a
calidade dos seus pebres é a mellor pois chegan sen
esmagar, sen perderen a escama, brilantes1 por iso a
pebrota que máis pagan os compradores e a dos palangreiros, ou pincheiros que tamén así se lles coñece.

A dureza da P,esca
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Solen traballar a trinta, corenta ou sesenta millas
mar afora, e cantas veces nunhas condicións sacrificadísimas. A veces pasan unha ou dúas semanas no mar
e non só no vrao senón ata no inverno.- Os que andan
ó día marchan ás cinco ou seis da mañá para voltaren
ás sete do serán, ou ás dez, xa que o tempo que empregan tamén depende das circunstancias ou dificultades que teñan para recala-lo aparello.
Sempre buscan caladeiros onde hai pedra no fondo,
en lugares do descantilado, por iso lle chaman cantos
ou cantiles ós lugares onde traballan.
Non hai máis que lembrar tantos días de temporal,
vento, ondaxe, choiva, frío ... e nesas circunstancias,
loitando por mante-lo equilibrio, poñe-la carnada en
miles de anzós, carnada que ven do frigorífico e que
deixa sen arrio as mans.
A pesca é bastante perigosa. Algún, enganchado
nun anzó terminou no fondo do mar. Outros foron
arrebatados por unha ola. Un barco, lémbrome, cando
iba en ruta foi partido ó medio por un mercante .
. O mar é a nosa Galicia, ~ofrida ela, na terra e na
auga.
F. L. Mariño

A BURRA E A CADELA .
Os anceios de superación son im-

o que ela lle fai?. Vou probar, e ben

pm;tantes e o tentar de cultivarse, ta-

seguro que ganarei o seu agarimo e po-

mén; pero meterse por gusto .en cami-

derei vivir mellor".

sa de once varas é peligroso. Moi pe-

Non o pensou duas veces. Aquela

ligroso, porque oncevarns son varas de-

:µiesma mañá, ó abrille a porta da cor-

mais, e pode que un non se dea reme-

te, botóuselle ó pescozo, tentando de

xido entre tanta tela.

lamberlle a cara e poñerlle os cascos

¿Non

sabed~s

o que lle pasou á bu-

nos colares.

rra que quixo .volverse cadela? Po is é

O amo ben coidou que se volvera

contárvolo, que tamén a mín mo

tola a sua burra e comenzou a pedir

contaron. Quen mo contou foi o ami-

· axuda con grandes berros. Presentá-

go Esopo.

ronse de contado tódolos mais da casa

Resulta ·que, polo visto, había unha
burra que se sentía moi magoada polas
brinquetas do seu amo cunha cadeliña
que tiña, e da que non se separaba ca-

e medíroítlle as costas á burra antes
de volver a amarrala ben amarrada no
cortello.
Cando

se soupo do conto, e se caeu

se nin pa.ra comer. A burra vía con

. na conta de que a burra· quixera vol-

moito pesar cómo a cadeliña subía por

verse cadela, todos se rían dela e com-

el arriba, ía catarlle a pucha, daba

paraban o caso co de aquel · canteiro

brincos hastra guindárselle na caiada e

que quería alternar cos homes de cen-

mil gatuxadas mais~

cia, porque lle encargara a un decora-

Así que unha noité pensou para si:
"Se. o meu amo mostra tanto _aprecio
por este animaliño tan cativo, ¿canto

dor corenta e cinco metros ·cadrados

mais non.

mo~~rará

por mín se fago

de libros, encuadernados en pel e
cantos dourados, para recubrir as
paredes dun chalet q'ue se construira.

O HABITO DE LER
Xa escomenzou o cu,:-so. Ainda que a teima conto, mentres adormecíamos. De tal xeito, sin
da . lectura ten aparecido nesta páxina de IRI- sabelo, estaban a facer algo que hoxendía os hoMIA unHa morea de veces, ternos que voltar a mes estudosos da educación (os que se· cnaman
ela. E ho-xe irnos botar unha ollada ó noso cami~ pedagogos) teñen por sabio. Os ·no sos cativiños
ño. As veces é unha tentación pensar que os ollos facianse grandes ó escoitalt'f; ainda mais, o .
tempos pasados foron os millores .. Is.o é falso, verme da lectura escomenzaba a roémo-lo miopero algúns de nós tivemos o priyilexio de. ato- . lo. Aquelas páxinas, .aquelas verbas eran unha
par uns país que foron verdadeiros mestres. Eles ventá aberta a un mundo bonito e fantástico. E,
ensináronos que os libros e nós ·podíamos de súpeto, · sentíamonos descubridores dun
mundo cheo de dibuxiños e signos raros: as lechegar a ser bos amigos.
... , ., - .
Cando éramos pequerrecb0s· -tan pequenos tras.
E agora ... agora dá anguria mirar pra eses pique hoxe mirando ós pícaros as suas fazulas seméllanos espellos- as nosas mais e aboas arrola- cariños, os nosos ftllos. Ch,egan a escola e teñen
ban o berce. Sentábanse a carón-de nós, os ollos que adeprender a ler a forza de tempo, repetifitando para elas, e contábanos ou líanqs un cións, e ás veces, riñas e coques. ¿Por qué lles
custa tanto? Porque non saben pra qué lles sirve
aquelo de "la m con la a ma", "'mi mamá me
mima mucho"' . ¡qué trangallada!. As súas cabeciñas non entenden que saber ler e moi importante para o dia de mañán. ¿Qué é eso do "día
de mañán"?. Os nenas, como as flores, viven
hoxe, so os maiores falan pros demais do "día
de mañán".
·
O remate de moitas horas e esforzos de nenas, pais e mestres, os pícaros acaban por adeprender algo ... con disgusto. Chegan a interpretar ~s letras, pero no futuro non gostarán dos libros, nin moito menos dos xomais; o máis espelido saberá que un tal Maradona esmagou o
calcaño ... Calquera lectura será para eles un castigo' non terán mais que o necesario para saber
do censo ou do médico. Ademais ... terán ó secretario para amaña-los seus trafegos nas oficinas da vila.
Dende pequenos, irnos creando adultos desinformados, que non saben do mundo mais que
unha miguiña pola televisión ou polos viciños.
Irnos creando nenos que non acadarán nin tan
~iquera o Graduado ¡Se ata lles parece un trunfo se atopar nas mans co certificado da escolaridade!. E todo porque len con dificultade, ou ainda lendo de corrido fano sen interés, pois na maior parte das veces non entenden o que alí se dí.
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Xa foi a Romaxe; agora
ternos preparado o grao
pra sementar unha nova
no fugar de Xitimbao.

O monte A /oía xa queda
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Moi perta de Compostela,
é unha fermosa paraxe
- cancel/o de Pontevea. axeitada prá Romaxe. ·

A"toparse cada ano
irimegos de Ga/icia
tén un algo de mirage
e un moito de !edicia.

~~

Un recanto engaio/ante
todo cheo de fervenzas;
o r/o U/la fará eco
ás nosas galegas crenzas.

ll

~~
?l

~~

n

ll

n
ll

~~
~~

na nasa cristiá historia
que pra nós a/nda é promesa,
prós nasos netos, memoria.

. Por iso, meus irimegos,
hoxe de novo re!embro:
deica ó ano en Xirimbao,
d/a oito de setembro.
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AFAL~ é CAMiND
Que renazamos galegos
O que obedeza á súa conciencia, para que non pereza
víctima .dun pecado de omisión, cómpre que renaza galego. Se eu no11 comprendo
isto, non ·merezo ser gal ego e
· parezo algo parvo. ··
Coino ves, os verbos que
rematan en -cer (menos "fa-

cer" e mallos seus derivados)
son regulares, non coma en
castelán,que de "parecer" sae
"parezco" e non "parezo").
O mesmo sucede cos verbos
rematados en -cir (menos
"dicir" e os seus derivados).
Así:
Se traduzo do castelán ó

galego, é necesario que me
conduza con tino, porque se
non traducín ben ( ¡ollo: non
se di "trad uxen", que é castelanismo !) , entón non luzo
os meus coñecementos, é dicir, non loce (e aquí hai alternancia vocálica, xa o sabes)
o que coñezo e, polo mesmo,
produzo mala impresión.
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