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A :MILI E OS CAMIÑOS PARA A PAZ
Desde o día primeiro de outubro e ata
1074.
o último de decembro, os mozos nadas
O goberno podería informar de paso
entre o 1 de setembro de 1968 e o 31 de
que en 1985, o Estado español dedicou
decembro do 1969 teñen a abriga de
a gastos militares 955. 946 millóns de pealistarse para o servicio militar no gosetas. Saber isa, como saber que no
berno militar da súa provincia.
mundo o peso da producción de explosiAta agora eran chamados polo mesmo
vos chegou a superar o peso da producexército ou polos axunta'mentos. Desde
ción de alimentos e de que cada hora
agora terán que tomar eles a iniciativa de
estanse a gastar no mundo 16. 000 miapuntarse pois do contrario perderá todo
1/óns de pesetas, poderá axudar a que
dereito a solicitar prórroga, non poderá
moitos mozos formen a propia opinión
ser declarado excedente de cupo nin
sobre a maneira como o Estado organiza
presentar outro tipo de alegacións.
hoxe a defensa, sobre o significado da
O ministerio de Defensa anuncia unha carreira armamentista e se poidan,
campaña publicitaria para dar a coñecer cando menos, prantexar a posibilidade
este cambio e esta abriga.
da obxección de conciencia ó servicio de
Sería de desexar e sería xusto que armas.
nesa campaña informase tamén ós ma-·
Eso ten especial actualidade estes
zas da posibilidade legal que teñen de día~: O día 27 reúnen~e en Asís (Italia),
manifestarse como obxectores de . a c1dade de San Francisco, o santo pacíconciencia, é dicir de negarse a facer o fico e pacificador, importantes dirixenservicio militar cambiandoo por outro de tes espirituais de diferentes relixións,
o Papa, o Dalai-Lama, e líderes do xutipo civil, tal como o recoñece a lei que
aprobou o Parlamento español o 26 de
daismo, do Islam, do Budismo e doutras
decembro de 1984. Para isa cómpre esrelixións orientais, nunha xornada de
cribir un ha instancia ó Canse/lo Nacional oración pala paz.
dous meses antes de incorporarse ó
Hai poucos días, en Reikiavik, Reaexército. Para máis información, escri- gan e Gorbachov, intentaron poñerse
bide a Coruña apartado de Correos de acordo oara un entendemento aue

taiga avanzar a paz no mundo por medio
de progresivas medidas de desarme.
Pero non chegaron a tal acordo pota obstinación de Reagan en seguir adiante co
proyecto da "Guerra das Galaxias" ou
Plan de defensa estratéxica contra misiles. "-¿Para qué o quere se non vai haber misiles?" preguntou Gorbachov,
tras propoñer a reducción do 50% do
armamento. " -Por si acaso" contestou1/e cínicamente Reagan.
Son dúas iniciativas esperanzadoras
que nos tan lembrar aque/as palabras do
Papa Paulo VI, na súa encíclica Popu/a rum Progressio: "Alégranos saber que
en certas nacións, o servicio militar pode
trocarse en parte por un servicio civil.
Bendicimos estas iniciativas e a boa vontade dos que as secundan (. ..)pero compría ir máis lonxe : no Congreso Eucarístico de Bambai pedíamos ós gobernan·tes a constitución dun gran fondo mundial alimentado con unha parte dos gastos militares que permitise axudar ós
máis desherdados. lsto que val para a
Jaita inmediata contra da miseria, val tamén para promover o desenrolo dos pobos" (Popularum Prograssio) .
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O día 15 deste mes de outono cerrouse o plazo dun mes
para solicita-las axudas que a medías entre o goberno español e o Mercado Común concederon ós labregos de zona
de montaña. Esas axudas, como se sabe, terán un tope de
6. 000 ptas. por cabeza de gando maior. Ese tope púxoo o
goberno español, porque a C. E. E. estaba dísposta a chegar
ás 14. 000 pts. por cabeza. Ademaís o estado español só
asignou 1. 500 millóns de pesetas para esto, cartos que non
chegan a nada. ¿Que se fará cando non cheguen?.

; PAPÁir ... ¿l'iA GUERRA.FRIA oisPARAN CON NEVn

.... ,.

i SI, MOnE .... 1ENA ~
QJdRA
CON CA~LLETAS!

sudA

Ante estas axudas coidamos que non se debe desconfiar
de que sexan unha trampa para logo pincharnos máis por
outro lado. Hai labregos que non fíxeron a solícítude por
este medo. Tamén é ocasión de se ír afacendo a declarar
sempre conforme á verdade en terras e gando.
A desconfianza fundamental que haí que ter ante axudas
deste tipo é a de que teñen tódalas trazas de ser unha
verdadeira esmola (limosna). Por un lado a entrada no
Mercado Común trouxo e traerá moitos perxuicios para o
80% dos Jabregos galegos. Tódolos políticos están de
acordo nesto. Por outra banda dáselles este bocadiño para
que se síntan contentos e agradecidos. Pero, ¿que significarán esas 20, 30 ou, no mellar dos casos, esas 100 e
poucas mil pesetas ante o baíxón que sufriron os precios da
carne en todo este ano, ante o asunto das cuotas á producción do leite que se poñerán na campaña do ano seguinte?
Botando contas -e é necesario bota/as-, o perxuicio é moito
máis grande co beneficio.
Para valora-lo que significa para a súa economía o ingreso no Mercado Común, o labrego galego deberá estar
moi atento, non a estas axudíñas de ocasión -que hai que
aproveítar, por suposto", senón á política agraria do Mercado Común, do estado español e da Xunta de Galícía. Aí é
onde se xoga o presente e o futuro do labrego. E nesto é
onde os Jabregos, eses pequenos labregos que son maíoría
en Galícía, seguen a ser marxínados, desatendidos e condenados á desaparición. Así de claro.

A CAZA, xunto cos cogumelos, entreteñen a moita
xente da nasa terra nesta tempada do ano ... A caza
escomenza neste domingo, e centos de miles de·escopetas percuran unha presa ... Xoves, domingos e festivos son as xornadas legais para á caza. Botamos de
menos que ós cazadores non selles esixa unha preparación axeitada para a conservación do naso medio,
pois danse moitos estragos ... Para coñecer a lexislación galega neste campo podedes consultar o Diario
Oficial de Galicia (DOG) de 18 de agosto.
O REMATE DO EXB, QUE? é unha pregunta de todolos días ... Mestres, pais e nenas ... , teñen un libro con
este nome, que ven de tirar a rúa o Concello de Santiago . Para coñecelas distintas posibilidades educativas ternos abondosa información neste libriño, que
vale máis alá das lindes do concello de Santiago.
O VINTE POR CENTO PARA CULTURA (11%para deportes e 9% para cultura en xeral , máis ou menos ... ) é o
que ven adicando o Concello de Fene a este menester.
Cando as eleccións municipais " xa comen o coco" a
moitos políticos compre botar un ha ollada ós concellos
que funcionan , ou facer unha visita a este lugar de
Ferrolterra, para ver as instalacións deportivas das dis-

tintas parroquias, ou a emisora, o museu, o xornal
locais.
A NOSA MUSICA segue chamando máis alá de Pedrafita ... O grupo Milladoiro foij o que fixo a banda
sonora da película que levóu Ó primeiro premio do
Festival de San Sebastián, "La rrlitad del cielo" de Gutiérrez Aragón, que agora estáse a estrenar en moitas
cidad~s galegas. Non é a primeira vez que Milladoiro faí
música para películas, lembrade entres outras, "Os gozos e as sombras".
A INTEGRACION DOS MINUSVÁLIDOS é unha teima
da nosa socie.dade, máis o movimento demostrase andando, e asi o entendéu o Concello de Vilagarcía, que
ten organizados dous cursiños de formación profesional ocupacional para minusvalidos fisicos . Algo que
poden facer todolos concellos sí estudan a Lei de Réxime local ou o Real decreto 383/1984. Os concellos
representan a política máis a carón naso, e as veces
non é doado descubrir unha adicación minima ós cidadáns, e sabor de todo ós máis marxinados.
A LEI DA FUNCION PÚBRICA é unha das leis máis
arriscadas que van pasar polo Parlamento galega nestes días. Pouco poderán facer os diputados nacionalístas ante unha lei que ten que depender das normas de
Madrid, así no emprego da nasa lingua, onde a Administración do PSOE é moi reácia ... Onde quedan as
promesas electoralístas deste partido cándo nas últimas eleccións prometía un meirande respeto e uso do
noso idioma?
O PELIGRO NUCLEAR xa está servido ... A última
mostra foí o fundimento dun submariño soviético. Antes foron a explosión do Challenger e da central nuclear de Chernobil. Un terrorísmo internacional que
non semella preocupar ós grandes, e que están arriscando a todo o mundo. Un político USA viña de adiantar
que o setenta e cinco por cento dos misís colocados
nos submariños despois dos anos sesenta tiñan un
defecto ... , e para vivir tranquilos.

IRIMIA- 3
Manolo Regal
Ramón D. Raña

O SEÑOR NON QUERE SANTOS
Non queres santos, Señor
os perfectos non teñen sitio na túa casa,
nin tampouco os máis seguros de si mesmos.
Os que desprecian ós demais por pecadores.
non saben nada de ti.
Na túa casa abondan os pecadores,
os falsarios, os ladróns,
os adúlteros, os medosos,
os enfermos e os eivados.

O teu comedor está sempre cheo desta xente,
entre os que eu tamén me canto,
para tarta/os ca pan do teu perdón
e co viña da túa liberación.

O teu lado ser pecador non é pecado.
O teu lado os pecados non pesan,
non son unha carga dura
que impidan camiñar alegremente.
Oouche gracias, Señor,
porque son un pecador;
porque gracias ó meu pecado de cada día
podo sentir cada día tamén
a forza da túa misericordia
que me perdoa e me cura.

Domingo 30º do tempo ordinario

PARABOLA DO FARISEU E O
RECAUDADOR
Propuxo Xesús tamén esta parábola, dirixíndose a uns que estaban moi seguros de si mesmos, créndose perfectos ~ despreciando ós
demais:
- Dous homes subiron ó templo a orar; un era
fariseu e outro recaudador de impostas.

o fariseü , de

pé, oraba para os seus adentros
deste xe ito: "Meu Deus, douche gracias porque
non son coma os demais: ladrón, inxusto e adúl tero; nin coma ese recaudador. Gardo o xexún
dúas veces por semana e pago o dizmo de todo
canto gaño".
O ·recaudador, en troques, manténdose a distancia, non se atrevía nin a levanta-los ollas ó
ceo, senón que se golpeaba o peito dicindo:
"Meu Deus, ten compaixón de min , que son un
pecador".
Asegúrovos que este baixou reconciliado con
Deus para a súa casa, mentres o outro non. Porque todo o que se enaltece será rebaixado, e todo
o que se rebaixe será enaltecido .
(Lucas 18,9-14)

RETRATO DO FARISEO

É soberbio. Sitúase sempre por riba dos de- ~
máis, a q~n mira como "pobres homes;', des- ,:
graciadiño~ infelices... "Ten a alma inchada"· ·
precisamente por crerse segura na súa xusticia e
santidade. Síntese perfecto e mellor ca naide.
É inhumano. Sempre xulga dende o trono; endexamais se pon, antes de xulgar ás personas,
na situación daqueles a quen enxuicia. Non selle
ocurre pensar que tamén el está feito de terra, e
que é propio dos seres humanos realiza-la súa
perfección na camiñar de cada día, caendo Q
levantándose. ·

É legalista. Para el o que conta é o escrito na lei,
a letra morta, non a persona concreta. Non é
capaz de ver máis aló da norma e do establecido.
Mide a todos polo mesmo rasefro poñéndolles
enriba os artigos da lei. O que non dá a medida
debe ser condenado.
Óteu lado ser pecador non é pecado
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"ACOMPANAR OS POBRES"
Quen o ve camiñar pola rúa pode advertir sen
dificultade, que o home que se lle cruza é unha mistura paisano galega e visitante americano. Niqui por
baixo da "americana", ro upas f/oxas, colores sen a
harmonía á que ~stamos afeitas. Algo se lle tiña que
pegar a Manuel. Crego nativo de Taboi - Outeiro de
Rei (Lugo) e que desde o ano 65 virou cara o mar

buscando as américas. Ocasionalmente regresa delas para visitar ós seus. Pero nunca trae consigo a
"fortuna", porque tampouco a quixo ir buscar. A cruz
e a xente son os tesauros máis valiosos que Manuel
Bodenlle atopou no seu particular "descubrímento"
de américa.

- Cando tiñas 27 anos colliches rumbo para América Latina. ¿Por que?.

DOCUMENTACION

- Levaba un ano de cura en Cereixedo (Cervantes).
Sentín a chamada do Señor para trabal lar no "Terceiro
Mundo " . Estiven preparándome dous anos. En xuño do
65 arrinquei para aló.

- América é grande abondo. ¿Cal foi o teu lugar de
aterrizaxe?.
-

Republica Dominicana

- País enclavado nUnha illa que comparte co
seu viciño Haití. A illa sitúase no mar Caribe. Entre Cuba e Porto Rico.

Colombia. Do 65 ata o 72. De aí en diante fun parar

á República Dominicana. Andiven tamén por outros
países anque soamente para facer cursiños ou acudir a
encontros: Ecuador, Brasil, Nicaragua.

- ¿Que fas na República Dominicana?.
- Actualmente levo unha parroquia dun barrio marxinado da capital. O barrio chámase " Gualey" . Alí vivimos unhas 20.000 persoas . Somos parte dos 700.000
pobres que arrodean a cidade. Varias das parroquias
deste cinturón traballamos xuntas nun proxecto: Evanxelización para barrios marxinados por medio das comunidades eclesiais de base .

- ¿A que lle chamas ti Comunidades eclesiais de
base?.
- Son grupos de 5 ata 20 persoas. Todos do barrio.
Veciños de casa ou rúa. Cada 7 ou 15 días xúntanse a
falar das necesidades da xente coa que viven, buscan
de axudarse ; as veces toca facer, outras presentar reclamacións. Van así conformando unha irmandade. A
palabra de Deus alenta o seu quefacer. Biblia e oración
son duas pezas fundamentais deste armazón.

- ¿Son moitos?
·- Na miña parroquia hai 300 comunidades aproximadamente. A verdade é que somos bastante xente en
movemento.

- Ó teu modo de ver, ¿cal soh as tarefas máis
urxentes?
- Acompañar ós pobres.

-¿Comodis?
- Acompañar ós pobres. ~ dicir, facelos protagonis-

O barrio chámase "Gualey". Alí vivimos
unhas 20.000 persoas. Somos parte
dos 700. 000 pobres que arrodean a cidade.

- Antiga colonia española. Obtivo a independencia no 1865
-

Extensión: 48.442 km. cadrados.

-

Habitantes: 5.000.000 aproximadamente.

-

Idioma oficial: O castelán

- Sistema democrático de goberno anque con
graves irregularidades.
- Forte dependencia política e económica dos
EE.UU. Na curta historia Dominicana os EE .UU .
fixeron dúas intervencións militares e mantiveron
un control aduaneiro estricto por espacio de 35
anos. A derradeira intervención sucedeu no 1965
polo temor a que acontecera un cambio
revolucionario.
- Notorio peso do rural (45% da poboación). O
75% das exportacións son de productos agrícolas. (café, tabaco, cacao, azucre).
- O 83% do total das exportacións son absorvidas por EE.UU. España é o seu 3.º cliente.
- Actualmente estase potenciando a industria
do turismo.
- Altísima tasa de paro (30%), baixos salarios,
graves diferencias sociais.
(Pasa a pax. seguinte)
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(Ven da pax. anterior)

tas, dones da súa propia historia. Primeiro que abran os ellos e reparen en
como é a vida que levan e por que é
así. Despois, que se organizen para ir
cambiando de condición. Finalmente, que a FE celebrada e festexada en comunidade lles sirva de tacho para alumea...fo seu empeño.
Manuel tala acentuando as palabras.
Subindo e baixando o tono. Xesticu/ando. O paro/ar deste "home de Deus"
é vivo, · ocurrente. Sánamente irónico.
Sabe buscarche as va/tas de vez. Ten un
discurrir rápido. Con todo, a súa presencia é amable, tranquila. O corazón e o
carpo levan as mesmas dimensións: son
grandes dabondo. Ambo/os dous acarreárono para ató.

- ¿Que necesidades ten a República Dominicana?
- ¿Por onde queres que empece?.
Comida, saúde, vivenda, educación ...
Froito dunha mala administración e
do saqueo e roubo que lle tan os países ricos. Padecemos dos males que
lle son comunes ó. resto dos países
latinoamericanos e do Terceiro
Mundo.

Primeiro que abran os o/los
e reparen en como é
a vida que levan e por que

Advírtolle a Manuel que a conversa se
nos está indo moito cara o tema relixioso. Non é soamente cuestión de que
o entrevistado sexa cura. América Latina
é un mundo en permanente cambio. Sociedades sometidas a tensións moi fortes e nas que o problema relixioso xoga
un papel definitivo. A palabra de Manuel
deixao ver con claridade. O fío do diálogo
lévanos agora a talar do mar Caribe, do
clima, dos trabal/os da xente, da familia,
das outras illas, de Cuba ...

- ¿Qué m~ dis de Cuba?
- Algo poido dicir. Non moito.
Manolo Bodenlle, cura
galega na República Dominicana

Para o meu ver, os cristiáns que
tratan de dar unha resposta ós problemas acadan un número significativo. Pero é preciso acertar co cami ño. Penso que a vida, a práctica de
Xesús, é o tal: un servicio sen condicións a prol dos intereses dos pobres,
solidariedade con eles e unha fidelidade a Deus que axude a manterse no
compromiso. Claro que non todos o
entenden así.

- ¿É relixiosa a xente?
- Sí, en todo o continente.Anqueé
unha relixiosidade moi peculiar. Diferente da de occidente, Europa. Na FE
que profesan hai grandes valores
evanxélicos, liberadores. Hai que Pº:tencialos e ó tempo axudar a que esa
FE sexa cada vez de máis convencimento. Que sexa menos un producto
social ou de costumes.

é así. Despois que se
organizen para ir cambiando
de condición.
Hai que andar amado.
Non comete-lo erro
- ¿E que solución lle ves?
- A solución ten que nacer de entre QS pobres e necesitados. Hai que
irse organizando, esixindo e reclamando dereitos e ó mesmo tempo capacitarse para poder crear un modelo
de sociedade diferente. Aquela na
que os bés de todos sexan aproveitados por todos. Non hai outro camiño.

-A lgrexa, en xeral, ¿fai algo?
Por desgracia, non todos na
lgrexa estamos dispostos a buscar as
solucións axeitadas. Nin a botar unha
man.

A obra aínda é imperfecta
e queda moito para
remata/a ben. Pero seguen
mantendo a liña de camiñar
a pro/ dos intereses dos
menos favorecidos; levan o
rumbo dunha nova sociedade
máis igualitaria e humana

de despreciar ou
arrumbar valores, formas,
expresións propias das súas
culturas; anque para nós
teñan difícil entendemento
Pero neste terreo hai que andar
amado. Non comete-lo erro de despreciar ou arrumbar valores, formas,
expresións propias das súas culturas;
anque para nós teñan difícil
entendemento.

- ¿Estiveches nela?
- Sí, hai causa de 4 anos.
-¿Equé?
- É un país que, con grandes dificultad.es, está tratando de sacudí-lo
xugo que o oprimía. Miran de quitar
adiante outra forma de sociedade. A
obra aínda é imperfecta e queda
moito para rematala ben. Pero seguen mantendo a liña de camiñar a
prol dos intereses dos menos favorecidos; levan o rumbo dunha nova sociedade máis igualitaria e humana.
- ¿E Nicaragua?
- A experiencia de Nicaragua é fermosa. Pero non a deixan medrar. Se
puxeran tanto empeño en axudala
como agora o poñen en fendela, asistiríamos a un fenómeno totalmente
anovador. Sería unha porta aberta á
esperanza para tódolos países do
terceiro mundo.
Cando o lector chegue a este punto,
xa as augas galegas e frías cambiaron de
nome e de temperatura para Manolo Bodenlle. Xa se chamarán Caribe e o sol as
trocará momas. O paisano galega, o cura
de Taboi, o Suscriptor Galega - Dominicana-de IRIMIA, estará na República Dominicana . ¡Boa viaxe!
Xosé Lois Vilar
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As piscifactorias familiares
A cousa ven de vello

Coñécese xa desde moi antiguo (antes da época romana) que
os homes tiñan balsas con peixes, onde l les daban de comer
para engordalos.
En España as primeiras piscifactorías industriais empezaron a
facerse nos anos 60. Foi tamén
por estas datas cando se cambio u
o sistema de alimentación pasando de mante-las troitas con
restos de peixes e carnes, a facelo
con pensos compostos como se
de granxas de galiñas, coellos ou
parcos se tratase.
Galicia ten tódalas condicións
de clima e auga para a instalación
de piscifactorias. Pero non son o
tipo das grandes piscifactorías de
cemento con grandes inversións
o que nos interesa neste
momento.

Hai en Galicia
miles de regatos pequenos
e pequenos muiños
moi aptos para instalar

Hai en Galicia miles de regatos
pequenos e pequenos muiños
que na actualidade están parados
e sen aproveitar os que son real-·
mente recuperables para instalar
neles piscifactorías de tipo
familiar.
Este tipo de piscifactorías precisa na maioria dos casos de pequenas inversións, pois simplemente poñendo unhas reixiñas
nos canles do muiño para que
non escapen, pódense engordar
troitas sen ningunha obra de cemento. O can le pode ser de terra
sen dificultade. Os resultados nas
experiencias que se fixeron na
zona de Ribadeo foron moi bos,
se ben requírese unha tecnoloxía
que coa práctica e estudiando
algo vaise aprendendo.

Cómofacelo

Pódese empezar mercando
troitas pequenas (alevins) nalgunha piscifactoría xa existente.

piscifactorias familiares

Normalmente mércase da 4 ou 5
centímetros de longo, que pasan
ás bolsas preparadas onde se alimentan a base de penso composto ata que pasados uns 4 ou 5
meses cheguen o tamaño comerciar de 100 ou 125 gramos por
troita.
Unha vez que xa dominemos a
técnica de engorde podemos pasar a mercar ovos de troita e "incuvalos" · na nasa piscifactoría.
Para isto cómpre outro tipo de
instalacións, pero tamén poden
facerse, de forma barata, de madeira. Como para isto hai que ter
un local cerrado, son moi apropiados os vellos muiños que en
moitos casos teñen sitio abando
para poder instalar nél as cubas e
as bandexas para que nazan aí as

troitas.
Por outra banda, os coidados
que se requiren non son demasiados; soamente ir sacando os ovos
non fecundados ou mortos e dar
algún tratamento periódico de
desinfección ás augas.

Outro paso máis

Se seguimos avanzando en tecnoloxía e ternos bos resultados,
podemos chegar ó terceiro nivel
que sería a producción de ovos e
a fecundación. Deixando uns bos
reproductores e na sua época
(outubro-novembro) facerlles extracción dos ovos ás femias o sé(Pasa a px. seguinte)

IRIMIA-7

O CAMPO
men ós machos, fecunda-los ovos e esperar a que nazan os alevins.
lsto non é difícil; son cousas ás que o
piscicultor ten que ir aprendendo pouco
a pouco.

Aspectos legais

Por outra banda está o problema de
autorizacións e legalización destas
piscifactorías.

Balsas da piscifa ctoria no canal do muiño

As necesarias son as seguintes:
- A autorización dunha piscifactoría
familiar para autoconsumo (que non
pode vende-las troitas) é relativamente
sinxela. Só ·cómpre solicítalo por medio
dunha instancia na Xefatura Provincial
de conservación do Medio Ambiente
Natural.
- Se queremo-la autorización para
vender, é máis complicado, pois hai que
facer un proxecto para presentar na Xefatura antedita e mais na Confederación Hidrográfica correspondente, que son os
que teñen que autoriza-lo cambio de ·
auga do muiño para unha piscifactoría ou
a construcción dunha nova presa para a.
piscifactoría.

Revisando os ovos das troitas nas bandexas de madeira

ALGUNS NUMEROS
Ingresos

Venta c;ie 80.000 troitas de 125 grs. a 600 ptas./kgr.: 6.000.000
ptas.

Comercialización

Consumo de penso
Calculando un índice de conversión de 1,4; o consumo de
penso por troita será:
125 x 1,4-175 gramos

Problemas de comercialización de momento non hai, dado o pequeno número
destas instalacións familiares que existen; normalmente véndense entre os veciños, a bares e restaurantes próximos, e
nalgúns casos a propios pescadores que
logo presumen de ter pescado unhas
boas troitas.
·
No futuro, se o número fose en aumento, te rían que pensar en agruparse
para facer cooperativas ou calquera outro tipo de sociedade de comercializac ión , que compitan coas multinacionais,
que na maioria dos casos están detrás
das grandes piscifactorías industriais.
Lorenzo Molejón

Gastos variables
Penso: 175 grs. x 100.000 x 80 ptas. - 1.400.000 ptas.
100.000 ovos a 2,15 ptas - 215.000 ptas.
Medicamentos e veterinario : 100.000 ptas.
TOTAL: 1.400.000 ptas + 215.000 ptas + 100.000 ptas - 1. 715.000
ptas.
Gastos fixos
Amortización de construccións (20 anos) : 62.900 ptas.
Amortización doutros materiais metálicos (10 anos) : 4.000 ptas .
Amortización materiais madeira e plástico (5 anos) : 99.000 ptas.
Intereses préstamo (media) : 112.495 ptas.
TOTAL: 62.900 ptas + 4.000 ptas + 99.000 ptas + 11 2.495 ptas 278.395 ptas.

,

Marxen bruto
6.000.000 ptas - 1.715.000 pt as - 4.285.000 ptas.
Marxen neto
4.285.000 ptas. - 278.395 ptas - 4.006.605 ptas.
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Castelao Sempre
"COUSAS DA VIDA" (1)
Baixo este título comenzou a publicar
Castelao en 1922, no xornal Galicia de
Vigo , unha serie de debuxos que sen dúbida chegarian a ser o mais popular que
saliu do lápiz donoso artista. Esta colaboración que iba na portada do devandito
xornal , desaparecido este, pasaría logo a
El Faro de Vigo e a out ros xornais galegas.
Pronto acadaria unha popularidade tal
que chegou a convertirse endito popular
a frase : " Sonche cousas da vida , por Castelao", cando acontecia un suceso que
chamara a atención . Unha excelente escolma destes debuxos (publicados entre
os anos 20 e 30) verían de novo a luz pública en seis tomos editados por Galaxia
co mesmo título entre os anos 1968-71.
Estes debuxos con pe maniféstanos,
ademais dun gran artista, un agudo esculcador da realidade psicosocial e políticoeconómica do seu tempo e ainda da xenuina alma galega de sempre. Os debuxos, de simplísimas liñas algunhas veces ,
de cuidado traballo de pluma outras, e de
buscado contraste de clarooscuro neutras láminas, expresan a altura da arte de
Castelao: un artista versátil que dominaba
o debuxo, ó tempo que era un gran carica-

guesia en xeral , por outra. Ou sexa, o
mundo da cultura popular e o mundo da
cultura " ilustrada", son os dous campos
que aparecen reflexados nestas láminas,
anque con fronteiras non demasiado remarcadas. Polo regular os primeiros talan
galego e os segundos castelán , estes son
os ricos e aqueles os pobres. A hostilidade
mutua é unha constante de ambos
grupos.
Esta é a obra cume do humorismo de
Castelao, un humorismo que, anque seipa
sacarnos ó sorriso mais dunha vez , non é
o chiste gratuito, senon a expresión da
mais xeñuina faciana de Galicia, que fai
vibrar as cordas da nosa sensibilidade e
nos move á ternura.
turista, de certeiros e sobrios trazos .
Como esculcador da realidade cotiá, · Pero deixemos talar a estes debuxos,
Castelao sabe ollala e analizala con agu esta semán so cunha mostra que mani deza crítica, fora dos tópicos que privaban _ festa a clara toma de postura de Castelao a
no debuxo humorístico do seu tempo . Lafavor dos que menos poden . A semán que
bregos e mariñeiros (menos os obreiros) , ven deixaremos talar mais ós debuxos.
por unha banda; a xente da vila, os profeVictorino Pérez Prieto
sionais liberais, os empregados e a bur-

-------------- --------------------------- ---------------------X
FICHAS DE NATUREZA- O Falcón Abelleiro
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¿300 millóns de pesetas ou un cambio de horario?
Esta foi a alternativa que se lle presentóu á Xunta de Galicia ante o novo
curso académico: se unificasen o
transporte escolar para dous centros
de ensino, supoñería un aforro á Consellería de Educación de máis de 300
millóns de pesetas, e ante a sorpresa
e indignación de moitos ensinantes e
país de alumnos, o 17 de setembro e
sin consulta previa, notitícase o novo
horario que terá vixencia para todo o
curso: adiantar media hora para uns
centros e retrasala para outros. Ante
estas medidas tomadas unilateralmente pola administración, cun total
descoñecemento da realidade, queremos facer pública a nosa protesta
polos perxuicios que ocasionan ós
principais protagonistas da educación, OS NENOS.
Unha meirande parte dos alumnos
en idades comprendidas entre os 5 e
14 anos, teñen que erguerse ás 7 da
mañá, facer a pe un percorrido de 2
kilómetros, as veces con linternas, e
en condicións climáticas duras, para

despois continuar a viaxe en autobús,
para algúns unha hora máis.
¿Pode un neno nestas condicións
ter rendimento nas aulas? ¿Son estas
as facilidades para erradicar o fracaso escolar? .

Sabemos que xurdiron desde distintos lugares de Galicia, ata chegar a
boicotear por parte dos país dos
alumnos do C.P. Virxe da Cela de
Montero, os autocares que tiñan que
levar ós seus tillos ó colexio, obligándolles a efectuar a saída á mesma
hora do curso pasado.
¿E quén tala por tantos outros país
afectados que non se atreven a dar
pasos polo aillamento en que viven e
o medo a que se rían deles?.
Ante o silencio da administración ,
pedimos ós responsables destas medidas, que se acheguen ós lugares
concretos para talar coas persoas interesadas, vexan o estado de moitas
das pistas e se busquen unhas solucións máis xustas para todos.

Os pais impediron a subida dos nenas ós
autobuses ata momentos antes de sair

A.M.L. As Pontes

X---------------------------------------.-------------------A.- DATOS XERAIS
De característ'icas moi semellantes ás do buxato,
tanto no peso coma na envergadura, esta rapiña,
(incansable planeadora) , é motivo de infinidade de
erras nas observacións do campo, debido á facilidade coa que se pode confundir co anterior.
No debuxo da ficha, tomado do natural , poden
ollarse as particularidades anatómicas desta
especie:
- De tamaño bastante máis có dun corvo .
- Pausado , mantén unha posición tendendo á
horizontal.
- Pescozo aparente, con cabeza que fai lemt1rala dunha pomba.
- Carece de pelos ou bigotes no peteiro.
- Olio gris nos inmaduros e marelo nos adultos ,
con ausencia de cella saínte.
- Uñas de escasa curvatura, de punta negra e
base azul.
- Silueta en vóo con cauda alongada e ás que se
estreitan na unión co corpo .
Fai o niño nas árbores, onde pon de 1 a 3 ovos,
que choca en 30-35 días.
As variantes que escoitamos da súa voz son :
¡lliiiii...! lastimeiro e un iKeeek!, ¡Keeek!, cando se
alpori za.

cie en Galicia, xa levamos rehabilitados dous exemplares nacidos preto de Ourense e un terceiro no
norte de Portugal. lsto ven corrobora-lo que xa se
dixo máis arriba: que resulta moi doado confuhdilo
cos buxatos.

o

D.- ACTIVIDADES
1. - Repasa mentalmente as características anatómicas do falcón abelleiro que o poidan diferenciar do
buxato.
2. - Contrasta nos debuxos das fichas esas
diferencias.
3. - ¿Cal destas tres patas será a do falcón abelleiro?.

4. - Deduce calé a silueta do falcón abelleiro.

B.- TECNICAS DE CAZ.A
Valéndose das uñas, escala na terra, capturando
todo tipo de insectos ; cando descobre un niño de
avespas ou abellas, antes de comelas, triscalle-lo
aguillón . Tam én pode consumir vexetais.
C.- ANECDOTARIO
Anque nas guías publicadas non figura esta espe-

o
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A NOSA HISTORIA

Unha de romanos
Fai uns días estiven en Lugo. A cidade semellaba un
laberinto entre as obras que obligan a desvía-lo tráfico
dunhas rúas para outras e agora coas festas do San
Froilán, as dificultades foron ainda máis. A min sempre
me chamou a atención que entre tanto bulicio a muralla, a vella muralla romana.. permanece coma unha testemuña sjlenciosa que de cando en vez, como se non
risistira tañto ruído, tanta vibración, deíxase caer por
algún lado para chamala nosa atención e lembrarnos
un pasado que por formar parte da NOSA HISTORIA
ternos que coñecer e cuidar entre todos.
Paseando pola muralla veñen á mente feitos de fai
moitos, moitos anos cando os romanos chegaron á
nosa terra.

Os primeiros contactos

No ano 137 a. de C. Décimo Xuño Bruto fixo unha
operación de castigo contra os callaicos, un pobo do
sur da actual Galicia que se adicaba ó pillaxe no área
lusitana conquistada polos romanos.
Décimo Xuño Bruto avanzou pola costa e chegou a
cruza-lo Miño, pero as súas campañas non significaron
a conquista de Galicia e o asentamento permanente
dos romanos neste territorio. O que sucedeu é que os
romanos darán o · nome deste pobo co que tiveron o
primeiro contacto a tódala rexión noroeste da Península Ibérica que será a Gallaecia romana.
Haberá novas expedicións militares: as de Craso nos
anos 96-94 a. de Xto., a de Perpena no 74 e a de Xulio
César no ano 62 a. de Xto. que chegou polo mar ata
Brigantium. Todas estas campañas non tiñan como
obxectivo o conquistar e pacificar a Gallaecia, senón
obter riquezas minerais.

A vibración e a contaminación dos coches, fixeron na muralla de
Lugo o que non conseguiron 2.000 anos de vellez.

A conquista

No ano 29 a. de C. Augusto inicia as chamadas Guerras Cántabras co fin de pacificar totalmente a Penín- ·
sula Ibérica. O que pretendía Augusto.era que os pobos
do norte da Península entre os que se atopaban os
galaicos non fixesen máis incursións de pillaxe nos
ricos pobos da Meseta adicados a agricultura.
Os romanos estableceron tres campamentos que rodeaban a zona e un sistema para pecha-las saídas principais, ademáis non situaron ningún. campamento no
interior do territorio para non expoñelo a un ataque por
sorpresa. O feíto de que as campañas non rematasen
ata dez anos despois e o despregue militar feíto polos
romanos fan pensar nunha importante resistencia por
parte dos habitantes da Gallaecia.
Unha vez feíta a conquista, os romanos formaron
unidades aux iliares reclutadas entre a poboación local

~

e leváronos moi lonxe do territorio galego a loitar en
zonas de parecidas características xeográficas co fin
de afastar os rapaces aptos para a guerra e evita-las
posibles sublevacións e tamén para aproveita-los seus
coñecementos das prácticas guerrilleiras nesas zonas
onde qs enemigos dos romanos empregaban dito
sistema.
Despois do ano 19 a. de C. Gallaecia intégrase na
provincia da Lusitania e lo.go na da Hispania Citerior,
sen embargo durante moitos anos foi unha zona de
especial vixilancia militar por considera-los seus conquistadores que non era unha rexión pacífica.
De tódolos xeitos comenzaba un longo proceso de
romanización que remataría coa total integración de
Gallaecia na cultura romana. Testemuñas desa cultura
atópanse ó longo da nosa xeografía sendo unha das
máis importantes a muralla lucense antes mencionada
por ser Lucus Augusti, é dicir, Lugo un dos núcleos das
máis importantes da dominación romana. Da romanización e dalgunhas das mais importantes testemuñas
dela talaremos noutra ocasión.
For
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Xosé Chao Rego

¡lncrible! Non o dou crido
O verbo latino "creciere", ó pa-

asimiladas cando, ás veces, vexo

sar ó galega perdeu o O e quedou

algo incrible: que nos deixamos

en "creer"; pero este dobre E, por

levar polas formas castelás co-

un fenómeno fonético que se

rrespondentes. ¿Crestes que non

chama erase (do grego " Krasis" ,

me decataba deste erro? Non dou

concentración dunha vocal con

crido o que ven os meus ollas nin

outra) converteuse nun só E: crer.

o

crerei

por

máis

que

mo

que ti riches abando, é quizais
porque liches algún conto. Eu xa
teño lido máis dun e téñome rido
a m.iúdo, sobre todo cando lía
causas de chiste, que quen le
esas parvadas tan divertidas,
queira ou non rirá a gargallada
limpa.

aseguren.
Por iso talamos de crentes galegos, e eu ben cría ou crin que

O mesmo lles pasa ós verbos ler

estas formas verbais xa estaban

e rir. Por exemplo, se che digo
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Crer, ler, rir, tres conxugacións
que mere.cen a nosa atención cutra vez nesta sección.

A xente anda mal de cartas
e pouco se vai gañando:
o delirio do diñeiro
fai que vivamos soñando.
Hai que ver cada domingo
como medra a clientela
que quenta a imaxinación
arredor da quiniela.
A agora coa esperanza
de quemáis "parné" se cobre
xa se inventou o asunto
de-se-la quiniela dobre.
Sen que de hípica entendan,
como son os tempos malos
á xente dá por xogarlle
ás carreiras ·dos cabalas.
Lotería primitiva,
lotería da de antes,
xente que agarda un milagre
pra viviren tan campantes.
¡Que miseria e que desgracia
ter que depender da sorte
e esperar que soe a frauta
desde o berce ata a marte!
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