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¡Gran éxito da V Romaxe. ele crentes galega$! 
A SEMENTEIRA DAS PRADEIRAS (nas páxilias centrais) 



CATRO MIL ROMEIROS 
Ese parece ser o núm$'o de partici

pantes na Quinta Rom~e de Crentes Ga
legos, anque ·a prensa estimou en máis, 
qué se tivo a . car9n do santuario de San 
Alberte, parroquia de San Breixo, do 
m~icipio. de Parga, Lugo. Foi ~o_ día. 11 
de seteml>ro, como aquí xa se anunciara. · 

. mIMIA séntese moi vencellada a es
tas romaxes porque a nosa Asociacif>n e 
este Semanario· naceron da Primeira Ro
maxe que se celebrou precisamente no 
Pedregal de Irimia, ~a $erra de Meira, 
nun dos nacementos do río Miño. Por iso. 
manifestamos a nosa ledicia de que ~tes 
miles de romeiros seguisen, un ano mais, 
con tanto entuaiasmo. a fetmosísima li
tuntla sobre o tema de· "A falá é camiño" 
e participasen reloúcantes na festa. 
~ Alberte tense naquela comarca 

coma abegoso patrón prós que prénden ó 
falar ou son mudos. Moi contentos todos 
dé saírinos da Jl,omaxe convencidos, sen 
tatexar, da nosa responsabilidade de pro
mover o noso idioma: falar galego ~ re
clamar o seu uso público e oficial; por
que a fala é camiño para que o noso po~ 
bo Qtedre e se faga forte, capaz de decir e -
expresar todo o que leva dentro. · 

IMPORTÁNCIA DAS -ORGANIZACIONS 
- '·oe BASE 

· A Asociación de Veciños "Airiños :de La
go" -ven traballando fortemente pra solucionar 
o problema da -Contaminación; derivado da. ~s
talación da Alúmina na costa lucense ... · As súas 
reivindicacións escotneman a ser mellor atendi
das polas autoridades, e vaise crear unha comi.: 
sión formada -por representantes dos veciños e 
da empresa pra ir .tomarido novas medidas. Polo 
meriós van poñer novos controles pra contami
iiación. ·O ttaballo dos vecmos; despois de lJlQi; 
tos reveses vai fructificando. · . . 

OS D~REITOS DOS EM-IGR~NTES 

Astra agora un emigrante que se natjona
lizaba nun país estranxeiro p_ardía a súa nacio- -
nalidade de aiquí ... A partires de-agora ·gozará 
de dobre nacionalidade, sempre que se xustifi
que que se acoileu á nacionalidade do .país ·es
tranxeiro por .razóns de traballo ... Esta reforma 
da leí española beneficiará a mais dun millón de 
galegos que .tiñan este problema. P~ro os nosos 
emigrantes seguirán tendo problemas pra votar 
nas próximas eleccións, porque as nosas leis aÍl;l
da son moi discriminatorias nrós traballadores. 

CONSELLO GALEG~ _DA PESCA 

Nestes días vaise crear este orgailismo ... 
Somos un país con moitas leis .e oficinas e pou
ca eficacia social... Agardamos que este novo 
centro veña a solµcionar algúns dos problemas 
deste sector da poboación galega astra agora a
bandonado á deriva ... V anse cargar as tintas na 
investigación das especies mariñas e na coordi
nación das cof~ías pesqueiras. 
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ORACION DE DOUS CASADOS 

Eu por ti e ti por min 
recemos xuntos, Manuel, 
recemos cabo daquel 
que, sempre no seu pensamento 
nos tivo xuntos, e atento 
coidou de ámbolos dous, 
con tino o amor regou 
que primeiro xa creara, 
pra que algún día pu id ese 
chegar a onde chegou. 

Eu por ti e ti por min 
recemos, logo, Sof (a, 
que sana é a porfía 
de mante'r o ñume aceso 
no corazón, e non preso 
de tronga/ladas deixar 
que vaia en nada parar 
aq uela nasa promesa 
que non sen algo de présa 
fixemos diante do altar. 

Eu pídolle pra nosoutros, 
Sofía e Manuel, ·casados, 
que sex~mos un pro o outro, 
no entanto no mundo andamos, 
a maior luz e conforto, 
de Deus cumprido regalo. 

Pois eu, home forte e san, 
pídol!e 6 Deus dos ousddo~, 
que en nosoutros; namorados, 
non fnlle de Deus o plan · 
de entregarnos sen reparos 
cunha entrega sen igual. 

Eu muller de menor peza, 
m~ito lle pido a Xesús 
que nos momentos da cruz 
non perdamos a cabeza, 
que cando ruxan os tronos, 

· que cando brúen os ventos, 
anden /onxe os pensomentos 
de esquencernos en soños. 

Domingo 27 ordinario 

t EV ANXELIO SEGUNDO MARCOS (io.:i.t6) 

Achegáronsell~ · algúns fariseus, preguntándolle 
para probalo, se lle está permitido 6 home re-
pudiar á muller. El replicoulles: · 

-¿Que foi o que mandou Moisés? 
Respondéronlle: 
-Moisés petmitiu despedila, dándolle cer-

tificado de divorcio. · ' 
D íxolles Xesús: 
-Tendo en conta a dureza do voso cora

zón, escribiu Moisés para vós esa norma. Pero 
desde o principio da creación, f íxoos varón e 
f emia. Por eso deixará o home ó seu pai e maila 
súa nai, unirase coa súa muller, e serán os dous 
unha soa carne. De xeito que xa non son dous; 
senón unha soa carne. O que Deus xuntou, que 
non o separe o home. 

Xa na casa, os discípulos volveron a pre
guntarlle acerca disto. El d~olles: . 

-O que repudia á súa rituller e casa con 
outra, comete adulterio contra a primeira. E se 
a muller abandona ó seu marido e casa con ou

. tro, comete adulterio. 

·Que teñamos o acerto 
de nos conocer mellor, 

. de dar/le mimo e respeto 
6 naso primeiro amor, 
conforme pasen os d íos, 
so a o/lada do Señor. 

_Que non pechemos as portas · 
da casa e do corazón 
ás persoas que andan ·o.rfas 
privadas de compasión. · 
Que atopen en nós forza, 
o pan, a man, a calor, 
toda a xentiña que Joita 
por unha vida mellor. 

.. 

Que sexamos un pr6 outro, 
e entrambos dous prós demais· 
sino/ do aprecio tan alto 
que nos ten Deus, noso Pal. 



·A SEMENTEIRA 1 
Cada ~ez con :rruiicir.::aecisión; a xente do no"so campo·· est.á adicando _unha_ pfilte i 

· tén unha gran capacidade de pr6dµCión.Jorraxeira .e palo mesmo-de produción: leiteira -e¿ 
: ·. Como non sempre sé tén ;a infonriacióp axeitada: pra· que a ·sementeira de herba-de 

llo que :en tantos-sitias de· Galicfii ·se r~a iiesta· époea.do.oUtono. -~ - : __ _ 
.. \ 

T~P<>s pta sementeira· da. h8rba · 

Son dúas as ·acon,Sellables. A pritnaveta é a· mellor.prá se
menteira de herba en tetras pesadas e lentas; .o inconveniente é · 

. a meirande invasión .de malas herbas ·e os perigos· da seca_ no . 
vran~ 

A sementeir~ de ou~ono, d4 ·~on resultado en terra8 lixei.: 
ras, .e é a úriica poSible se o .terreo foi cultivado anteriormente 
con patacas, ~o, etc. · 

Preparación do terreo e abonadQ. 
• • · ' •I 

Antes da sementeira, o teJ)-eo debe quedar limpo de ma.: 
las herbase restos· do cultivo anterior. Logo, extenderanse 15· 
kilos de cal por cada área (por cada 100 metros cuadrados) en 
teneos lixeiros e 20 no~ pesados. _.Se o cultivo an,terior non le
vou esterco convén aport~ 300 Kg. por área. E mellor aportar 
esterco que purín, pois o purín infecta o chan de nialaS herbas 
cousa que pode ser perigosa cando nace o pastizal. 

A contiiluación daráselle un pase co arado de vertedeira 
pra incorporar estas enmendas. · 

Pasadosi>olo menos dez días desque se botou o ._cal, ex
téndese polo terreo 8 Kg. de superfosfato de cal (que moitos· 
chaman "guano") por cada área e 2,5 Kg. por área de cloruro 
potásico. Ambolos dous abonos enterraranse con dous pases de 
grade cruzados. · · 

Se o terreo é pouco fértil ou se sementa un_pouco tarde, 
aportaránselle no momento da senienteira 2 Kg /área de nitra~ 
món,-tapándose ó mesmo tempo que a semente. · 

Hai que deixar o terreo libre de pedras, ·sen terrós e o 
mais chan posible dando os pases de arada que cumpran. 

No terreos onde nunca se sementou pradeira e nos que 
non sedea o trébol espontáneamente, cenvén levar terra dunha 
pradeira que teña· trebol e distribuila por todo _o terreo a se~ 
mentar. Se non se tén esta posfüilidade, venden un produto, 
pra que prendan ben as sementes do tréb~l. 

Tipos de pradeira e Caracteri 

De entre as moitas ~~Ól'.1111 
irnos sinalar as mais imoortant~ 
cisa pra cada-hec_tárea (10.000 n 
F-1- Ray-grass italiano 10 K-g 

. uns dous anos. Utiláase pr 
F-2- Ray-grass ºnglés -10 Kg - 1 

1 Kg - Ttébol branco 2 K 
Uso indistinto pra pasto.11 
que a anterior. 

O dáctilo é unha gramínea que • 
rraxe, pero o gado non o cerne l 
é unha herl>a moi sufrida e moi 
rrompe o crecemento no vran. 



[)- ~ e ··-n·&~..-.-,- ·-1!!6-:' 
.. · . · ·r~:t;~~: . ... . 
mq,orta_nte do •~eifOizo e ~\.íia • ó e)!Üti o~_., h.ed;á. E_OOn mó~ pojs Qalici~ 

::w~~·~:~~-~~téCaieoqu,i orieAte mi~' 

=-~===~~~ . .f• -_.,_.._. -~:20 _Kg_ ~ 1'~ 'lldino -1 _ l(g - -T._, 
>: ··- .._.. 2_ K-.; A.s~caDcterfsticas ion semellantes á F-4. 
~~-~de~ ~l\écicJas e ~das -. 
pm·asegu.iar a .xennn~n. ~doses que sinal.amos-soti pra dar 
uilba-_OrientacJq e pódese autttentar en tertas nioi-pesadas -e 
dlarqueias:. 

$eiRente" 

-_ -se~ pm idt lado •-sementes de -gtammeas O>acti.: 
·; Ioeray;.gnin)e.p0routroas~ñe>a$firebol~s). - . · - ·_ ~ -

-coas gramíneas"(aremoa"®us-mont6ns que se disbibui
Ján o ptiruehro_ D!mha dirección do t:erteo e o segundo crm:ado 
-ó aat~rior. Sepidame.nte datase un pue coa: grade procurando 

·isticas _ 

mas" de pradeüas q_ue· existen - -
s e a cantidade de sementé pre- -. 
n2). - - - -
- Trébol violeta 10 Kg: ~ra 
rá sega. Boa p~ución. -
Dactilo 10 Kg - Tl'ébol 1adino
Cg: Duración superior a 4 an9s. 
:eo ou sega. Menor prodnción 

produre gnln. cantidad.e de fo
ben se se "pasa:". N~ obstante 
resistente á seca, que n:on inte-
0 único problema é recollelo 

- liloil enteimr • semeate :inais de 2 centímetros. 
__ -_ · :Coas legmninosas ~de xeito semellante e unha -
vei esp~dás; pasaremos nn rulo pra aconchegar o terreo ~ 

- faron}éet a xermolació.n. -

-Coid~ po_lteriom 

:_Se a ~ no _bota moitas malas herbas, adiaIÍtar o . ; 
pñmeiro· corte. - • ~: 

-_--_ Nas que son :sementadas no outono, o ray-grass medra ¡~
~ no in - ~o eó trebol, ~riso con~n dar o primeiro code f 
caado· o ~,,allieo~ teña 25 centímetros de altura, e~do que ~-¡ 
quede moi afopdo o trébol - !'. 

-As_segas da pmdeira daranse cando os tréboles comenzan ~ 
-a tlorecer e piiocipien a espigar-as gramíneas. ~ 

- Nmi pastar os prados_astra 5 ou 6 meses despois da se-
menteira e cando a herba teña polo menos 20 centímetros® 
~tura. -

Cada ano fa:ranse os abonados-de mantenemento e pro- '-· 
dución necesaños. -

Fernando Coqm:as Orera 



A TOÑA E O: MANUEL-UN TESO URO QUE LA 

Os cinco pequenes non Iies chegara 
inda a hora de µierendar; .e por iso non hou

bo maneira de que acepta$en a tortilla de pa
. cas nin as torradas con manteiga que lles o;. 
frecían de corazón a Toña e o Manuel: pero 

én é certo que sería a primeira vez que se 
hegaba algún pequeno á casa dos nosos a;. 
-gos velliños e se ía ·sin algunha Jamboa~a 

no papo ou no bolso. be . ~ei~o e. maneira que 
n puideron seguir adiante · sen p~obar u~

r:qscas _que fixera a toña pra celebrar o 
pleanos da súa boda, un gotiño de: piel e 

· dun serbo de viño quinado; q~e; pra o
óns coma 1 e~ta, reservara o ~arl'uel unha · 

otella de 'Santa Catalioo' ' das que lle :oou
eran as diversas viSitas á .To.fia cando e_stivo. 

beiras dub mes _varada na -cama pot: mor da · 

Mentre~ .durou o. coi;ivi~e - .. tjveron .os 
do vellos a primeira oportunidade ~~ Ill()i

anos d~ desfogár· ~ súas pen~ contándo
e · ós pequen o~ u súas leriu·, 'comllnicándo
es as Slías ang\lriU, facéndoos partícipés da 
,. oedade, · fal~tlolles dos seus netiños Ós 

que gúíaµ querend~ ó lonxe con toda· a 
·tenrura, anque ele~ nunc~ . os. r.econo~sen 

rdadeiraµlente como ÓS seus. avós. Case se 
e asulagan os olios á Tofía ·.candb lembro~ 

que o Javier en Batcelona cliam~alle a seu . 
ó 'el viejq del · ·cuarto de los · rato:desº; e 
ºcia a ela en T~a "l~ vieja", así;a secas. 

'>s · nentis non ·cansaban de escoitar, e· 
oito menos os ·veÍliílos de fala.t, sobre'todo 

o uel, que, por set de seu natural falan-
eiro e por D<?n ter_ a c9t(o moito con quen , 

p - , pasaba ás ve·ces ~oras enteiras falan
do e falando ·co refillo de aquela p~ua ye~ 

lla. E é que, segundq confesou: 
- Un refillo _pra unha cachopa vella 

debe ser coma µn netiño do que se sente or
gullosa: 

Marta, que era unha das nenas meiran
difias, astr~v~use a botarlle a culpa ós ftllos, 

. Xosé e Xulián, da soedade dos pais. e dixo to
da chea de razón: 

- Os vos.os tillos son· malos. Eu ende
$mais vos deixari.a sós · como vos deixaron 
eles .-

~Non son maloS, muller, ~on.-Repli~ . 

cou a · Tqfia~. Eles tamén ·son o p~oduto 
duriha sociedad~ e· duiiha época ri~ que todo 
.semella ~dar patas pra riba.: 

OútrCY d.os nerios, Xqán insis~iu: 
..;_ Pero eles son os culpables de moitos 

dos vosos males. · 
~ontestou o .Manuel, menos apaixoado. 

que ·a Toña: : 
. - Si, eles teñen algo d_e culpa, pero· 

non a teñen toda. Se cadra, todos ternos algo 
de cµJJ>a. Uns.; por non saberen mandar ou 
inandareri pró -s.eu prov~ito. Outros por obe
decer .coma cw~llas cos ollos pechados. V p

soutros non a tedes. :Polo de aiora non a te
des, pero mirade como facedes . pra non tela 
o ·.día de mañán. · 

· Escoitan,do abraiados pasoulles .o tem:
p<} ós· pequenos· e xa non puideron. subir- 6 

· castr.p aquel día. Mill4r; ·¡jorque así tiñan
. unha b~a disculpa .pra volver. E ade~aís; . 

aprenderan unha ~ lección: Eran' mojto 
mais· interesantes .os tespuros vivos que late
xaban no peito do Manuel e ta Toña cós 
tesouros inortos que puidesen ficar enterra
pos. no .córazón do castro. 



OS NENOS E AS NENAS (3) 

Xa levamos dúas semanas f alando do trato discriminatorio que sofren as nenas con· res
pecto ós neno"s e que leva a que logo, qmdo son homes e mulleres ~dultos, a muller estea me-
nos valorada, nunha situación de inferioridade respecto do ho~e. _ 

E falámos xa dun primeiro apa$do (A), referente ás discriminacións na familia. Pro 
non é só na familia, como irnos ver a <!ontinuación: · 

B) D/scriminocións no esco/o: 
Inda son moitas as escolas só de nenos 
ou só ·de n_enas. E hai moitas que, inda 
sendo mbc~as, teñen ós nenos a un lado 
e ás nenas a outro, esquepcendo_ todo 
o referente á coeducación. 
Os libros de texto polos que estudian 
amosan un mundo no que mandan os 
hoi;nes e os nenos, e no que as mulleres 
e as''nenas case non aparecen (e cando 
o f an é nun papel subordinado). Cal
quera pode face--la proba: colla un li
bro de texto calquera e conte as ima
xes masculinas, logo as femeninas e 
compare. 
Inda existe a diferencia entre lecturas 
"de nenos." (xeralmente de aventuras 
ou de descobrementos, etc.) e lecturas 
-"de nenas" (contos con moralina, de 
fadas e princesas, etc.). 
Hai materias -a educación física e de
portiva, os traballos manuais, etc.- nas 
que se dan contidos distintos pra ne-

nos e nenas, inda que estea prohll>ido 
pola lei. 

C) Discriminaclóns no sociedode: . 

· Tódalas que vimos antes, referidas •fa
milia e á escola, non son mais ca un espello 
do que pasa na sociedade. E a muller, nesta 
sociedade, é_ tratada mais coma unha cousa 
ca como unha persoa. lsto quer decir que o 
maiS valorado nela é o aspe~to exterilo (b.ele
za, elegancia, etc.). Así atopamos que: 
· Hai un grande número de revistas adi

cadas a temas banais, considerados de 
mulleres: roupas, modelos, chismes, 
etc. 
Na publicidade utilizase a imaxe da 
muller PJ"a incitar ós homes ó consumo 
de certos produtos: bebidas~ automo
veis, etc. 
Tamén na publicidade o tipo de muller 

-que aparece é sempre o dunha persoa 
que só pensa en mercar cousas pra te.:la 
casa brillante ou· en mercar produtos 
de beleza pra gustar ós homes. 

- - Nas· películas, na teievisión~ nos tebe
os ... a muller sempre fai un papel su
bordinado e, moitas veces, s6 aparece 
pra decorar, pra "facer bonito'". 

Pra amañar todo isto fai falla que entre 
todos fagamos unha sociedade mais xusta e 
.igualitaria~ Pra_ iso non chega con cambiámJo
-las leis, fan falla mais cousas. Moitas delas 
non dependen só de nós, pro algunhas sí. Por 
exemplo que os homes e as mulleres se preo
cupen por igual dos traballos da casa e da 
educación dos fillos. 
. ·E se empezamos educando ós finos sin 
Qiscriminacións, pode que d~ntro duns anos 
as cousas _ vaian ~ellorendo. Porque nin as 
mulleres ~cen pra obedecer nin os ho es 
pra mandaren. 

Porque os -homes e as mulleres somos 
persoas iguais con sexo diferente. 



. / 
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Esta semana posado 
·fo/vos bastante trlsteiro 
na que houbo obondas bágoos 
para.a humanidode enteiro. 

No País Vasco de Españo
Po/Jcías Nacionais 
caíron balxo os bolas 
decorazónscrlminoi~ · 

Na familia española, . 
desto trdxlco mane/ro, 
medran os dlflcultixles 
. e ·seméntose f! xenrelro. 

A técnico fallo ás veces 
pero tarnén ·a ambición 
de goñor rnois nos negocios 
puido ser unha ocasión. 

No llbooo os palestinos 
foron motádos o centos 
e todo a mundo beirou 
~ntm estes procedementos. 

.E unho ferrnoso princesa 
l!enquerida polo xente 
finaba en Mónaco hoi d íos 
por culpo dun ac~idente. 

--L - . -

Os dias 8 - 11 de·Outubro 
V CRUCEffiO. XORNADAS DE REFLEXION 

PROS CRISTIANS GALEGOS 
organizadas pola· Asociación ''IRIMIA" 

Este ano con tema: . ¿Como face, comunidades cristiás? 
célebrarase en MELIDE 
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