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¿Un Arcebispo · pra Santiago?
¡ºG ALEGO CO CÓRPO E. COA ALM~¡.
;.H.a berá tanto Que escoller? . ·
NO MES.DE MAIO, O ENSILAD.O (páxs. centrais)

~a\\tl

"GALEGO CO CORPO E COA ALMA"

Demos en IRIMIA .hai xa unhas semanas (n. 77) a nova da marcha pra Madrid
do até agora arcebispo de Santiago Angel
Suqu fa. Dende aquela non deixaron de
se escoitaren as voces dos cristiáns galegos, especialmente os mais conscentcs da
dioce
de Santiago, manifestando as
ua opinión obor do tipo de hispo que
d xarían. Entre outras ten chegado á
no a R dacción un comunicado das Comunidade~
ristiáns Populares de Galiia. · no xornais pudemos ler diversas
n anif sta ión , tamén a da Asociación
IRIM/11 (Voz d
alicia, 4-Maio-1983)
qu p dí para ompo. tela un bon gateo' o orpo
a alma''.
1 ~ • ra iadam nte tais nombramentos
non ·on cou
nas que pinten moito a
maiorfa do cristiáns, a base, pois o funi nam nto da lgrexa segue a ser todo
m no democrático. De todos xeitos, os
mm go esperamos que non caigan de
todo en saco roto as nosas opinións, a
hora de decidir os monseñores romanos
quen ha ser o pastor da igrexa compostelán. E nos manden un bon cristián, ou sexa, seguidor de Xesús de Nazaret -eso
primeiro, que haber hai de todo ... -, galego co corpo e coa alma, anque mais co
segundo que co primeiro -que haber tamén hai de todo ... , e pedir un hispo galego sin precisar mais Hcausa medo ó Irimego", como cantaba o noso coplero
non. 78 - .
Un crente de verdade, que sepa estimar a Galicia e amar ós galegos, especialmente ós mais debles. Pois non queremos
nin "guerras'', nin "roucos,,, nin "delicadosn que escoran mais Had destra" que
ad sinistra ,. , nin outra xente allea o espírito. a alma e ós problemas do noso
p bo.
¿Hab rá tanto que ecoller deste tipo?
Par eno in eiramente que non? ¡Pero
hab l hain . !

A NACIONALIZACION .DA REDE DE ALTA
tensión ven desfacer o monopolio dalgunhas
empresas de enerxía eléctrica que escapaban ó
control público que debe .haber en todo, ·canto
máis nesta eneixía que nace dos recursos. naturais de• tódolos ciudadáns. Esta rede de alta é o
transporte de electricidade dende as centraisós centros de consumo. :Hasta ag0ra descoñecíanse os beneficios netos, e o marxen que deixaban. Esta é a única· nacionalización prevista
nos pl~s socialistas.
GALICIA, TERRA DE CONTRABANDO non
só de tabaco rubio, taméri de gando. Perto- de
oitenta mil vacas pasaron ilegalmente no ano
pasado entre Portugal e Ourense e ó revés. O valor deste trasvase ilegal cífrase de catro a cinco
millóns_~e pesetas.
·
A FESTA DO CORPUS tén moita raigame non
só en Lugo e Pontevedra, tamén en vilas e· pobos mais pequenos, como Redondela que a celebra con danzas e xogos, e Ponteareas mói coñecida polas suas alfombras de frores, verdadeiras
obras de arte popular. En tempos remotos facíase teatro e bailes populares co gallo desta
xornada. Galicia. destacóu sempre aa orfebrería
da que son reflexos as custodias que se gardan
en moitas vilas. Así as de Lugo e Santiago dos
século dezaseis, e as d~ Ourense e Tui do século
siguen te.
· ·
A DECLARACION DA RENDA hai que facela
nestes meses. Estase vendo que que non é rexeitada e burlada só polos ricos, tamén ós de
recursos roáis baixos cóstalles facela. Urxe unha
educación fiscal dende a escola para que nos
adaptemos a esta obriga social. No. ano pasado
os galegos fomos mais presto a este compromiso, e cumprimos un doce por cento mais que o
oitenta e un. A declaración pode dar negativa
beneficiándose o contribuínte.
A RIQUEZA SALMONEIRA do .noso país sigue dilapidándose. A contaminación, a pesca
irracional, a política negativa de moitos acotamentos, está a piques de rematar con este tesouro da natureza. Non sabemos que en Alaska en
oitenta anos o valor dos sal.móns collidos nos
seus ríos doblóu o valor do ouro collido das
suas minas.
DOUSCENTOS LABREGOS XUNTARONSE
EN LUGO EN ASAMBLEA, convocados polas
CCLL o dia 15 de maio. Foron duas horas e
media de discusión sobre asuntos importantes
como a Cuota Empresarial, tasa fiscal sobre os
labregos galegos que ven resultando o doble superior á media do Estado Español.

i POBRIÑO DO

ser

1

Cando Deus fixo as cousa todas,
cando creou aterra,· o -ceo e as estre/as,
cando formou os peixes1 os paxaros e o gado,
cando dibuxou as flores con tantos coores,
viu que todo estab ben.e era bonito,
todo lle gustou, e celebrouno.
Somente tivo un fallo:
o home estaba só.
E dixo:
-Non é bon que o home estea SÓ:'
farei un ser semellante a el,
para que lle axude.
E formou unha mu/fer,
e levouna cabo do home.
Deus é comunitario:
Deus é Poi,
para dar vida as súas criaturas.
Deu é Fil/o,
para ser amigo fiel dos mais humildes.
Deus é Esp/rito Santo,
para ser forza e a/ento no camiño.
E fixo tamén comunitario ó home.
F/xoo parella,
f/xoo familia,
fíxoo amigo
fíxoo veciño.
Non, non é bon para o home
estar só, sen ter compaña.
iPobriño do só!
Ñon terá quen lle quente os pés na noite
nin o corazón no d/a.
Non terá quen lle seque as bágoas,
nin con quen compartir o pan,
a sonrisa,
as penas,
as loitas,
as esperanzas.
iPobriño do só!

Domingo da Santísima Trinidade

t EVANXELIO SEGUNDO XOAN (16,12-15)
Falou Xesús e dixo:
-Ainda teño moitas cousas que vos dicir,
pero non podedes aturalas agora. Cando veña
El, o Espírito da Verdade, havos encamiñar á
verdade plena, pois non vos falará pola súa
conta, senón que vos dirá o que escoitou e vos
anunciará o que ha de pasar. El hame glorificar, pois recibirá do meu e anunciarávolo. Todo o que ten o Pai é meu~ por eso vos dixen
que recibirá do meu e volo anunciará a vós.
iDesgraciado quen fai
que o home estea só!
iDesgraciado quen destruie a irmandade primeira
que Deus puxo daquela
entre o home e a súa compañeira
entre o home e o seu próximo,
sexa quen queira!
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NO- MES DE MAIC
O IOngo inverno que nos tocou este ano, que parez que nin San Cidre labrador puic
calor", fainos pensar que ben fai o que fai coma as formigas ou coma as abellas que x1
que se lle pode facer ó ensilado da herba, porque con el podemos afor~ar moito penso. Pe
como cómpre.
Ventaxas do ensilado
Ensilar é unha operación sinxela que consiste en segar a
herba e tal como se sega, verde, métese nun sitio herméticamente pechada, para que se produzan al í un ha serie de ferment cións chamadas lácticas que conservan a herba. Pódense ensilar tamén millo, outros forraxes.
nsilado, que nos pa1ses adiantados no que á gandeiría
fir 6 lgo tan normal como entre nós o henificado (o sed herba), tén a(nda entre algunha xente "mala sona".
é só por ignorancia, por que as ventaxas do ensilado están
i comprobadas e poder(amolas recordar .
Aproveitase moi ben a herba, pois pódese segar no momento que t~n mais alimento.
2)
Redúcense as perdas de follas pequenas, moito mais que
no secado.
3)
Como o ensilado se fai cedo, normalmente en maio, podémoslle aproveitar 6 prado outro corte máis. Se ensilamos millo, o terreo quédanos liberado antes pra outros
cultivos.
·
4)
Podemos dispoñer de forraxe verde todo o ano, que come moi ben o gado.
5)
Dá menos traballo ensilar que curar a herba.
6)
E mais barato (menos man de obra), ensilar que curar a
herba.
7)
E mais barato facer un silo que unha palleira.
8)
Para ensilar non hai que estar tan pendente do tempo
coma para secar a herba.
Cando hai que ensilar
O intre de ensilar non é cando a herba estea m.áis alta senon cando teña máis alimento, e esto sucede antes de que a
herba bote a flor e sobre todo antes de que bote agra. Ainda
que aquí hai que distinguir entre as gramíneas (as que fan espiga e botan gra, como o "ray-grass") e as leguminosas como os
tréboles.

As gramíneas hai que segal¡
dicir, cando mirándolle entre as fe
mada pero aínda agachada. As leg
ben segarse cando empezan a abrir
Como consel lo práctico prá
neas e leguminosas, podemos dicir
rezan as prímeiras espigas das grar

>O ENSILADO
d~

con el, con ,todo e que os vellos digan que "'San Isidro labrador quita o frío e trai
unta de vran pró inverno. O precio dos pensos sempre en alza, é a millor propaganda
or desgracia, en Galicia aínda non está ahondo extendido, nin semp_re se sabe ensilar
que na maioría dos silos que se fan en Galicia a herba vai mais
pesada do que 'debería, e isto aínda que non se vexa supón
perda de cartos pró gandeiro porque alimenta menos.

Tipos de silos

.'
'

...

,..

as no tempo do "zurrón"; é
ollas xa se lle ve a espiga for~uminosas polo contrario deas primeiras flores.
is pradeiras onde hai gram íq ue convén segar cando apam ~neas. Hai que ter en conta

Os primeiros silos foron pozos sen auga nos que se botaba a
forraxe. Deixáronse de usar porque resultaba moi traballoso
quita-lo ensilado tódolos dias.
.
o paso seguinte foi sacar os silos fóra da terra oonstruindo os chamados silos torre, hoxe tamén desbotado~ por seren
aínda d_emasiado traballosos, tanto para cargalos coma para
pisalos. Por iso hoxe úsanse:
•
Silo-zanxa: rébase unh_a zanxa no terreo e cúbrese o fondo e as paredes de formigón. Ventaxa: é do do de descargar e
·
tamén de pisar pois pódese facer co tractor.
•
Silo-trincheira: fóra da terra con paredes !aterais de formigón. Adoita ser mais longo có anterior para poder er:-itrar por
un lado e sair por outro.
•
-Silo-palleiro: é o mais sinxelo, pois consiste en por sobre
o -terreo un pilón de herba ben pisada co tractor, cuberta cunha lona de plástico e tapado con terra ao redor.
Ninguén deixa de curar herba pró inverno porque non teña palleira, porque a pode almacenar nun palleiro na eira. Do
mesmo xeito, pra ensilar, l)On cómpre ter silo de formigón.

-Para aproveitar millor o silo
•
Unha vez segada a herba podemos deixala, se non chove,
case todo o día deitada para qu.e se perda humidade, pois o in~
tre oportuno pró ensilado é cando as plantas teñen entre o 60
e o 70 por cento de humidade. Se se ensila cando a herba xa
está floreada ou granada non se fai o secado porque nese caso
non contén mais que o 50 por cento de auga.
•
A fariña de maíz actúa como conservante pois aporta
moita cantidade .de azucre que logo se transformará en ácido
láctico que axudará á millor fermentaciófl. _d o silo.

·11/NDll E NO/TE
E noite de rinr:;hóns, Coa barriga xa ben farta, ármase a partida no comedor: o Xan, o Manolo, o Migue/o e o Pepe xogan ó tute.
As mulleres e Nicanor, na cociña, rexoubando da Anxelita, que anda debecida polo Pedro da Porte/a; do crego, ·que levaba antonte dúas mozas no
seu coche; da Rosa que ten máis gando do que pode manter...
. - Mecajo nunha chispa, Xan! ¡Tiñas.que achicarte... !
.- Mira, Manolo, que onde hai patrón non manda mariñeiro.
o Nicanor vaise, síntese galo entre moitas galiñas, e íCar_ájula, xa é
moi tarde e mañán hai que erguerse cedo!
Mañán ... ¡Ai, mañán! Mañán aínda non se esquence a xogada do tres de
ouros; mañán, Anxelita seguirá sofrindo por andar de boca en boca; mq,ñán,
seguirá pasando o crego coa súa soedade ó lombo; mañán, ninguén lle dará
herba á Rosa pra acomeralas vacas.
Sí, mañán hai que erguerse cedo. Pero, ¿cando espertaremos?
E noite de rinchóns.

11 COMPfJTllDORll
Pepe o Mio/os veu a contarme a súa últimf!- idea: unha computadora que
distinga ós homes bós dos malos.
'Poñamos por caso -dime Pepe- que un mozo vai pra político. Metémolo na máquina de marras e se da máis dun dez por cento de maldade, ¡[ora con él!"
·
Pepe ensíname o seu proxecto: os circuitos impresos, os criterios · de
xusticia, as conexións, os caracteres, miles de fiíños que .calificarían e separa- .
rían os homes malos dos bós.
Pero hai un problema na computadora:. ¡ ¡ ¡ ¿ Quen_ lle- apretaría os
botóns ? ¡ ¡ ¡

¿SABEVOSTEDEOQUEtOMECANDOCOMEOPANBRANCO?
COMER PAN BRANCO E COMER CA VISTA E ENGAÑAR O CORPO
A fariña branca é fariña empobrecida ó quitarlle o xeremolo, que
vai na tercerilla, e a casca, que vai
no relón, nos farelos. Con esto perdemos o millor alimento do pan, o
gluten do xeremolo e os minerais
da casca.
A falta de gluten, que é o que fai
medrar o part, cando se cocen fariñas .

forraxeiras pobres en gluten -proteína- hai que lles engadir química
para que medre e quede bonito. Porque comemos cos ollos e queremos
un pan branquiño que non nos recorde os tempos da fame. Pero hai
que decidirse pola saúde e neste
sentido os productos refinados son
sempre peores que os naturáis.

CON PAN INTEGRAL E AUGA PODESE VIVIR
· Co pan branco de hoxe non se
daría ·mantido a xente, coma nos
tempos pasados se mantiñan os pobres e os presos, con aquel pan moreno, sen peneirar ou quitándolle
tan só os farelos máis gordos. N este
pan integral ternos vitaminas -B 1,
B2, B6, PP- moi boas pro cerebro e
os ~ervios, minerales -calcio, magnesio, ferro, cobre, fósforo, potasio·-· q~e fan falla pros ósos e ner..

vios, grasas e proteínas -dez aminoáCidos esenciáis- qµe fan falla
para medrar e ter forza. Tamén a
casca evita o estreñimento.
Non é pan integral moito do que
venden como tal, pois non fan máis
que botarlle unha presada de farelos
á fariña refinada pero lle falta o
principal: o gluten do xeremolo.
Isabel Suárez
Sanfiz
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e o procesión voi por dentro:
reino entre os goleguistos
un moi forte descontento.

o goleguismo de esquerdo,
por estor ton desunido
podeceu unho gran perdo.

En Golicia,· como sempre,
de novo gaño a dereito
seguido dos socialistas
por distancio moi estreito.

E os/ o nacionalismo
recibe un tremendo choque
fóro dolgúns municipios
·nos que goberno o/ndo o Bloque.

Nolgures tomén triunfou
Coalición galega, é certo:
goleguistos o/gúns deles,
pero de futuro incerto.

Pro tódolos irimegos
ha ser ben triste noticio
que non esteomos maduros
poro votar por Galicio.
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m
s omarca
áreas güísticas. ¿Cales son as formas que
deben ser tomadas coma norma? Para chegar a un galego
común para todos, cómpre establecer normas de escritura
sacrificando certas diferencías, moi lexítimas por outra
parte. Por exemplo, o plural
de "pantalón" pode ser de
tres formas segundo as comarcas: '·pantalós", "pantalois",
"pantalóns". Pois ben, a normativa escolle a terceira, o .
mesmo que entre "irmaos"
ou "irmáns" escolle esta segunda_. Así outras moitas cou-

Ml8D

sas.
Por outra parte, hai palabras que necesitan ser fixadas
de acordo coa súa etimoloxía
latina ou co uso que dela se
vén facendo a través da historia do galego. E moitas outras
cousas que podenamos dicir .
Pois ben, a Xunta acaba de
facer oficial a normativa establecida conxuntamente polo
Instituto da Lingua Galega
(Universidade) e a Real Aca-·demia Galega, que editaron as
súas NORMAS no pasado ano
1982.
.Seguiremos con este asunto.
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