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A VOL TAS . COAS SA-NCIOS DOS Nf.NOS

UNHA RENUNCIA "ESCANDALOSA"
A Xunta de Galicia creou hai moi pou quiño tempo tres premios de dous millóns
de pesetas cada un para recoñecer o esforzo
realizado no campo das Artes (premio Maestro Mateo), da Literatura (premio Alvaro
Cunq ueiro) e da Investigación (premio Padre
Sarmiento). Por primeira vez concedéronse
estes premios o día 29 de decembro do pado ano 1983, e recaíron sobre o cineasta
Carlos Velo, o doutor Tojo Sierra e o literato Méndez Ferrín. Os dous primeiros adeptaron o seu premio; Méndez Ferrín, non.
Este "'plante" de Méndez Ferrín razonouno o mesmo señor nunha longa carta ó
director de Cultura Luís Alvarez Pousa; en
resume a carta ven dicir que non pode aceptar un premio que é concedido. por unha
Xunta de Galicia gobernada por un partido
contrario ó máis mínimo progreso e con
comportamentos nada democráticos no seu
funcionamento; unha Xunta que en todo caso, e anque funcione .ben, representa unha
autonomía que carece de forza mínima de
goberno para poder solucionar os problemas
de Galicia.
&te é o feito. Coidamos que nos vale para suliñar dúas cousas:
- A fidelidade dun home ás súas ideas
anque anden polo medio millóns de perdas:
Os cartos seguen sendo unha boa proba de
fidelidade.
- O interrogante cara a existencia mesma
de Galicia como comunidade autonómica co
seu gobemo ou Xunta. Quizáis con demasiada facilidade ternos aceptado o feíto de que
agora hai que funcionar así. ¿Qué pasaría se
Galicia dispuxese dun verdadeiro go})emo
con capacidade para deixarse notar nos asuntos que de verdade afectan á vida do noso país?

***

AS PROFECIAS DE ORWEL son algo
co que nos temos que familiarizar no novo
ano. Orwel foí un escritor inglés que no coa-

renta e oito escribéu 'unha novela co tíduo
seguinte: 1984. Nesta obra vertía unha serie
de pronósticos pesimistas ... Denunciaba os
totalitarísmos do Estado que podían ultraxar a persona filtrándose na sua intimidade.
Moitos acuden agora a esta obra para acusar
o seu pesimismo. Cando irnos cara o ano
dous mil, vai xurdindo toda unha literatura
apo~líptica e catastrófica.
O CINEASTA GALEGO CARLOS VELO ven de recibir o Premio Mestre Mateo
na sua primeira edición. Despoís dun longo exilio reconóceselle o seu labor e amor
á patria. Con Buñuel foí un dos fundadores do primeiro Cine Club e rodóu o docu·mental Gitlicia; todo isto antes da guerra.
Xa na historia da Galicia máis recente fundóu con outros a UPG (Unión do Pobo
Galego ). Agora é director de radio, televisión e cine en Mexico onde reside.
A IMAXE' é unha das teimas dos novos
conductores da nosa cultura na Xunta. Carlos Velo quere contribuir a unha Escola de
Documentalístas eiq uí. A importancia .da
imaxe no noso mundo é fundamental: é o
medio de comunicación máis completo da
actualidade.
O NOVO SUBSIDIO AGRARIO que
ven de substituir ó chamado emprego comunitario, voltóu a quentar as aspiracións
dos xomaleiros andaluces por unha verdedeira Reforma Agraria. A este subsidio só
poden acceder os que traballaran sesenta
días nos doce meses anteriores. O que van
a cobrar non chega ás duascentas mil pesetas ó ano. Todo isto é unha pescadilla q.J.Je
se morde o rabo: ¿ónde van atopar traballo para eses sesenta días?
OS PIENSOS, o gasóleo agrícola os fertilizantes estan a piques de subir. N~ste ano
a subida dos medios de producción agrícola
non debe superar o once por cento, para frenar a inflación, a excepción dos piensos que
van a percibir unha subida meirande debido
á depreciación da peset~ . con respecto ó dolar, e que USA padece unha forte sequía con
unha colleita de mainzo moi floxa.

Domingo segundo
do tempo ordinario

A PASADA DE DEUS POLOS AMIGOS

iQue grande te me amostras,
Señor, nos meus amigos!
iComo te sin to bu/ir e rebulir
nos seus trofegos!
Descubro o túo man
preciso e creadora,
descubro nos seus fe/tos
o rostro do teu xenlo.
Dome gusto sen fin,
dome contento
velos medrar diario e pouco o pouco,
ver que me superan cose en todo,
que·ó seu corón non son senón remedo,
pouqulño couso,
·un simple dedo
que os anuncio,
e otopo; ó onunclolos, o seu ceo.
iQue bo e que bonito
ver baixor do ceo tontas pombos
blonquiños, suaves, si/onde/ros,
e pousor o seu vó modrugodeiro
sobre testas e corpos,
sobre vidas ente/ros,
que se-verán cheas de estrelas,
e que asíserán prós máls
soúde e so/voclón,
forza de Deus poro o súo glofio
e poro gozo e provelto dos mortais i
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. XOAN BATISTA PRESENTA A XESUS

,
O outro día, Xoán Batista, vendo a Xesús que viña cara a el, dixo:
- ¡Veleiquí o Año de Deus, o que arrinca o pecado do mundo! Este é de quen
eu dixen: "detrás de min ven un home que
pasa diante de min, pois existía primeiro
ca min ". Eu non o coñecía, mais para eso
viñen eu J:>atizar con auga: para que fose
amostrado a Isra~l.
E Xoán seguiu testimuñando:
- Eu vin ó Espirito Santo baixar do.
ceo coma unha p.omba, e apousarse enriba
del. Eu non o coñecía, pero o que me mandou batizar con auga,. díxóme: "Cando vexas.o Espírito baixar e apousarse sobre un,
ese é o que batiza co Espirito Santo'!. E eu
vino e dou testemuño de ·que este é o Filio
'de Deus.
.
(Xoán 1, 29-34)
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ABONADO

Os mozos galegas que se miden para cumplir coa obliga militar dan cada ar
prados incrementouse moito nos últimos anos gracias ó mellor abonado por apo
datos para o abonado de novas praderías. Hoxe ofrecemos ós numerosos lector
dos sempre dos abonos básicos: nitróxeno (N), fósforo (P) e potasio (K).

1 - N - P - K: ou Non - Pe - Kar e o cal

O (N) representa nitróxeno, o (P) fósforo e o (K)
potasio. O fósforo (P) é o que acostuma escasear máis
nas zonas léntas ou húmedas. O nitróxeno (N) é moi
importante sobre todo para os tréboles, p ero precisa
de fósforo (P) para poder actuar. O potasio (K) é
tamén moi importante para o crecemento das praderías pero é algo máis abondoso no solo galego.
Do cal hai que falar ben cando os solos son ácidos
(se dan no análise un factor p H menor de 5,5) . Como
o bicarbonato para o estómago así o cal para as terras
{leidas. Do cal os técnicos din maravillas e tres son as
principais: 1º) Axuda a que haxa máis cantidade de P
(fósforo) para as plantas. ·2° ) Neutraliz a os malos
efectos que causa o aluminio nas plantas. 3°) Facilita
o desenvolvemento dos microorganismos (seres vivos
tan cativos que só se ven ó microscopio) que axudan a
descompoñer as materias orgánicas producindo así
nada menos que N, P, K, que xa sabes o que significa.
Por iso que record e o labrador de N on-Pe-Kar
(N-P--K), pois se cada un peca ó seu xeito, o labrador
faríao (iría contra o seu proveito) se non se ocupa de
que os seus prados teñan N, P, K e caí suficiente.
Maiormente para coñecer as necesidades de cal, se
as hai, convén facer un análise de terra. Hai laboratorios do gobemo que os fan gratis.
2 - Necesidades de abonado dun prado ó longo
dun ano

Cae do seu peso que as necesidades variarán según
"traballe" ou produza o prado. Por outra banda se é
egado e nunca o pisa o gado sempre precisará máis
abono que un prado pastado pois o gado devolve no
excr mento moito do N-P-K que tiña a herba que
comeu. J. Piñ eiro A ndión ,' técnico do ministerio de

Agricultura, nunha pu blica1
(de donde tomamos os prin
xe) recomenda os seguinte:
prados de alta produción e
cidos en fósforo (P) e po1
supoñendo que non se enri
rín (outro día falaremos de
por certo abonos moi intei
pletos.
Prados que soam ente se
A bonos

Kilo s

P - Superfosfato de cal ou e!
foración ..... ....... .
K - Cloruro ou sulfato potá5
N - Nitrato amónico 20 %d
Prad os so am en te pastad
P - Superfosfat o de cal ou e!
K - Cloruro ou sulfato polá5

Xi:nti:
DOS

PRADOS

no máis altura: é que cada día cómese con máis xeito. Tamén a producción dos-nosos
irte de purín ou de esterco ou de abonos minerais. No número 48 de ffiIMIA déronse
~es que temós no campo unhE orientacións para o sustento anual dos prados, precisa-

ción do mesmo ministerio
1cipais datos desta reporfa:s abonados, por ano, para
que non estean empobretasio (K). As cifras danse
iquezan os prados con pu~l) ou con esterco que son
res antes aínda .que incom-

seguen
s p or cada H a (10.00 0 m 2)

scorias de defos. ...... . ..... 350 - 400
sico .. .. .. . ... 150 - 200
.e N . . .. .. .... 500 - 650
os
scorias ........ 250 - 300
sico . . . ~. . . . . . . 7 5 - 100

N - Nitrato amónico cálcico ó 20 % de N . 450 - 500
3 - lCando abonaremos?
Extendeuse bastante o costume de abonar os
prados cara últimos de febreiro e non é mal costume
sobre todo se se abona cos abonos compostos. Estes
son os que traen tres números nos sacos correspondendo ós kilos de N-P-K (sempre por este orde) por
cada cen de abono ensacado.
Se se abona con abonos simples, a mesma publicación antes citada recomenda:
- Para os abonos con fósforo (P ): calquera época do
ano, pero mellor na parada invernal.
Para os abonos potásicos (K): mellor despois do
primeiro aproveitamento da . primavera para evitar o
consumo case inútil que as gramíneas fan del ne~
momento e favorecer así 6 crecemento dos tréboles.
P~ra os abonos nitroxenados (N) : o nitramón
repartirase en tres veces . Unha pode· ser en febreiro
outra na primavera despois do primeiro aproveitamento e outra polo mes de setembro para a outonía.
Se se trata de prados somente de pastos, as tres
aportacións serán en cantidades aproximadamente
iguais. Se se trata de prados para ensilar ou henificar
(curar a he!ba) e . con past oreo previo! daquela será
máis abondosa a aportación de primavera cando ~
retire o gado para reservar o prad o. As tres dosis
poderían ser por hectárea: 150 Kg. á saída do inverno
- 250 ó reservar ·o prado na primavera - 150 no me·s
de setembro.
Recordamos que t.odos estos datos son para cando
non se utilicen purines ou esterco. Con eles as dosis
terían que ser menores. Pero dos purís falarema;
próximamente en Irimia. Bon ano amiguiños.

jfábula · bos ·tres· irmáns
De tres irmáns que eran, o máis grande marchou
polo camiño a descubrir e a fundar
e para nunca xamais se equivocar
ía desperto e ben atento a cant~ (a tripar.
De tanto camiñar nesta posición
xa nunca o pescozo se lle endereitou
e andivo esclavo da preocupación
e fz'xose vello querendo ir lonxe
coa súa corta visión.
"Olio que non mira máis aló,. non axuda ó pé".
I

ESCOITA ESTO E DIME QUE E O QUE PENSAS TI.

De tres irmáns que eran; o do medio marchou
·
polo camiño a descubrir e a fundar,
e para nunca xamais se equivocar
z'a desperto e ben atento 6 horizonte que se vz'a ó lonxe.
Pero este rapaz listo non podz'a ver
nin a pedra nin o furado no que batz'a o seu pé,
e pasou a vida tirado polo chan, e fz'xose vello
querendo ir lonxe, e nunca aló chegou.
"Olio que non mira máis acó, tampouco ve".
ESCOITA ESTO.E DIME QUE É O QUE PENSAS TI.

De tres irmáns que eran, o máis cativo marchou
polo camiño a descubrir e a fu.ndar,
e para nunca xamais se equivocar
ía cun olio pasto ª"iba e outro no andar.
E andivo polo camiño adiante máis ca ninguén
cun olio no camiño e outro. no porvir.
E cando chegou o tempo de resumir,
a súa o/lada estaba extraviada
de tanto querer atender a todo.
"Olio pos to en todo, xa non sabe nin o que ve".
ESCOITA ESTO E DIME, DIME QUE É O QUE PENSAS TI.
(Traduddo dunha cand6n
do poeta cubano Silvlo Rodrí¡uez)
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A VOLTAS COAS SANCIONS DOS . NENOS

Algú.ns lectores fixéronme chega-la
súa extrañeza polo 3° tipo de sancións
que propoñ ía no n º
111 de IRIMIA,
correspondente ó día 18 de decembro.
¿E correcto faccrlle ó nena qu e el. fixo?
¿Non é cruel? ¿Arreglamos algo con
iso?
Hai que dicir, en primeiro lugar, qu e
o nena para chegar a ser autónomo ten
qu e aprender tamén a poñerse no punto
de vista da outra persoa, ten que ceibarse do seu egocentrismo .. Facerlle ó nena
o que el nos fixo non quere dicir vingarse apaixonadamente do nena ; nese caso
o adulto .estaría senda víctima do seu
egocentrismo, e non estaría vendo os
feitos desde o punto de vista do nena·.
Cómpre saber que o nena pequeno, notmalmente , non prevé as consecuencias
dos seus actos, nin a súa gravidade, nin.
se comporta así adrede e para facer mal.
Facerlle ó nena o que el nos fixo (con
cariño e con respeto) obrígao a darse de
canta do efecto dos seus actos.
·
POr parte do adulto nunca pode ser
un alarde de forza bruta sobre o nena;

xa dixemos que para que os nenas medren autónomos, nós, os adultos, ternos
que reduci-lo naso poder de "dictar",
de ser danos de case tódalas decisións
dos nenas. ·cómpre, pois, estar moi
atentos para que o naso trato cos nenas
non dexere e se converta nunha escalada ou espiral de violencia; eu maltrátote,
ti . maltrátasme, e canto máis sufrimos,
máis frustrados e violentos nos volvemos, máis disminuidos para amar e medrar equilibrados.
Con todo , para rematar, quera dicir,
en defensa dalgún pai ou nai que se poida sentir culpable por tratar mal a un
nena nun determinado momento, que o
que importa é o clima habitual da relación e non un acto illado. POr exemplo,
se hai un clima de boa relación, de ·diálogo distendido e de comunicación, non
pasa nada grave porque nun momento
<leamos un berro. O que importa é este
clima de diálogo e de intercambio sin.ceiro e sereno dos puntos de vista e dos
sentimentos sen in:iposicións arbitrarias
e sen trampas afectivas.
Lois Ferradás
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rALA ¡: CAminO
ONDE

HAI LU ME HABERA FUME
Xa que camiñamos deica chaman muxicas ou tamén lle facer un camiño ó fume
a Festa do Lume, que será moxenas, e mesmo chare- (en francés "chemin"), para
o 4 de febreiro, irnos subi-la tas e aínda charamuscas ou que faga a súa camiñata,
costa de xaneiro quentán- fagullas e ben seguro que ("cheminée", en francés),
donos co vocabulario da la- doutros xeitos; pero que en que os casteláns din "chireim, onde hai unha chemi- ningures dehesen ser "chis- menea", pero nós, máis
nea da que pendura unha pas", se non é referíndose fieiS á palabra francesa,
gramalleira que terma do ás que o raio fai, eses lóstrepote do caldo mentras gos ou centellas.
· quence.
E xa se sabe, se hai lume
Cando prendémo-lo lu- terá que fumear ou fumegar
me, entón empezan a saír e para que non - afumen
faíscas, que son eses afia- máis cós chourizos e non se
dos e miudiños anaquiños esparexe por toda a casa
·de l~me qtie nalgures se unha fumaxeira, haberá que

que· procede do latín e que
se impuxo a partir dun certo modo de constru11as, dicimos · cheminea ou chaminea segundo outro vocabulario. E, ¡coidadiño co fume do tabaco! Algú~ mes-·
mo pare<;edes botafumeiros.
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