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Un ano de radio galega 

11 Epoca 

i mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser galego 
• que esqueclmos. 

1 mos sementando pat?ia: 

man con man inxertandoa 
entre os veciños . 

i mos facendo outra historia. 
a favor dos rebaixados e 

oprimidos. 

N.º 226, 13 de Abril 1986 - 35 Pts 

O l.V.E. E OS LABREGOS 

Ca/quera observador que se teña achegado esta 
temporada última ós locais das Delegacións Provin
ciais de Facenda decataríase da presencia de moitísi
mos labregos, adquirindo uns impresos, suplicando a 
ca/quera previsiblemente entendido que //os cubrise 
e índoos entregar lago nos mostradores correspon
dentes, para se volver para a casa sen saber a que 
vén ou vai todo aqueta. Xa sen fa/ar dos que os levan 
para a casa, para despois volver con e/es insuficien
temente amañados, e xa sen fa/ar tamén dos que, 
renunciand9 a ca/quera andrómena, prefiren pagar 
1. 000, 2. 000 ou 3. 000 pts. -disque- a un ha xestoría 
ou a ca/quera entendido de ocasión. 

Estes feítos, repetidos a milleiros por Galicia 
adiante nestes tres meses primeiros do ano, a conse
cuencia da implantación do l. V.E., pon en evidencia 
unhas cantas causas: 

.(Segue a volta) 
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1.- Temas en xera/ en Galicia un tipo de labrego de moi 
cativa capacitación á hora de se enfrentar con ca/quera 
impreso, solicitude ou papeliño así. O labre.g.o debe ~ae~ '.1ª 
canta de que necesariamente debe adqwnr capac1tac10n, 
pasto que este tipo de tramitacións son pcopias de ~alqu~ra 
sistema de producción modernizado. E necesa':'.º. mirar 
pala propia formación, sobre todo entre a xente ma1s nova. 

2. - A Administración manifestou un ha vei máis que se
gue estando moi lonxe do paisano. Charlas na Delegación 
Provincial de Facenda, coma no caso de Lugo, non son 
abando, por moito que sexan en s~s_ión c.~ntí~ua ~ por 
xente ben experta. Achega-/a adm1mstrac10n o paisano 
quere dicir ir ás aldeas, tripa-lo país sistemáticamente, e 
non deixa-/a posible información ó respecto nas mans d~l
gúns alcaldes ou cregos preocupados._ Cunha ~amp~na 
sinxela e económicamente dotada, houberase podido evitar 
moitas ignorancias, moitos gastos, e moitos de.sengaños 
políticos tamén. 

3. - Teríamos tamen que preguntarnos se as Cámaras 
Agrarias Comarcais non tería.n:aquí un P.apel importante que 
desempeñar. Afanados como andan ult1mamen~e por ~vita
/a súa supresión, ben pode rían demostra-la s11a (azon . eje 
ser ofrecendo servicios coma estes, dandó mformacJOn, 
ofrecendo impresos, libros, etc. 

En fin, resumindo, que a módernización dunha agricul
tura atrasada como é a nasa, tamén en aspectos como o do 
/.V.E. non se vai conseguir por decretos e ardes sen máis, 
se a Administración e o labrego mesmo non poñen os 
medios. 

O DIA MUNDIAL DA SAUDE, 7 de abril, é unha xor
nada importante para tomar conciencia dundos derei
tos fundamentais do home; o dereito a saúde, recoñe
cido pola Constitución ... Un ha saúde nun senso amplo: 
que acade a toda a persoa. Galicia cómo xa dixemos 
moitas veces ocupa o último lugar entre os pobos desta 
área xeográfica (vede IRIMIA, nº 223) en atención 
sanitaria. 

NA EDUCACION POR UNHA MELLOR SAUDE, ternos 
que intervenir todos ... , así, loitando contra todo xénero 
de drogas ou contra o TABACO. Os galegas gastamos 
en tabaco no pasado ano máis de doce mil millóns de 
pesetas. O consumo de "pitos" entre os españois é moi 
forte, comparado con outros estados. Agora mesmo 
estáse a facer unha campaña en contra do consumo do 
tabaco. 

CONTRA A REPRESION SEXUAL é outra das tarefas 
dunha saúde total; éste é o obxetivo das 1 Xornadas de 
Coeducación e Sexualidade que teñen lugar no Centro 
Cultural da Caixa de A forros de Vigo os días once, doce 
e trece ... , organizadas polo Sindicato Galega de Traba
lladores e Traballadoras do Ensino. A teima destas con
versas é que os alunas reciban unha información se
xual como parte do seu desenrolo. 

CARITAS é unhas das institucións quemáis a carón 
da xente, traballa porque a saúde chegue a todos, e 
sobor de todo ós máis marxinados. A través dos chama
dos " voluntarios", Caritas trata de atender ós enfer
mos, case sempre no seu medio ... : minusválidos, ter
ceira edade, drogadictos ... , e os voluntarios veñen fa
cendo un traballo social permanente. 

NOS CENTROS DA SEGURIDADE SOCIAL da nosa 

-------Por XOSE LOIS-------

UN QUiNTO E UN VA':JO DE LElTE.

C- DE CARTÓN OU DE BOLSA? 

terra traballan para nosoutros máis de doce mil sanita
rios . Outros miles traballan en centros privados e publi 
cas que tamén teñen "concertos" coa Seguridade So
cial. .. Pouca xente, se comparamos con outros países ... 
A inxusticia que padecemos é moito máis escandalosa 
se miramos a falla de hospitais especializados en psi
quiatría, antituberculose, alerxias. Así, hoxe por hox~, 
ternos pouco máis de mil setecentas camas en hosp1-
tais psiquiátricos, e case mil en antituberculosos. 

POUCA CUCTURA E POUCO SENTIDO veñen de
mostrando moitos dos que mandan nos concellos, fa
cendo verdadeiras desfeitas no patrimonio histórico e 
artístico, así no caso dos aparcamentos da cidade de 
Lugo ... Pobre de nos! se non deixamos ós que veñen 
despois_outras obras públicas e artísticas. Non importa 
que para facelas haxa que arrasar árbores e restos da 
cultura de Roma. Isa que desde mil novecento setenta e 
tres o Lugo intramuralla foí declarado Conxunto Histó
rico Artístico. 

O ESTADO ACTUAL DA NORMALIZACION LINGUIS
TICA é o tema dun Encontro, desde o que por primeira 
vez pódense debater posicións que ás veces están en
frentadas; v_aí ter lugar os días dezaoito, dezanove e 
vinte deste mes na Facultade de Económicas de San
tiago. Os convocantes amasan o seu desacordo coa 
política linguística oficial. 

CAMPEONS, sí que son os do Liceo Caixa Galicia de 
Hockei que quedóu campeón da súa liga. Tamén Lugo 
voltóu a escoitar os berros de campóns, poís o Xuncas 
de baloncesto femenino subéu a primeira división onde 
tamén milita o Celta de Vigo ... Por certo, Lugo é unhas 
das poucas cidades con dous equipos de baloncesto 
na primeira, un masculino e outro femenino : Breogán e 
agora o Xuncas. 
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Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

TI SABES QUE TE QUERO 

Xesús, 
ti ben sabes que te quera, 
que cada mañá empezo o día 
unido a ti, 
que cada día loito a vida 
unido a ti, 
que cada noite descanso 
unido a ti. 

Xesús, 
ti ben sabes que te quera. 
Non hai amigo coma ti. 
No calmo acontecer de cada día 
a/í estas ti. 
Mais ató de cada fracaso 
segues esperándome ti. 
No cerne dos meus gozos e plenitudes 
alí sempre estás ti. 

Xesús, 
ti sábe/o todo, 
ti ben sabes que te quera. 
e gústame coñecerte, 
e gústame estar contigo, 
e gústame facer que a miña vida 
sexa como a túa: 
un fume de vagalume na noite, 
unha man extesa para tóda/as soidades, 
un respiro de vida 
para os que sofren explotación no mundo. 

Xesús, 
ti ben sabes que te quera. 

"Xesús é o meu Señor", un berro dos mozos 

Domingo 3º de Pascua 

DO ENCONTRO CON XESÚS 
RESUCITADO 

Cando xa comeran , preguntoulle Xesús a Si-
món Pedro: 

- Simón de Xoán, ¿ámasme máis ca estes? 
El contestoulle: 
- Si, Señor, ti sabes que te.quera. 
Xesús díxolle: 
- Apacenta os meus años 
E de novo, preguntoulle por segunda vez: 
- Simón de Xoán, ¿ámasme? 
El respondeulle: 
- Si , Señor, ti sabes que te quera. 
Xesús díxolle: 
- Apacenta as miñas ovellas. 
E preguntoulle por terceira vez: 
- Simón de Xoán , ¿quéresme? . 
Entristeceuse Pedro de que lle preguntase por 

terceira vez " ¿quéresme? " e respondeulle : 
- Señor, ti sábelo todo, ti ben sabes que te 

quera. 
Xesús díxolle: 
- Apacenta as miñas ovellas. Con toda ver

dade cho aseguro: cando eras novo ti mesmo te 
cinguías e ías onde querías; cando te fagas vello , 
extendera-las túas mans, e cinguirate outro , e 
levarate onde non queres. 

Dixo esto, para significar con que clase de 
marte habería de dar gloria a Deus. E despois 
engadíu: . r 

- Sígueme. 

TEMOS UNHA LUMIEIRA 

O mundo non está pechado. Precisamente a fe na 
resurrección de Xesús fainos pensar que estamos nun 
mundo aberto; con horizontes claros. Ternos unha lu
mieira aberta. Por ela éntranos a luz. Non estamos nun 
túnel no que non se vexa saída. 

A fe ~a resurrección fainos ver o derradeiro sentido 
de canto tacemos. Camiñamos cara á plenitude. O 
noso fin non é a nada, a destrucción. º · 

O GOZO DAS PEQUENAS RESURRECCIONS 

E.sa meta final cara á que camiñamos vémola como 
. plenitude, pero inentras irnos de camiño gozamos 

coas pequenas resurrecións nas que irnos partici
pando nós mesmos ou as que observamos nos 
demáis. 

Así superamos limitacións, fustracÍóns, inxusticias, 
xenreiras, divisións ... o que nos rebaixa e nos enterra. 

Está resucitado o que camiña na esperanza e goza 
cada día no esforzo continuado por medrar nos valores 
en que viveu Xesús. 
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Un ano de radio galega 

O 29 de marzal cumpliuse o 1º ano de vida da única 
emisora que, polo momento, emite tódolos seus progra
mas en /ingua galega. Estamos a talar da radio autonó
mica " rtg " (Radiotelevisión Galicia). 365 días durante 24 
horas ininterrumpidas. Este estarzo intenso por dar/le ó 
naso país un espacio propio no que reflexar as súas 
vivencias e a súa realidade é un dos me/lores aportes 
dos últimos anos. A construcción de Ga!icia como país 

·con personalidade propia, pasa inevitablemente pala 
creación dunha comunicación que nos arrinque do ail/a
mento, que recupere o valor do propio, que nos poña en 
contacto ca a/leo sen necesidade de intermediarios. 

Pero así como felicitamos a "rtg " por este labor, ta
mén queremos deixar constancia de que para que os 
galegas poñamos o aparato no dial de "A Nasa Radio ", 
hai que seguer me//orando a calidade, a diversidade dos 
programas e continuar abrindo a radio para que ne/a 
entre a voz e a preocupación de todos. 

Polo demáis, que Galicia poida escoitar o camiñar do 
mundo, o jazz, os goles, a política, os concertos, a eco
nomía, desde un punto de vista galega, é un paso tan 
necesario que non podemos deixar de aledarnos por 
e/o. 

As instalacións da 
radio galega son as 
mellares que hai en 
Galicia neste medio 
informativo, e non 
teñen nada que en
vidiar as de calquera 
outra do Estado: 

- Tre_~ estudios (mais outro posible) 
- Redacción, discoteca, archivo , ... 
- Seis unidades móviles 
- Corresponsais en tódalas cidades galegas. 

Emisoras e 
frecuencias da RTG 

•• • • • ·-·· 
Os Programas 

Diario 

6.- Bo día Galícía 
9.- Programa da mañá 

12.- Revoeíra 
13.- Parladoíro (por el pasaron desde Anxel Fole e Camilo 

José Cela ata Ana Kiro e O Xestal) 
14,30.- O noso deporte 
15.- Chame, fale ... e pida (o espacio libre para o ouvínte) . 
16.- Causas 
19.- Fío directo 
20,30 .- A rosa dos ventas 
21 .- Celtas con ritmo 
22,30.- Concerto 
24.- Noíte meiga · 

2.- Boa Noite . 
4.- Cammo da alba 
A tódalas horas boletíns informativos. As 8, 9e12 da mañán , 

e pola tarde ás 2, 3 e 8,Noticieiro 

Sábados 

9.- Sobre rodas 
10.- Galicia pobo a pobo 
11 .- Os coros 
13,30.- Cantos que non son tan cantos (co noso compañeiro 

X. M. Carballo). 
15.-Aturuxo 
17.- Literatura viva. 
23.- Tempo para a saúde 

Domingos 

9.- Palabra do domingo (relixioso). Misa 
10,30.- Picaríños 
15.- Os galegas na historia 
16.- Camiño do campo 
22.- Coa lua nos beizos 
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Os alicerces da Radio.Galega 

- Comenzou a emitir as probas 
·o 24 de febreiro de 1985, data do 
nacemento de Rosalía de Castro. 
Faino desde o emisor de Xesteiras, 
no concello de Cuntis (Ponte
vedra). 

- O 29 de marzo inagúranse as 
instalacións de San Caetano (San
t.iago de Compostela) , onde reside 
oficialmente. Desde esta data ata 
. hoxe ven emitindo ininterrumpida
·mente as 24 horas do día. 

- O Parlamento de Galicia crea 
a Compañía Radio-Televisión Gali
.cia o 11 de xullo de 1984, pala Lei 

9/84. Afirmando que a ela "lle co
rresponde a regulación e xestión 
dos servicios de radiodifusión e te
levisión , competencia da comuni
dade autónoma". 

O artículo 15 desta Lei sinala 
como primeiro principio que ha 
inspirar a programación " o res
peto á Constitución e ó Estatuto de 
Autonomía de Galicia, e a promo
ción .e difusión da cultura e lingua 
galegas, así como a defensa da 
identidade da nacionalidade ga
lega" . No seu artículo 18 sinala que 
o galega ha ser a lingua usual 
desta radio e televisión. 

BOA SORTE, XOSE LUIS 

Xosé Luis Blanco Campaña, vello amigo 
e esporádico colaborador de IRIMIA -nos 

tempos en que non andaba tan apurado-, toi o primeiro director da 
Radio Galega, (o actual director é Xerardo Rodríguez) e actualmente é o 
director da televisión Galega (TVG) , da que talaremos noutra ocasión . 

A RTG foi un sono seu de vello , desde os seus anos en Barcelona, 
-onde descubrilJ o galeg·uismo, como nos contou nunha ocasión- ata o 
seu último traballo en RNE en A Coruña, onde deu un bo pulo a nosa 
lingua. " Sempre soñei cunha radio así " confesounos cando tomos talar 
con el. Lembramos aquel artículo para a revista " Encrucillada": "Com
pre un ha radio galega" (nº 24, setembro de 1981 ). Laiábase ali do que 
chamaba " minifundio radiofónico " en que estaba Galicia: "emisoras 
con pouca vida propia ... integradas nas grandes cadeas do Estado ... 
ningunha delas ten a lingua galega como propia, e ninsiquera como 
lingua principal " . Daquela arelaba o día en que a radio " emita novelas, 
futbol , .. . e todo tipo de programas en galega". Ese día chegou non so 
para a radio, senon tamen para a televisión. 

El non tivo reparos en deixar todo e embarca·rse na aventura desta 
nova radio e logo da televisión , a pesares de problemas e críticas 
-i moitas vas ter que aguantar agora na televisión Xosé Luis!, a ver se tes 
o lombo tan duro como o de Calviño- . As críticas xa empezaron ó 
comenzo coa contratación de profesionais ; que se houbera censuras 
por militancias ou plantexamentos políticos de esquerdas, que se viñan 
so os amigos .. . Falando daquela con el, confesounos que a contrata
ción tora aberta e en base á competencia profesional. O que non se lle 
discute e, desde logo, o bon ánimo e vontade de superación da plantilla. 

SE OLIERES LE.R. IRIM·IA 

Coa inauguración oficial de Radiotelev i
sión Galicia. A Nosa Radio , as nacionalidades 
históricas xa teñen radio autónoma. Tamén 
conta con radio a Autonomía de Madrid , que 
inaugurou hai meses a súa emisora. 

Estas son as radios autonómica::;: 
- CATALUNYA RADIO 1 RADIO ASSOCIA-

CIO DE CATALUNYA. 
Avinguda Diagonal , 614. Barcelona. 
Director: D. Agustí Farré Rigo . 
- RADIO EUSKADI 
Gran Vía, 85. Bilboa 
Director : D. lñaki Arregui . 
- ONDA MADRID 
García de Paredes, 65. Madrid . 
Director: D. Jorge Martínez Reverte . 
- RADIOTELEVISION GALICIA. 
Casa de R·adio. San Gaetano. Santiago. 
Director: D. Xerardo Rodríguez 
Polo que se retire á televisión . Catalunya 

conta con Televissió de Catalunya (TV 3) , o 
País Vasco con Euskal Televista, e Galicia, 
con Televisión de Galicia. 

i SUSCRÍBETE! 

A Redacción, na 
que se elaboran os 
guións dos progra
mas. E unha sa de 
grabado. 

Na páxina anterior 
a sa de recibir e un 
dos estudios. 

Queto 8118Cribinne ó. Semanario IRIMIA: 
Pagarei p<>r: 

Por un · ano O 

Precio da suscripción 
- Suscripción por 
un ano-1.800pts. 

- Suscripción de 
apoio - 2.000 pts. 

O Tr8118ferenci~ á Caixa de Aforroe de Galicia: 

Vilalba, Conta n. 04950/0 Ata nova orde. O 
·O Correo contra Reembolso 

(máis caro e molesto ca transfere"ncia) 

N ome .................... ~ ............................................................ . 

Rúa ou Parr<>«¡Uia ............................................................. . 
Vila ou Axuntamento ......................... H •••••••••• Provincia ................... . 

Recorta e envíanos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lugo) 



IRIMIA-6 
OMAR 

Regulación da explotación marisqueira 

O problema do marisqueo 

Falabamos a semana pasada 

da curta duración das campañas 
de marisqueo. Esto é unha con

secuencia léxica do agotamento 
dos bancos natu rais , ó estar so

metidos a unha explotación sen 

xeito nin control , no canto de es

tar sometidos a unha explotación 

que mirase polo mantenemento, 

coidado e protección dos bancos 

de marisco. 

Un chisquiño de optimismo 

aparece no horizonte . deste 

mouro panorama, é que a carón 

desa realidade penosa está otra

bal lo dos técnicos que aseguran 

-e xa o teñen demostrado- que 

mediante un coidado razonable 

da explotación pódense conse

guir melloras moi sustanciosas, 

tales como o crecemento dos 
rendimentos dos bancos actual

mente en producción, a recupe

ración dos destruídos e a conse

guinte elevación do nivel de vida 

da poboación marisqueira. 

A solución pola organización 

A fina is dos anos 70, ante estes 

plantexamentos e tomando con

ciencia da necesidade de pasar a 

unha situación de defensa da súa 

propia riqueza, os mariscadores 

da Ría de Vigo deciden organi
zarse, e fano mediante Agrupa

cións, en cada zona marisqueira, 

dunha disminución tamén nos 
posibles días de trabal lo. O precio 
era fixado polo comprador, e fa
cíanse as ventas dun xeito com
pletamente ilegal , sen que o pro
ducto pasase pola Lonxa. 

Os cupos de captura 

Unha das primeiras medidas 
que impuxeron os mariscadores 
organizados para controla-las 
cantidades a extraer, foi a de de
terminar un tope máximo de cap
tura -o chamado "cupo de 
captura" -, tratando de convencer 
á xente de que era máis_ impor
tante ó precio que a cantidade, e 
adaptándose ó sistema da oferta 
e da demanda para mante-lo pre
cio. Todo o marisco ten que pasar 
por Lonxa; contrólase o precio , 

Moitas familias viven do marisqueo as cantidades · a extraer, o ta
maño, e mesmo o tempo do 
marisqueo. 

coordinadas entre si. Desta ma

neira fóronse dando solucións a 

algúns dos graves problemas xe

nerados neste sector tan com

plexo, e que se viñan arrastrando 

desde hai moito tempo. 

A situación antigua, cando uns 
poucos eran os "donos" desta 
Ría, era a seguinte: a recollida do 

marisco facíase sen ordenación 

nin regulación de ningún tipo. 

Axiña que se abría a veda, xuntá

base nas zonas marisqueiras 

unha abundante poboación .que 

realizaba capturas de marisco en 

cantidade, sen control ningún; 

este feíto producía unha caída in

mediata do precio, ademais 

Estas novidades non foron ben 
acollidas por algúns, sobre todo 
por aqueles que pensaron seren 
os donos dun recurso explotado 
por unha poboación que sempre 
levaba a peor parte. 

Estas medidas, expostas así tan 
rapidamente, tamén lle poden pa
recer incomprensibles a algúns 
dos nosos lectores, pero non son 
máis que a aplicación das "cqndi
cións" impostas por un recurso 
formado por seres vivos, e, polo 
tanto, dun recurso que depende, 
para a súa renovación , da súa 
mesma capacidade de crece
mento .e reproducción. 

Pili Aguirre 
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O CAMPO 

Como facer un bo ensilado de herba 

Para producir leite ou carne a 
baixo coste é n·ecesario que os. 
forraxes sexan a base da alimen:
tación do gando vacuno. 

Na primavera a producción de 
forraxes é moi grande e os ani
mais non os dan comido en verde . 
Os labregos previsores ensilan os 
sobrantes, para cubri-la súa falta 
nos meses de inverno. 

Tradicionalmente a maneira de 
conserva-los forraxes era fa
cendo herba seca. Pero no naso 
clima esto ten moitos riscos, ~a 
que non é raro que na época de 
recoller chova ou faga néboas 
que nos impidan ter herba seca 
de boa calidade. Os for.raxes po
den ensilarse sen correr estes ris
cos; si para os meses de inverno 

· se dispón de 6 a 8 m 3 de ensilado 
de boa calidade por cada vaca de 
leite, teremos asegurada unha 
alimentación barata e correcta 
con só completala co penso que 
necesita segundo a súa produc
ción. 

Valor nutritivo dos ensilados 

O valor nutritivo dun ensilado 
· virá marcado pala cantidade que 
sexa capaz de come-la vaca e 

polo aporte que faga en enerxía e 
proteína. Esto depende de varios 
factores, entre eles: da boa fer
mentación do ensilado, do estado 
da herba cando se ensila (nova ou 
vella), da dixestibilidade do ensi
lado e da finura do corte ou pi
cado da herba e das especies de 
herbas que se ensilan. 

Reglas de ouro para obter un bo 
ensilado 

1ª.- Ensilar herba nova, que non 
teña mais de seis semáns desde o 
último aproveitamento. 

2ª.- Ensilar continuamente e en 
pouco tempo. Máximo sete dias por 
silo. 

3ª.- Si o contido en auga do fo
rraxe pasa do 80% (se se pode) fá
gase un se~do pro0o de 24 hora~ 
dependerá do tempo. 

4ª.- Si o tempo está chuvioso ou 
non se pode tace-lo presecado, utili
zar como conservantes: o ácido fór
mico, 3 partes, e 1 parte de forma
lina. Oose de 2 a 3 litros por Tm. de 
silo. 

5ª.- Pisa-lomáis posible con trac
tor (silos de planta horizontal, con 
anchura dabondo) todo o tempo 
mentres dura a operación de ensilar. 

Compre pisar ben o silo co tractor 

6ª.- Evitar que se misture terra ou 
lama coa herba que se vai ensilar. 

7ª.- Tapa-la derradeira capa 
cunha ou dúas láminas de polieti
leno mauro (plástico) de 700 galgas 
polo menos. Colocar rodas ve/las de 
tractores ou coches, sacos de area, 
etc. para conseguir pechar total
mente o silo. 

Como tace-lo ensilado na nosa 
comarca? 

(Sen dispar de máquina de 
corte exacto). 

1 º.- Da-lo último aproveita- . 
mento ás parcelas destinadas a 
ensilar desde o 15 de marzo ó 1 de 
abril. Esta superficie debe se-la 
mitade da que está destinada á 
producción de herba. 

2º.- Botar 300 kgs .-Ha. de Nitra
món do 20,5% de N2 (é dicir, 60 
U.F. de N2 por cada Ha. 
reservada). 

3º.- Ensilar entre o 15 de maio e 
1 de xuño. 

4º.- Utilizar fórmico mesturado 
con formalina como conservante , 
na proporción antes dita. 

Se se fai silo de segundo corte 

Nas parcelas que ensilamos en 
maio ainda podemos dar outro 
corte para ensilar a mediados de 
xullo. Para logralo : 

1º.- Abonar con 50 U.F. de Ni
tróxeno (nada máis haxa tempero 
despois do primeiro corte). 

2º.- Ensila-lo forraxe cando 
teña 5 ou 6 semanas. 

3º.- Facer presecado. Deixalo · 
24 horas extendido para que 
perda auga sempre que faga bo 
tempo. 

4º.- Se nas pradeiras hai moito 
trébol ou está chuvioso cando en
silamos, botar fórmico e forma
lina como conservante. 

O ensilado é a mellar maneira de 
conserva-los forraxes, tendo en 
canta o naso clima, sempre que se 
fagan ben tódalas operacións. 

Antonio Fdez. Oca 
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J;. Autonomia de Galicia . 
e a Autonomia de todos 
nos. Un marco 
que nos permite 
traballar dende aqui 
ós que somos de ' 
aqui. Unha tarefa común. 
A Autonomia 
que nos fai camiñar 
hacia o progreso nunha 
Galicia viva. o 

QJ 

PUBLICIDADE 
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"Camiños para a paz". XXIV· Coloquio Galego de Cristians 

Os pasados días 15 e 16 de marzo 
celebrouse en Santiago o XXIV Colo
quio Galego de Cristians, sendo po
ñentes os teólogos J. Mª Díez Alegría 
e Xulio Lois Fernández cunha nutrida 
asistencia de persoas e grupos de 
toda-las zonas de Galicia. 

"Paz e desarme" 

Díez Alegría falo u de paz e desarme 
afirmando que os que traballamos e 
loitamos polo NON -é dicir polo SI a 
Paz- non debemos perder o ánimo, xa 
que os que apostan polos probes, 
pola solidaridade, e o diálogo, levan 
moito que perder; pois están os me
dos que impoñen o poder, o diñeiro, 
as ideoloxías dominantes ... O pro
blema da educación para a Paz é a 
longo plazo, e require unha forte es
peranza; a Paz é un ben de toda a 
Humanidade e o emprego das armas 
A B C (atómicas, bacteriolóxicas, quí
micas) é absolutamente inmoral e 
ningunha razón de defensa pode xus
tificar o seu emprego: ¿cómo, pois , 
xustificar fabri-calas e telas?. Com
pre non esquecer a dimensión ·ética, 

que non se tivo en conta moito no 
pasado Referendum. 

Díez Alegría analizou tamen a evo
lución do pensamento da lgrexa Ca
tólica e de ·outras sobre a Paz, a supe
ración da teoría da guerra xusta 
desde Xoan XXIII e o Vaticano 11 , a 
postura actual de diversos episcopa
dos frente ós Bloques, a teoría da di
suasión e o armamentismo. 

"Camiños para a paz" 

Xulio Lois , axudou a matizar o con
tido verdadeiro da expresión PAZ: é 
unha das promesas na que se basa o 
Reino de Deus, como don de Deus e 
como tarefa responsable nasa. E a 
síntese de todo-los bens necesarios e 
posibles, é unha utopía nunca lo
grada mais sempre dinamizadora de 
realizacións. A paz de Cristo non se 
reduce á paz privada do individuo, di 
relación a toda a Humanidade, é para 
todos; relaciónase coa solidaridade e 
a xusticia, ninguén pode reclamala 
para sí, se non é capaz de ofrecela a 
todos. Por iso os auténticos camiños 
para a paz pasan pola solidaridade 

cos probes, a opción polos que me
nos poden. 

Conclusións 

Os participantes viron que a lgrexa 
segue entre nós sen ter unha postura 
coherente e clara sobre a Paz. Tamén 
se viu a necesidade de participar nos 
Movimentos ecoloxistas e pacifistas ~ 
de cambio . de mentalidade, educa
ción, cultura, asumindo os valores 
que facilitan o camiño da Paz, supe
rando a educación agresiva e compe
titiva que se imparte, sendo conscien
tes que o noso compromiso pola paz 
é desde a opción polos probes, a soli 
daridade cos oprimidos, e pasa nece
sariamente por asumir a conflictivi
dade, a teoloxía da cruz que non leva 
a resignación senón que xenera á 
larga a liberación. 

O longo deste ano pensamos seguir 
traballando nos obxectivos deste Co
loquio e ir preparando o tema elexido 
para o próximo : Alternativas de crea
ción de emprego en Galicia. 

O secretariado de Coloquios 
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FICHAS DE NATUREZA- As aves de rapiña diurnas: 
Os nasos Falcóns (/) 

Cernícalo vulgar 

~ 
~ 

XOVEN VOANDEIRO 

Cernícalo primilla 

Halcón de Eleonor 

SILUETAS DE FALCON CO
MUN: Tamaño pequeno a me-
diano alas afiadas e rabeira FALCdN OA RA triA 

on a. 

Alcotán 

Halcón peregrino 

Esmerejón 

FA'...C0
1

ri PA)'ARtlRo 

Halcón borní 

g 
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Labregos e mariñeiros, graciñas 

¿Onda quen irei, veciño como 
son dunha cidade, e criado nela, 
onda quen irei para atapar a nasa 
lingua viva e coa menor contami
nación posible do castelán? ¿Fa
larei con xente de cidades ou de 
capitais, en especial coa qué vive 
polos seus centros? Escoitar, se 
acaso, un "o digo eu" ou un "cho . 

. digo eu", ou ben "calle o cuchillo 
e a cuchara'', por exemplo, choca 
coque din os entendidos no naso 
idioma. ¿Onde irei , lago?. Sen es
quencer aos que viven nos arra
baldos desas cidades e capitais, 
¿non o farei máis ben poi as al
deas e máis palas viliñas labregas 
e mariñeiras para dar con esa tala 
viva? . E buscarei, como xa está 
recomendado, á xente maior por
que non tivo cando nena nin 
cando moza un radio á súa veira, 
nin menos un televisor nin segu
ramente un periódico, e polo 

tanto puido conservar millar a 
tala. 

Nesas cidades e capitais non 
sería difícil escoitar chamar "pa
lurdos", "montañeses", " paila
nes" , etc., aos que viven máis ou 
menos lonxe delas, no campo. 
Pero resulta que se non fose por 
estes, ¿como se iba reforzar a 
crencia deses entendidos de que 
non debemos dicir " o digo eu", 
etc.? ¡Mira ti a importancia deses 
"palurdos" e tal! Eles poderán 
xuzgar os quilates do galega 
deste escrito. E desde lago aviada 
iría a nasa lingua se por todo tes
timonio dela houbese só a docu
mentación medieval. 

Por eso, para os que gustamos 
do naso idioma, da súa conserva
ción, do seu cultivo, da súa es
crita; para os que desexamos 

velo, de verdade, en igual plano 
que o do Estado, parece como se 
se botase de menos un detalle 
que nos faga caer a todos na 
canta da importancia, sobre todo, 
dese pobo labrego e mariñeiro, 
xa que se non fose por el, ¿que 
pasaría? . 

Un detalle é un dicir, claro. Pen
semos nun monumento. Podería 
consistir en que ao pé dunha es
tatua dun labrego e da dun mari
ñeiro, e ambas ben grandes, 
leríase: 

"Aos mariñeiros e máis aos labre
gos, xa que por eles chegou a nós, e 
podemos usa/a, .a nasa lingua. 
Graciñas". 

Brais da Bouza 

X ---------------------------------------_--------------------
1 - CARACTERISTICAS 
X ERAIS despois de cazada e así po

dela esnogar en segundos. 
CLASE.- Aves 

Dentro da arde das Falco
niformes (rapiñas diurnas), 
o xénero Falco tén uns ras
gos anatómicos que a· dife
rencian claramente das ou
tras dúas familias: A Pandio
nidae (aguia peixeira) e a 
Accipritadae (avutres, 
aguias, miñatos, gaviláns, 
etc. ata un total de 19 espe
cies, que se pode ver incre
mentado coas accidentais). 

Estes rasgos diferencia
dores son: 

1 º.- Alas puntiagudas. A 
segunda pluma remeira (ré
mixe) é amáis longa. 

2º.- Ollas escuras (cas
taño escuro ou negro), coa 
pálpebra de color amarela. · 

3°.- Peteiro forte cun re
salte ou dente, que tén como 
misión asegura- la presa 

4°.- Voo relativamente 
lento cando baten as alas, 
pero rapidísimo cando se ti
ran en picado; (por algo o 
significado orixinario da pa
labra é "o que se deixa 
caer"). 

5°.- Tarsos curtos e dedos 
longos. 

6º.- Os dous buratos que 
levan na cera do peteiro (na
rinas) presentan a modo de 
canutiños interiores (opér
culos), que, ó parecer, teñen 
a función de controla-la pre
sión sanguínea cando caen 
en picado. (ver debuxo). 

7°.- Así como as noiteiras, 
polo xeral, cazan de oído, os 
falcóns son aves de cerebro 
óptico, é dicir, que basean o 
éxito dos seus ataques na 
agudeza visual. 

ORDE.- Falconiformes 
SU BORDE.- Falcóns 
FAMILIA.- Falconidae 

o 

o 
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---------------------- A NOSA HISTORIA 

Un vistazo xeral 

Ainda que os historiadores seguen a discutir 
sobre a maneira de dividi-la Historia para o seu 
estudio, normalmente acéptase a división dopa
sado en cinco grandes períodos: Prehistoria, 
ldade Antiga, Media, Moderna e Contemporánea, 
que pode ser perfectamente válida para Galicia. 
Só compre lembrar que algunhas datas non coin
ciden coas dos mesmos períodos a nivel xeral. 

A prehistoria 

Os restos mais antigos atopados en Galicia 
-xacemento das Gándaras de Budiño- datan do 
ano 26.000 a. de Cristo e pertenecen ó chamado 
período Paleolítico que durou ata o ano 8.000 
aprox. O Mesolítico (8.000 - 4.000 a. de C.), o 
Neolíti.co (4000 + 1900 - 500 a. d. C.) completan a 
etapa prehistórica galega. 

O mundo antiguo 

A cultura dos castros desenvolveuse durante a 
idade do ferro e, como di o profesor Bermejo 
Barrera, non se pode establecer unha data final 
que sinale a desaparición do mundo castrexo xa 
que, integrado na cultura provincial romana, 
irase transformando no paso da Antiguedade á 
ldade Media. 

Tamén dentro da ldade Antiga galega teñen 
que ser estudiadas as relacións entre Galicia €o 
mundo romano, das que o primeiro contacto data 
do ano 137 a. d. Cristo. 

A ldade Media 

Un pobo xermano, os suevos, ocupa a nosa 
terra no século V despois de Cristo e forman un 
reino independente ata o ano 585, no que son 
incorporados polo rei visigodo Leovixildo ó seu 
reino . Do século VIII ó XV, Galicia vive as distintas 
etapas do feudalismo, fenómeno social, político e 
económico común a toda Europa.-

O Antigo Réxime 

'A etapa que vai do século XVI ó XVIII asemé
llase moito á maior parte das sociedades euro-

peas nas que se manteñen, coas lóxicas tránsfor
macións producto do paso dos anos, os patrons 
medievales: Predominio da agricultura, socie
dade estamental. .. Sen embargo, mentras que en 
Europa vanse artellando unha serie de forzas que 
p_roducirán un cambio de réxime, en Galicia a 
sociedade tradicional perdurará deica o século 
XX. 

A etapa contemporánea 

Polo dito anteriormente, ó século XIX en Gali
cia presenta unha situación contradictoria deri
vada, segundo o profesor Vi llares Paz, "da fonda 
oposición existente er:itre a incapacidade da so
ciedade galega para se modernizar no seu trán
sito á época contemporánea. e a integración da 
mesma no sistema económico e político español, 
históricamente mais desenvolvido" . 

Pala súa banda, o s_éculo XX, nun proceso in
constante pero decidido de transformación , re
presenta a liquidación da economía e sociedade 
do Antigo Réxime e a entrada definitiva no 
mundo contemporáneo. 

For 
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Xosé Chao Rego 

Segue o estado de excepción 

Vimos falando desde hai sema
nas da colocación do pronome 
átono, antes ou despois do verbo, 
segundo os casos. A regra xeral 
era esta: vai despois do verbo 
sempre, menos nas oracións su
bordinadas. Por exemplo: "dígo
cho eu e escóitasme ti". Pero, en 
cambio: "mira que cho digo e 
quera que me escoites". (Neste 
caso, están en oracións subor
dinadas). 

As regras tiñan as súas excep
cións, das que talamos e segui
mos citando o libro Galega 2, pá
xina 100: "Hai algúns casos que 
non van coa norma xeral e levan o 

pronome antes do verbo. Son 
estes: 

b) Cando a oración vai introdu
cida por unha conxunción ou por· 
un adverbio negativo: '"Nin eu 
llelo pedín nin ela mo deu". "Non 
lle dixeches nada". 

. c) Cando a oración vai introdu
cida por un pronome indefinido, 
interrogativo, exclamativo: "Al
guén o fixo". "¿Quen o quere?" 
"¡Cantas lle chamou ! ". Non tódo
los indefinidos antepoñen o pro
nome, pois con algún, os (de) 
mais, un, moito, outro e varios o 
pronome vai posposto ó verbo. 

d) Tamén se antepón o pro
nome nas oracións desiderati
vas: "Un raio te parta". "O demo 
me leve". 

Para que ninguén se desanime, 
haberá que dicir que estamos 
diante da cuestión máis delicada 
e difícil da sintaxe galega. Con 
todo, ningún galego-falante se 
trabuca nisto, mentres que os 
académicos andamos a mete-la 
pata; é causa, lago, de aprender
mos da xente sen letras, pero ben 
talada, e poñérmonos a nós mes
mos en estado de excepción lin
guística. ¡Animo, lago! 

! · :. 

"PRENDER LUME NOVO" 

Audiovisual sobre a nova lgrexa 
Galega 

2 partes de 20 minutos cada unha 
120 diapositivas e unha cassette 

mais o folleto explicativo 

i Ó fin un audiovisual galega 
para a lgrexa Galega! 

- 8.000 pts. -
Pedidos a: Victorino Pérez 

Lagoa - Abadin (Lugo) 

Anda poñendose en vivo 
o asunto europeo: 
non é que pase algo malo, 
pero está un pouco feo. 

Menos mal que en Portugal 
-non hai que o perder de vista
ameazaba a dereita, 
mais gaño u o socialista. 

En cambio, en Francia, a dereita, 
e verémo-lo que tan 
cun presidente de esquerdas: 
o podente Miterrand. 

Alemania e Inglaterra 
gobernos conservadores 
levan o barco escorado 
e agardan tempos me/lores. 

Suecia é un caso aparte 
con Olof Palmeó frente: 
matárono, mais non marre 
o seu labor imponente. 

Nin dereitas nin esquerdas 
teñen creta, e desde dentro 
en España -¡malpocados!
hai quen vos añora o centro. 
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