
Xermolos florece nunha nova experiencia 

o derradeiro sábado do mes de 
xuño, o vintanove, cando a Aso
ciación Cultural Xermo/os de Gui
tiriz cumpre quince anos, dá un 

"estirón" máis e agasállanos cun proxecto 
que xa escomeza a xermolar: a Universi
dade Popular da Terra Cha. 

Nunha festa que ten o seu tempo para a 
reflexión, é presentado, por unha banda, o 
que foi o pasado de Xermolos, contido no 
libro "Doce anos· na busca da nasa identi
dade" do que xa fa/amos en lrimia, mais 
tamén o seu futuro: a Universidade Popular. 
Fan a presentación, Ramón Vi/lares, Rector 
da Universidade de Santiago e os escrito
res: Chao Rego, Alvarez Pausa e Manuel 
Caamaño que van ser arroupados por escri
tores de toda Galicia, así como por repre
sentantes de Asociacións Culturais e da 
cultura en xeral. 

A chamada Universidade quere recoller 
actividades de Xermolos como o Festival de 
Pardiñas, os certames literarios e de artes 
plásticas, e tamén escomezar outras novas, 

e así en outubro haberá uns "encontros" 
sobre o escritor con máis idade que é Tra
pero Pardo, outro sobre Fiz Vergara Vila
riño, pois a Universidade vai achegarse tó
doios anos a un creador que non sexa desta 
comarca. Outro tema a estudiar nos víndei
ros meses son as "lagoas", espacios natú-

.,. rais que· configuran a Chaira. 
No arte/lamento desta Universidade van 

estar presentes creadores, representantes 
das institucións e cancel/os, e animadores 
culturais de base que presenten os proble
mas e aspiracións desta comarca. 

Xermolos sempre pensóu que facer pobo 
en Guitiriz e en Galicia era enxertarse na 
Terra Cha que ten a súa ídentidade e psíco
loxía, por isa endexamais perdeu esta 
dimensión. 

A través desta plataforma vaise recol/er o 
patrimonio cultural e folklórico desta "patria 
poética", vanse facer publicacións de libros 
e revistas, vanse encauzar as aspíracións 
culturais e creativas deste país. Unha das 
primeiras propostas as que se ten que en-

frentaresta institución vai ser a de arte/lar un 
estudio científico e pedagóxico da Terra 
Cha en tódolos seus eidos: xeográfico, 
económico, cultural, re/ixioso, histórico .. . 
Unha publicación que servise de estudio 
nos colexios e nos fogares chairegos. 

A recolleita de libros e trabal/os de xente 
da nasa comarca e a súa posible consulta 
nunha biblioteca; a sinalización e potencia
ción dos restos arqueolóxicos e históricos e 
a sensibilización do pobo polo seu respeto 
e coñecemento; a preparación de medios e 
ferramentas culturais para facer chegar a 
todos a riqueza máis importante da súa co
marca, e desde aí abrirse a toda Ga/icia. 

Todas estas actividades desenvolve
ranse en ca/quera pobo ou recuncho da 
Chaira e estarán abertas á participación e 
colaboración de todos. Xermolos concibe a 
cultura como vida e imaxinación creadora ó 
servicio do pobo no que xorde, por iso está 
sempre a matinar novas formas, expresións 
e sons do que están a facer os homes e 
mulleres de cada momento. 



Coa forza de Xesús 
i mbs facendo memoria: 

r ecobrando o ser galega que esquecimos. 

i mos sementando patria : 

m an con man inxertandoa entre os veciños 

i mos facendo outra historia. 
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VII Encontro de Música Religiosa , 
en Pontevedra. 

"Himnos l itúrx icos e cantos de procesión " 
LUGAR: Mosteiro de Po io 
DATAS: 4, 5 e 6de Xu llo 1991 
HORARIO: de 10 a 14 e de 16 a 20 horas 
IN FORMACION E INSCRIPCION: Vi caría Episco
pa l de Pontevedra 
Avd. Eduardo B lanco Amor 
Teléfono (981) 84 18 64 - 36143 Pontevedra 

Xornadas sobre "A CATEQUESIS DE ADULTOS" 

En Santiago 27 de Xuño - Casa de Exerc icios 

HORARIO: Mañá: de 10,30 a 2 
Tarde: de 3,30 a 5,30. 
ORGANIZA E DIRIXE - Secretariados de Cate
quese de Galicia. Departamentos de adu ltos __ _. 
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• 
Daniel López Muñoz 

Oéixate estar Que xa o fai o animador 

P ara repensa-las 
formas ~e animar, 
promocionar e 
desenvolve-las 

comunidades rurais de 
Galicia invitounos estes 
días atrás a un encontro a 
Asociación Galega de tra
ballo social comunitario. E 
boa falta fai porque hoxe 
nacen coma setas no ou
tono "experiencias", acti
vidades e plans arredor 
deso que se veñen cha
mando servicios sociais e 
animación sociocultural. 

E aquí e acolá os conce
llos rurais e semirurais de 
Galicia -esto é máis ·de 
trescentos sobre trescen
tos trece que hai en total
van dando "contratiños" e 
profesionais normalmen
te urbanos, para traballo 
social, animación socio
cultural e promoción 
socio-económica. E cada 
quen medra ó seu aire, sen 
vocación de permanencia 
-que o destino definitivo é 
a cidade progre e marcho
sa-, con diferentes colori
dos e tamaños, coma as 
setas, xa vos digo, pero 

· menos adaptados ó en
torno, dependendo da len
tura do terreo político, da 
sombra institucional que 
os acobilla e do vigor per
soal do exemplar. E, como 
non lembrar outras "espe
cies", tropa, ó servicio do 
"Opus Dei", inzada de mi
llóns, con perfeccionados 
métodos de domestica
ción. Por eso que compri
ría unha pausa para pre
guntarse os porqués e 
para ques de tanta anima
ción desvertebrada e tan
tas veces desanimadora. 

Traballo social si e 
moito, pero ¿qué traballo? 

¿O que só dá bos conse
llos e útiles receitas e non 
provoca preguntas? ¿O 
que fai de intermediario no 
reparto das migallas do 
benestar entre os excluí
dos do progreso? 

Animación si, pero ¿que 
animación? ¿A de bos ra
paces e rapazas pagados 
polo concello para 
organiza-las festas que 
antes organizabamos 
nós? ¿A de axencias de tu
rismo "popular" ou "so
cial"? ¿A de intermedia
rios e apóstolos dunha 
cultura, -lingua, valores, 
símbolos, etc ... mestura de 
hipermercado, tele-5 e 
quinto centenario?. 

Promoción si, pero ¿que 
promoción? ¿A de embar
car ó persoal en aventuras 
nasqueunnonsecompro
mete? ¿A que trata de in
ventar nun papel o que xa 
está inventado na vida 
para xustificar un posto de 
traballo? ¿A que termina 
por botar a culpa ó su
posto individualismo da 
xente de que non se produ
zan éxitos milagrosos?. 

Certamente o traballo 
social non é un traballo po
lítico, pero nunca debe ser 
neutral: debe optar polo 
dereito fronte ó favor, pola 
emancipación fronte ó ca
ciquismo, pola comuni
dade fronte o individua
lismo, pola autoorganiza
ción fronte á dependencia. 

En definitiva, tamén 
aquí, e sobre todo aquí, é 
ben certo aquelo de que 
non hai liberación dos po
bres sen os pobres, non 
hai integración dos marxi
nados sen os marxinados, 
non hai emancipación se o 
protagonismo non é de 
quen debe ser. 
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BOA NOVA - Manolo RegalNictorino Pérez 

¿Pedir ou non pedir a Deus? favor de tódos nós, que non eremos ne/. 
Pois non é certo: eremos en Deus, e moito, 
pero, porque eremos en Oeus e na súa 
bondade, porque eremos que o seu cora
zón de Pai sempre está pendiente de nós, 
os seus tillos, por isa mesmo nos pregunta
mos se estará ben ou non estará ben pedir
/le tanto a Oeus, suplicar/le, coma se fose un 
ser de corazón duro, que só se dobregase ó 
moito oí-las nasas oracións. Deus non é un 
ignorante que descoñeza as nasas situa
cións, nin é un malvado que debamos con
vencer de nos axudar a forza de rezos. 

Rezar é doado: poñerse a talar con Deus. Pero a cousa pide xeito: non calquera talar 
vale para rezar. 

Se nos fixamos ben, cando dicimos cau
sas como: "Escoita, Señor", ou: "Ten pie
dade de nós", estamos afirmando que 
Deus é terco e zunado e que lle costa fa 
cerse doído, mentres que nós quedamos 
coma os que si nos doemos e estamos 
atentos ás necesidades da xente. ¿E el non 
serán as causas xustamente ó revés? Pero, 
entón, ¿que é rezar? Pero, entón, se Deus 
xa sabe das causas e se doe, ¿por que non 
cambian as vidas e todos andamos con ben 
e felicidade? 

, 

A
. s veces oímos dicir, ou nós mes

mos dicimos: "O Oeus que había 
antes, haino agora' '. E con isto 
protestamos por certos que se 

queren facer na práctica relixiosa. Non nos 

gundo os anos da vida e da historia, e por 
isa, razonablemente, están sometidas a 
cambios. 

decatamos de que a maioría das causas da 
relixión son algo feíto pala xente para 
expresa-la súa vwencia de Deus, se-

Se o lector le o que dicimos aquí, que 
igualé bo deixar de lle pedir causas a Oeus, 
poida que se asuste, e ata pode pensar que 
non confiamos en Deus e na súa bondade a 

Que o lector siga matinando nestas cau
sas, que tamén nós seguiremos talando do. 
asunto no próximo número de lrimia. 

PALABRAS DE :IGREXA 

Sobre da oración de petición 

Pedir algo a alguén leva consigo dous supostos fun
damentais: informa/o -caso de que non o saiba- dunha 
necesidade ou desexo, e tratar de convence/o para que 
actúe (cousa que supón tamén que se ere que pode 
facelo). No caso de Deus, está claro que o primeiro 
suposto. carece de obxecto: coñéceo todo, mesmo -
hoxe sabémolo moi ben- tódolos condicionamentos 
psicolóxicos e sociais de tipo inconsciente, que a nós se 
nos escapan de maneira irremediable. O peso recae , 
evidentemente, no segundo suposto: trátase de conse
guir que Deus se decida a facer algo porque llo pedimos. 

¿Que se está supoñendo aí? Cando a alerta crítica 
rachou xa os xeitos da rutina, algo soa mal, moi mal. O 
que se di supón que os orantes toman a iniciativa: eles 
coñecen a necesidade e compadécense dela. Pero hai 
alguén que pode remediala, pero que ou ben non se 
decatou dela ou ben non está moi disposto a emprega
lo seu poder; daquela eles aplícanse a movelo para que 
por fin axude. Ademais diso, a resposta comunitaria, no 
·seu tenor obxectivo, non só confirma isto, senón que o 
agudiza ata o ofensivo coa reduplicación insistente: 
"Escoita": atende, adverte, decátate, fai caso: "e ten 
piedade": non sigas Indiferente, olla a súa miseria, com-

padécete dunha vez. Póñase no canto dunha comuni
dade orante ante Deus a un grupo de cidadáns que van 
suplicar a un dictador en favor dun grupo humano aso
ballado, e veráse a dureza incrible do que esa expresión 
está supoñendo''. 
(A. Torres Queiruga, Más allá de la oración de petición, en Iglesia Viva, 
152, p. 167-168). 

RlltlA-3 

REMOENDO O EVANXEO 

Domingo trece do Tempo ordinario (30 de xu ño) 

(Sab. 1, 13-15; 2, 23-25; 2 cor 8, 7-15; Me 5, 21-43) 

"Oeus non foi o que fixo a marte, nin se goza destruindo a 
ninguén; todo o que fixo é para que siga existindo ... Deus creou o 
home para vivir sempre" (Sab.) 

Deus invita a vivir e medrar, é amigo da vida. Non é un rival do 
home, senón o que o chama a enfrontarse co seu futuro de 
maneira esperanzada, o encaralo sen medo ós riscos. Invita a 
traballar no presente con perspectivas de futuro. Remedia a 
marte e o fracaso facendo que a vida continúe. Para Xesún non 
existe o "non hai nada que facer", senón o "abonda con que 
teñas fe". 

Domingo catorce do Tempo Ordinario (7 de xullo) 

(Ez 2, 2-5; 2Cor12, 7-10; Me 6, 1-6) 

"Envíote onda eles para que /les comuniques o que dí o Señor. 
Eles poden escoitar ou recusarse a tace/o ... mais en ca/quera caso 
saberán que hai un profeta no medio deles " (Ez.) 

Xesús tivo que recoñecer que en ningures é menos escoi
tado !Jn profeta que na súa terra, entre os s~us. Sempre parece 
que os de fóra saben máis que os de dentro. O eterno drama 
dos párrocos coas súas comunidades ou os veciños cosque 
teñen ó lado. O mesmo nos acorre con Deus: sempre estamos 
esperando algo excepcional , espectacular. Hoxe a relixión 
que mais audiencia parece ter é a que ten as causas mais 
absurdas para contar. Sen embargo, Deus ama o cotián ¿Non 
será que buscamos excusas para non cambiar, para non 
cor:nprometernos? 



1 A PENEIRA Alfonso Blanco Torrado ,í_ 

OS CIDADANS NEGROS té
ñeno moi negro na nasa so
ciedade, así en Estados Uni
dos onde case a mitade dos 
que nacen desta raza morre
rán coma viñeron ó mundo: 
miserables. O paro entre os 

OULIT 
negros americanos é doble 
que entre os brancas. En 
Francia onde medra a discri
minación racial, a nova pri
meiro ministro nomeou un Se
gredario de Estado para a In
tegración de raza negra. 

VARIOS PRESOS DE 
ETA NAS CADEAS DE GA
LICIA son unha preocupa
ción para os funcionarios, 
sobre de todo polas condi
cións de convivencia arre
dor deles. Vintesete deti
dos habitan nos centros da 
nosa terra. Eles queren vi
vir unidos entre sí, mesmo 
compart ido a vida das ca
deas mentres tanto a situa
ción dos presos en xeral 
deixa moito que desexar. 

O COOPERATI-
VISMO FRANCÉS 
está en auxe e conta 
hoxe con máis de 
catro mil empresas 
industriais e comer
ciais nas que están 
metidos catro de 
cada cinco labre
gos; o trinta e un por 
cento dos matadei
ros son cooperati
vas, o mesmo que o . 
corenta e cinco por 
cento das empresas 
lácteas: 

"TOMAR O SOL" é un ha 
campaña eco-educativa do 
concello de Oleiros orien
tada a dar coñecementos 
para transformar enerxías 
alternativas para crear un 
mundo en harmonía coa 
natureza. Así ensinan a 
construir "destiladores so
lares", "asadores por con
centración", "'colectores 
solares"... O teléfono da 
Casa da Xuventude é 981-
636598. 

Beneficios e maleficios da movida turística 

A 
ta hai ben pouco o turismo que 
se achegaba á nasa beiramar 
era dalgún xeito selectivo. Aco
dían veraneantes con algunha 

relación familiar e tamén tuíistas non 
moi comúns a quen non lles importaba a 
aparición da chuvia sen aviso previo ou a 
presencia dunha néboa mesta no medio 
e medio do mes de xullo . 

Mais os costumes e usos do turismo 
foron mudando. En parte debido ó me
dre que as ofertas hoteleiras e de ocio se 
están a dar en Galicia. O visitante tran
quilo, curioso, despraza as súas visitas e 
estancias cara ó rural , cara ó máis des
coñecido. Pala contra as vilas e pobos 
mariñeiros comezan a encherse dun tu
rismo masivo e de consumo. 

Resulta interesante que cada vez máis 

biza do carta inmediato pode máis cá 
planificación dos beneficios. Irnos 
explicarnos. 

rada. Queda tamén desfeita a harmonía 
do propio vecindario cando o prezo do 
chan se dispara tralo negocio da cons
trucción para o turista e faise inaccesible 
o aluguer ou merca do piso requerido. 
Racha tamén o equilibrio do lugar o feíto 
de dar acollida acentos ou miles de per
soas máis mantendo os mesmos verte
dei ros de lixo e augas, as mesmas depu
radoras e os mesmos servicios de lim
peza. Tamén alteran o equilibrio do des
canso e a convivencia a apertura de ba
res e discotecas sen límite de horario nin 
de sonido. Finalmente habemos de pa
gar a atracción (entre fábula e cine) que 
este mundo fugaz do verán exerce sobre 
mentes e costumes dos habitantes máis 
novas do lugar. 

Lugares houbo e non moi apartados (A 
Costa Brava Catalana, por exemplo) a 
quen os abusos e a falta de control fixe
ron perder boa parte do encanto que. foi 
o motivo primeiro da chegada do tu
rismo. Resulta difícil pero cómpre non 
matar a galiña por mor da cobiza dos 

o ocio e o descanso cheguen a todos; é 
dicir que todos poidamos molla-lo cú 
nas augas cantábricas e atlánticas e non 
sexa causa de catro. Por outra banda 
supón unha inxección para a malparada 
economía galega actual. Agora ben, esta 
masificación e democratización turística 
conlevan evidentes maleficios se a co-

Os nasos entornos marítimos son es
pecialmente fermosos e ricos. Por elo 
que chaman a atención e atraen ós visi
tantes. Pero esta harmonía queda des
feita cando vemos xurdir sen gusto e con 
abuso de normas (onde houbo a pruden
cia de poñelas) caixóns de bloque e ti
xolo para albergar o cliente de tempo- ovos. 

Xosé Lois Vilar 



¿CARA A UN ESTADO PO
LICIAL...? é o medo e a inque
danza de moita xente ante o 
proxecto da nova lei de segu
ridade. A detención dun indivi
duo será máis doada aínda 
que non haxa sospeita xustifi-

cada, a inviolabilidade do do
micilio será máis posible, re
ducir a liberdade de move
mentos das persoas ... , todo 
isto será un feíto si a lei vai 
para diante. 

ººººººº 

SEG U E A DESFEIT A IN
DUSTRIAL e agora tócalle ó 
Grupo de Empresas Alvarez 
do sector da cerámica con mil 
douscentos traballadores, e 
que quere ser vendida a unha 
firma valenciana que pasa por 
apuros económioos e que non 
ofrece garantías de fu tu ro 
neste campo da cerámica; 

mentres tanto "Motores Beutz 
MWM" de Porriño que cobrou 
da Xunta e do INI uns tres mil 
millóns de pesetas pecha 
agora, despois de facer o seu 
"agosto" a empresa propieta
ria, a alemana KHD. En ámba
l'as dúas operacións é o INI o 
responsable. 

ººººººº 

RlttlA- 5 . 

UN LIBRO PARA O VE
RÁN pode ser "La rebelión 
de· los teólogos" de Lamet 
(Edita P.laza e Janés) que 

1 
fai unha análise puntual 
dos diferentes grupos da 
lgre.xa, e mesmo dos que 
están máis discriminados. 

I 

A V ESCOLA DE VERAN 
da Nova Escola Galega 
bota a rodar un feixe de . 
cursos e xuntanzas de · re
novación do en si no para 
esta tempada do ano. Terá 
lugar en Vilanova de 
Arousa ("As Sinas") os 
cinco primeiros días de xu
llo, e debatiráse a situación 
do ensino en Galicia, edu
cación medioambiental, 
adaptacións curricu~a~ 

res ... , así como amostra de 
viarias 
piloto. 

experiencias-

V Escola de Verán 
NOVA ESCOLA GALEGA 

1 ó 5 de Xullo 1991 
COMPLEXO HOTELERO º'VA LLE 1 C LA " 

As Sinas 
VILl\NOV A DE AROUSA 

~ B IDIA : -XUNTA DE GALICIA 
-CONSELLERIA DE EDCCACIO\ f 

ORDENACIÓNU IVERSIT•RI• 
l \I\' GAUCI\ 
<•l\A \'IGO 
<íl\CfllOIJf 111 \\O\\ Of IROL'I 

ººººººº 
' O PNG FESTEXARA 

UNIDO Ó BNG A FESTA DA 
PATRIA, converténdose 
así no cuarto colectivo da 
frente nacionalista, xunto 
coa UPG, o Colectivo So
cialista e os lndependen
tes. Por outra banda al 
gúns barallan a posibili
dade dun cambio de nome 
se o PSG-EG o esixise 
nunha posible integración. 

ººººººº 

TRINTA PERSOAS ASA
SINADAS NA -AMAZONIA, 
en só seis meses, só por 
defender os dereitos dos 
labregos e do ambiente, e 
por pistoleiros ben paga
dos. Son moitas as cabe
zas postas a venda ou a 
morte, e así pola dos bispo 
de Araguaña estáse dis
posto a pagar cinco mi
llóns de pesetas, pola do 
crego que aparece na foto, 
Paulo J. de Silva, coordina
dor da asociación pro de
fensa dos labregos sen te
rra, miles de pesetas, etc. O 
Governo do Brasil fai a 
vista gorda fronte a estes 
matón s. 



CONSELLERfA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

UNT~ 
DEGAUCIA -u 
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O CAMPO 

G 
alicia presenta 
condicións moi 
apropiadas para a 
producción de 

herba e os seus prados te
ñen potencial para produ
cir arredor de 10.000 litros 
de leite por Ha. 

Os prados proporcionan 
herba verde a maior parte 
do ano e son a base forra
xei ra máis económica e 
apropiada para a produc
ción de leite e carne en Ga-
1 icia, sen embargo, _nin os 
prados ofrecen a mesma 
cantidade de herba tódo
los días do ano, xa que o 
70% da producción dase 
na primavera e presentan 
limitacións de crecemento 
no verán e no inverno, nin a 
herba ten o mesmo valor 
nutritivo en tódalas épo
cas, polo que, para atende
-las necesidades do gando 
que son pouco variables ó 
longo do ano, ternos que 
aproveitar ben os prados e 
conserva-la herba so
brante da primavera para o 
verán e o inverno. 

Na composición dun 
prado entran fundamental
mente dúas familias pra
tenses, as gramíneas e as 
leguminosas: As gramí
neas son plantas de días 
curtos e precoces que me
dran ben desde fina is do 
inverno ata o v~rán con 
temperaturas óptimas en
tre 15 e 20 graos, e as legu
minosas que son plantas 
de días longos e teñen as 
raíces máis profundas, 
aguantan mellar a calor e 
producen ó final da prima
vera con temperaturas óp
timas de 20 a 25 graos. 

Unha boa mixtura de 

-Aherba 

PARA UN 

pratenses é aquela na que 
entran aproximadamente 
un 75% de gramíneas e un 
25% de leguminosas: Man
ter este equilibrio é funda
mental para que a produc
ción sexa máis continua ó 
longo do ano e a forraxe de 
mellar calidade. 

Cando ternos un prado 
ben establecido, o obxec
tivo éter boas produccións 
tanto en cantidade de fo
rraxe como en cal id ad e do 
mesmo. Esa cantidade e 
calidade está moi condi
cionada polos coidados 
que lles damos ós prados 
(dos que talaremos outro 
día) e polo momento e 
forma que ternos de apro
veitalos, xa que un bo ma
nexo dos prados, mediante 
os coidados necesarios e o 
aproveitamento axeitado 
non só mantén o equilibrio 
entre gramíneas e legumi
nosas senón que tamén 
pode aumenta-lo seu ren
demento ata nun 50%. 

Momento óptimo de apro
veitamento dos prados 

O aproveitamento debe 
ter en canta, por un lado, 
mante-la persistencia do 
prado con vigor e capaci
dade de rebrote e por outro 
que o valor nutritivo da 
herba e a súa dixestibtli
dade sexan os mellares 
para o gando. 

O ciclo vexetativo da 
herba ten . unha primeira 
fase, que vai desde o brote 
ata o comezo do enca
nado, no que a herba é moi 



té o alimento mais barato para o gando 

BO APROVEITAMENTO DOS PRADOS 

tenra, vizosa e demasiado 
acuosa, polo que si se 
aproveita neste momento 
ademáis de ter moi pouca 
producción debilítase 
moito o prado e pode pro
dtici rlle transtornos dixes
tivos ó gando. 

A segunda fase é a que 
vai desde o comezo do en
canado ata o espigado, na 
que a herba ten boa pro
ducción en cantidade e ca
lidade nutritiva, polo que é 
o mellor momento para 
aproveitala. 

A última fase é a da flora
ción e formación da se
mente, na que o prado ten 
moita producción pero a 
herba é de baixo valor nu
tritivo, concretamente o 
raigrás italiano perde nesta 
fase ata a terceira parte do 
seu valor alimenticio e as 
tres cuartas partes da súa 
proteína, polo que nunca 
debemos esperar a esta 
fase para aproveita-la 
herba que nalgúns casos 
convértese en tan pouco 
nutritiva como a palla. 

latlA-7 

Formas de aproveita
mento: ¿cando debemos 
pastar ou segar? 

As formas de aproveita
la herba son o pastoreo e a 
sega para verde, para ensi
lar e para facer herba seca. 

O pastoreo, cada vez 
máis utilizado por se-la 
forma máis barata de apro
veitamento da herba, dé
belle permitir ó gando ele
vados consumos para fins 
productivos, cunha utiliza
ción eficiente da mesma 
mediante un manexo 
correcto. 

Segundo o citado debe
mos realiza-lo pastoreo 
cando a herba chega ó co
mezo do encanado e a es
piga está dentro do talo a 8 
ou 1 O cms. do chan, cunha 
altura de herba na prima
vera de 15 a 20 cms. (sobre 
o manexo do pastoreo fa~a
remos outro día). 

Cando a herba se apro
veita en forma de sega para 
consumir en verde ou para 

ensilar, debese esperar un 
pouco máis e segala ó co
menzo do espigado, cando 
xa se ven un 10% das espi
gas, e para facer '' herba 
seca" débese segar du
rante a fase do espigado 
das gramíneas e non espe
rar a que a herba xa estea 
"seca" cando se vai segar. 
Débese ter en conta que a 
dixestibilidade da herba 
descende a medida que 

envellece, por exemplo o 
raigrás pasa do 80% no es
tado de folla ó 60% na 
floración. 

Para sega-los prados dé
bese utilizar máquinas que 
fagan os cortes limpos e 
non machaquen a herba, 
porque ésta perde reservas 
e despóis o gromo retoña 
mal, tamén se favorece o 
rebrote non segando moi 
rente ó chan e non apu
rando moito o pasto, acon
sél lase deixalo a menos de 
5cms. 

Se se seguen estas nor
mas conseguirase un ha fo
rraxe de boa calidade, di
xestible e apetecida polo 
gando, ó mesmo tempo 
que se mantén o vigor e o 
equilibrio da herba nos 
prados. 

A mantenza do gando 
con herba de abondo e de 
boa dixestibilidade per
mite aforrar penso e pro
ducir máis barato. 

Anxel Estévez 

Consellos para un bo aproveitamento dos prados 
- Utilizar herba de prados artificiais con mistura de 

raigrases e trebos 
- Pasta-la herba ó comezo do "espigado" 
- Segar para verde ou ensilado ó comezo do 

"espigado'. 
- Non apurar moito o pasto nin segar moi á rente do 

chan. 
- Procurar non segar con tempo chuvioso nin co orba

llo da mañá, a mellar hora é a tardiña. 
- Segar herba verde para o gando tódolos días. 
- Non utilizar herba "moi tenra" que lle poida producir 

transtornos dixestivos ó gando. 
- Non utilizar herba "moi pesada" que ten pouca 

dixestibilidad. 
- Non lle dar ó gando herba mallada nin fermentada. 
- Extender a herba no corredor de alimentación para 

que non quenza. 
Seguindo estos conselos melloraremos a producción ., 

da herba e o estado do noso gando. 



PUBLICIDADE 

AMA-a 

Programa de cal dade bacterio óx ca do leite. 

Np leite, a calidade 
está no que non se ve. 

Conseguir unha boa calidade bacteriolóxica do leite é unha cuestión fundamental para sermos competitivos coas 
rexións productoras europeas. Pero ademais, vailles traer grandes beneficios ós gandeiros, posto que as industrias · 
leiteiras priman o prezo do leite de boa calidade. E por riba, asf mellórase a sanidade da explotación, facilitando o 
control da mamite e dándolle unha maior calidade final a tódolos productos lácteos. 
Para mellora-la calidade bacteriolóxica da explotación. cómpre seguir un progr~a cos seguintes puntos: 

- Coidar ó máximo a hlxiene 6 muxir. 
- Realizar unha desinfección sistemática das muxidoiras. 
- Manter a punto as muxidoiras. 
- Usar tanques de frio no canto das canadas. 
- Levar a cabo un tratamento preventivo con cánulas de 
antibióticos cando sequen as, vacas. 

- Efectuar unha detección precoz da mam.ite. 
- Segui-los progJamas sanitarios preventivos. 
- Cumpri-los prazos de suspensión cando os, an.imais estean a tralamento. 

Acórdese ben de que a calidade bacteriolóxica do1 l.eite bao facer máis 
competitivo, halle mellara-la sanidade xeral da explotación e, sobre todo, 
halle conseguir un meUor prezo por el. 

CONSELLER A DE AGRICULTURA 
GANDERÍA E MONTES 



Perdoa 
as nosas 
ofensas 

Por Miguel Anxo Araújo Iglesias 

A 
medida do noso amor é a capacidade de per

doar. Non nos resulta custoso amar ós que nos 
aman, pois sentímonos correspondidos; nin 
amará ós que esperamos qu~ nos amen, pbis 

vivimos na esperanza de ser amados. Pero, como nos di 
o evanxeo de San Lucas, isto faino todo o mundo. E esta 
capacidade non só especifica a calidade cristiá do amor 
humano senón que salienta o paradoxo de dita amor, 
pois cando perdoamos non só esquecemos e relativa
mos, senón que o que en realidade tacemos é adiantar
nos a salva-la distancia que alguén interpuxo entre el e 
nós. 

Perdoar é a acción que desvela nidiamente o carácter 
gratuíto do amor vivido cristianamente. lsto é o que 
queremos dicir cando invocamos ó Pai para que nos 
perdoe: dicímoslle lisa e llanamente que actúe coma 
Pai, gratuítamente conosco. 

A nosa incapacidade de perdoar queda salvada pola 
forza misericordiosa do Pai. Non podemos negar que na 
vida encontramos conflictos, separacións, tristuras, 
ofensas que ou ben recibimos ou ben xeramos. Non 
podemos negar que ó longo da vida encontramos coma 
un "lixo" difícil de !impar. Un lixo que estea feito da 
distancia que media entre o ben que queremos facer e 
non tacemos, entre o mal que tentamos evitar e que de 
feito tacemos. Todo isto produce, co paso do tempo, 
unha fonda tristura no corazón, que vai arrincando a 
ilusión pola verdade, o ben e a beleza. Vainas 
apagando. 

Pois ben, invocando ó Pai para que perdoe as nasas 
débedas, queremos significar que máis alá de circuns
tancias e feitos concretos, máis alá de momentos fonda
mente vividos, máis alá de tomas de conciencia máis 
lúcidos ca de ordinario, hai algo en nós que só El pode 
perdoar: o progresivo. apagamento de fondo que senti
mos ante a vida tal como é. E certo que para que todo 
isto non nos resulte artificial é preciso deternos de vez 
en cando e que sexamos o máis sinceros posibles 
connosco. 

Perdoar é volver a dar. Na praxe eremos moitas veces 
que perdoar é esquecer. Ou no mellar dos casos, tace
las paces. Canto meirande é a débeda que alguén con
traeu connosco ou que nós contraemos con alguén, 
tanto máis custoso resulta esquecer. Pois ben, todo isto 
tan humano, aínda non é o que queremos dicir coa 
palabra perdoar. No fondo é actuar con quen é noso 
debedor de tal xeito que este non só non se sinta abri
gado, non só se sinta liberado da débeda concreta con
traída connosco, senón que sinta que a través do naso 
xesto naza nel unha nova liberdade. Se perdera a súa 
liberdade contraendo tal débeda connosco, a través do 
perdón nace nel non só a liberdade perdida, senón unha 
"nova" liberdade: aquela que nace sempre en nós 
cando a través de quen nos ama parece que se derruban 
os muros das nasas limitacións persoais, semella que 
caen trempres e medos, que nos sentimos con maior 
capacidade de vivir, reconcili?rnos con nós mesmos e 
comungar cos demais. 
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Este ano a 
solidaridade 
non se leva 

Por Mariano Guizán 

Matilde Fernández, a ministra de Asuntos So
ciais, afirma que os xóves só se preocupan de che
gar a ser ricos ... A metade dos galegas non queren 
adoptar un ancián nen por diñeiro ... (Dos xornais.) 

E 
staba indignada. Acababa de bater, a un tempo, 

' coa morbosidade do distinguido e respetable e 
coa ineptitude institucionalizada; e non llo 
cocía o carpo. Na Praza Roxa, un rapaz levaba 

xa un bo cacho tirado no chan, sen sentido. Un fato de 
xente en roda disfrutaba de gratis de algo que non ía 
con eles, pero que habería .servir para meter polo medio 
dos temas do día. Un municipal, botando man da máis 
punteira tecnoloxía non daba conseguido que lle man
dasen unha ambulancia. Polo lado non deixaban de 
pasar coches. A cen metros, unha parada de taxis con 
rotuliños de "libre". A Sari non llo cocía o corpo e 
díxollo ó garda. "Señora -disque lle respondeu el-, me
llar será unha ambulancia; digo eu. Ademáis, seica é un 
rapaz que é medio parvo". E seguiu a traballar no aparello 
aquel de pedir ambulancias que non dan chegado. 
Cando a atopamos, viña alporizada. Contóunolo e des
fogou con nós toda a rabexa que traguía. Sefita e máis 
eu escoitámola. Tamén tiñamos as nosas experiencias e 
botámolas fóra ... Cando nos separamos, coido que ós 
tres, roíanos no peito o medo á insolidariedade. 

d chegar á casa saquei do meu arquivo un ha carpe
tiña chea de retallos de prensa. Xitanos marxinados, 
escorrentados e perseguidos. "Suda.cas", "moros" e 
filipinos discriminados, despreciados, explotados. 
Oposición veciñal contra un centro de rehabilitación de 
toxicómanos. Propietario dun café que expulsa do bar a 
uns disminuidos psíquicos, porque a súa presencia 
seica lle espantaba a clientela. Rapaza violada, despe
dida do traballo polas consecuencias nega.tivas quepo
dería ter para .o negocio a publicidade dada ó asunto. 
Enfermos de sida sen atención médica, polo medo ó 
contaxio. Cinco mil nenos galegas baixo a sombra do 
desamparo, entre a fame, o maltrato ou a 
desescolarización ... 

Mareas de noticias. E, entre elas, estas referencias a 
unha intervención televisada do modista ouren~án 
Adolfo Domínguez -o mesmo que hai algún tempo che
gou a convencer ós elegantes deste país de que o mái~ 
bonito, o máis "chic", era andar coa roupa enrugada-. 
Disque dixo tan espabilado rapaz que "a sociedade é 
un ha especie de lugar de encontro de todos nós, onde cada 
cjuen debería resolve-los séus problemas por si só, con 
agresividade ... A que/es que non queren competir así ou que 
non están dispostos a se bater con desaforada agresividade 
non merecen figurar nas ringleiras das forzas rectoras da 
sociedade ... Taba/lar debe se-lo resultado da taita pala su-
pervivencia ... O mercado, que é sabio, establecerá quen son 
os máis aptos ... " 

Sí, xa sei que, ás veces, aínda se dá iso da solidade
dade espectacular das grandes ocasións. Que se os 
kurdos, que se os nenas rumanos ou os "chinitos-del
domund". Sempre queda ben. Pero o que é a diario, na 
vida cotidiá, a solidariedade é algo que xa non se leva. 



(mozo) 

(moza) 

(mozo) 

(moza) 

(mozo) 

(moza) 

(mozo) 

(moza) 

(mozo) 

COPLAS 

DE 

CASAMENTO 

Se mi l corazóns tivese no meu corazón te levo. 

mil corazóns che daría; 

eu non teño máis ca un, (moza) Se eu viaxo, ti viaxas, 

doucho mi l veces querida. se sento , cabo min sentas; 

ti diario ó meu carón , 

Teño un tesauro agachado prenda de tódalas prendas. 

e ninguén me sabe del; 

nin é de ouro nin de prata, (mozo) Desde que te vin , morena, 

e estou toliña por el. roubáchesme o pensamento ; 

nin te hei de chamar ladroa, 

O meu tesouriño, nena, nin che hei de priva-lo intento. 

está no teu corazón; 

gárdamo ben, querid iña, (moza) Non hai cousa máis bonita 

heiche pagará razón. ca querer e ser querido; 

amar con forza e de balde, 

Hoxe déchesme dous bicos, como a melra ós seus melriños. 

moito cho hei de agradecer; 

dous biquiños, dúas rosas (mozo) O noso amor ha de ser 

do rosal do teu querer. aberto a tódolos ventes; 

que collan nel cantos queiran 

Eses teus peitos parecen gozar co gozo que ternos. 

dous outeiriños pequenos, 

onde bate mainamente (moza) .Gracias polos teus biquiños, 

a flor de tódolos ventes. e tamén polos abrazos ; 

graciñas polo teu carpo 

Coa viveza dos teus ollas que Deus fixo para gozarmos. 

entraches na miña vida; 

Deus te traía, meu amjgo, (mozo) Este amor que nós nos ternos 

que eu dle darei acol lida. non che é noso, queridiña; 

este amor éche de Deus, 

O teu peliño enredado, el nolo coida e o mima. 

os teus olliños tan negros, 

sonche nubes, sol e lúa (moza) Habemos querernos sempre, 

sobre o redondo do ceo. nos gozos e nos trabal los; 

habemos ser sempre unidos, 

Se ti me amas e eu te amo, nada fará separarnos. 

xa somc:sdous para amar, 

quen ama coñece a Deus, (mozo) Este amor que nós nos ternos 

que en amor se quixo dar. non che é noso, miña nena; 

debemos, logo, coidalo, 

Moi bo é que ti me queiras que del nada se nos perda. 

o mesmo que eu te quera, 

ben de día, ben de noite Manolo Regal 

RlttlA-10 

AAmistade 

Amigo é aquel que se foi 

e que sempre recordamos con señar-

dade. 

Amigo é aquel a quen tacemos 

partícipe dunha alegría, 

dun fracaso 

A el recurrimos 

cando hai un problema. 

Amigo é o que critica 

e dá canse/los 

estando presente o interesado. 

Amigo é quen comprende, 

aínda que as apariencias engañen. 

Amigo é o que desde lonxe 
t 

fai sentí-la súa presencia. 

A amistade non ten razas, 

nin idades, nin crenzas, 

nin política, nin distancias. 

Cando se chega a unha verdadeira 

amistade, 

cómpre saber conserva/a 

coma o máis marabilloso dos regalos. 

A un bo amigo profésasel/e 

un efecto desinteresado e persoal, 

xeralmente recíproco 

que nace e se enfortece co trato. 

Os amigos que son leais 

chegan a se sentir coma irmáns. 

Non hai causa máis noble e escasa 

ca un verdadeiro amigo. 
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O Farulas 

Os pais do Farulas eran labregos podentes, traballa

dores coma formigas, decote bule que bule. 

O tillo non lle faltaba de nada: bos zapatos e a an

dorga ben chea. Home máis preguiceiro non había na 

bisbarra. Xa o refrán o dí: «pais traballadores, tillos 

preguiceiros». 

Mandárono a Santiago, para que estudiase·, e por 

larchán non tardou en voltar para a aldea. Despois alá se 

foi para Barcelona, dicindo que ía traballar, e cando 

acabou os forricallos que levaba no peto, voltou para a 

casa. Na derradeira fuxiu para Bos Aires. 

Aínda non levaba un ano, xa veu de volta, talando 

como os arxentinos. Atopaba un amigo no camiño, e 

dicíalle: 

-Y vos , ¿ pra onde vais , che? 

E así causas polo estilo. 

O día do Carmen , alá se foi todo pincho á remaría . 

Achegouse a unha rapaza e deste xeito díxolle: 

-Pebeta, ¿ vos querés bailar con nós? 

A rapaza mirou o redor, e con moita aquela 

preguntoulle: 

-E logo vós , ¿cantos sodes? 
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A FALA E CAMINO Xosé Chao Rego 

Por se as moscas 

D in que había un home 
cunha cabeza tan pe
quena que non lle cabía a 
menor dúbida. Tamén se 

di , polo contrario , que saber dubi
dar é un sinal de sabedoría. E isto 
ven a conto de que hoxe quero re
comendar ós cúltivadores do ga
lega o Diccionario de dúbidas da lin 
gua galega, que edita Galaxia. 

Eu coñezo tres clases de talan
tes en galego: os que o talan desde 
sempre, e que se queixan de que o 
galego de agora non é o de antes. 
O seu talar, aínda que inzado de 
castelanismos, é moi válido, por
que foi o que salvou o idioma. Qui
zais non lles faga falta este diccio
nario e que os neofalantes teña
mos moito respecto pola súa axei
tada fala . 

Un segundo grupo é o dos vellos 
ou novos talantes que, ademais, 
teñen a necesidade ou o interese 
de escribilo. Para estes, o coñece
mento da Normativa faise difícil 
dun golpe, e este diccionario ha
lles vir moi ben. Haberá que ter pa
c iencia porque, realmente, hai 
moitos cambios en galego e algún 
deles máis ca discutible . Pero pre
c isamos un galego común e nor
mativizado e haberá que se aco
modar ás normas. 

En terceiro lugar estamos aque
les para os que ogalego é algo máis 
ca necesidade afectiva, porque ta-

mén constitúe medio de vida ou 
instrumento de traballo. A miña 
experiencia é a de que profesores 
e escritores metemos moito a pata. 
Que precisamos saber dubidar, ter 
unha cabeza máis grande e, sobre 
todo, estamos necesitados de hu
mildade e disciplina para adaptar
nos ó galego oficial, non porque o 
sexa, senón para non desconcer
tar a lectores e alumnos, aínda que 
non esteamos conformes con moi
tos cambios. Necesitamos deste 
diccionario coma maio precisa da 
auga. 

Poño un exemplo: en Galicia 
sempre se dixo aiunar, que era puro 
castelanismo, aínda que moita 
xente do campo galeguizouno vul
garizándoo na forma de "aunar". 
Po is ben, aprendemos un día que a 
forma era xexuar, procedente do 
latín "ieiunare". Agora dinnos que 
non, que é preferible a forma xa
xuar. porque "xexuar" é un lu
sismo, adaptación do portugués 
"jejuar", mentres que o gal ego vén 

1 
do verbo latino vulgar "jajunare". 

' lso descubrímolo polo tal diccio
. nario de dúbidas e confeso que me 
; cabreou o cambio. Pero, a pesar 

de todo, de aquí en adiante hei es
cribir xaxuare xaxún porque, ¿quen 

. son eu para facer unha normativa 
ó meu capricho? . Polo demais, 
toda normativa ten algo de artifi
cial, moito de laboratorio. 

Ton s Qu 11uga, en representac1on da revista "Encruc1/lada", e Costa Clavel/, que en 
datas recientes, 2 de xuño pasado, toron honrados polo Patronato cb Pedrón de Ouro 
cunha smxela e significativa homenaxe en recoñecemento do trabal/o cultural, de 

pensamento, feito en nome e proveito de Galicia. 
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O caer o zar.de Rusia 

San Pedro foi destronado: 

San Petersburgo pasou 

a se chamar Leningrado. 

Porque Lenin convenceuse 

que era verdade isa novo 

que Marx formulara así: 

"Relixión, opio do pobo". 

Certo é que moita xente 

nada fai, só reza e raga 

e pra eles, alienados, 

a relixión faise droga. 

Máis tamén resultou certo 

que a forma de comunismo 

no "paraíso soviético" 

era totalitarismo. 

Tamén dixera Karl Marx 

que era a relixión 

• corazón e máis consola 

pra un mundo sen corazón. 

Agora, coa liberdade, 

resúltanos moi fermoso 

que xurda das catacumbas 

un espertar relixioso. 

A causa non é tan simple 

e chega a ocasión agora 

de procurar no marxismo 

a función liberadora. 

Dese xeito, a teoloxía 

máis famosa do momento, 

da Liberación chamada 

usa a Marx coma instrumento. 

Instrumento, que non dogma, 

e analiza a realidade 

da opresión pra que América 

encontre a liberdade. 

Que non todo é branca ou negro 

isa é o que eu creo; 

nin se é bo por reJixioso, 

nin se é malo por ateo. 

• 




