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• As contribucións
O MUNDO LABREGO ENFRENTADO A UN NOVO RETO.

• A plaga da '_típul~
NOS NOSOS PRADOS E PASTIZALES.

UNHA VEZ MAIS ASCONTRIBUCIONS

A noticia é confusa, pero certa: estase
a revisar a contribución rústica e pecuaria (de terras e de gado ). E costume que
esta revisión se faga cada cinco anos, pero nesta oca~ión a revisión que se vai facer para os anos 1983-1987 vai ter un alcance especial, tanto pola cuantía da suba como polas razóns de xusticia con
que se faga.
Para todos os labregos, esta será unha
boa ocasión para comprobar a vontade
do cambio, proveitoso para o home do
campo .ou non, do goberno socialista que
nos rixe. Que o labrego pertenece ao grupo social menos favorecido é cousa ben
conocida ele todos. Que o poder socialista apoie, como di, preferentemente á clase baixa, é algo que ten que demostrar
con estas medidas concretas que vai tomando.
No fondo de toda esta cuestión está a
imposibilidacle real do labrego para negociar a rentabilidade do seu traballo. Os
empresarios e os sindicatos obreiros andan a negociar os salarios, os honorarios, _
os rendimentos, etc. O labrego galego
non ten nada que negociar. Pagará o que
lle manden, e cobrará polos seus productos o que lle den.
Non é tempo de laiar, como tampouco
é <le aguantar. E tempo de se organizar
para que a voz labrega se chegue a escoitar algún día. En boa medida parte da solución témola nós na man, e esa parte é a
mais importante: a nosa unión organizada

O FOLLON DAS CAMARAS AGRARIAS: os
roces entre a Xunta de Galicia e o Goberno Socialista ten varios frentes na nosa nación. Xa se
sabe da intención dos socialistas de reducir as
trescentas cámaras agrarias que hai en Galicia a /
catro cámaras provinciais. Os representantes da
Federación de Cámaras Agrarias estanse revol- ·
vendo con uñas e dentes prá que os plans socialistas non vaian adiante. E unha pena que a xente de sempre non se movese antes prá defender
os labregos, así non se poñería en cuestión a sua
eficacia.
TVE EN GALICIA ESTRENA DIRECTOR:
Alexandre Cribeiro suscitou moitas espranzas
na xente. E unha persoa que ama a Galicia e
coñece a fondo a arte da palabra e da imaxe. Escritor e home de cine fo1 un dos fundadores do
Grupo Brais Pinto.
FOI . AMPLIADO O PLAZO PRA SOLIC1TAR
BECAS hasta o quince de febreiro 1 prós alumnos de EXB, BUP e FP ... Prá mais mformaci6n
podedes acudir as Direccións provinciais de
Educación.
.
.
A CHATARRA ESPACIAL é o nome que lle
damos a eses tre mil cinco centos ob~etos que
rondan o espacio e que son restos de artefactos
que lanzou o home ó espacio, que normalmente
se desfán cando entran en contacto ca atmósfera. Agora o mundo está preocupado pola próxima caid a dun satélite espía ruso: o Cosmos 1402
que transporta material peligroso: cincoenta kilos de uranio ou seña material radiactivo. Nin
USA nin URSS están dispostas a facer un tratado que preserve ó mundo destes riscos.
O SINDICATO GALEGO DA SANIDADE:
que representa o coarenta por cen dos sanitarios
que traballan en Galicia dun total de doce mil
médicos, ertfermeras, etc. está dacordo ca reforma sanitaria que queren facer os socialistas. Outros médicos falan dunha campaña de desprestigio prá sua profesión, e teñen medo de perder
o poder social que foron conseguindo nalgúns
casos. Agora lembrámonos daqueles médicos
das nosas aldeas sempre perto do enfermo e dos
problemas dos seus veciños e moi lonxe de considerarse unha clase social aillada e temida.
A BURRO APALEADO TODAS SON PULGAS:
O oitenta por cento do pescado importado de
Portugal e Francia entra en España pola porta
falsa: clandestinamente ou pasando como de
baixa calidade e sin control formal. Aproveitándose deste negocio xente allea, mentras o futuro pesqueiro galego e cada día mais turbio. Os
mesmos armadores veñen de afirmar que mentras a Administración declara que nos primeiros
nove meses do 82 entraron duacentas toneladas
de peixe fresco de fora, eles controlaron esa
mesma cantidade só en dez días.
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ORACION DUN PESCADOR DE HOMES
Douche gracias, Xesús,
porque me escol/iches,
para ser pescador de xente.
Son l(nha persona normal,
nif.1 sei moito, nin podo moito,
as mlñas mans están endurecidas,
endureceumas o trabal/o cotidiano.
Non va/o moito pra grandes causas,
e, sin embargo,
tócasme no fondo do corazón,
pos en min os teus o/los,
achégasme a boca ao oído
e disme:
Vente conmigo,
fareite pescador de xente.
Non seise serei capaz de nada,
pero xa que ti o dis,
farei un esforzo,
poñereime a trabal/ar,
apoiado en ti e nos meus compañeiros,
que tamén foron invitados por ti.
Se queresas miñas mans, .
veleiqu í as miñas mans.
Se queres o meu corazón,
veleiquí o meu corazón.
Se queresa miña palabra,
veleiqu/ a miña palabra.
Se queresa miña alegr/a,
veleiquí a miña alegr/a.
Se queres o meÚ apoio ao mais débil,
ve/eiquí o meu apoio ó mais débil.
Se queres o meu perdón o que cae,
veleiqu/ o meu perdón ao que cae.
Se queres a miña constancia,
11e/eiqu í a miña constancia.
Se c¡ueres que valva a empezar,
veleiqu/ que volvo a empezar.
Se queres un pescador de xente,.
,,e/eiqu/ un oescador de xente.

Domingo 5 do tempo ordinario

t EVANXELIO SEGUNDO LUCAS (5,1-15)
Estando el xunto ao lago de Xenesaret,
mentras a xente se amoreaba ao seu redor, es.coitando a Palabra de Deos, viu <lúas barquiñas que estaban na beira do lago. Os pescadores que desembarcaran delas, lavaban o aparello. Subindo a unha barca, que era de Simón~
rogoulle que se alonxara un pouco da terra, e
desde a barca, sen_tado, ensinaba á xente. Cando acabou de falar, díxolle a Pedro:
-Boga lago adentro, e larga o aparello
para pescar.
Respondeu Simón: .
-Mestre, pasámonos a noite bregando e
non callemos nada, pero xa que ti o dis, largarei o aparello.
Asi 9 fixeron, e colleron tal cantidade de
peixes, que reventaban o aparello. Fixeronlle
entón señas aos compañeiros da outra barca,
para que foran axudalos. Foron, e encheron as
dúas barcas, de tal xeito que se ían a pique.
Vendo esto, Simón Pedro botouse aos pés de
Xesús, decindo:
-Señor, arrédate de min, que son un pecador. Pois tanto el coma os seos compañeiros
ficaran pasmados pola cantidade de peixes collidos naquel lance. O mesmo lle pasaba a Santiago e mais a Xoán, fillos de Zebedeu., que
eran compañeiros de Simón. E díxolle Xesús a
Simón:
-Tranquilo, desde agora serás pescador
de homes. E varando as barcas en terra, seguírono.

A TIPULA' DAS! PRADEIRJ

Os males desta praga, que está espallada por toda Galicia e polo Norte da Pení1
de Tipula palidosa, anque existen outras especies. Nos últimos a~os ven a mais debid
ción dos paxaros, enemigos naturais da praga, pola mor dos incendios forestais.
¿QUE E A TIPULA?
Durante a súa vida o bichiño ten catro estados distintos
que sen os seguintes:
· - Adulto: E un mosquito que mide 2,5 cm. de corpo
e 6,5 coas alas extensas. Ten 6 patas moi desenrola.das.
Na zona norte de Lugo vense voar en Setembro-Outono.
Nesta fase non é malo para o home nin para os animais
(non pica), nin para as plantas (mantense de líquidos).
Viven uns 1O días, e a súa misión é reproducir a praga.
- Ovo: A fema fai a posta, ou sobor dunha planta, ou
esparexéndoa mentras voa : Unha soa fema pode poñer astra
1.000 ovos, o normal son 400. Destes oviños saen unhas larvas pequeniñas 15 días despois da posta.
- Larva ou verme: Cando mais mide ten 4 cm. de longo
e 3mm. de groso, polo regular. A súa pelé de coor gris terrosa
e dura , de ahí que tamén se Hes chame "verme de coiro". Diferéncianse das larvas da "rosquiña" en que as larvas da típula
non teñen patas e non se enroscan cando alguién as molesta.
Nesta fase é cando f an mal aos cultivos. Viven así uns
300 días polo regular. Aos poucos días de sair do ovo mantéñense de restos vexetais en descomposición (purín-esterco).
En xaneiro empezan a atacar ás plantas, prefiren os tréboles ás
gramíneas. Mantéñense pola noite, e na .Primavera é cando
mo.s tran mais voracidade. .
.
- Ninfa: Cando medra a temperatura, aló por maio, a
larva deixa de comer e queda adormecida debaixo da herba.
Cambea a súa apariencia de gusano pouco a pouco, e así está
uns 16 días. Despois convírtese nun insecto adulto ou mosqui. to en Setembro ou Outono, pra empezar outra vez o ciclo descrito.

SINTOMAS DA PRESENCIA DA PRAGA
Os primeiros son a falla de crecemento das plantas , a
desaparición dos tréboles e o amarelamento das gramíneas .
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COMO. C.OM.BA TILA

nsula son producidos polas larvas dunha mosquiña conocida polo nome cíentífico
lo posiblemente á aplicación de-'puríns, aos invemos raramente suaves e a destrucCando a cousa vai avanzada, empézanse a ver calvas nas que
van nacendo as malas herbas.

CANDO TRATAR
Cando se observan os síntomas, compre proceder a unha
toma de mostras do chan para determinar o nivel de praga que
ternos. Para eso cortar un terrón de 32 N 32 cm. e uns 10 cm.
de altura por cada 2 ferrados de pradeira. A continuación cóllese un caldeiro de auga no que se disolven 2 kilos de sal. Nel
metemos o terrón coa herba cara o fondo do caldeiro. Pasadas
3 ou 4 horas cóntanse as larvas que floten na superficie.
Cando o número de larvas. por terrón se xa de 15 recomendase aplicar algún insecticida. Aconséllase que se trate no
outono, durante un día de temperatura maina e bastante humedade . Distribuir o producto pola tardiña e ao mencer (polo
costume que teñen as larvas de andar pola noite ).

PRODUCTOS RECOMENDADOS

t

1ULTO
\RVA~

Poden ser para disolvelos en auga e distribuilos cun tractor, con mochila, ou cisterna de purín. E tamén poden ser granulados para exparexer sobre do terreno coa man ou con abonadora.
Entre eles : Foxim (Volatón); Fenitrotión (Fentifén);
Triclorfon (Dipterex); etc. Os parénteses indican o nome comercial.
Unha vez feit_o o tratamento, deixar pasar 21 días polo
menos antes de aproveitar a herba para o gando.

ONDE PODE DAR UN CON ESTES PRODUCTOS.
lNFA
En calquera distribuidor comercial. Actualmente pódese
atopar suvencionado no Servicio de Defensa Contra Pragas da
provincia.

Fernando Coduras Orera.
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UN NOME
Saina primeira vez da casa.
Polo monte atopei un rapaz que camiñou canda min.
Axudoume. Sabia escorrentar os lobos, loitar contra -os meigal los, fa lar coa
xente das oficinas, !impar as bagoas dos demais con verbas doces e chorar cos
paxaros éntre a neve.
Pasaron nove anos e xa logo era noite. Eu voltaba á casa. O marchar d íxenlle
o meu compañeiro:
1nda non sei como te chamas ..... ·
Dixo:
E agora ¿qué mais ten ...... ?

O VERME
Era un verme groso e preguiceiro. Daba noxo velo

Déixao quedar ..... o mais seguro é
que naza del un ha bonita volvoreta ....
Eu deixeino ir, pro foi por respeto

ó home da luz, porque .....
(Paco Martin, de "Muxicas no espello")
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P. Iglesias

·1-. O IDIOIViA NORMALIZADO.

Como queda dita, na Edade Media Galicia era un país monolingüe, esto é: falábase unha
única lingua, a galega, que acababa de nacer do latín. O galega era, pois, un idioma normalizado,
usado por tódalas clases sociais, altas e baixas, e mesmo polos reís tamén. A xente galega, entón,
estaba libre de moitos prexuícios que hoxe aínda teñen actualidade con respecto á nasa lingua.
Así, paralelo ó auxe económico de que gozou a nasa sociedade medieval, correu o esplendor cultural, que, como víamos nas pasad·as semanas, quedou reflexada nunha extraordinaria e
ricaz literatura.
2-. A PAUSA MEDIEVAL.
Pero, frente á enorme importancia da poesía medieval galega-portuguesa, a prosa da época
ofrécenos unha impresión xeral de pobreza, tanto na cantidade como na calidade do producido.
A explicación deste feíto ven dada polas razóns seguintes: ·
-A xente da lgrexa, que eran os depositarios da cultura e do ensino maiormente, usará
o latín na súa educa~ión e nos seus escritos.
·-Os documentos "serios", (históricos e xudiciais) na súa maioría están redactados en
latín ~aínda.
, -A partir do século XIII, Alfonso X en Castela, e Alfonso 111, en Portugal, ordenan ós
seus escribanos a redacción destes documentos en lingua romance: castelán e futuro portugués,
· respectivamente.
-Galicia, por razóns históricas, quedaría baixo da área de Castela e, polo tanto, a nosa
. lingua veríase así descolgada das futuras "linguas de estado": os arriba indicados castelán e portugués. ,
3-. OS XENEROS DA PROSA MEDIEVAL.
Pese a elo quedaron algúns restos, moitos deles traduccións doutras linguas, que se agrupan nos apartados que siguen segundo o seu contido:
A) Prosa didáctica (Ensino)
B) Prosa histórica (Historia)
C) Prosa .de ficción (Novela-Narración)
O) Prosa haxiográfica (Vidas de santos).
Algún destes xéneros tivo unha gran difusión entre o público galego.
Como obras mais relevantes hai que sinalar:
-Crónica General Gallega (fins do século XI 11-principios do XIV)
-Crónica General de España de 1.334.
-A Crónica Troiana (finais do século XIV)
-Os livros da Demanda do Santo Grial (primeiros textos son do s. XIV)
-Os miragres de Santiago (fins do século XIV)
-O Tratado de Albeitaría (século XV, e no que se describe o correcto coidado dos
cabal os).
Ademais destes textos de carácter puramente literario hai que destacar os de carácter utilitario (actas de compra-venta, testamentos, partillas .. .), do que o primeiro que se conserva data
de 1.256, coñecido como "documento de Lugo":
uDepoys que Lan9arot foy partido de seus conpaneyros caualgou por la.montana ata que
chegou preto (cerca) da montana do castelo a duas deytaduras de pedra. Et sabede que susu (enriba) na montana, a derredor do castelo, auya huum (un) tremoso chao, que duraua
bem duas legoas; et era bem -guarnido (provisto) de pardos (prados) et fontes et aruores
(arbores), por que o castelo era mays rrico et.'!!_ªY.~~i9oso_ (frescor
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Seico os ·antigos romanos
tiñan por extraordinaria
a .celebración ao Jume
- que era unha festjña agraria.

Xa no medio do inverno
chega un anaco de euforia
porque nos trae quentura
a festa da Conde/oria.
~
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Xa o·dicimos os gu/enos:
"cando a Candelaria~choró" '
-se o refrán non nos engana"medio inverno xa vai fóra".
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E vos no mes de febreiro
cando o día dous, xuntiños,
no ceo hainos a bandadas
porque casan, paxannos.
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Candeas, vélas ou cirios
lévaban mul/er e home
en procesión polo agro,
e de.ahí lle ven o nome.

ic'

A !grexa recol/euna
e "bautizouna" chamándoa ·
"Purificación da Virxe".
· e así imos celebrándoa.
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Existe a idea, entre bastante xente da nosa, de que o
galega de agora é moi difícil e
- bastante artificial porque non
cadra co que fala o pobo.
Nalgúns casos pode que sexa
e, desde logo, hai que ter en
cont a a fala popular sempre
que non estea contaminada
de castelanismos ou excesivamente deformada por
unha vulgarización debido ó
pouco cultivo. Pero na devandita afirmación latexa, de
novo, certo sentimento de
inferioridade que aínda mantemos con relación o noso
idioma.

Non toleraríamos a miúdo
faltas de ortografía ou de dicción na escritura ou fala do
castelán p orque presupoñemos como algo evidente que
hai que falar e escribir ben ,
non hai que ser analfabetos.
O punto de referencia é, xa
que logo, a escola. Pero moitas veces toleramos abondo o
analfebeÜsmo no galego. lsto
resulta de que non lle concedamos nós mesmos -ademais
de que non se lle dá oficialmente- categoría académica
e estatuto e.scolar.
Se o galego se estudiase na
escola e, ademais, se fixese a

escola en galego e desde el se
aprend ese o castelán , todos
coñeceriámo-lo galego culto
como pasa co idioma de Cast ela. Mentres tanto é unha
mágoa que teñámo-la concieciencia de que. abonda con falar ou escribir de calquera xeito a lingua de Rosalía. Por iso
IRIMIA quere coidar ó máximo o seu galego, sinxelo sempre, pero non rebaixando as
esixencias do idioma. E sabendo que se en todo idioma
existe un rexistro popular ou
coloquial e outro culto, nós
terémonos que situar a medio
camiño entre os dous.
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