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A RECONVERSION INDUSTRIAL
A calquera recanto de Galicia chegaron
nestes días as novas de continuas folgas e
manifestacións de obreiros que protestaban
contra o intento de reconversión industrial
que o gobemo socialista quere levar a c~o.
Ferrol e Vigo foron as cidades que protestaron con máis forza contra os intentos
do ministro de Industria e Enerxía, Sr. Solchaga.
O goberno socialista basa as súas pretensións no feíto de que moita industria que
hoxe ternos pon no mercado uns productos que non teñen a debida saída pola súa
abundancia, pola súa falla de calidade e polo
caros que son. Xa moito antes de que os
socialistas subisen ó poder, houbo voces
moi autorizadas en Galicia que reclamaban
para o noso país un tipo de industria moi
diferente, moito máis adaptada á nosa reaIidade e á nosa capacidade productiva.
Entón, reconversión industrial, sí, pero
non a calquera precio. Unha reconversión industrial que supoña suprimir, polas boas e
sen humanidade, miles e miles de postos de
traballo, non nos vale. Unha reconversión industrial que se faiga seguindo os intereses do
gran capital e ignorando os verdadeiros intereses industriais do noso país, non nos vale.
Unha reconversión industrial que se faiga sen
a participación das comunidades autónomas
(porque non lles deixan ou porque non o esixen), non nos vale. Unha reconversión industrial sen a participación das clases sociais
máis afectadas, os obreiros, na planificación
da mesma, non nos vale. Unha reconversión
industrial que supoña correxir o sistema productivo de empresas privadas a base de grandes cantidades de cartos do fondo público,
non nos vale.
O asunto é complexo e pide un estudio
moito máis polo miudo, que desde agora
prometemos xa ós nosos lectores.
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A CAMPAÑA CONTRA O TABACO é benvida, debido ós destragos que este produce a
cotío. Está comprobado que se faí pouco .
· con estes consellos, pero é verdade que cada ·
ano morren unhas trescentas cincoenta mil
persoas de enfermedades agravadas polo consumo do tabaco.
SEIS MIL MILLO NS DE HABITANTES poboarán a terra no ano dous mil. Unha seria
dificultade para os homes da ciencia agríco- ·
la: ¿cómo conseguir unha agricultura capaz
de alimentar tanta xente? Hai dous camiños:
unha agricultura mecanizada ó estilo actual,
ou unha agricultura xenética que aplica as investigacións que faí ás plantas para que éstas
produzan máis.
A CANDELORIA (2 de febreiro) é unha
das nosas festas do Jume na que se fonden
costumes ancestrais da Galicia de sempre coa
tradición cristiana, As velas levarán o Jume
purificador ás casas para alonxar delas as enfermedades, as tormentas, as plagas. A lapiña
das candelas alumearanos o camiño deica
Santiago para asistir o día catro a festa do
lume.
·
O AMARRE nos portos galegos é un SOS
nesta crise pesqueira que estamos pedecendo sen unha política acertada para este sector. Os portos da Coruña e Ferrol aumentaron as descargas nos últimos meses, e en canto á pesca fresca só anotamos un li.Xeiro incremento no porto de Vigo.
A PESCA DE BAIXURA que se fai perto
das nosas costas está a pique de encallar polas continuas subas do seu gasóleo. Nos últimos dez meses subiu un mil seiscentos vintanove por cento, mentres que a gasolina super notou unha suba neste período de un catrocentos corenta e seis por cento. Son trinta mil os traballadores e cinco mil os barcos
galegos sumerxidos nesta treboada.
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· LOUV ANZAS Ó DEUS
Louvado sexas, Del/\ ,
nos pobres des ta te1 , ,,. :
se o Esp/rito os anima,
faraos donas dela.
Louvado tamén sexas
nas bágoas dos que choran,
con e/as regan froitos
pró dla da victoria.
Louvado en quen renuncia
a ser dos agresivos,
e soñan cunha terra
sen paos e sen dominios.
Louvado nos fomentos
de pan e de dereitos,
no teu gran día, Deus,
veranse satisfeitos.
Louvado nos do/dos
das miserias a/leas,
pra eles terás, Deus,
entrañas de terneza.
Louvado tamén sexos
nos corazóns sen chata,
na xente que reflexa
a bondade na o/lada.
Louvado sexos, Deus,
nos artistas da paz;
se fan paz con dereitos
fil/iños teus serán.
Louvado finalmente
en tantos perseguidos
por defender o pan
dos pobres e af/ixidos.

do tempo ordinario

AS BENA VENTURANZAS

Vendo Xesús a moitedume, subiu ó monte
e sentouse. Achegáronselle os seus discípulos, a
el, tomando a palabra, ensinábaos dicindo :
- Ditosos os pobres con espírito,
porque deles é o Reino do Ceo.
:_ Ditosos os que choran,
porque eles serán consolados.
- Ditosos os non agresivos,
porque eles herdarán aterra.
- Ditosos os fameritos e sedentes de
xusticia,
porque eles ficarán f artos.
- Ditosos os misericordiosos,
porque eles serán tratados con misericordia.
- Ditosos os de corazón limpo,
porql,le eles verán a Deus.
- Ditosos os que traballan pola paz,
porque eles serán chamados fillos de Deus.
- Ditosos os perseguidos por causa da
xusticia,
porque deles é o Reino do Ceo.
Ditosos vós cando vos aldraxen, persigan e
calumnien de calquer xeito pola miña causa: ale·grádevos e reloucade, porque grande será a vosa
recompensa nos Ceos.
(Mateu 5, 1-12a)
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O ABONADO

Os amigos lectores de IRIMIA que viven nas vilas, e que ~índa que son minorí~ non son escas~
zóns: é no inverno cando no campo hai roáis tempo para ler, e. a~ora, un te~~o m01 op~r~uno para <
mén que moitos lectores de IRIMIA teñen aínda no campo pais,1rmans,fam1hares que v1S1tan de can
ABONOS VELLOS E NOVOS
Galicia tiña en 1979 un censo de gado bovino (vacas) de algo máis de un millón (1.059.569) de cabezas,
e de case millón e medio de cabezas de gado porcino
(1.415.096) que representaban o 23 e o 13 por cento do
total español. Este gado producía un esterco calculado
en case 8 millóns de quilos para o vacuno e millón e medio para o porcino. Cifras moi importantes, máis canto
roáis soben os precios dos abonos. Cando escribimos estes datos, en Xaneiro do 84, os empresarios monopolistas fabricantes de abonos están reclamando un incremento de precios para os abonos químicos do 33 por cento
nas súas negociacións co ministro. Con todo e seren abonos moi ricos os orgánicos non son completos e convén
coñecelos para saber compensalos con algún químico
que segue a ser necesario.Hoxe referirémonos ós puríns
que é o abono orgánico líquido propio das modernas
cortes de cemento. As fontes de información deste reportaxe son o folleto "Uso dos puríns nas praderías" do
Ministerio de Agricultura e o artigo de Carlos Gómez
lbarlucea, "Utilización do esterco líquido na fertiliza~
ción dos prados" aparecido na revista "El Campo"
N°86.
RIQUEZA DOS PURINS EN ELEMENTOS
FERTILIZANTES
A riqueza do purín en nitróxeno (N), fósforo (P),
potasio (K), calcio, etc. dependerá da clase do gado que
o produce, da alimentación que recibe e sobre todo da
cantidade de auga que se utilice para a limpeza da corte. E fácil comprender- que a máis auga menos riqueza
fertilizante (e máis caro de transportar).
Os puríns que proceden de vacuno alimentado a
base de herba teñen un contido elevado en potasio,
mentres que o dos porcos alimentados a base de piensos é roáis rico en fósforo. A composición dun purín medio (nin todo augaxento nin demasiado mesto) ven ser:

Hai que ter en con ta
potasio que levan os purín
nerais pero non así o nitré
do N dos puríns é utilizad
se perde ou queda inrnovil
po. Tendo esto en conta 1
mos dicir que unha cis
(3.000 litros) de purín de'
de nitramón, 25 de superi
potásico. A mesma cantid
vale a 32 quilos de nitram1
("guano") e 14 de sulfáto I
ABONADO DE PRADERL
DE MONTE

Con 40 metros cúbic
400 quilos de superfosfatc
quilos de caliza nos chans á1
ficiente para establecer un
cerase uns días antes da S(
rior de fresadora para evitar
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Tipo de purín

Kg en 10.000 litros

Vacuno . . . . . .30
Porcino . . . . . .4 3
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PURIN

;, disculparán que unha vez máis toquemos nestas páxinas un tema propia do campo. Hai varias ra) abonado de praderías (temas que tratamos neste número e no de hai quince días) ... pensamos ta
tdo en vez e ós que poden obsequiar con estas divulgacións das que no está sobrado o noso campo.
ABONADO EN FINCAS RESERVADAS PARA SILO
OU HERBA SECA
Aplicar o purín á saída do inverno ou logo do primeiro pastoreo primaveral antes de reservar a finca. A
dose será: 30 metros cúbicos por hectárea de purín de
vacuno mais 150 quilos de superfosfato por hectárea. Con
esto cubrimos as necesidades en fósforo e potasa. Aparte
darémoslle un aporte de 400 quilos de nitramón (265 na
primavera e 135 no outono) de xeito que o corte reservado para ensilar ou curar abonarase con 125 kg por hectárea de nitramón mais o purín sinalado que xa ten recibido.
ABONADO EN PRADERÍAS DE PASTOREO
A aplicación de 20 metros cúbicos de purín de vacuno mais 200 quilos de superfosfato por hectárea cubren
as necesidades anuais de P e K. A esto sumarémoslle 300
quilos de.nitramón por hectárea repartido en dúas ou tres
veces.
que o efecto do fósforo e do
ts é idéntico ó dos abonos mi)xeno (N) : somente a mitade
o polas plantas pois o resto ou
izado no chan por algún t.eme mais o cadro anterior podeterna de 3 metros cúbicos
vacuno equivalería a 25 quilos
fosfato de cal e 25 de sulfato
ade de purín de cochos equión, 68 de superfosfato de cal
>0tásico.
~NOVA

EN TERRENO

os de purín de vacuno máis
cal por hectárea e 2.500
cedos faremos un abonado suha pradería. O purín estableementeira con un pase poste. perdas de nitróxeno.
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TEMPO DE ABONAR CO PURIN
Débese aplicar en primavera, e en todo caso en tem- ·
po non seco, pois a estructura fibrosa do purín de vacu- ·
no fai que en tempo enxoito forme unha codela superficial que impide o paso da luz e retrasa o crecemento da
herba. Este fenómeno non ocurre co purín de porco de
estructura granular. Co tempo enxoito aumentan as perdas de nitróxeno cara a atmósfera.
CONTAMINACION E TOXICIDADE
O purín pode contaminar ríos e pozos e fontes. Máis
canto máis permeable sexa ~ chan. Nestes casos o millor
é facer varias plicacións no canto dunha soa.
O excesivo purín de porcino nunha finca pode elevar o contido de cobre que resulta tóxico para osanimais.
Por últiino hai que ter cuidado cos gases das fosas
do purín. O ácido sufrídico (SH 2 ) é o mais perigoso dos.
que producen as fermentacións de purins é venenoso
aínda en baixas concentracións. Por desgracia xa ten habido varios casos de morte por esta causa.

O FARRUQUIÑO TAMÉN É UN FILÓSOFO DE CORRE~OI~A
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Hai uns cinco anos que o Farruquiño foi a Barcelona. Sí, foi ó bautizo dun neto; que son moitos os galegas tés que lles nacen netos cruzados
de catalán, de castellano, de valenciano, e mesmo de andaluz. Esto vai acabar coas autonomias. Pero o caso non
é ese polo de hoxe.
O caso é que foi a Barcelona en
avión. Para el, home do interior, esta experiencia resultou moi enriquecedora; que agora lévase moito iso das
experiencias enriquecedoras. Causoulle
moitísima impresión voar, pero aínda
lle impresionou máis comprobar que
no aeroporto de Santiago de Compostela, que cadra pola provincia da Cruña de Galicia, só se daban avisos ós
pasaxeiros en castelán e noutros idiomas extranxeiros, a diferencia do que
acontecía no aeroporto de Barcelona,
onde, como pode comprobar quen
queira, danse os avisos en castelán,
noutros idiomas extranxeiros e en catalán.
O Farruquiño, que ademáis de non
violento, tamén é filósofo de corredoir.a, deuse a analizar as causas que
podían producir tales efectos. E chegou a formular varias hipó teses:
a) Os que habitualmente e maioritariamente viaxen en avión, desde Santiago ou cara a Santiago non exercen
-en galego. Ou expresado á inversa, os
que habitualmente exercen en galega
non viaxan en avión. Hai excepcións.
El era unha.
b) Os galegas estamos equipados
para entendemos polo mundo a nivel
de subconcente, e nesas condicións a
língua é só un accidente que non afecta á esencia da relación.
e) As ?Centes que funcionan nos
aeroportos son de importación. Tería

gracia que Galicia, qu f semp
oi e
portadora de xentes que funcionan,
comenzase a importar desque se inventaron os aeroportos.
d) Outras causas aldraxentes para
a especie humana.
De Barcelona retomou en trén e
non pisoU' outro aeroporto ate este
Nadal, que lle deu por compracer a un
fillo que tén en Hannover indo pasar
con el, a gastos pagos, a Noite Boa.
Outros anos tén vido o fillo por esas
datas, pero agora, como parece que tamén alí se deu na moda da reconv rsión, non é recomendable perder de
ollo o poste de traballo. Pero o caso
non é ese polo de hoxe.
O caso é que en Labacolla, aínda
este ano, seguían dándose os avisos en
caste lán e noutros idiomas extranxeiros, a diferencia do que acontecía en
Francfort. ¡Ai, en Francfort! En
Francfort dábanse avisos en alemán e
noutros idiomas extranxeiros menos
en castelán. Case non se eré; pero o
Farruquiño botou hora e media perdido naq uel aeroporto inmenso ate que
tropezou con el o fillo que levaba alí
dúas horas agardándoo para trasladalo
a Hannover. En todo ese tempo non
atopou o Farruquiño alma bendita
que lle dese unha expricación en caste·
lán e iso que naquelas datas había varios vóos especiais para emigrantes ou
familiares.
Entón o Farruquiño tamén matinou. Matinou que en Francfort tanto
vale o castelán coma o galego, e caíu
na conta, el que non é nada violento,
de que polo mundo hai violencias tan
grandes coma agarrar a u n home polos colares, que no aeroporto de Santiago diríase: "Coger a alguien de las
solapas".
X. M. Carballo
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San Antonio Bendito
dádeme un home,
anque me mate,
anque me esfole.

Así comenza unha das composicións máis características do libro Cantares Gallegos de
Rosalía de Castro. A autora parte para face-lo seu poema dun cantar popular que reflexa o
sentir do pobo naquela época: a idea da necesidade imperiosa que tiña a muller de casar. Pero hoxe, pasados máis de cen anos da publicación deses versos, podémonos preguntar: ¿esa
idea quedou esquencida co paso do tempo ou as nosas xentes seguen pensando que o fin da
muller é o matrimonio?
Sinceramente eremos que esa idea aínda hoxe se mantén vixente na Galicia rural, frente ós núcleos urbanos de mentalidade máis progresista. ¡Cantos pais e sobretodo nais se senten orgullosos de ver casadas as súas fillas ben novas e cantas1 polo contrario, mostran como.
unha certa vergonza se a súa tilla non ten mozo! Na súa opinion a muller ten como única meta o casamento e cara a iso debe ser encamiñada.
Pero na actualidade eses presupostos non poden seguir manténdose. Hoxe en día non
podemos educa-las fillas coma "futuras esposas' senón coma "futuras mulleJ."es". Ternos que
darlles unha formación para que elas, chegado o momento, se enfrenten por si soas co mundo, saiban desenvolverse coma persoas adultas e non coma a nenas que esperan sempre a man
protectora do pai, neste caso a do seu home. Cómpre ir comprenden do que a muller está - ·
chamada a desempeñar un papel na
sociedade igual co do home e que
esta dehese-la súa meta: intentar
realizarse como muller no seu
traballo, na súa profesión, sen
permitir que a súa personalidade
sexa é}nulada pola do home.
O longo da nosa historia a
muller galega demostrou a súa
capacidade e o seu valor, pensemos
p.ex. nas mulleres de tantos emi.grantes e mariñeiros que cada día
asumen o papel de pai e nai na
educación dos tillos e na dirección
da familia.
Este cambio social chegarase a
producir cando as mulleres tomen
conciencia de que elas poden
valerse por si mesmas e desempeñar
unha función tan digna coma a dos
homes e cando estes se atrevan a
recoñecer e valorar, sen prexuícios de ningún tipo, o trballo da
muller.
Maca Arca

CAni:A =I i>O i=timi:GO -

AVIVE.MO-LO LUME

Se avivecémo-lo lume,
teremos que lle dar saída ó
fume. O fume évos toda
unha historia poique, simbólicamente, representa a
espiritualización do lume.
Desde o centro do fogar,
que é a lareira, sobe deica
o ceo coma unha columna
através dun camiño, facendo unha camiñata, que iso
significa cheminea, como
·xa dixémo-la semana pasada. É un mito ascensional.

Pero o fume, ó seu paso,deixa un negro recordo:
a feluxe.Hai unha madeira,
a de carballo, que, ademais
de ser unha árbore sagra para os galegos, case non bota fume. Por iso convidados a vir á Festa do
Lume (4 de febfreiro) con
cadanseu leño de carballo.
Cando se fai lume, a leña que non se consome
queda reducida a cinza(ou
cinsa), á que tamén se lle
chama borralla, e o lugar

onde se deposita, borralleiro ou borralleira. Considero que o pratiño ou recipiente onde se bota a
cinza do tabaco hase chamar cinceiro. E, por suposto, a neniña do conto despreciada polas irmás é a
Cincenta. Para que, coma
nos contos de fadas, Galicia non sexa cincenta senón raíña, sopremos sobre
o rescaldo
da lareira de ·
Breogán paraavivecérmo-lo
lume da historia.
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