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O ABONADO

Haiti·, caeu o dictador

•Paulo e as leis
• ¡Perigo de

in~endio!

Esta il/a do Caribe, situada frente ó "volcán" centroamericano, que a diario é noticia nos xornais, radio
e televisión, tamén foi tristemente noticia desde hai
uns meses. Según as informacións que poidemos
recoller, houbo máis de mil mortos nas rúas desde o
pasado mes de decembro ata a data en que escribimos, 8 de febreiro. A causa de todas estas liortas é a
férrea dictadura imposta polo clan Duvalier, máís
concretamente polo ata agora presidente Jean-Claud
Duvalier.
·

• Castelao: "Nós" (1)

O sete de febreiro deste ano será unha data a
lembrar de tódolos haitianos: "Baby Doc", pretendido presidente vitalicio de Haití, saía do país, e así
poñíase fin a vinteoito anos de dictadura do "clan
Duvalier", inaugurado polo pai de Jean-Claud, chamado popularmente ''Papá Doc''.

•Cartas ó meu sobriño

As dificultades da dictadura comenzaron a agravarse o día en que o actual Duvalier convocou un

•O caso "Citroen"
· •A OTAN, o mito de estar en Europa

(Segue á volta)
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referendum para perpetuar de por vida o seu cargo de
presidente tal como fixera o seu pai. Era o 22 de xullo de
1985. O pasado trinta de novembro foron asesinados tres
estudiantes durante unha manifestación contra a dictadura,
o que xenerou unha serie de protestas que seguiron aumentando nos meses seguintes. O 31 de xaneiro deste
ano, Duvalier impuxo o estado de sitio acabou coas poucas
libertades que existían en Haití; proclamando con gran aparato o seu poder e a súa autoridade.
Nunha semana as causas cambiaron totalmente, e o
dictador tivo que abandonar o país, sen saber moi ben onde
iría parar. As causas hainas que buscar non so na clara
oposición popular (fo/gas, manifestacións: ..) contra o réxime, exponente mói importante nun país maioritariamente
analfabeto, senón tamén na retirada do apoio norteamericano, que cortou a axuda económica ó goberno de Duvalier. Se Norteamérica lle retirou o su a.poio foi porque tiña/lo
dado antes, pala importancia estratéxica da illa de Haití
respecto dos países centroamericanos e fundamentalmente respecto de Cuba. A situación era tan escandalosa
que a administración Reagan esixíralle a "Baby Doc" unha
" me/lora" na "política de dereitos humáns" e na corrupción
administrativa.
Según tJS observadores políticos, trátase de cambiar
un ha situación que se facía xa i!'lsostenible, e para a que non
hai preparada unha alternativa ó dictador Duvalier, nin un
llder entre os opositores ó presidente; so a igrexa foi o
único aglutinante da oposición. Pero todo fai pensar que a
salda de Duvalier foi pactada, e Norteamérica -que anunciou a calda do dictador tres dlas antes de producirsecolaborou activamente, dada a importancia estratéxica da
illa, e os intereses de máis de cento cincuenta empresas
norteamericanas instaladas en Haití.

NON RESPETAR A CONCIENCIA DE MOITOS POLlTICOS é o que estan a facer varios partidos políticos no
problema da OTAN. Así, o alcalde de As Nogais ven de
ser recriminado por participar nun acto en contra da
esta institución militar. Este alcalde do PSOE e outros
militantes sofrena incomprensión dos xefes para o seu
sentimento pacifísta.
A NORMALIZACION DO NOSO IDIOMA está sendo
estudada pola Asociación Socio Pedagóxica Galega,
pola Federación de Asociacións Culturais, e outros colectivos da nosa terra ... Moito hai que facer aínda, para
que a nosa lingua sexa a mellor ferramenta do noso
pobo para moitos que .pasan de todo.
OS COAGAS (Coalición Galega) deixaron ·a porta
aberta a Fernández Albo_r na presidencia da Xunta ...
Este partido tamén ten que .escoitar a voz dos amos,
pois o Partido Reformísta Democrático non ve con bos
olios un pacto centro-esquerda, xa que entón· terían
problemas para que. a gran banca lles prestasen os
cinco mil millóns que queren gastar nas vindeiras eleccións xerais ... E quén manda, manda.
MAIS, O ESTADO ESTA AFORRANDO MOITO, gracias a baixa do precio do petróleo, que todos consumimos ... Hai quén dí que no oitenta e cinco o Estado
aforróu polo menos oitenta e dous mil millóns de pesetas poi a caída destes precios ... E, aínda que todo depende do precio medio d.o barril e do valor do dólar, se
as causas seguen así, o Estado podería aforrar neste
ano máis de sesenta mil millóns de pesetas que reducirían o déficit do país, aínda que todos agardamas un ha
baixa da gasolina e dos outros productos ...
A IGREXA CATALANA AMOSASE NACIONALISTA

""
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"CANTARELIÑA" volta
aledarnos un ano mais, xa
.
por cuarta vez. Organizada
como outros anos polo grupo
m"usical gal ego "Saraibas".
Eles voltán proclamar
un ano mais que "Mentras cantan os neniños Galicia
sera inmorrente".
Polo pronto xa teñen dous discos de cancións infantiles, cantadas polos propios nenes, e está para sair o
terceiro.
Quen queira información ou apuntarse o concurso
que escriba a: "Saraibas" ..
San Santurniño - Ferrol.
.

.

claración feíta nestes días, recoñecendo un estado plurinacional, e o feito catalán con máis de mil anos de
historia ... Ternos que salientar o seu amor pola lingua, e
a percura de que os seus bispos sexan cataláns de
corpo e alma.
O ESTADO SEGUE EMPEÑADO, aínda que cada vez
algo menos, comparado con exercicios anteriores. As
diferencias entre os ingresos e os gastos son de 1,441
billóns de pesetas a favor dos.gastos no pasado oitenta
e cinco. Alixeirar o déficit pubrico non é doado aínda
que é un ha das metas dos socialistas no poder.
A LEI DE EXTRANXERIA, se \non se atrasa, entra a .
funcionar este primeiro de mari¡o ... Unha lei que é para
mpitos inconstitucional, e que lembra o medo que tivemos moitas veces, de ver expulsados doutros países a
veciños e parentes nosos. Maís de medio millón de
extranxeíros viven aqui (un por cada 54 españois,
frente ó caso de Suiza onde hai un por cada 6 nacionais, ou Francia un por cada 13). Portugal, Marruecos e
Cuba son a orixe da meirande parte destes estranxeiros, e moitos residen aquí desde hai moitos anos.
ENTRE NOS, tamén hai moitos estranxeiros que non
teñen amañados os seus papeís ... Por unha banda,
miles de portugueses: os que tiveron máis sorte, estan
traballando integrados no noso país, mais hai moitos
xitanos portugueses que andan de aldea en cidade envoltos na miseria e esmagados por todos. Tamén nas
nosas vilas hai unha porcentaxe de negros, que quizais
entraron en España coma turistas para poder entrar en
Francia clandestinamente.
QUE GALICIA NÓN IMPORTA na entrada na C.E.E.
(Comunidade Europea) demostrase se estudamos os
préstamos que fixo o BEi
(Banco Europeo de lnvercu
sións) en España desde
"C
1981 ... Desde este ano este
f.
banco ven facendo inversións neste Estado para
· alentar as economías rexionais, mais nengunha foí para
Galicia.

. .ANO · l~A-

CllJANtMALDA
PAZ-
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Manolo Regal
Ramón D. Raña

¡SEÑOR, DEVOLVENO-LOS SOÑOS!
¡Ah!
¡Quen os dera poder soñar!
De día e de noite,
durmindo e despertos.
¡ Quen nos dera ter corazóns de nena
para poder soñar!
·
Soños de rostros brillantes
e vestidos a/beiros.
Soños de terras e vacas,
de peixes e árbres,
de postas de trabal/o
e de espíritos redimidos,
facendo a ledicia e a paz diaria
de todos nosoutros.
¡Quen nos dera poder erguer
unha tenda de campaña universal
-lugar de foliada e disfrutecarón dos nasos soños comunitarios,
comunitariamente cumplidos!.

ª

¡Que difícil se nos fai soñar
co espirito agotado
a forza de camiñar e caer,
e volver camiñar!
¡Que difícil se nos fai soñar
nunha terra onde os poderosos
sementan a desesperanza,
e os humildes regan a desesperanza sementada
coas bágoas da súa humillación
aceptada e repetida!
Señor Xesús,
devólveno-los soños.

Domingo 2. º de Coresma

_,

·'

A TRANSFIGURACION DE XESUS
Un _día, collendo Xesús a Pedro, a Xoán e máis a
Santiagó, subíu ó monte a orar. Mentres estaba
orando, cambiou o aspecto do seu rostro, e os
seus vestidos viráronse br~mcos e relustrantes .
De súpeto apareceron dous homes talando con
él; eran Moisés e máis Elías. Tiñan un aspedo
glorioso e talaban da súa partida, que tería lugar
en Xerusalén. Pedro e mailos outros caían co
sono , pero, manténdose despertos, contemplaron a súa gloria e os dous homes que o acompañaban. Cando eles se alonxaban , díxolle Pedro a
Xesús:
- Mestre, ¡que ben estamos aquí! ¿Queres que
fagamos tres tendas, un ha para ti, outra para Moisés, e outra para Elías?
Pero non sabía o que dicía. E mentres talaba,
unha nube cubriunos coa súa sombra; eles quedaron moi asustados óentraren nela. Entón unha
voz dixo desde a nube:
-

Este é o meu Filio, o Elexido: escoitádeo .

Cando a voz chegou ó seu remate, Xesús ficou
so. E eles, gardando silencio, a ninguén contaron
nada do que viran
naqueles días. .
·
.
(Lucas 9,29b-36)

SUBIR O TABOR

a

Os que se meteron
fondo na vida, os que
tomaron opcións serias sendo coherentes coa
súa conciencia, eses que ás veces sinten tentacións e dúbidas respecto á postura que tomaron,
os que se empezan a cansar e a se preguntar se
val a pena seguir, se non será mellor instalarse e
ser coma todo o mundo, os que empezan a sentir
que non é necesario complicarse tanto a vida ...
eses deberían subir ó Tabor.
COLLER FORZAS
Xesús nota que se aveciña días difíciles. Sube
ó monte coa intención de replantexa-lo ca111iño
andado e o que aínda faltaba. Fai esta revisión da
súa vida nun diálogo aberto cos seus amigos e
sobor de todo nun diálogo con Deus Pai.
No máis fondo do seu ser descubre a aprobación de Deus no que está a facer. Esto dálle
novas forzas que chegan a notarse nos seus
ollos e na súa cara. E sigue ·o camiño da liberación no que estab_
a metido.

¡Quen nos dera ter corazóns de nena para
poder soñar!

IRIMIA-4

CAMIÑARCOA
BIBLIA

Paulo e as leis
Sempre chamou a atención ó espírito libre de
San Paulo. El escribiu causas que aínda hoxe
resultan abraiantes: "Cristo liberounos para que
vivamos en liberdade... Os que percurade9 na Lei
a vosa xustificación, rompesteis con Cristo" (Gal
5,1.4).
UN PAULO CONVERTIDO

Moitas veces talamos da conversión de Paulo,
como un cambio de fe, dende a fe xudía ata a fe
cristi~n. Pero é moito máis. Non se convertiu
Paulo soamente de fe senón de mentalidade, de
xeito de pensar; pasou de ser o home cumpridor
da Leí a ser o home que só se fiaba de Cristo, un
home que declara que a Lei non ten efecto ningún despois que veu Cristo.
¿QUE ENTENDE PAULO POR "LEI"?

Cando Paulo tala de "LEI" entende primeiramente a LEI XUDIA (a "TORAH") o que nós chamamos " Pentateuco" ou Lei -.de Moisés. Estes
CINCO primeiros LIB80S da Biblia son para un
xudeo, aínda hoxe en día, a lei a cumprir exáctam ente. En esta Lei atópase o verdadeiro senso da
'Vida e a salvación ·que Deus ofrece ó seu pobo. Un
xudeo, daquela e tamén hoxe se é un bó crente,
coida. que esta lei de Moisés é a expresión da
vo ntade, de Deus que debe cumprir e así síntese
un1ido a Deus polo pacto que chama "alianza". Un
xudeo, sálvase por cumpli-la lei de Moisés. Esto
apre111de1
rao Paulo na súa educación tarisea,
c ando 1e sti1vera nun seminario estudando para
''' ll estre da..Lei".
1

UNHA,LEll 1
llNEFEC:AZ
Pem Parulo racha, na sua conversión, con esa
Lei1; piensa. 1q¡ue non serve para nada, que foi un
allg10 p1rovisionalm mentres non chegaba Cristo.
Chegado Clriis;to xa non 1estam~s suxetos a esa lei.
E máis: acusa a esa lei de Moisés de fundi-lo
home, xa 1q11.m d~ concí:encia do que non debe
fatc1e r _iin1c00lát111doo ante o mal ,q¡ue coñece, pero sen
darll l~e, forza:s, para su¡p,ernllo;, Paulo chega a falar
da """ll1eíi c:io mo ocai:sión do1 pecadloi""' (Rom 7,7-11).
1

Ademáis 0 cumpr1íme 111lo da Leí da unha sober- .
1

1

1

bia ó home 1qiue sie sinle, sa!isf1eHo, que sabe que
mer1e11oeu unha pa1g1:a 1 , 1e ,qu1e concluíe que Deus
débell ~e, ¡pag,air 1
c,a1.ndo 1él! ¡p1 rn~s1ente os se1Us '''che1
1qiues"' ~ 01u "';bonos de :s,ah11ac ~ónt'.
1

O bautismo celebra

o nacemento a unha vida nova

A SALVACIÓN GRATUITA

Paulo entende a salvación do home moito máis
fondamente.
O home sálvase en Cristo. Pola súa fe en Cristo
o home faise novo, é unha nova creatura: nova
porque nace de novo, porque abandona o xeito
de ser anterior (Paulo chámalle "home vello") e
comenza a ser dun xeito novo (Paulo chámalle "o
home novo"). Este nacemento do home crente en
Cristo é unha morte seguida dunha resurrección:
é o home que "morree resucita con Cristo" xa
dende agora (Rom 6,3-5). O BAUTISMO é xustamente a celebración deste novo nacemento, por
iso facíase dun xeito diferente a coma se fai
agora: metíase na auga ó que ía ser bautizado e
así significaba a súa resurrección. Era unha nova
creatura, unida a Cristo, libre dende dentro, sen
mais leí ca do amor, vivindo dun xeito novo,
cunha maneira de pensar diferente ... Paolo resúmeo ben: "non vivimos xa conforme á carne, senón conforme ó Espírito" (Rom 8,4).

1

Dirixide as consultas a:

Movemento Bíblico Diocesano Apdo. 36 - 27080-LUGO
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¡Perigo·de incendio!
Autoprotección familiar e domiciliaria

Moitos dos accidentes que teñen lugar nos domicilios son
causa dunha falta de prevención;
tamén o non saber actuar axeitadamente diante dunha catástrofe
pode empeora-las consecuencias da mesma.
Tendo en canta que de cada
tres accidentes mortais, un deles
prodúcese na vivenda, non estará
de máis que saibamos algunhas
· causas básicas para previr e actuar ante un dos máis habituais.

Incendios no interior da casa

O lume precisa de tres elementos básicos: calquera causa que
arda (combustible), a calor que o
produce (unha muxica, un mixto)
e aire (sen oxíxeno non hai incendio, o non haber combustión).
E perigoso almacenar papeis,
farrapos e en maior grado líquidos inflamables coma alcool, gasolina e aceite.

Non se deben poñer brasei ros
ou estufas perta das saías das
mesas camilla, cortinas ou moquetas. Moitos incendios teñen aí
o seu inicio.

Os televisores deben situarse · maio·ría de víctimas nos incenen lugares axeitados, que teñan dios. En poucos segundos pode
estabilidaqe e ventilación sufi- deixarlle sen sentido. Sempre lle
ciente para que a calor qu~ xene- ha quedar unha reserva de oxíran non produza quencementos.
xeno a nivel do chan (o fume é
menos denso que o aire e tende a
sobir). Camiñe a gatas e protéxase a boca cunha toalla· oü faCQnducta a seger nun incendio
rrapo húmedo.

Ante todo, manteña a serenidade e procure que a manteñan
os demáis.
O lume tende sempre a sobir.
os ocos de escaleira abertos,
convírtense habitualmente en tiros do fume e das lapas. Se vostede ~stá no piso de ~nriba, peche
as portas e non trate de fuxir pola
escalei ra; pida socorro poi a ventá
e espere.
O fume é o primeiro e máis
grave enemigo. causante dc;i

Se descubre fume na habitación, intente apagalo decantado
cunha manta ou con auga. Se, a
pesar delo·, segué medrando, peche portas e ventás: a falla de oxíxeno impedirá a sóa propagación
e expansión, ó tempo que lle permitirá avisa-los bombeiros ou veciños. Non abra a ventá nen deixe
a porta aberta.
Se prenderan as lapas na sua
roupa, non corra. Bótese ó chane
intente dar ralos: Cúbrase cunha
manta; faga o mesmo se fose outra persoa a afectada.

lmpor:tante
Se o
apagarse:

As fibras textiles son fácilmente
inflamables. Tamén hai que ter
coidado ó fumar nas camas, mellar non facelo; como tampouco
secar roupa en estufas.

prega

pode

---: Nos primeiros momentos, co
pé.
- O cabo dun minuto, cun caldeiro de auga ou unha vosoira
mallad.a.
·· -

Coidado coas planchas. Fácilmente pode quedar acesa e esquecerse dela. Procure desenchufala sempre que non se
utilice.

lume

Os

cinco

minutos,

cun

~xtintor.

- Os dez minutos, cunha cisterna de auga.

- ¿ Despóis?. O lume pode
queimar o seu pasado, o seu presente e o seu porvir.
VICTOR (Integrante da 11 Zona REMER DO
SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL)
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O CAMPO
O abonado

Nestes momentos que tanto se fala
culas de terra, atópa-se tamén no
do pago do leite por calidade non só
chan. O nitróxeno libre só é asimilade graxa, senón de proteína e máis de .
ble por certas plantas: as leguminocontido bacteriolóxico, ternos que fasas, (tréboles, alfalfa, toxo, xestas,
cer unha pequena reflexión de calé a etc.). Nas súas raíces viven unhas
orixe das proteínas e tódalas sustan- bacterias que son capaces de fixa-lo
cias que contén o leite; todas prove- nitróxeno libre do aire e dar-llo á
ñen dos alimentos que come a vaca: planta.
herba e pienso. Para ter unha boa
NITRÓXENO
EN
FORMA
herba e fundamental pensar en facer
Como
diciamos
ó priORGÁNICA.un bó abonado, non só en cantidade,
meiro,
tódolos
seres
vivos
conteñen
senón racional, aportando aqueles
elementos que necesita a herba para nitróxeno; aquí está na chamada
med ra r e máis aqueles que necesita a forma orgánica, e cando aportamos
esterco, purín ou plantas verdes, esvaca para dar leite de boa calidade.
tamos aportando nitróxeno a terra;
Irnos fa lar nas seguintes líneas, de
pero este nitróxeno non é asimilado
cada un dos elementos fundamentais
palas plantas; ten que transformar-se
do abar.lado.
en nitróxeno mineral. De todos é sa,
bido que o esterco tén que aprodecer
O NITROXENO
para ser asimiladc> palas plantas.
Forma parte da materia viva, das
NITRÓXENO
EN .
FORMA
cé lulas, e tamén xunto con out ros ele- AMONIACAL.- O nitróxeno orgánico
mentos, das PROTE ÍNAS. Como di- ó apodrecer na terra transfórma-se
cíamos ó primei ro , se nos van paga-lo en nitróxeno mineral; primeiro en
leite po lo seu cont ido en proteínas, é forma amoniacal que é moi pouco
f undamenta l que as herbas que coma asimilable pola planta e ten que pasar
a vaca, teñan un alto contido en estas, a:
e po r tanto, deberá abonarse con ni, NITRÓXENO EN FORMA NITRÍCA.tróxeno para que po ida formalas. O E directamente asimilable pola
nitró xeno pode atoparse no chan en planta; así aportano a maior parte dos
catro formas principais:
abonos minerais coma o nitraNITRÓXENO LI BRE.- De cinco par- món ou os nitratos. Por último debetes de aire catro son de nitróxeno, que mos dicir que o nitróxeno en forma
ó ocupar os sitios libres entre as partí- nítrica é arrastrado pola auga de chu-

via, por tanto non debemos facer
grandes aportacións de nitróxeno,
senón que é mellar botalo mais veces
en pequenas cantidades cada vez.
FÓSFORO

É un elemento moi importante para
o medre das plantas. Nos animais
forma parte dos osos dándo-lles dureza e resistencia (100 grs. de cinza
de osos conteñen 40 grs. de fósforo).
No leite hai un gramo de fósforo por
litro.
Coma no caso do nitróxeno, pode
atoparse en varias formas na terra:
FÓSFORO ORGÁNICO.- Normal-.
mente está en esta forma do 25 ao
50% do fósforo total; provén dos abonos orgánicos é bastante baixo; por
exemplo 1.000 litros de purín conteñen 1/4 de kilos de fósforo.
FÓSFORO MINERAL.- Dentro da
forma mineral o fósforo pode estar en
varios estados máis ou menos asimilables palas plantas; a que máis nos
interesa é a forma en que é soluble na
auga e nos ácidos débiles que é como
podeno consumir as plantas.
A POTASA

As cinzas das plantas conteñen entre un 25 e un 50% de potasa; por
tanto é un elemento moi importante
na formación destas.
A potasa axuda á asimilación do nitróxeno para a formación das
proteínas.
Favorece o desenrolo das raíces co
que aumenta a resistencia á sequía e
as xeadas. A potasa apórta-se en cantidades importantes no purín e no esterco (1 .000 litros de purín conteñen 4
kgs. de potasa). Os abonos químicos
principais de potasa son: o cloruro
potásico e o sulfato potásico.
O CALCIO

O cal ten duas funcións na terra
utilíza-se coma enmenda para correxir a acidez e máis a súa composición
física, pero tamén o calcio é un alimento das plantas e dos animais.

Para ter un ha boa herba é fundamental facer un bó abonado

Todos recordamos casos de descalcificación de vacas sobre todo
despois do parto , pois o consumo é

,
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O CAMPO

moi alto na xestación para a formación dos osos. Tamén o leite ten moita
cantidade de calcio que a vaca ten
que quitar do alimento (herba).
Por suposto que as aportacións de·
cal como enmenda (2.000 kgs.-Ha.
cada 3 ou 4 anos) é suficiente para
correxir as deficiencias de calcio,
pero c9mo decía antes, todos recordamos bastantes casos de descalcificación.
O MAGNESIO

E un elemento ó que se lle da pouca
importancia pero pode ocasionar
problemas ou incluso marte dos animais por HIPOMAGNESEMIA ou falla
de magnesio no sangue para correxir
esta deficiencia ternos varias posibilidades; unha delas é a utilización de
pedras de minerais para que as vacas
lamban nelas ou utilizar DOLOMITAS
(carbonato cálcico-magnesio) para
encalar, sobre todo cando se detectan casos de HIPOMAGNESEMIA.

Lorenzo Molejón

.

I

CALENDARIO PRACTICO DE ABONADO DE PRADEIRAS
Distinguiremos entre implantación de pradeiras e abonado de conservación
en pradeiras de pasto e de pasto e sega.

,

IMPLANTACION DE PRADEIRAS
Un mes antes de semi llar
CALIZAS ...... .. ............ .. ..... ......... ... 2.000 kgs.-Ha.
15díasantesdesemillar
SUPERFOSFATO....... .. ..... .... .... ... .. ......... ...
800
150
POTASA ;·............. ...... .......... ... .. .. ........ .. ..... ..
No momento de semi llar
NITRAMON ... .... .. ...... .... ..... .... .... ... ... .... ... .....
150
O longo do ano, según o tamaño da herba e a rapidez con.que queiramos que
medre, debemos botar de 200 a 400 kgs.-Ha. de NITRAMON repartidos entre
tres ou catre veces, podendo chegar aos 500 kgs.-Ha. nas pradeiras que se
destinen a ensilar.
ABONADO DE CONSERVACIÓN
O cal só será necesario utilízalo cada tres ou catre anos (2.000 kgs-Ha.) .
Primeiros de febreiro
SUPERFOSFATO .................... ......... ... 550 Kgs.-Ha.
POTASA.. ...... ... .. ... .. ... ...... .. ... ..... .... .. ... . 100 Kgs.-Ha.
A potasa pode suprimirse no caso de usar purín ou estar o gando en pastoreo
a maior parte do ano.
ABONADO NITROXENADO (pa_ra prados en pastoreo)
Mediados de febreiro NITRAMON ..........;....... ...... .. 150 Kgs.-Ha.
Abril (despois do 2 . ~ pastoreo) NITRAMON ...... ...... 150 Kgs.-Ha.
Setembro NITRAMON ..... ... ........ .. ...... .... ..... ..... .... ... 150 Kgs ..-Ha.
(Para prados de pasto e silo) ,
Mediados de febreiro NITRAMON ..... ....... ..... ..... .... 150 Kgs.-Ha.
Abril (despois do 2.º pase.Pastoreo e cando se cerra para ensilar) NITRAMON ... .............. ...... ..... ..,... ... 150 Kgs.-Ha.
Final de maio (despois 1. 0 corte silo) NITRAMON .. 150 Kgs.-Ha.
Setembro .... ... ... .. ...... ..... .................... .. .. ....... ........ ... . 150 Kgs.-Ha.

A OTAN, ou o mito de estar en Europa
Agora a algúns éncheselle-la boca
de auga cando talan de Europa. E talando da OTAN tamén. Coma se Europa fose o país das liberdades, da
paz, do respeto ó débil. .. Entrar en
Europa coa OTAN non é precisamente un paso no camiño da inocencia. Detrás da OTAN e da Europa da
OTAN hai moita metralla.

Lóxicamente as armas vendidas son
para tace-la guerra nol:ltros países;
unhas guerras que moitas veces son
ata provocadas polo capital que se
dedica á fabricación de armamento. E
dicir, política armamentística tradúcese en: 100 millóns de persoas dedicadas no mundo -non só na OTAN- a
actividades militares; máis da cuarta
parte do persoal científico mundial
ocupado en traballos relacionados
coa industria militar; 307.171 millóns
de dólares no ano 1984 -e só para a
OTAN- invertidos en gastos militares.

- Hai unha política de dominio sobre países do así chamado tercei ro
mundo; é o conflicto dos países ricos
do norte da terra contra os países pobres do sul, conflicto porque aqueles
basearon a súa abundancia actual na
miseria milenaria destes. O perigo
real do mundo, e de Europa, non é a
confrontación cos países do Pacto de
Varsovia, senón o abuso exercido sobre países pobres do terceiro mundo,
que cada vez atopanse menos capacitados para cubri-los niveis mínimos
de subsistencia digna.

- Hai , en consecuencia, unha política de restricción das inversións nos
campos da mellara social, non só nos
mesmos países europeus con moitas
miserias agachadas, senón tamén
nos países do terceiro mundo que teñen o mesmo dereito ca nós ó pan e á
paz.

- Hai unha política armamentística, que descubríu na fabricación de
armamento un gran lugar de inversión, negocio e postas de traballo.

Nunha palabra, sí á OTAN non é sí a
unha Europa libre, igualitaria, pacífica e pacificadora; o sí á OTAN é en
definitiva un sí a Reagan , e a súa polí-

O negocio das armas

tica de agres ión
inxustificada.

prepotente

Manolo Regal

e
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Reconversión do sector do automóvil
O caso "Citroen"
Tócalle oturno aCitroen
Galicia segue a ser castigada laboralmente con
máis Reconversións. Aínda non rematou o Plan de
Reconversión do Sector Naval, e as consecuencias
negativas que dita reconversión supuxo para Ferrol
e Vigo sabor de todo en ASTANO e ASCON, cando
xa se plantexa a Reconversión do Sector do Automóvil , que tamén vai a afectar moi directamente a
Galicia, concretamente a OURENSE e VIGO. Na empresa CITROEN yense de aprobar un chamado
" Plan Industrial" por tres anos 86-87-88, que supón
un ha clara "Reconversión", aínda que a empresa
pretenda encubrila con este nome.

¿Ouen paga aoperación?
Citroen, pretende con esta reconversión coller
dos fondos públicos 800 millóns como subvención;
13.000 millóns en créditos a baixo interés e 1.200
millóns de exención á Seguridade Social. Por enriba, parte desta abultada cantidade vaina empregar
en reduci-la plantilla en 1.270 traballadores, deixando o total en 6.000. Con esta reducida plantilla
teñen previsto o incremento da productividade e a
redución dos tempos de producción de cada peza.

Repercusión noutras empresas
Citroen pretende tamén que todo isto se faga nun
clima de paz laboral para o cal, aos traballadores
que despida (non por que non teñan traballq.se non
para facer máis rentable a producción da empresa)
e vainas mandar ó paro proporcionándolles de catro a cinco millóns. Uns parados privilexiados.

Tampouco ternos que esquecer que esta Reconversión non vai afectar só a.eses 1.270 traballadores
da plantilla de Citroeh (que van pasar a engrosar as
cifras xa demasiado abultadas do paro) senón tamén ós traballadores das empresas auxiliares, -que
van verse afectadas por estas medidas. En consecuencia haberá outros traballadores que tamén
quedarán sen pasto de traballo e por suposto non
en tan boas condicións coma os da plantilla.

Do traballador. .. ¿quen acurda?
Tempos atrás, esta multinacional chamada Citroen, quitou cuantiosos beneficios da producción.
Hoxe, en días de crise, o plantexamento de seguer
sumando ganancias, lévalle a desbotar aquela man
de obra que anteriormente axudou a sumar cantas.
Desgraciada e inxustamente o beneficio económico pasa por riba do problema humano. Con crise
ou sen ela a empresa ten que seguer sumando. E do
traballador ... ¿quen acorda?.
Luis Calvo

SE OLIERES LE-R. IRIM·IA i SUSCRÍBETEI
Quero 81.llCribinne ó Semanario IRIMIA:
Por un · ano

O_

O

Ata nova orde_

Pagarei _p<>r:

O T_raniferencia áCaixa de Aforroe de Galicia:
. Vilalba, Conta n. 04950/0

O
Precio da suscripción
- Suscri pció n por
un ano-1.300 pts.
- Suscri pc ión rea l
1.800
- S_uscri pció n de
apoio- 2.000 pts.

Correo contra Reembolso
(máis caro e molesto ca transfere·ncia) .

Nome .......................................•.• ........................................
Rúa ou Parre>c¡uia••_•..••...•..••..........................• ~ ...•.••••.•...•...
Vila ou AxuntaDl~nto ..................................... Provincia..... ~ ............. .

Recorta eenvíanos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (Lug_o)
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Castelao.Sempre
"NOS" (1)
"Eu non lle teño vocación de estupefaciente" . Así lle contestaba o irmán Daniel
a un deses homes que daquela e agora
practican " el galleguismo bien entendido", cando lle recriminou que. por qué
pintaba causas tan feas e tremendas,
cando en Galicia hai causas tan bonitas,
"hermosos paisajes y lindas aldeanas ".
Os estupefacientes, como é sabido, serven para adormecer e acalar o dolor dos
enfermos. E Castelao tiña moi claro que
ata " o pesimismo pode ser libertador
cando desperta carraxes e cobizas dunha
vida máis limpa··.

O longo deste ano de Castelao iremos
talando en sucesivos números de IRIMIA,
má.is polo miudo, do Castelao artista plástico que pintaba para " desacougar" os espíritos inertes para avivar a conciencia do
seu pobo. O seu lápiz era unha verdadeira
arma de liberación . Hoxe so invitar a ler" o
prólogo que el mesmo escribiu para o seu
album de debuxos "Nós", publicado en
1931.

Victó'rino Pérez
" Este a/bum de dibuxos foi composto antr'os
anos dezaseis e dezaoito, cando Galiza s 'esperguizaba d 'un longo sano. Con este medio
cento de dibuxos intentei desacougar a todo/os licenciados da Universidade (amas de cría
do caciquismo) a todo/-os homes que viyían
do favor oficial. .. As intencións eran nobles e
o pesimismo aparente. Certo que a tristura
d'estes dibuxos queima com 'as raxeira do sol
que pasa por unha Jupa; mais eu non quixen
cantal -a ledicia das nasas festas, nin a fartura
dos casamentos, sinón as tremendas angurias do decotío labrego e mariñeiro. Algúns
espíritos sensibles que choram ca- a melanconía dos tangos e dos fados, atoparon desmedida esta door das miñas estampas; ou-

tras espíritos inertes al/aron pouco patrio tismo no afán de ser verdadeiro. Con todo, eu
sigo coidando que o pesimismo pode ser libertador cando desperta carraxes e cobizas
d 'unha vida máis limpa. Cicáis hoxe atacase
as nasas magoas c 'un humor menos acedo ;
mais ninguén pode negarme que as ve /las
inxusticia siguen en pé: ve/ahí porqué me
arrisco a publicar esta obra. E/a foi amostrada
en todal-as cidades e vi/as da Galiza e sirven
de pretesto para " conferencias ", que influiron no actual rexurdimento da galeguidade. E
ca-as chatas que ten eu gárdolle lei, quera
espoñela de novo o xuicio de todos''.
Galiza, 1931. Castelao

-----------------------------------------------------------><
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Matilde Vázquez
Pablo Rodríguez (" Oitabén " )
Primitivo Iglesias
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*cartas ó meu sobriño
Querido sobriño:
Disme que che gustan algunhas das miñas cartas e alégrame, pero quera dicírche, sen falsa modestia, que o
mérito non é meu. Para escríbirche col/o recortes, nada
novo che digo e todo o que che canto te/o ti á túa man.
Cavila un pouco -ber pouco che fará falla- e poderás prescindir totalmente das miñas cartas.
Escoita, "escóitate " , observa ó teu arredorcon atención:
¿Que che podo dicir eu que tí non saibas?. Moitas veces,
por preguiza maiormente, deixamos que nos dean as causas feítas cando sería moito máís proveítoso que as fixeramos nós. Ca/quera causa que eu che diga só che axudará
unha míguíña en comparanza ca que che pode axudar o
que tí mesmo vaías descubrindo, Non te conformes nunca
coa imaxe de Deus que eu che poida dar, nin coa que che
poidan da -los libros ou os sermóns dos cregos, escóitaos
óis sempre hai algo de Deus nesas palabras, pero ten
presente que se trata dun Deus, digamos, de segunda man,
segun.do unha perspectiva determinada, segundo a maneira de ver de alguén. Paréceme moi importante que sexas tí, por tí mesmo, quen busques a Deus, terás así un
Deus de primeira man.
Claro que isto vaite meter en problemas, sobriño, en líos,
pero eu penso, e non sei ata que ponto atinadamente, que é
m ellar perde-la fe buscando un Oeus verdadeiro ca ter un
Deus de importación, de pao, un Oeus que che pasaron
coma quen che dá un pitillo e que nin che vén nin che vai. E
xa che digo, buscar por un mesmo non é rexeitar todo o que

che dan os outros, ó contrario, cómpre escoitar, pero dun
xeito crítico, dicir si ó que eremos que é si, e .non ó que
eremos que é non, aínda que nos equivoquemos.
Paréceme que hoxe estou esbardallando un pouco polo
abstracto. O que che quera dicir é que é necesario participarmos nós por nós mesmos e non deixar que nos veñan as
causas feítas, caídas do ceo, sobre todo porque iso crea,
moitas veces, dependencia en nós, dependemos de tal ou
cal sen que sexa necesario pois ben podíamos valernos por
nósmesmos.
lsto é unha especie de chamada a saír da preguiza, da
preguiza intelectual aínda que soe así, a moi culto. ¡Cantas
veces somos preguizosos e non pensamos pois pensan os
outros por nós! non me parece que isa sexa boa causa, nós
debemos te-lo mais claras posibles as nasas ideas, as
nasas crenzas, as razóns do naso xeito de pensar e vivir, da
nasa maneira de ser. Cando alguén vai casar ou vai andar
cunha rapaza, non o fai segundo o gusto do seu veciño ou
dun amigo, senón que o fai segundo o seu; pois o mesmo
con Oeus, a/amenos isa penso eu ¿non che parece?
Agarimosamente: O TEU TÍO S/NGALA
P.S.: "Dicíanl/e entón á muller: «Xa non eremos pala túa
palabra, pois nós mesmos o escoitamos, e sabemos que
este é de verdade o Salvador do Mundo.
(Xn 4,42)

><----------------------------------------------------------A.- DATOS XERAIS
O seu tamaño, algo máis grande ca
unha pamba, é unha auténtica réplica en
miniatura do bufo. Gústalle apousar nas
ponlas dos castiñeiros, estreitándose de
tal xeito que semella unha galla partida.
Emite un chío característico HUUuuu,
que se repite cada poucos segundos.
A finais de marzo pón de 2 a 9 ovos, que
choca en 27-28 días. Non fai niño, senón
que aproveita os niños vellos de pegas,
corvos, gaios, ... ou mesmo os buratos das
árbores , e máis raramente, o chan.

D.- ACTIVIDADES
1. - Localiza algún durmidoiro de mous.

2. - Reco//e as súas egagrópilas e .compáraas coas do bufo e da coruxa común.

o

3. - Anota as suás diferencias.
4. - ¿Cal destes tres esquemas é o do
mou?. Coloréalle os o/los.

5. - ¿ Coñécese por aí con algún outro
nome en galega?. ¿Cal?.

B.- TECNICAS DE CAZA
Caza á espera, guiándose polos ruídos.
Tamén , o mesmo có bufo, adoita sobrevoar na noite, caendo por sorpresa sobre
as súas pezas.
C.- ANECDOTARIO
No inverno soen xuntarse moitos a dormir na mesma árbore o que é aproveitado
po r moitos escopeteiros que matanos
sen discriminación .

o

IRIMIA-11

Manifesto da primeira asamblea de pastoral da Mocedade
Cristián. Diocesede Lugo
Reunidos na casa Diocesán Lucense o 11 e 12 de Xaneiro de 1986
na primeira asamblea de Monitores
de Pastoral Xuvenil, convocados
pala nasa fe, por unha necesií)ade
de convivencia, e pala nasa tidelidade a Xesús de Nazaret, atopamos
a ·urxencia de dar resposta a un fato
de problemas:

-

Marxinación da mocedade,

especialmente da rural, en canto
a non considerar a súa integración plena na sociedade.
- Desmesurados e aberrantes
gastos militares no ano Internacional da Paz en España, que
sube aproximadamente un 500%
en investigación bélica.
- Obstáculos políticos e saciáis para ser obxetor de

conciencia.
- Fame, explotación e marxi·n ación no Terceiro Mundo, que
está no subdesenrolo, simplemente porque hai outros países
moi desenrolados.
- Escaso número de comunidades con postura cara a inxusticia do entorno.
Consideración do xoven
como elemento consumista e a
súa utilización como instrumento, incluso dentro da lgrexa.
- Desconexión da xuventude
en canto ó propio entorno.
- Falta de solucións e concencia social para s·olucionar o paro.
- Carencia de senso e esperanza na vida.
- Falta de conciencia de cara
ós nacionalismos.
- Botamos de menos o pluralismo que se considera necesario
na.lgrexa.
·
A pesar de todo isto e como resposta aos problemas compr9metemonos nunha serie de . accións para
lograr situacións máis xustas e
humanas:
·

A creación de unha Revista
Xuvenil Diocesana pra unha
-

maior información
mocedade.

entre

a

- Semana Cultural na primeira
semana do Marzal.
- Presencia activa da xuventude na loita e transformación da
vida cotián.
- Xornadas pola paz.
- -Presencia eficaz e participativa na realización dos programas
da Delegación Diocesana da Mocedade de Lugo.
- Toma de conciencia por un
estilo de Pastoral Xuvenil onde a
mocedade sexa evanxelizadora
da mocedade nunha liña de reflexión e acción.

- Promover a obxección de
conciencia ó servicio militar e
fiscal.
Delegación de Xuventude - LUGO

Compre recuperar o ''espirito xoven ''

----------------------------

Homenage da AGAl aCastelao no centenário do seu nacimento
A "Associacóm Galega da Língua", AGAL, rende homenage á -sem
dúvida- mais importante figura da história do Galeguismo, Daniel
Rodríguez CASTELAO. Mas esta homen~ge nem quer ser um mero
acto simbólico por parte dos que nos mantemos fieis ao ideário nacionalista do autor Sempre em Galiza. E tamén, e antes de todo, um acto
de reconhecimento á actualidade do seu pensamento, sobretodo perante o confusionismo malintencionado com que se pretende enturbiar o seu nome. Nom queremos um "ano Castelao" baseiado em
cerimónias oficialistas vistosas, senom na difussom das suas ideias,
na divulgacóm dos seus textos, sem tergiversá-los, sem manipulá-los.
A AGAL tem como objectivos fundamentais a mormalizacom e a
rnintegracom do galego na área lingüística a que pertence por natureza, e nisto Castelao é um dos principais definidores. Para Castelao
"Gal iza, como grupo étnico, tem direito a dignificar a língua que o seu
próprio génio criou, porque é umha língua capaz de ser veículo da
cultura universal; pÓrque lhe serve para comunicar-se com os pavos
de fala portuguesa, porque nom _tem outra melhor para expressar os
seus sentimentos e porque perdendo~a já nom lhe quedaría nengumha razom de existir".
(SEG, P. 108)
AGAL
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Xosé Chao Rego

Coidadiño con ceibárde-lo televisor
Onte mesmo, vendo a televisión, escoitei que, nun · filme,
un ha rapaza dicíalle ó home que a
pretendía non sei para que, aínda
que o supoño: "será a maneira de
ceibarme de ti". Ben seguro que o
traductor non pensou que a moza
fose unha vaca e case seguro que
tampouco o home non a levaba
~tada dunha cordas. ¿Como se ía
ceibar?. Por iso, cavile que querería dicir "librarme de ti".
Son cousas que pasan, pero
que non deberían pasar. Están a
se coar demasiadas cousas na televisión. Supoñamos que se im-

pón a linguaxe televisiva e lles dá
ós taxistas por .poñeren ceibe en
vez de libre no seu automóbil.
¿Que sucedería?.

Simplemente, q·ue o . Concello .
tería que acordar poñer, en vez de
Ceibe estase, libre ése. E eu
paradas de taxis, estábulos, e hanon estou libre de me enganar. A
bería que montar nos bois e nasa
próxima semana explicarei unha
vacas para que nos acarrexasen,
frase discutible que neste escrito
cousa que non estaría ben visto
metín. Mentres tanto, atade ben o
poi a
sociedade
protectora,
televisor e que non se vos ceibe
aparte da gasolina e aceite pepor toda ª· casa, que vos ha facer
sado que estes novos medios de
perder moito o tempo. Aínda que,
transporte poderían ir -agora sien serio, tamén valorámo-lo
ceibando polas rúas.
moito que está a facer pola nosa
E en vez de lles pagarmos en lingua.

ANUNCIESE EN IRIMIA
-

-

Chegamos onde moitos
non chegan: O Campo
Saimos cada semana desde
hai 4 anos
•A Todapáxina
10.000 pts.
• Media páxina
5.000 pts.
• 113 (na contraportada)
3.000 pts.

CONSULTENOS
Apdo. 5 - Vilalba (Lugo)
Teléfono 52 80. 80

moeda contante e soante teriamos que amarrar a estes taxis ceibes para os levarmos ó presebe,
presebe, presebe ... , pero entón
xa non estarían ceibes.

Monseñor Ramón Echarren,
que é o bispo de Canarias,
denuncia os armamentos
e fa/a de causas. varias.
"A corrupción inmoral
está nese nepotismo
que anda a funcionar agora
coma en tempos do franquismo''.
"Nepote", vén do latín,
e quere dicir "sobriño":
ou sexa, que se bautiza
só aquel que ten padriño.
Sen más malicia da canta

o lrimego vos preunta:
¿hai nepotes e afillados
enchufados pola Xunta?
Polo menos, moita xente
que está alí posta a dedo
disque agora, por se hai cambio
seica humedecen de medo.
Sómosvos tan bos cristiáns
que querémo-lo. bautismo:
e o rito ha celebrarse
na pía do enchufismo.
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