-

-

~ -

.e

af
Cf)

•O

>< ¿
o ca
e: ><
cr: o
C'\I
,..

~

u)

a
11)

"'

1

Cf)
Cf)

o

z
A Don Manuel Fraga e o novo gobemo galego
nasa Terra entra na derradeira década do século estreando goberno autonómico, para uns
anos que serán decisivos na.historia galega. O
Sr. Fraga quere remata-la súa carreira política
-polo dagora- amasando como se goberna eficazmente
un pobo; anque fará ben en non esquecer que o seu
partido gobernou nesta terra non tan eficazmente ó
longo xa de seis anos. Cando saia esta revista á rúa, o.
novo goberno xa terá visto a luz, apuntando algunh~s
cuestións importantes que coidamos deberán ter moi en
canta os novas rexidores.
Comezando polo sector agrícola-gandeiro, tan rico
coma marxinado tradicionalmente, cómpre dicirlle ó Sr.
Fraga e ós seus colaboradores que non frenen os progresos que se foron facendo nos últimos tempos en
materia de saneamento gandeiro e concentración parcelaria, e que atendan os gravísimos problemas do sector
lácteo, que fixo nos últimos anos as meirandes mobiliza-cións da súa historia contra a discriminatoria cuota do
/eite -que aínda pesa coma espada de Damocles sobre
as cabezas dos /abregos- e ten que soporta-los baixos
prezos desa fonte primordial de ingresos: nos derradeiros meses, o prezo do litro de leite para o productor
baixou nalgunhas industrias ata oito pts. Non esquezan
tampouco o sector forestal, cos incendios que tanta
destrucción trouxeron á nasa terra o pasado verán e os
anteriores, problema que chama a berros por un bo Plan
Forestal e de Prevención ríe Incendios.
Se no campo o labor a facer é grande, non é menor o
que cómpre facer no sector industrial, onde as feroces
reconversións ameazan con acabar cos obreiros galegas. Cómpre que lembren que no canto de disculparse
porque non teñen competencias, os tribunais dixeron
últimamente que a Xunta tiña máis competencias das
que dicía no peche de ASTANO, que cdínpre poñer a
andar de novo xa, sen esquecer ós obreiros de ASCON,
SIDEGASA, ENFERSA, CROS, MAFRIESA, e máis nomes do andacio reconversor.
E os mariñeiros rec/ámanlles unha defensa dos seus
caladeiros e das súas cuotas pesqueiras, así coma unha
clara aposta pala imprescindible modernización da flota
pesqueira e a atención a plans de desenvolmentemento
do marisqueo e a acuicultura. Sen esquece-lo fomento
do ·sindicalismo mariñeiro, pois os trabal/adores do mar
son os que máis están a mercede das arbitrariedades e
intereses dos patróns, armadores e poderes
económicos.
Cómpre que teñan moi en canta a reforma do plan de
estradas e demais vías de comunicación cara a dentro e
cara a fóra de Galicia: rede ferroviaria, aeroportos, etc.
E finalmente, agora que ata o Sr. Fraga falou en galega
na campaña electoral, queremos que a aposta do seu
goberno na normalización linguística non sexa un
paso atrás nas conquistas feítas nos últimos tempos.
Dixo que quería reprivatizar a TVG, pero sabe moi ben o
necesaria que é para esta normalización. Anque si necesitará meter manó ¿excesivo? gasto, que acadou este
ano un meirande endebedamento, no que terán parte
non pequena os descomunnais so/dos dos directivos. E
xa que criticaron tanto os amiguismos da Administración, non va/van caer no reparto de postas entre amigos,
familiares e veciños.
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TABOLEIRO

Daniel López Muñoz

Unha marioneta ingrata no patio de atrás

A

gora xa está clarísimo. A
estas alturas xa se lle
abriron os olios ata o
máis alelado: cando o
presidente James Monroe formulou en 1823 diante do Congreso
dos Estados Unidos aquela sonada doutrina de "América para
os americanos" tivo un pequeno
tatexo despois do "os" e antes do
"americanos". Ou sería quizais
un hipo ou unha flatulencia de
hamburguesa -que son do peor
regusto-, que máis ten, pero o
caso que, o que tiña escrito no
papel que lía era "América para.
os norteamericanos".
De feito toda a historia posterior ven a demostrar que un inoportuno arroto reprimido nun discurso solemne, un tragarse dúas
sílabas de nada con sabor a allo e
a graxa comestible animal, non
poden
cambia-la
súa
real
intención.
Presidente tras Presidente, po1ítica tras política, os norteamericanos demostraron ó asombrado
mundo estaren convencidos
dese dogma. Mesmo o chegaron
a dicir con outras palabras. Por
exemplo: "centroamérica é o patio traseiro dos Estados Unidos.
Ou aqueloutra xa na época Reagan "o Caribe é a nosa terceira
fronteira".
Certamente que Noriega llelo
puxo ben doado. Non só tiña pin-

tas o pobre de tiraniño depravado, alcohólico, cruel, luxurioso
e, por qué non, narcotraficante,
senón que posiblemente, algo
deso sí que era. E non porque o
fixesen e parisen así, que esas
cousas non se transmiten pola
vía aquela, senón pola súa escola. O tal Noriega é un producto
do "mellor" dos norteamericanos, é un tillo adoptivo da Cía.
Formouse con eles, aprendeu os
seus métodos, o seu "aquí vale
todo que sómo-los amos", o seu
desprecio polo principio de legalidade e o ideal de xusticia. Son tal
para cal.
Agora o malo, o malísimo é Noriega. En cambio está ben invadir
un pequeno país vulnerando un
principio básico da Carta das Nacións Unidas. Está ben, xa postos, liquidarse a algún periodista,
violar unha Embaixada ríndose
dos acorqos da Convención de
Viena, réxistrar axencias de
prensa internacionais, asediar e
denigrar unha Nunciatura Apostólica. Todo vale. Esa é a lei do
Imperio.
O que non vale é traicionar a
ese imperio. Unha marioneta é
unha marioneta e non debe ter
vida propia sobre todo cando vive
no patio traseiro, ou na despensa,
ou no retrete, nos cortellos ou vomitorios dos amos do mundo.
¿Ouque?.
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Manolo Regal/ Ramón Raña

"Ouen rouba aun ladrón ... "
t

odas coñecemos e temas
dita máis dunha vez este refrán: "Quen rouba a un ladrón
ten cen anos de perdón". E
tamén temas oído e dita aqueloutra
afirmación de que "roubar para comer
non é pecado". Ocúrresenos que estes dous ditas se poden aplicar case
completamente á situación creada entre os países pobres do mundo -o Terceiro Mundo- e os países ricos -o Primeiro Mundo- en relación coa débeda
externa que os pobres teñen cos ricos.
E digo case completamente, porque o
único que non cadra aquí é a palabra
"roubar".

T

Os mecanismos que empregan os
países ricos para aproveitarse dos pobres e endebedalos crecentemente
son ben coñecidos de todos: contrólase a producción de materias primas
dos países pobres; os países ricos,
como teñen ese control, páganos . en
prezos baixísimos; con esas materias
primas elaboran nos países ricos diferentes productos que /les revenden ós
pobres a prezos elevadísimos, que esPALABRAS

DE

IGREXA

Unha Nova Orde Económica Internacional

tes non poden adquirir sen solicitar
préstamos que lago non poderán
pagar.
Este sistema tan simple trae unhas
consecuencias desastrosas, que se
poden resumir no empobrecemento
progresivo da poboación, que se palpa
na perda de valor das súas moedas, na
reducción do gasto público, na imposibilidade de inverter en gastos sociais.
Carecen de cartas para mercar fertilizantes, libros, menciñas e ata alimentos de primeira necesidade.
E evidente que a débeda externa é
un arma de marte dos países ricos contra os pobres. E unha agresión, unha
invasión que, por exemplo, causa ó ano
a arrepiante cifra de 40. 000 nenas martas. E o curioso é que esta situación
está legalmente xustificada. O cal nos
leva á simple conclusión de que non
sempre as leis feítas polos humanos
son xustas, e de que desobedecer algunhas leis é ás veces a maneira máis
clara de facer xustiza e de obedecer a
Oeus.

REMOENDO

O

EVANXEO

Deus necesita de ti
(Dom. 111 T. O., 21 xaneiro, Mt 4, 12-33)

"A luz do Evanxeo de Cristo, da doutrina social da
lgrexa e das ·palabras do Papa Xoán Paulo 11, quera
especificar algúns puntos básicos:
1.- Non hai posibilidades reais de que o pobo latinoamericano e caribeño se responsabilice polo peso do
pago das débedas colosais contraídas polos nosos Gobernos. Nin siquera é viable continuar pagando os intereses, a costa do sacrificio do noso desenrolo e
benestar.
2.- O problema da débeda antes de financieiro é político, ... o que está en xogo é a vida de millóns de
persoas ...
3.- Os dereitos humanos esixen que todos ... se unan
na busca urxente dunha solución ó problema da
débeda ...
4.- A defensa intransixente do principio de autodeterminación dos nosos pobos, require o remate da interferencia de organismos internacionais na administración
financieira da nosa nación.
5.- E urxente o establecemento de bases concretas
dunha Nova Orde Económica Internacional, na que sexan suprimidas as relacións desiguais entre países ricos
e pobres, asegurándolle ó Terceiro Mundo o dereito
inalienable de.rexi-lo seu destino ... ".
Cardeal Evaristo Arns, Arcebispo de Sao Paulo, Brasil , " Carta Pastoral
a propósito da débeda e~terna ").
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Camiñando pala ribeira do mar de Galilea, viu a dous
irmáns: Simón, tamén chamado Pedro, e Andrés, os dous
estaban largando o apare/lo no mar, pois eran pescadores.
Oíxolles:
Vinde comigo, e fareivos pescadores de homes.

·Ti que pides ¿oes o que Deus che pide?
·Ti que rezas ¿escoitas?
. ·Ti que buscas ¿deixaste coller?

Para ser sempre mozo
(Dom. IV T. O., 2B xaneiro , Mt. 5, 1-12)
0itO$OS os que teñen espírito de pobres
porque eles é o Reino do Ceo
Ditosos os que choran
porque eles serán consolados
Ditosos os non agresivos
porque eles herdarán a terra
Ditosos os famentos e sedentos de xustiza
porque eles quedarán tartas
Ditosos os misericordiosos
porque eles serán tratados con misericordia "

Xesús danos a receta para ter o espírito sempre novo: ás
veces sufrinte, pero nunca aburrido .. . Aberto ó denso
mundo de Deus.

A PENEIRA

Alfonso Blanco Torrado

UN "CUMIO MUNDIAL" SOBRE
A INFANCIA vai ter lugar nos vindeiros meses convocado pola
ONU , xa que son os nenas os que
máis padecen a miseria e a vergonza humanas: guerras, fame,
drogas, esclavitude ... Os nenas
son as primeiras víctimas deste
sistema económico nefasto, e así
a carón do edificio da ONU én Estados Unidos, máis dun millón de

A LOITA CONTRA A LEPRA, a pesar de ser unha
enfermidade en descenso
na nosa terra, ten aínda a
meirande actualidade porque no mundo estana a sufrir máis de trece millóns
de cidadáns. O derradeiro
domingo de xaneiro ternos
que tomar conciencia de
que a medicina pode rematar con este andacio, só fai
falla facer chegar estes remedios ós máis indixentes.

nenas viven na miseria. No Brasil
estáse dando un exterminio dos
nenas marxinados, mesmo desde
o poder; hai trinta sete millóns de
nenas pobres no Brasil e dezasete
millóns viven tirados na rua, dos
que tres mil foron asasinados nun
ano. Cada día marren corenta mil
nenas, coma se no mundo estoupase cada tres días unha das
bombas de Hiroshima.

XOAN PAULO 11
VIAXA A UNHA DAS
REXIONS MAIS POBRES DO MUNDO: "O
SAHEL" nos derradeiros días de xaneiro.
Duas excolonias portuguesas: As illas de
Cabo Verde e Guinea
Bisau e tamén Malí,
Chad e Burkina Faso,
estos países están considerados entre os
vinte máis pobres do
mundo. Por exemplo, a
lgrexa de Malí só representa o un por
cento da poboación,
mentres que os musulmans son maioría nestes estados.

O COMEZO DA NOVA LEXISLATURA, ano e medio antes das eleccións municipais,
supon novas expectativas na
politica galega, dado que os
movimentos sociais do país
están cansos de aturar promesas dos partidos estatais. O
ascenso da esquerda nacionalista vai ir acompañado do
artellamento de grupos de
base e sectoriais que canalicen as reivindicacións do
pobo frente as garras do
caciquísmo.

D · cionario Escolar Galego
NOVIDADE
Normativo,· útil.
Feíto para estudiantes de E.X.B. e B.U:P.
Unha nova aportación de Galaxia.
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A UNIVERSIDADE "PASA"
EN PARTE DA POLITICA, pois
a meirande parte dos estudantes só estan preocupados palas súas saídas profesionais. A
esquerda nacionalista copa as
ilusións de moitos universitarios, aínda que o centro de-

A AUTODETERMINACION
vai seguir senda o tema político dos primeiros meses do
ano. Catalunya, Euskadi e Galicia ... , van pedir a reforma da
Constitución e a mellara dos
Estatutos de Autonomía, a tra-

reita fáise forte en Facultades
coma Farmacia e Dereito. E
Económicas o centro máis politizado e máis sensible ós problemas do país. Nas derradeiras eleccións universitarias só
votan algo máis do quince por
cento dos estudantes.

veso dos seus partidos nacionalistas. A ampliación de competencias e a reforma do Estatuto van se-los obxectivos a
curto plazo de partidos coma
o Bloque e Esquerda Galega.

oOoOo

O SERVICIO GALEGO DA
SAUCE segue sen funcionar
debidamente e os cidadáns en
vez de recibir saúde, moitas
veces non tan máis que multiplica-los seus males. Enfermos nos pasillos, mentres nalgúns centros de saúde a metade das camas están valeiras.
No Hospital de Santiago, es~

peran a ser operados máis de
tres mil enfermos, e outros
tantos esperan ser recibidos
nas consultas externas, e xa
non irnos denunciar a falla de
asistencia psiquiátrica, así no
Hospital psiquiátrico de Lugo,
perta de cincocentos enfermos son atendidos por menos
de cen traballadores.
Portada da revista cEducadorH do Mund.., da FISE

ºªºªº

VIGO SEGUE EXPORTANDO DESEÑO, e neste mes podemos disfrutar
dos traballos dun arquitecto israelí que
xa hai anos que reside nas aforas de
Vigo, Ron Arad. A súa obra que despois
poderá ser contemplada noutras cidades, é exposta nestas semanas na Galería Sio de Vigo, na que pode apreciarse
unha mestura famosa de escultura e
deseño.
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UNHA XORNADA ArnCADA A
NON VIOLENCIA VAi TER lugar
nos centros de ensino co gallo do
cabodano da marte de Gandhi (30
de Xaneiro) . Educar para a convivencia e a xusticia debe de ser un
dos obxectivos de todo ensino , e
neste intre estáse a preparar un
Congreso de Educadores para un
Mundo Mellor que vai ter lugar en
Cuba coa participación de ensinantes galegas.

ººººº
A NORMALIZACION LINGUISTICA
CHEGA OS BANCOS, aínda que con
pouco pulso. Difundíronse vocabularios
sobre a práctica cotián destes centros e
servicios públicos, e estanse a artellar
cursiños para os empregados. Hoxe hai
medo de que este labor normalizador do
noso idioma se vexa truncado pala nova
administración conservadora.

vocabulario
elemental
gal ego

O "lABORATORIO INTERPROFESIONAL GALEGO DE ANALISE DO LEITE"
ven funcionando con grandes froitos
para a mellara da calidade do leite. Esta
Asociación esta xestionada tanto por representantes do sector industrial como
productor. Poden asociarse as organizacións profesionais, as cooperativas e as
industrias leiteiras. A Consellería de
Agricultura cedeu un ha parte do Laboratorio Agrícola de Guísamo para tal fin .

Sinais dos tempos.
Os poderes absolutos
son desposuidos

Lugo: a incognita
dos mortos
Por Xesús Ferro Ruíbal

Por Francisco Carballo

nexorablemente os fins e os principios de ano
lévanos a reflexionar sobre os acontecementos mais significativos que estamos apresenciar. Un deles é o derrocamento dos "poderes
absolutos " . De diferente forma acaban de caer Ceaucescu e Pinochet. Ambos ocasionaron ós seus países
baños de sangue. Pero tales acontecementos están
encadrados nun proceso coxuntural de toda a década
dos oitenta.
A perestroika de Gorvachov razona sobre este acontecer. Para o líder soviético o socialismo estaba freado
e deformado polo autoritarismo e o buracratismo.
Para el é inherente ó socialismo a democratización
progresiva da vida social e da política.
No campo capitalista as crises económicas dos setenta deron lugar ás experiencias autoritarias do conservadurismo inglés -coa M. Tacher-, a americana de
Reagan e a chilena de Pinochet. Os tres aplicaron as
doutrinas monetaristas de Friedman. Os tres abriron
un foxo máis fondo entre un pequeno sector de ricos e
un ancho de pobres. Un precioso estudio de K. Galbraith (Mundo, 22-Xll-89) afirma que "o mandato do
presidente Reagan deixounos ós occidentais tan endebedados como están os húngaros, os rumanos ou
os polacos".
Para ben da humanidade a década dos oitenta contemplou o declive das duas grandes potencias, USA e
URRS. A mesma década é testemuña do abandono de
formas autoritarias de poder. Esta década non tivo
oportunidade de ve-la suavización da miseria nen da
pobreza: ambas exténdense polos dous tercios da humanidade como unha praga insuperable.
Desde o interior da lgrexa católica deberíamos ser
capaces de ve-lo significado destes acontecementos e
destas mutacións. Lección positiva a esixencia de democratización social e política. Esta é insuficiente se
aquela non vai á par. ¿Non é claro o sinal para tódalas
entidades privadas e públicas de esixencia de participación activa dos membros na vida e goberno das
entidades? ¿Como vai seguer a lgrexa coa súa pirámide ante este lóstrego que mesmo brilla con luz
inapagable?
Pero a palabra democratización pode quedar aínda
débil. Os pobos esixen participar no poder, nas decisións e no goce dos bens comúns. Os seres humanos
non se resignan á pasividade e á miseria. Os rumanos
erguéronse contra un poder funesto e omnipresente e
gañaron liberdade e dignidade. O mesmo outros pobos. O terceiro mundo interroga e móvese cara esixencias parecidas. Creo que a lgrexa debería sentir fondamente este clamor mundial e protagonizar unha loita
pola xusticia, a xusta distribución dos bens. Algo mínimo para a paz. Non hai paz baixo os sables. Só hai
paz cando hai xusticia.

I
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oxe non se leva a historia de reís e liortas
dinásticas. Hoxe interesa máis saber como
vivía o pobo , qué comía, cantos impostas
pagaba.

Sen embargo a xente adulta, formada na memorización da lista dos reis godos, incomódase cando unha
obra ten que pasar polo trámite previo da excavación
arqueo lóxica e despois non aparecen coroas de ouro e
causas así. E coma se lle entorpecesen un investimento por puras parvadas. Tal pasou nos aparcamentos de Lugo.
Sen embargo algo máis valioso có ouro apareceu en
Lugo. Tumbas. Mortos que crean unha incógnita que
non tiñamos. E que poden facer luz.
Explícame. En Roma unha das Leis das Doce Táboas prohibía enterrar ou incinerar cadáveres dentro
da cidade. (Hominem mortuum in civitate ne sepelito neve
urito) ¿Como, logo, aparecen tumbas dentro das murallas de Lugo?.
Velaí a incógnita da que coido que aínda ninguén
falou. Para min caben tres explicacións e cada unha
delas fai luz sobre aspectos da nosa protohistoria.
Unha é que Lugo non estaba onde está. E dicir, que,
cando Roma mandou amuralla-las vilas do Imperio
(trala primeira incursión bárbara, alá polo 250 · d. C.),
amurallouse un recinto menor có realmente habitado.
Léxico: era difícil encontrar de repente pedra para
unhas murallas de 2.140 mts. de perímetro. De feíto
aparecen alicerces de edificios que continuaban extramuros. Pero ¿por que deixan dentro o camposanto?
Outra hipótese sería que Lugo fose unha cidade
montada pola tropa romana sobre un camposanto,
para ferir no máis íntimo ós galaicos sometidos. Non
sería a primeira vez. Tal fixeran xa edificando unha en
honor do emperador Tiberio (Tiberíades) sobre un
camposanto xudeu. E por iso a consideraron sempre
cidade impura" os xudeus. ¿Serán esas tumbas lucenses un acto de crueldade psicolóxica cos vencidos?
¿Serán testemuña inédita da cruenta sumisión galaica
da que tan poucos datos ternos?.
A terceira hipótese sería que Lugo fose un ha cidade
só superficialmente romanizada (como hoxe é superficialmente castelanizada). Quera dicir, que posiblemente os lucenses daquela tivesen costumes funerarios moi distintos dos romanos. ¿Ou non reparastes
como aínda hoxe, na Galicia rural, os mortos están no
centro, no lugar de xuntanza que é o adro? ¿Non é
certo que por forza hai que pasar por onda eles para ir
á·misa? ¿Non é certo que o baile da festa está á beira
dos nasos devanceiros sen problema ningún?.

-

O CAMPO

fcoloxismo epragas do campo: As ATRIAS
Facendo historia

_·¡

Dende tempos inmemoriais
a loita contra os axentes nocivos dos cultivos foi sempre
unha das grandes preocupacións dos agricultores tratando de evita-las fortes perdas que supoñen os ataques
dos distintos patóxenos nas
plantas cultivadas .
Por iso é polo que o home
trato u ano a ano de ato par técnicas de loita capaces de evit ar ditas ataques. Así naceron
os productos químicos, e con
eles a " loita química " que na
actualidade é a máis exten dida polos resultados rápidos
e máis ou menos eficaces que
se observan despois dunha
aplicación , sendo isto un factor
moi
apreciado
polo
agricultor.
Coas presións de sectores
ecoloxistas e da demanda da
propia sociedade por consumir productos do campo naturais nace u a " Jaita biolóxica ",
fundamentada en aproveitar
aqueles inimigos naturais das
pragas para evita-los ataques
des tas.
Pero como o campo de acción deste método de control
era limitado e non solucionaba moitos dos problemas
existentes , surxiu outro tipo
de loita: a " loita dirixida" que
conxuntaba a utilización de
certos productos químicos
coa acción dos inimigos naturais de forma que a primeira
non perxudicase a segunda.

Hoxe en Europa: a "Loita
Integrada"
Tampouco a loita dirixida
deu satisfeito as necesidades
existentes , xa que os tratamentos na maioría dos casos
estanse a facer de forma indiscriminada, en momentos innecesarios, con productos en
moitos casos inadecuados, e
sen ter en conta os residuos
químicos que se poidan acumular no solo e nas plantas
por causas como poden ser
exceso de doses ou formula-
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cións prohibidas nun determi nado cultivo. Outros factores
importantes de influencia poden ser tamén os abonados e
regos dados por exceso ou
por defecto, podas mal efectuada, control de temperaturas , humidades, etc ., que son
en moitas ocasións causas directas
de
apanc1on
de
enfermidades.
Por outra banda empezouse
a utilizar productos cada vez
máis agresivos e tamén máis
específicos , e como consecuencia, máis costosos ; isto
trouxo a aparición de resistencias de certas pragas e enfermidades ós productos empregados.
Todo o dita, xunto coa propia concienciación da sociedade pola conservación do
medio ambiente, fixo nacer
unha nova concepción do
control das pragas , a " loita integrada " . Esta utiliza tódalas
técnicas e métodos coñecidos
co obxeto de mante-las pragas en niveis que non orixinen
danos económicos.
Segundo a F.A.O. a " loita integrada " defínese coma o
"Procedemento de loita contra os organismos dañinos
que utiliza un conxunto de
métodos que satisfagan á vez
as esixencias económicas,
ecolóxicas e toxicolóxicas,
dando prioridade á utilización
deliberada de factores e máis
elementos naturais de limitación, respetando os umbrais
de tolerancia".

Consideran nesta definición
os umbrais de tolerancia
como un " umbral económico ", que sería o " nivel máximo da praga que pode tolerarse sen usar ningún tipo de
medidas de loita, e obter así os
maiores
beneficios
netos
posibles " .

¿En que se fundamenta a loita
integrada?

namento desta técnica e para
poder acadar os resultados
desexados, débense de seguilas seguintes liñas xerais:
· Un estudio fenolóxico do
cultivo.
· Unha identificación concisa do patóxeno.
· Unha identificación dos
depredadores do patóxeno .
· Estudia-la relación que
existe entre a densidade de
poboación e o dano infrinxido
ó cul tlvo, é dici r, a importancia
económ ica.
·Ver se os danos son directos ou indirectos.
· Estudia-lo ciclo biolóxico
. do patóxeno e depredadores
do mesmo , as xeracións de
ambos, e mailo tipo de reproducción e mobilidade que
teñen.
· Parte ou partes das plantas
. ás que atacan.
· Relación de vexetais que
poden ser hóspedes do patóxeno que ataca o cultivo.
· Especificidade do hóspede.
· Ver que inimigos naturais
poden ser introducidos no sistema ecolóxico do entorno do
cultivo.
· E por último realizar uns
recontos de poboacións , ben
directos sobre o vexetal , ou
ben indirectos a través das
trampas , para realizar un control da praga e o establece,mento dos umbrais económicos.

De forma xenérica podemos
dicir que se fundamenta simultaneamente en tres niveis
do ecosistema :
- O cultivo en si mesmo.
- A asociación das pragas,
as herbas comensalistas eparásitas e mais as enfermidades.
_;____Os inimigos naturais das
¿Qué é unha A.T.R.l.A.?
pragas.
Segundo esta filosofía os
As siglas A.T.R .l.A. veñen a
medios de IÓita aplicaranse
cando as pragas sobrepasen o se-la abreviatura de " Agrupa" umbral de tolerancia econó- ción para os Tratamentos Intemica" , deberán ademais non grados na Agricultura ", e son
impedir, dentro do posible , a o mecanismo pensado para a
acción dos factores naturais . introducción das Novas Técnida mortandade e por suposto cas de control das pragas e as
os métodos empregados na enfermidades, é dicir, da -loita
integrada.
lo ita integrada deberán permiPara o seu funcionamento
tir unha boa protección do
deben cumprir uns requisitos
cultivo.
técnico-legais que veñen recollidos·na Orde do 1 Ode xullo
de 1989 da Consellería de
Características técnicas da Agricultura, pola que se estaloita integrada
blece a aplicación das normas
de actuación e promoción
destas agrupacións.
Para un adecuado funcioCesar Iglesias

Inmigrantes estranxeiros: agora veñen eles

O

s galegas coñecemos
ben a vida emigrante:
Cuba, Arxentina, Venezuela, Barcelona,
Madrid, País Vasco , Alemania,
Suiza, Francia, Gran Bretaña,
foron e son aínda lugares nas
que os galegas buscaron mellaría de vida a través dunha
emigración sobre todo económica. ¡Cantos cartiños non se
teñen mandado para a Terra
desde a emigración, para con
eles redimi-los foros, ou
amaña-la casa ou compra-lo
tractor ou estudia-los fillos!. E
todos sabemos, por tela vivido
ou porque nolo contaron
xente de naso, as amargas
condicións que houbo que sofrir; inseguridade xurídica, insalubridade das vivendas, xornadas de traballo agotadoras,
separación familiar, falla de
dereitos laborais, e por riba o
trato desconfiado, ou marxinador ou a veces racista.
Pois ben, esta historia estase a repetir agora pero en
España, e tamén en Galicia,
por parte dun colectivo numeroso procedente de Portugal
ou do chamado Terceiro
Mundo, os países empobrecidos de lberoamérica, Africa ou
Asia. Recollemos alguns datos e refle.xións do colectivo
catalán Cristianisme i Justicia,
aparecidos no seu suplemento de decembro 1989 (pedidos a ese colectivo en: Roger de Lluria 13, - 08010
Barcelona).

¿Quen son? ¿Calé a súa procedencia? Os datos oficiais e
osoutros.
Según datos, oficiais existían en España a comezo de
1989 arredor de medio millón
de inmigrantes estranxeiros, a
metade deles en situación ilegal e a outra metade legal. Estes últimos proceden na súa
maioría de Europa Occidental,
uns 38.000 de América Latina
e o resto estaría formado por
P,rofesionais ou inmigrantes
do Xapón, Asia e Africa.
Pero estudios serios realizados por Cáritas e outras lnstitucións de Solidariedade dinnos que o número de estranxeiros inmigrantes en situación irregular (sen papeis
amañados) está arredor dos
400.000, procedentes na súa
maioría de Portugal ou de Países de Terceiro Mundo, según
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Inmigrantes procedentes de
Portugal e do Terceiro Mundo
total España

76.000 portugueses
95.000 marroquís
40.000 centroafrican.
190.000 sudamerican.
49.000
filipinos
56.000
asiáticos
21.000
apátridas

TOTAL: 527.000 e deles uns
400.000 en situación ilegal
O traba/lador estranxeiro vive arrecunchado e con medo

o cadro adxunto.
Os portugueses están asentados sobre todo en Galicia
(agrícola, madeira, pesca, minas, construcción, y empregadas de fogar ou hostelería) e
Castela-León. Deles, dous de
cada tres están sen ter en arde
os seus papeis, e non é raro
ver a algún deles a pedir palas
ruas.
Aínda que a colonia portuguesa sexa a máis numerosa
non é raro atapar tamén entre
nós a marroquís, ou caboverdianos (coa numerosa colonia
de Burela) ou africanos de
Gambia ou Nigeria, anque todos estes asentaron maiormente en Cataluña, Levante e
Madrid. A meirande parte da
inmigración filipina está formada por mulleres solteiras
(un 75%) que traballan como
empregadas de fogar nas
grandes capitais case sempre
sen contrato e sen seguridade
social e ás veces con contratos falsos que as abrigan a estar nas barras americanas e na
prostitución baixo a ameaza
de seren expulsadas: desto
saben moito tamén non poucas portuguesas sobre todo
no sur de Galicia.
Por último tamén son numerosos os latinoamericanos en
situación
precaria:
dos
200.000 que aproximadamente viñeron (e non poucos
fillos de galegas) só teñen permiso de residencia a cuarta
parte, un de cada catro, maiormente refuxiados políticos e

xente de carreira ben situados. Pero a maioría son inmigrantes económicos en situa_ción marxinal ou ilegal.
O obstáculo legal da Lei de
Estranxería de 1985
No seu día xa denunciada
desde IRIMIA polo seu contido
tan duro para os inmigrantes
máis pobres, está senda aplicada de forma abusiva e indiscriminada pala Administración. En palabras do Centro
de Información para Traballadores Estranxeiros de Barcelona "existe unha política verdadeiramente represora e de
terror cara estes inmigrantes,
encamiñada a conseguir que
en 1992 non quede ningún estranxeiro en situación ilegal e
o mínimo posible en situación
legal". Según a mesma fonte,
a táctica do Ministerio do Interior consiste en "deixar o máximo número de estranxeiros
sen documentación e así podelos expulsar máis doadamente" cando conviñer.
"Durante os seis primeiros
meses, lago de promulgarse a
lei, estableceuse un período de
regularización para tódalas situacións. Pero, uns por descoñecemento, outros por atrancos burocráticos e outros porque ó iren
pedir ós patróns os papeis que
demostrasen un contrato de trabal/o ou unha cotización á seguridade Social, a resposta foi o
despido, de xeito que moi poucos poideron cumprir cos requi-

sitos esixidos. Finalmente outros
que enviaron a documentación
completa, despois de dous anos
aínda non recibiron ningunha
resposta. Unicamente dispoñen
dun resgardo provisional que f1
policía rechaza como insuficiente ou incluso o racha se lle
cadra".
(Centro de Información para
Traballadores Estranxeiros, 1988)

Por iso non é de extrañar
que boa parte dos traballadores estranxeiros vivan nunha
situación de clandestinidade e
medo constante: non poden
coller un piso pala renta, non
poden vivir en según que pensións, non poden abrir unha
canta no banco nin tampouco
poden saír do país con diñeiro
efectivo pois serían· acusados
de tráfico de divisas. E, xaora,
non poden ter acceso a un traballo legal , de maneira que
únicamente lles queda a economía agachada (sumerxida)
ou os falsos contratos preñados de abusos. Nalgúns casos
esta situación pode empuxalos á delincuencia ou ó tráfico
de drogas.
Ademais de es1x1rmos un
comportamento máis xusto
por parte das autoridades, os
cristiáns estamos chamados a
respaldar a institucións que
como Cáritas apoian a estes
traballadores, e a darlles un
trato de irmáns.
X.A.M.

PÁXINA LITERARIA

O Pepe xa non é
o que era

o

utra noite máis que Antón
entrou en cavilación. Nesta
ocasión foi o tillo do medio,
de 14 anos, o que lle deu pé
para, un ha vez, que os tres se foran a
Lugo para os estudios, coma tódalas semanas, poder coa súa compañei ra da noite e do día, desfogar
deste xeito:
- O Pepe xa non é o que era.
- E lago ¿qué lle pasa? -preguntou Manuela-.
- E ti ¿non lle notas nada?- dixo
Antón. Ti non ves que se me descaído xa lago non di esta boca é
miña. Case sempre calado... E
mesmo cando tala parece que o fai
con brusquedade ... Non, non, o dita,
o Pepe xa non é o que era.
- E ¿cómo era lago, Antón?
- Muller, antes daba gusto: estaba alegre, talaba, contaba o que lle
pasaba na escala, o que lle pasaba
cos compañeiros. Ata era cariñoso ...
Pero ¿tí non te decatas disto,
Manuela?.
- Home, claro que llo noto. ¡Non
llo vou notar~ o que pasa é que como
a Raquel lle ocurría algo semellante
cando tiña máis ou menos esa
mesma idade, e agora volve xa a
abrirse máis con nós, isa tíñame
tranquila con relación ó Pepe.
-Así que lago teremos que esperar a que lle pase todo isa ...
- Sí, Antón, isa que lle ch aman a
adolescencia.
Isa do que nos talaron o día que
houbo a reunión dos país no colexio. Pero non che é só esperar a que
pase.
- E ¿qué máis podemos facer?
Calar, esperar...
,
-Algo máis tamén. E bo que sinta
que estamos con el, que o comprendemos, que lle queremos moito ...
- Así e todo, educar rapaces non
é un ha broma, Manuela:
- Non, abofé. Cada vez se decata
unha máis que non é só traelos a
este mundo. Pero ti e mais eu tacemos con gusto, os dous xuntos, ese
labor de educalos o mellar que sabemos. E agora, se che parece¿ por
qué non tacemos unhas filloas alegrándonos de que os tillos medren
sanos e con cariño para os país?.
- Mellar ocurrencia non podías
ter, miña muller.
EladioVega
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Meuamigo

e

ando coñecín ó Agustín te-

dende o bico daquel monte que do-

ría el uns quince anos, ám-

mina o val de Mondoñedo 1 ·é todos,

bolos dous iamos aínda á

¡que ironía!, nos admiramos da nasa

escala e é por isa que os

pequenez.

primeiros recordos que de el teño

son os de velo correr no recreo tras

De alí a pouco tempo morrera o

da pelota, ou brincando coas latas e

Agustín. Espetárase nun fungueiro e

as botellas de plástico no camiño de

non se puidera deter a hemorraxia

regreso á casa.

ou a infección a tempo non sei ben.

O Agustín e mais eu non nos trata-

Foi curioso; eu, ó enterarme, non

bamos moito, a verdade sexa dita,

me sorprendera, ¡nin sequera lle

pero non por isa deixaba de existir

fara ó enterro!. Sería tempo despois

entre nós un afecto natural, un apre-

cando sentira a marte do Agustín:

cio cordial que nos profesábamos

sen choras, sen lamentacións, co

mutuamente en todo momento e

corazón, co peito ardendo e cheo de

situación.

noxo.

Moi alto para a súa idade, e del-

Inda é hoxe o día que ó lembrarme

gado coma un fío, semellaba un vim-

do Agustín se me enchen os ollas de

bio baténdose contra o aire. O nariz

bágoas, unhas bágoas imparables

longo tamén e apuntado, os ollas

que esvaran meixelas abaixo e palas

cativos e cun estraño brillo, o so-

que me parece se me vai a vida

rriso estampado para sempre na-

pouco a pouco, gota a gota. Si nto

que! rostro seu que gardo como

frío por dentro, si, e non me aver-

un ha imaxe viva na miña lembranza.

gonzo de dicilo, frío e vergonza, e

A derradeira vez que o vira vivo foi
nunha excursión que planeáramos
ó monte. Aquela mañá taramos á
Pena da Roca o Xosé María de Sasdónigas, o Pardo de Cesuras, Anxo,

odio, e rabia, e impotencia ... Por iso
hoxe decidín coller papel e bolígrafo
e a modo de homenaxe escribir para
que todos saiban que Agustín ... era
meu amigo.

o irmán de Agustín, el e mais eu.
Fara un día ledo no que contemplá-

Armando Requeixo Cuba

ramos a inmensidade dos espacios

ººººº

Escribe a IRIMIA
Durante uns meses queremos
abrir ós nasos lectores esta sección para que poidan enviar e ver
publicadas a_s súas colabora-

cións literarias: cohtos, poemas,
relatos ... Animo, e non vos pasedes dun folio a máquina e doble
espacio ou equivalente a man.

Os nosos lugares---------

As Penas das Rodas

s

e non tivésemos en
canta o concello de
Mondariz-Balneario
(Pontevedra),
RABADE (Lugo) sería a o máis
pequeno dos concellos galegas (1.900 habitantes). A historia da vila de RABADE é moi
antiga pois xa figura coma
condado realengo gobernado
polos condes OVECO e ADOSINDA, aló polo século XII.
Pero hoxe non queremos reparar en historias de condes e
condesas senón nas curiosi-

dades da natureza. Un par de
fornidas e redondeadas penas
son o obxecto da nosa atención. Chámanse AS PENAS
DAS RODAS. Son o resultado
ventureiro dunha erosión diferenciada, mais a fantasía popular creou infinidade de lendas sobre delas. A máis espa1lada é a que afirma que no
interior dunha das rochas hai
.ouro, que sería para o primeiro
que acadara a fendela. Mais a
outra está chea de chapapote
e se a abrisen toda a bisbarra
ficaría asulagada baixo da
mou ra pasta.
O poeta Manuel María, no
seu libro A TERRA CHA, enceta así o poema a estas
penas:.
En GAIOSO, o/landa a CHA,
hai dúas penedas ergueitas.
Semellan non ser de verdá .
Redondeces tan ben feítas .

Familia

¿Farémoslle mal?
on moitas as pare1las que temen facerl le mal ó feto
no transcurso da
relación sexual. Pero resulta un temor absurdo: o
feto está perfectamente
protexido polo
líquido
" amniótico" no que está
aboiando e apartado do
mundo exterior por un tapón mucoso que soamente
se desprenderá cando
principie o parto. Oeste
xeito atópase a cuberto do
semen e de posibles infeccións. O feto tampouco
pode sentí r nada especial
no intre do encentro sexual. As reaccións que ten
o feto despois dun orgasmo (por exemplo : un
intenso pataleo) son debidas exclusivamente á actividade das hormonas e do

S
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útero. Mais o feto non pode
comprender o que está
acontecendo nin gardará
relembranza especial algunha deste momento, e
incluso parece bastante
probable que as sensacións de gozo, tenrura e
placer que esperimenta a
nai no acto sexual sexan
moi beneficiosas para él.

Buzón----------------------------------Animos desde Mezonzo

Moi querido D. Victorino:
Desexo que vos encontredes moi ben, eu moi
triste pala marte de meu
pai, que en paz estea, encontrouse algo enfermo a
24 de agosto e o 9 de outono, enterrámolo, dun
cáncer ó fígado. Que Deus
nos acompañe a todos, entre outras a marte é causa
moi triste.
Un día destes heiche
mandar 3.000 pesetas para

os lrimias de 89-90. Mándocho a ti porque perdín a
dirección dun que me escribiu decíndome que non
lle paguei o 89. Este ano
heime quedar, ou sexa
garda-lo resgardo por se
non volve a chegar podelo
reclamar.
Adeus, que teñades unhas moi boas festas vos desexa este que quere ser un
bo servidor de lrimia e non
dá acabado.
Manuel Astray Vázquez
Mezonzo (A Coruña)

ººººº

Quino - - - - - - - - _ _ ,

r--TV~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Vai de concursos

ai de concursos. Vai
de toneladas de cartas
soñando
coa
sorte. Vai de fermosas mulleres adornando programas e bicando concursantes. Vai de "3 x 4", "Gran Casino", "El precio justo" (que

V

ameaza de novo). Vai de ...
de .... de ... Pero sobretodo vai
de cartas, de moitos cartas.
Gustaríame talar mal dos
"tropecientos" mil concursos
que asolagan as tres cadeas
de televisión. Gustaríame criticar tanto concursos polo que

Saúde

supón de ansia de diñeiros, de
competencia, de falsedade.
Gustaríame criticalos polo
dano grande que tan engaiolando ós máis pequenos co
brillo sospeitoso da riqueza
regalada.
Pero ¿Qué irnos facer? As
causas son así e pouco vale
lamentar tanta estupidez. ¿Ou
haberá algo máis que estupidez? Porque un queda pampa
ó preguntar ós rapaces amigos, veciños, coñecidos e decatarse de que son maioría os
que ven estes programas. "El
precio justo" foi o programa
máis visto no conxunto do
estado.
Así que será ben cavilar sobre "Gran Casino", "El precio
justo" e outros inventos. Hai
que decatarse de que os cartos de concursos, quinielas,
lotería, "Once" e mil e unha
bonolotos nunca resolverán
os nasos proble'mas: un gaña,
moitos perden.
Cómpre un pouco de sentido común: ensinar ós máis

pequenos que a vida non é un
concurso, nin ·unha lotería. A
vida é dura e ó tempo fermosa.
Unha loita continua. Paga a
pena educar ós nosos tillos
decíndolles que os cartos chegan do traballo, do traballo
rudo e continuo, que crea o
mundo e fai a historia.
Hai, en fin, que abri-los ollas
recordando que os que tan estes concursos non son monxiñas da caridade dispostas a
enchernos de millóns: por
exemplo, T.V.E. meteu no peto
por publicidade no Precio
Justo 20.000 millóns de pesetas, mentres só repartiu en
premios 1.500 millóns.
Moi contentos e satisfeitos
deben anda-los que mandan,
mentres nós contentámonos
coa nosa ración de somnifero
semanal: ¿Por qué loitar para
amañar problemas? ¿Por qué
reivindicar o que nos deben se
calquera día me chaman do
Precio Justo, Gran Casino, ou
me sorrí a bonoloto?
iCoitadiños de nós ... !.

Pasatempos - - - - - - - - - Solución ós pasatempos do número anterior:

Regras de ouro para non se pasar

o

Instituto Español de
Investigación sobre
Bebidas Alcohólicas
(INEBISA) ven de publicar un folleto coas "Regr¡:is
de Ouro sobre do consumo de
bebidas".
- Non beber para fuxir dun
problema,
depresión
ou
elimina-la canseira.
- Non facer da bebida un ha
rutina, un pasatempo ou unha
ocasión pa.ra "figurar".
- O alcohol non é medicina. Non serve engañarse
con supostos remedios saludables derivados da bebida.
- Non tomar nin gota durante o embarazo.
- Non tomar nunca nada co
estómago baleiro. Sempre
que se beba convén comer
algo sosegadamente.
-Adose límite deber ser un
gramo de alcohol por quilo de
peso e día.
- Sempre que se ofrezan
bebidas alcohólicas cómpre
server outras que non leven alcohol. , Acompañar con alimentos.
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Fuga de letras:

A muller coma a sardiña,
canto mais pequena
mais fina
¡Moito olio!

A revista galega famosa era: _IRIMIA
COMPOÑENDO VERSOS:

_ Os versos desta famosa poesía de Resalía de Castro
están descompostos, descolocados. Ternos que botarlle unha man a autora para ver de deixalos no seu
sitio.
Adiós ríos, adiós fontes,
adiós vista dos meus o/los.
adiós regatos pequenos,
¡non sei cando nos veremos!

lndependentemente da
taxa de alcoholemia, se ternos
que
conducir,
debemos
extrema-la prudencia.
- Sempre se pode dicir:
"esta é a derradeira copa", antes e deixarse gañar polo
alcohol.

Miña terra, miña terra,
hortiña que quera tanto,
figueiriña que plantéi,
terra onde meu criei.
Prados ríos, arboredas,
casiña do meu contento,
paxarlños piadores,
pinares que move o vento.

-

,
A FALA E CAMINO

Xosé Chao Rego

Soterraño e subterráneo
En primeiro lugar irnos ve-la
diferencia que existe entre só
(así, con til ou acento, con o
aberto), que quere dicir solitario ou soamente (algúns din incorrectamente "soio") e so,
con o pechado, e que neste
caso nada ten ver con ese
"¡so!" que lles dicimos ás veces, á besta ou ó taco para que
paren.
A partícula so, con o pechado, procede da preposición
latina "sub": Esta forma culta é
a que aparece en moitos vocábulos de procedencia tamén
culta, que manteñen a forma
latina na súa integridade:
substancia, subsistir. A particula "sub" latina ou a correspondente galega (e tamén castelá) "so" significa "baixo de".
¿Que é un subsecretario senón alguén que está baixo ou
so o secretario? Se eu falo dun
súbdito, refírome a alguén que
esta so asordes doutra persoa.

Podo dicir que o solo galego (o
chan) é máis ou menos rico,
pero engado que o subsolo é
granítico.
Hai un caso concreto en que
se ve claro a conversión do cultismo latino "sub" na forma
popular ou patrimonial "so".
Cando talamos de que algo
está so a terra, tanto podemos
dicir que é un subterráneo
coma soterraño. Porque soterrar é meter baixo terra, o
mesmo ca enterrar.
Afirmo todo isto, subliñándoo
(e non "suliñándoo, porque tería que ser "soliñándoo",
forma que non existe), é dicir,
marcando baixo ou so a liña,
todo so pena ou baixo pena de
que alguén non estea de
acordo con tanta leria. Pero
évos así. E chegado a este
punto, eu, que agora estou só,
dígome a min mesmo por mor
de parar dunha vez: ¡so! rapaz.

-O CANTAR DO IRIMEGO
O día dous de febreiro
é a festa da Candelaria,
nas igrexas de Galicia
as campás tocan a gloria.
E para o día seguinte
han facer unha xuntanza
irimegos que celebran
o que chaman "irimianza ".

E ¿que quere ser tal festa?
¿Cal ha se-Jo seu proxecto?
por non andar con rodeos
dígoo dun xeito directo.
A familia irimega
aínda anda espallada,
se non nos xuntamos máis
non habemos facer nada.
Haivos unha asociación (he)
que ós de lrimia nos xunta;
se ti queres pertencer
ós da revista pregunta.
Queremos fortalecer
o sentimento irimego
pra afondar, como cristiáns
no compromiso galega.

Arbore, sempre compañeira, sempre,
na paisaxe, na vida, no corazón.
Espallada, para dar sombra no verán .
Crebada, para dar ca/0r no inverno.
Abundante, para corre-la nasa fame.
Extensa, para ampara-los nasos parrafeas.
Xenerosa, para se facer porta, piso, fiestra e
cobertura.
Arbore,
empregada para definí-las idades da xente:
árbore moza, que aínda se endereita;
árbore adulta, aclarada polos feítos,
árbore ve/la, teimuda e entregada.
Arbore animacti
promesa na primavera,
estoupido no verán,
aceptación no outono,
renuncia no inverno.
Arbore, árbore nasa, sempre.
M.R.
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