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QUINCENAL
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oa Guerra do Golfo unha eterna tentación volveu facerse rea/idade entre nós,
a de dividir o mundo en "bos e malos".
Nós e a nasa cultura cristiá somos os
bos, e os outros, os "moros " , os " fanáticos musulmanes", son os malos. Entre nós esta xa ten
ata tintes culturais que veñen de vello, os " sarracenos" e o máis qLE se pode dicir dunha xente
besta e despiadada. Os moros era unha verba
para contrapoñer a cristián que e "o que se debe
ser". Agora o demo para os daquí parece ser un
tal Hussein (ou "Joseiño" en argot popular) , que
ademais de estar tolo " é moro (árabe) e musulmán, "fanático " coma todos e/es. Claro que da
outra banda, o demo son as forzas occidentais.
Sen embargo, ademais de que a división do
mundo entre "bos e malos " nunca foi boa causa,
o mundo árabe e musulmán non é esa rea/idade
negativa que agora se intenta mostrar. Nin tódolos árabes son musulmanes, nin tódolos musulmanes son fundamentalistas fanáticos. Respecto
do primeiro basta con sinalar que o ministro de
asuntos exteriores do lrak de Hussein non e mu- ~
su/mán, senón cristián . E o mesmo Saddam Hus- ,
sein non se caracterizaba ata hai ben pouco por ·
ser un fervente musulmán, senón un home
pouco preocupado pala relixión (pertence ó partido laico Baas). E respecto do segundo seria
unha boa ocasión para achegarnos a esa relixión
que practicaban mxe mais de 815 millóns de
persoas en todo o mundo, e que ten máis de
1.300 anos de existencia.
Os musulmáns (palabra que significa "fieis ")
ou mahometanos son os que practican a relixión
do Islam (que significa " sumisión") . Esta é unha
relixión fundada por Mahoma, o máis grande dos
profetas para os seus seguidores, según unha
revelación de Oeus que tivo no ano 610. Esa
revelación púxoa por escrito no libro sagrado dos
musulmanes que éo Corán . O lslám esta construido sobre cinco verdades fundamentais:
1. A profesión de fe: " Non hai máis Oeus que
Alá, e Mahoma é o seu profeta " . Tamén a crenza
nos anxos, no xuizo final e na resurrección.
2. A oración diaria, que debe facerse cinco
veces no día, e obliga a todo musulmán maior de
ida de.
3. A esmola. Todo musulmán debe manifestar
a sua relixiosidade mediante a esmola, xa voluntariamente, xa mediante un imposto social sobre
os bens que posúe para compartir cos máis
necesitados.
4. O xexún no mes de Ramadán, estricto para
todo musulmán desde o mencer ata o so/por.
5. A peregrinación á Meca, polo menos unha
vez na vida, durante o mes de hadidi, o derradeiro
mes do ano musulmán.
Hai outro polémico punto que non se pode
situará altura destes cinco: a guerra santa contra os infieis que non queren recoñecer a Alá
coma o só e verdadeiro Oeus. En realidade este
punto non está na doctrina orixinaria do lslám,
palabra que ademais de sumisión á vontade
Deus, significa paz.
Parécenos que unha das consecuencias máis
graves desta guerra será o abismo que se vai
crear entre dúas civilizacións cheas de riqueza,
que tanto podían aportarse mutuamente, pois
ningunha delas posúe toda a verdade. Ademais é
a nova do diálogo islamo-cristián, pois tamén
ne/es está a ve rdade de Oeus.

Coa forza de Xesús
mos facendo memoria :

r
i

m
i

a

Daniel López Muñoz

an con man inxertandoa entre os veciños
mos facendo outra historia.
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OTRASNO

ecobrando o ser galego que esquecimos.
mos sementando patria:

D

ebían vir, por aquel da
pesadez dos corpos e as
olladas sanguíneas, de
engulir unha laconada
ben nutrida de carne do país e
enxebre colesterol, molladiña,
para alixeirar en suposto viño da
casa.
E dicía o que estaba de costas á
barra coas colores subidas, mentres relambía unha faria pola comisura dereita; "Pois para min
que o follón, ó cabo, non nos vai
vir tan mal, que seique agora os
Raíses petroleiros andan desconrolados tirando os prezos".
E o gordiño calvecho, degustando un Napoleón, e por segui-lo
rpio: "E mais que se lle paran os
pés ó tolo ese, que ben que o bus<fOU. Digo eu, vamos, tanto Alá,
~lá!".

E terciou cun aquel sentencioso o que tiña xeito de vendedor coruñés de lencería: "Hom~re la cosa no te es tan así, pero,
desde luego, mucha razón tiene
n cliente mío de Madrid ... (pausa
autocomplaciente) ... que me dijo,
de aquella cuando empezo lo de
Kuwait, las guerras son como el
progreso, algo que no se puede
evitar, aunque sufran unos
cuantos".
"Eche así -retruciou o gordo
con algo máis de convencemento-, eche igual poño por caso, que
a conquista de América. Daquela
morrían
maiormente
indios,
agora tócalle ós árabes estes
fanáticos".
"Pois o que eu digo -volveu á

carga o acalorado da faria que
agora andaba a escarbar na boca
cun mondadentes-, que se non
houbese esta guerra, habería que
inventala" -pausa para cuspir
non se sabe que partícula-...
" ... mirade: vámoslle quita-lo petróleo a eses landrús, o turismo
vai volver a España e a Unión Explosivos Riotinto que estaba
caendo en picado... remonfou
coma nada".
E o gordo remata a xogada:
"home, sen irmos máis lonxe, aí,
en Ribadavia, téde-lo caso ese da
empresa que se está forrando facéndolle os ataúdes ós americanos de Torrejón. E as fábricas de
caretas antigás nunca tanto
produciron ... "
"Coño e as de condóns" -E todos rían a xenial ocurrencia do
home da faria- "¿Non vistes as
americanas soldádo como están,
as tías, puaf... nada, que os marines no dan feito... Eu sempre o
dixen: os americanos si que saben deso ... Dannos mil voltas ... ".
"Si, ya, era boa,- cortou o vendedor fino- .. .la mitad es propaganda. En ese terreno no hace
falta ser americano para gobernarse... ". E seguiron rindo e parolando entre grolos de brandy e
arrotos de lacón, desviando a
cousa cara a temas mais propicios. Eso sí, sen perderen miga de
fondura na análise, agudeza nas
observacións e sensibilidade nos
comentarios. Por algo este país
vota a quen vota.

BOA NOVA

Manolo RegalNictorino Pérez

"Un home escepcional acaba de morrer"

o

día 5 do mes de febreiro ·m arría en Roma Pedro Arrupe,
sacerdote xesuita. E posible
que entre o rebumbio de información da guerra do golfo, non lle
derámo-/a debida atención á noticia da
marte deste home; un compañeiro seu
comentábaa resumidamente dicindo:
"Un home excepcional acaba de morrer". Sen dúbida foi unha das persoas
que rnáis influíu na vida da lgrexa nos
25 últimos anos.
Pero, ¿quen foi o Padre Arrupe? O
Padre Arrupe foi un xesuita (os Xesuítas son unha clase de frades fundados
por S. Ignacio de Layo/a, que sempre
se destacaron na lgrexa por ser un
grupo rnoi preparado e moi activo na
tarefa da evanxelización); naceu en Bilbao no 1907, e, anque estudiou para
médico, despois fíxose xesuíta. Oesempeñou diferentes cargos de alta
responsabilidade na súa Congregación; no 1965 foi elixido Superior Xeral
da Compañía de Xesús, e nese cargo
estivo ata o 1981, cando sufriu unha
trombose cerebral.
PALABRAS

DE

O Padre Arrupe foi un home dunha
fonda personalidade re/ixiosa . Foi un
modelo do evanxeo no que se podía
crer; foi un misioneiro cun corazón sen
medida; foi un apóstolo da palabra; foi
un renovador da vida cristiá; foi, con
estas causas todas, un gran obreiro da
lgrexa: amouna, serviuna, me//orouna
nos tempos difíciles que seguiron ó
Concilio Vaticano 11 (1965) .
Os eixos sobre dos que se moveu a
vida do Padre Arrupe foron a fe e a
xustiza; a vivencia fonda e quente da
súa entrega a Deus, e a vivencia intelixente e moderna da súa entrega á xustiza, dando preferencia ós máis pobres.
Viviuno el así, e axudouno a que os
seus c_ompañeiros e a lgrexa toda o
vivisen ·así. Por suposto, pasando moitos trabal/os e amarguras misturados
con grandes gozos.

P. Pedro Arrupe, 1907-1991, testemuña fiel
da fe en Deus e da súa xustiza en favor dos
pobres

IGREXA

Un home excepcional acaba de morrer; un crente escepcional acaba de
morrer; un amigo dos póbres excep cional acaba de morrer.

REMOENDO

O

EVANXEO

"¡Mestre, que ben estamos aquí!"

Fe e xustiza

(24 de Feb. 11 Dom. de Coresma. Me. 9, 1-9)

"A lgrexa insistiu unha e outra vez en que non hai
verdadeiro amor a Deus sen amor ó próximo, e que non
hai amor ó próximo sen xustiza. A nosa misión apostólica e a nosa misión social non son, pois, dúas misións
distintas, senón dous aspectos complementarios dunha
única e idéntica misión: aspectos que se necesitan mutuamente ( ... ) Por elo, se a salvación social non é relixiosa ó mesmo tempo, é dicir, se non vai ata o fondo da
iniquidade e da desorde social, ata a fonte da idolatría,
que é o rechazo de Deus no corazón do home, é imperfecta e corre o risco de crear noves ídolos, novas inxustizas, esquecendo que non se pode liberar perfectamente ó home se non é pola gracia de Cristo e a conversión a el.

A transfiguración do monte Tabor é o símbolo de tódalas
transfiguracións. Alí, cun par de amigos , o Xesús compañeiro
de camiño manifestouse, deixando entrever algo da súa gran deza. Pero non o fixo para deslumbrar a ninguén -pediulles
discreción sobre o que viran-, senón para confirma-las súas
esperanzas, para darlles forza no camiño duro que lles agardaba: para confirma-la súa fe.
No Tabor tamén os Apóstolos se transfiguraron: entraron
unha miguiña máis no misterio, sentíronse collidos por Deus,
pois desde Xesús _Cristo é doado atapar a Deu ~ Xa o dixo
tamén S. Xoan da Cruz:
"Na transformación que a alma ten nesta vida pasa esta mesma
aspiración de Oeus á alma, e da alma a Deus con moita frecuencia ...
anque non en revelado e manifesto grado coma na outra vida "
(Cant. 39, 4-7).

"Nori fagades da casa do meu Pai unha casa de negocio"
(3 de marzo. 111 Dom. de Coresma. Xn . 2, 13-21)

E se a acción relixiosa non abrangue a dimensión
· social da vida humana, se non responde á fame e sede
de xustiza, tampouco será completa ( ... ) O que hoxe
fundamentalmente cómpre é un "home novo", un novo
humanismo fbmdado en valores, en xeitos de ser, pensar
e actuar distintos dos actuais. Aquí se concreta hoxe do
desafío que a Compañía non pode deixar de lado, pois
afrontalo constitúe a súa propia razón de ser".
(P. Pedro Arrupe, na Congregación Xeral XXXII, 1974)
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Deus non precisa de templos, xa llo dixera o profeta Natán ó
reí David. Nin precisa tampouco de sacrificios e ofrendas. O
templo que Deus quere non está feíto de pedras, senón de
carne e sangue. O único que el pode querer é que lle fagamos
sitio no noso corazón , na nosa casa e na no.sa comunidade.
O xesto violento de Xesús non vai só contra os abusos do
templo, convertido en negocio sacrílego (- negociar co sagrado), senon contra a propia idea materializada do templo :
facer depender a presencia de Deus dun lugar. Xesús quere
defender os verdadeiros templos de Deus, que son os templos
vivos (a xente) de toda profanación. Vai contra os que compran
e venden ó home, contra os que destrozan a vida humana por
odio, por tiranía ou por intereses egoístas.

A PENEIRA

"CASAS E RUAS DE LUGO:
1850-1929" é unha exposición
que se pode disfrutar en Lugo
no Arquivo Histórico Provincial de Lugo (Biblioteca Pública). Se seguimos os distintos paneis podemos asistir á
conformación da cidade actual , e é fermoso ver c_omo a
cidade vai medrando e como

Alfonso Blanco Torrado

O SECTOR DA MODA ata
agora tan optimista desconfía neste momento ante
unha
nova
sociedade:
"Asociación Textil de Galicia" que montaron Adolfo
Domínguez e Roberto Verinno, de Verín, ambolos
dous con centros de decisión moi lonxanos de Gal icia e coa ollada posta
mesmo no Xapón. Enfrentados a "Galicia Moda" poden acadar as subvencións
e os favores da Xunta.

os grandes edificios que hoxe
contemplamos foron deseñados. A exposición é unha chamada a compartir coa sociedade a riqueza que gardan os
Arquivos e Museos, e tamén a
montar organismos deste tipo
en tódolos concellos e comarca_s.

PEDRO ARRUPE nie-·. . . - - - - - - - - - - - , - - - - - ,1
rece un espacio nesta peneira. Vén de finar un dos
homes máis decisivos do
postconcilio. Apostóu polos pobres e marxinados,
e desde que vivíu como
médico e como crego o
desastre de Hiroshima o
seu xeito de facer igrexa
foi comprometido e radical , lonxano a toda burocrati zación do Evanxelio
e distante coas maniobras
do poder e desa diplomacia que visten moitos
mandatarios da lgrexa.

BEATRIZ ABILLEIRA é
unha das escultoras máis .....-..--novas e con máis futuro do
naso país, ó longo deste
mes expón na sala "Saira"
de Vigo, e despois farao en
Santiago (Sargadelos) e na
Coruña (Isaac Díaz Pardo).
A artísta recréase dun xeito
fermoso co carpo humano
ó que moldea de distintos
xeitos a cada cal máis
suxerente.

A Radio Galega: en cabeza

e

ando está a cumprir seis
anos a Radio Autonómica
Galega chegou, a finais de
1990, a supera-los 100.000
oíntes diarios. Felicitamos a tódolos
que posibilitaron ese enorme despegue que fixo da "Radio Galega",
hoxe por hoxe, a emisora de Galicia
con máis seguidores.
· 'A felicitación vai , en primeiro lugar, ós seus profisionais e colaboradores, con Xosé Luis Blanco á cabeza como actual director. El, que
xa foi o seu primeiro director cando
se fundou en marzo de 1985, nesta
nova etapa contribuiu a aupa-la
emisora galega ó lugar de cabeceira
que hoxe ocupa. A forza que aportou Xosé Luis Blanco , débese ademáis de ó seu saber, a que se ere
nese proxecto dunha radio en galega ; proxecto polo que batallou
desde hai tantos anos. O seu gale-
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guismo idiomático non é de "quita e
pon" e iso acaba por notarse.
Felicidades tamén para o naso
país que pouco a pouco vai contando con ferramentas para ir tomando conciencia de sí, e a Radio
Galega é unha das importantes. Durante demasiados anos estivémonos vendo e oíndo desde Madrid.
Toda Galicia foi desartellada cara a
fóra: o ferrocarril non une Lugo con
Santiago nin con Vigo pero· sí con
León e Madrid; as mellares estradas
vertéronnos cara á meseta e non nos
comunicaron. E así pasou coa radio.
A sorte do idioma de Gal icia seg u e
en perigo e queda aínda moito por
facer, pero a acollida dos oíntes á
radio autonómica de Galicia é un sinal máis de que os galegas estamos
a estima-lo naso.

f

"BOA SAUDE" é un programa da TVG na noite dos
martes, adicado á saúde nun
sent ido amplo, pois tanto trata
do gri pe como das ludopatías.
Dirixi do polo especialista Manuel To rrei gl esias está a despertar grandes favores no públ ico. Renunciando a ser un
consulto rio máxico informa
dos ultimas adiantos da medici na e da ciru xía.
ULTIMA
Ata agora seguen sen cumprirse as recomendacións da
ONU, e mentres Kuwait segue
desfacéndose, lrak, tamén é
destruido: os misís dos aliados foron lanzados mesmo sobre refuxios da poboación" civil. España cada volta está
máis comprometida na gue-

rra, iso sí, desde o seg redo ... A
información está totalmente
manipulada desde os dous
bandos , e para os americanos
todas son salpresas e a guerra
xa non vai ser tan curta. Perto
de trescentos mil soldados iraquíes agardan o asalto por terra nunha guerra que ameaza
ser moi dura.

ººººº

"MANO NEGRA" é un dos
grupos máis vangardistas e
salientables da Europa de
hoxe e nestes días visitan varias cidades de España, e
unha pena que non actúen en
Galicia, a terra dalgún deles,
Manu Chao , pois son un grupo

que pola súa naturalidade
chegan ó público e pola súa
coraxe denuncian a marxinación dunha mocidade que vive
na em igración ou nos barrios
das grandes cidades de Francia onde eles residen.

ººººº

AS SECTAS seguen a preocupar na nosa soc iedade,
mesmo pala desaparición de
xente moza enganchada por
algunha delas. Hoxe hai setenta e cinco mil mozos de
menos de vintenove anos metidos nalgunha secta, douscentos mil estíverono, e segundo un estudio reciente un
millón e medio son candidatos
proclives ó seu ingreso. Respetando a liberdade de cad aquén , de tódolos xeitos ternos
que rexeitar estos grupos que
maipulan e manexan ós mozos, mesm0 para expe rimentar ás veces novas productos
químicos ou sistemas de con trol mental.
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A REDUCCION DA FLOTA
PESQUEIRA nun corenta por
cento é un dos obxectivos da
pol ítica da Comunidade Europea que vai perxudicar aínda
máis ó sector primario da nasa
economía. Baixo a intención
da recuperación dos fondos
do mar agáchase unha políti ca inso lidaria cos pescadores con menos recursos.

ººººº

"MANCOMUN" é un centro
de recursos para estudiantes
que funciona en Santiago e
que coordinan os Comités
Abertos de Facultade (Campus Universitario . Tef. 5631 OO .
Ext. 2228) , e nestas semanas
están a facer un estarzo de información sobre o dereito a
obxección de conciencia e sobre a Prestación Social Sustitutoria. Unha tarefa moi louvable neste tempo. Outros colectivos .estanse a mover no
mesmo camiño: Colectivo Antimilitarista
" Rompanfilas "
(Apto. 165. Santiago), Asamblea Nacional de Obxectores
de Conciencia, Apto . 645.
Santiago). O colectivo de Estudiantes Antimilitarista reúnese os martes ás 8 na aula 9
de Xeografía.

.
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A
REPUBLICA
ARABE
SAHARAUI cumpre quince
anos (27 de fe breiro) despois
de proclamar a súa independencia, e co n un futuro moi
escuro deb ido ós afáns anexion istas de Marrocos. Neste
momento as relacións do Ma-

greb co sur de Europa son moi
tensas debido á Guerra do
Go lfo. España non soubo ou
non quixo deixar esta república nunha situación de liberdade e o acoso dos países limítrofes é constante. ·

,

"A DEBEDA . EXTERNA COMF
Entrevista a Carlos Gabe

.
L

a clave dos principais acontecementos actuais está a
cuestión da dependencia dos países pobres do sur
do planeta. Dependencia económica e tecnolóxíca
que impide que a democracia real a os dereitos
humanos sexan nesa zona algo máis que flor dun día . Destes
temas fa/ando con Carlos Gabetta escritor e xornalista arxentino, testemuña de excepción de moitos deses procesos.

- Carlos, ¿é posible a
democracia co problema
pendente da débeda externa nos paises de
latinoamerica?
- Non é posible. Un país·
é coma unha familia, máis
complexa certo , pero semellante. Se unha familia
de pescadores das rías baixas debése cen mil dólares , (que veña a ser algo
parecido a que América
Latina deba no seu conxunto catrocentos mil millóns de dólares), non podería pagar nin venciendo
tódalas súas propiedades,
casa, barco, nin comprometéndose
a
trabal lar
como escravo toda a súa
vida.
- ¿Como se puido chegar a esa situación?
- No fondo do asunto
hai motivos para a indignación moral. Sobre todo se
se ten en canta que na
orixe a débeda foi en proveito de determina dos sectores sociais que son os
que en definitiva endebedaron a todo o país. Ademáis, esa débeda inicial incrementouse porque os
que prestaron os cartas, a
gran banca internacional e
os Estados Unidos, modificaron un determinado momento as taxas de interese.
E como se o noso pescador
tomase unha hipoteca a un
So/o para merca-la súa casa
e 5 anos despois o seu
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banco, sen consultalo,
convertese ese interese no
20%. Daquela o pescador
descobre que estivo pagando durante cinco anos
e debe moito máis que
cando comezou a pagar.
- Estás afirmando logo
que se trata dunha débeda
ilexitima ...
- E un ha débeda ilegal e
ilexítima, . pero aínda que
fose legal e lexítima, simplemente estes países non
a poden pagar. Esto trae
repercusións graves: non
se pode someter a 250 millóns de persoas á fame e á
miseria permanente~ Eso
trae consigo a disgregación do país, a aparición de
dictaduras, violencia urbana, terrorismo, unha serie de fenómenos graves
que poden comprometer a
longo prazo a paz mundial.
Debe haber unha solución
internacional; non é un
problema que deba resolver cada país por .separado.

- ¿A unica solución e
non pagar?

Crentes e non crentes atopámonos na /oita concreta e tamén nunha
espiritua/idade común

dos por barcos franceses e
ingleses que pretendían
cobrar así a débeda externa de Venezuela.

- ¿Logo a cousa vén de
vello
- Si. Esto da débeda
non é de agora. Xa existiron varias crises por esta
mesma causa ó longo da
historia mundial.

- Sí, naturalmente, non
pagar e non cobrar. Por- Pero volvamos ó de
que supoñamos que non
se pagase. No século pa- · antes, o suposto de que
sacio as potencias acree- non se pagase na. actuadoras levaron accións mili- 1idade
- Pois os países acreetares para cobra-la débeda. Os partos de Vene- dores terían dúas opcións,
zuela estiveron bloquea- caso de ter unha vontade

positiva. Unha, considerar
a
posibilidade
doutra
forma totalmente distinta
de pago. Outra sería a de
non cobra-la débeda definitivamente e aplica-lo seu
importe ó desenvolvemento deses países, o cal
non lles deixaba de favorecer porque se abrirían novas mercados. Os países
industrializados están empezando a dar voltas sobre
sí mesmos coma o peixe
que se morde a cola por.que non teñen a quen venderlle os seus productos, e
non teñen a quen venderllelos porque aqueles que
os precisan non os poden.

>ROMETE A PAZ .MUNDIAL""
~tta,

xornalista arxentino
pagar, e non os poden pagar porque están subdesenvolvidos e están subdesenvolvidos porque están
asfixiados pola débeda
externa.

cara á democracia e a paz
en todo o planeta, cambialo enfrontamento entre
países socialistas e capitalistas, entre o Norte e o Sur,
etc ... Era algo léxico: frea- la carreira de armamentos
Estas talando dun e destinar eses recursos ó
cambio importante,_ ·.
desenvolvemento harmónico do ·planeta e, en seEfectivamente, sería
gundo lugar, contar con
unha nova orde internacioeses fondos para non
nal. E esa non é unha idea
cobra-la débeda externa.
miña. Hai xa dez anos, Robert NcNamara, que foi
- . Pero a cousa segue
presidente do Banco Munigual ... ;.·
dial propuxo e creou unha
- Pasaron dez anos e
comisión que se chamou
non se volveu talar deso en
"Comisión Norte-Sur" que
serio. Pero é urxente que
estivo presidida por Willy
se solucione para evita-la
Brandt. Esta comisión eladesestabilización global:
borou o informe que se
fenómenos como a emichamou
así,
"Informe
gración masiva dos pobres
Norte-Sur" , no que se daós países industrializados,
ban un ha serie de reco- a degradación do medio
mendac ións sobre o de- ambiente, e mesmo crises
senvolverrÍento do Ter- e guerras coma a que estaceiro Mundo. E non era mos a vivir no Golfo que
propiamente unha acción hoxe está aí pero mañá
solidaria ou caritativa so- pode estar noutro sitio.
bre os pobres do mundo,
senón un ha actitude de ra¿Es optimista ou
pesimista?
cionalidade, para avanzar

- A verdade é que non
son nada optimista e non
creo que as grandes potencias solucionen todo esto
palas boas ata que un ha situación grave abrigue a
considerar e encontrar
un ha solución xusta.
- ¿Tes reflexionado sobre o papel que están a
xoga-los cristiáns en América Latina?
- Penso que é interesantísima a evolución do
movemento católico progresista en Latinoamérica.
E é importante suliñar o de
progresista porque moitos
non crentes non o son por
oposición ó movemento
católico oficial ou xerárquico. Hai que entender
que nalgúns países como
Arxentina, Colombia e outros, a xerarquia eclesiástica foi tradicionalmente
moi conservadora, defensores dos intereses das
clases mais acomodadas, e
exerceu, en xeral, o rol político de amainar ou
tempera-las
reivindicacións das clases mais populares e explotadas.
- ¿Esa imaxe é a que
agora
empezou
a
cambiar ...

.Someter a 250 millóns de persoas á fame e á miseria permanente
compromete a paz mundial

RlltlA -7

- En realidade sempre
houbo, dende a época da
independencia, unha corrente progresista dentro
da lgrexa, e eu diría que
dende moito antes, xa na
época da conquista, con figuras como Bartolomé de
las Casas. Esa corrente
hoxe exprésase con moita
forza nas Comunidades de
Base do Brasil, no apoio de
sectores eclesiásticos ás

loitas de liberación en Nicaragua, O Salvador, Guatemala, en toda a tarefa alfabetizadora que desenvolven moitos sacerdotes e
laicos cristiáns. Todo esto
atopa a súa expresión,
como vós sabedes ben, na
Teoloxía da Liberación , e
eu creo que todo esto está
chamado a medrar e a con fluir con outras correntes
progresistas non católicas
en América Latina.
- ¿Ese dialogo pode ser
enriquecedor para ámbalas partes ... ?
- Efectivamente, establécese un interesante diálogo. Po~ un lado, por parte
dos católicos , hai unha
evolución dende unha espiritualidade
desencarnada a un ocuparse tamén
dos problemas materiais,
do concreto. E por outro
lado estamos os non cató1icos, coma o meu caso
que son un marxista un
non crente que realiza o
proceso inverso, é dicir,
enten.der que non todo se
reduce ós problemas materiais. Con esto quera dicir que se pode desenvolver unha espiritualidade
aínda que non se chegue a
crer nun Deus ultraterrenal ; por exemplo comezamos a crer que no propio
ideal de Xustiza hai un elemento de espiritualidade
que terá que ver con eso
que os crentes chamades
Deus. Daquela, nese sentido , ateos e crentes Ímonos atopando no terreo da
loita con<?reta, pero non só
neso, tamén nunha especie
de
espiritualidade
común .
Pacita

.··

GUERRA
PorTintxu

inicio da Guerra do Golfo, convertido en espectáculo de mostra de alardes tecnolóxicos
aéreos exhibidos e explicados cada día ás horas de máxima audiencia (as imaxes de marte e
desolación quedaron nun principio poderosamente
ocultas), fixo esquecer case por completo a despedida
de Alfonso Guerra, que por outra parte non acaba de
facerse realidade.

O
rAR6AD€19P
GALERIAS DE ARTE
LIBROS
CERAMICA
f~ 27891 CERVO (Lugo)

Teléf.: 982 - 55 78 41
Fax:
982 - 55 78 04
~ O CASTRO DE SAMOEDO

15168 Sada (A Coruña)
Teléf.: 981 - 62 09 37
Fax:
981 - 62 38 04
~~ Rúa Nova, 16

15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfs.: 981 - 58 19 05 / 58 18 88

*

Provenza, 274
08008 BARCELONA
Teléf.: 93 - 215 01 79

(~ Zurbano,

46

28010 MADRID
Teléf.: 91 - 410 48 30
~ Habana, 20

32003 OURENSE
Teléf.: 988 - 24 98 28
Fax 988 - 249856
~ Dolores, 55

15402 FERROL
Teléf.: 981 - 35 37 14
Fax:
981 - 35 37 16
~4 (en instalación)

Pza . Sto. Domingo, 2
27001 LUGO
Teléf.: 982 - 22 78 04

*9

Dr. Cadaval, 24

36202 VIGO
Telf . 986 - 220050
Fax. 986 - 220474
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Curiosamente, mentres a _demisión dun ministro por
desacorde. sobre a guerra se resolve en Francia en 24
horas, Felipe González di que non pode cambia-lo goberno mentres a gravidade da guerra non amaina. O
estroncio da guerra, ó tempo que esconde moitas facetas da mesma, oculta a crise da parella Felipe GonzálezAlfonso Guerra, tan esencial no modo de entender ata
agora o PSOE e os seus gobernos sucesivos.
Hai que resalta-la evidente separación entre os dous
políticos da que o novo goberno revelar·á novas deta1les. Haberá que ver que serte canten persoas como
Matilde Fernández, Cosculluela, Galeote, Zapatero,
· Martín Toval ou Benegas (entre os amigos de Guerra) ou
Solchaga, Semprún , Almunia, Solana (eritreos apostas
a Guerra) para calibra-la dimensión das diferencias.
To.do indica que -fara do xesto de lle permitir anunciar el mesmo a súa demisión, separándoa da dos outros ministros- a distancia entre Felipe González e Alfonso Guerra se fixo importante. Virá lago a segunda
parte: ver se o vicesecretario xeral do PSOE segue
tendo no partido o peso que perdeu no goberno e de
que xeito pode pesar no reparto de cargos intermedios
e de candidaturas ás municipais, por exemplo.
Está claro que a principal forza de Alfonso Guerra (co
que ten de positivo e negativo) foi sempre a do control
organizativo (que al-g úns tacharon de leninismo), dentro do partido sobre todo, pero tamén neutros ámbitos
de administración. Tal situación permitialle a González
un ha meirande marxe de manobra e de xogar, en última
instancia, un papel de conciliador e aglutinador doutros
sectores ou sensibilidades sociais. Esta complementariedade pérdese agora, aínda no caso de que as diferencias de matíz non cheguen a concretarse en diverxencias máis serias, que está por ver. ·
Algo deste novo clima pode aflorar no congreso do
PSOE de Galicia e xogar en contra de Sánchez Presedo,
que pouco a pouco ía consolidándose na . liña de Alfonso Guerra. Se pode deixar facilmente fóra de xogo ó
ex presidente da Xunta, vai ter que seguir contando cos
poderes locais, ás veces confusos e contradictorios,
sobre todo na Coruña, en Vigo e en Ourense.

O BNG celebrou en Vigo a súa asemblea, con gran
éxi'to de convocatoria. Destaca o relativo éxito da lista
alternativa que por primeira vez se daba para o consello
nacional. Pero as súas propostas políticas tiveron
pouco eco e Xosé Manuel Beiras apareceu cara ó exterior completamente identificado co sector da UPG.

O CAMPO

Calendario de tratamentos en maceira e pereira

A

taita contra as pragas e enfermídades, desempeña
hoxe un papel na fruticultura, e a íntensídade con
que se practique pódenos servir de escala para ver a
productividade dunha explotación frutícola.
Debe comezar xa coa elección do lugar de plantación (biotopo). Se a elección do lugar e a especie (maceíra, pereíra,
cerdeira, etc.) son compatibles, moitos riscos resultarán supérfluos; incluso dentro da especie, deberíamos afinar máis e
ver as distintas variedades. Así, na mente de moíta xente está
a introducción de determinadas variedades ou castas de maceira en Ga/ícia que non foron ben, xa que non se tivo en canta
o lugar de plantación.
Para loitar contra as pragas e enfermídades debemos usar
tódolos métodos posibles para vence/as. En xeral, sempre se
pensa na taita química porque é a máís usada e dela irnos fa/ar
hoxe, pero non debemos esquecer a loita bíolóxíca, integral,
etc. , de efectos tan positivos como a química e con máís
ventaxas, entre e/as a non contaminación.
Terminoloxía usada
Co nome de Pesticidas incluense tódolos productos
que teñen por obxeto loitar
contra os parásitos que afectan ós cultivos. Podémolos
clasificar en:
Insecticidas: Productos
destinados a combatir insectos e preveni-los ataques dos
mesmos (pulgóns, verme,
etc.) .
Acaricidas: Productos
para loitar contra ós ácaros
(araña vermella , etc.).
- Funxicidas : Materias ·que
teñen como fin prevenir e
combati-los ataques provocados por fungos (moteado , oidium , etc.).
Pragas mais irrportantes
Irnos talar só das pragas nas
froiteiras de pepita (maceira e
pereira) . Nas froiteiras de óso
(melocotoeiro , cerdeira, etc.)
constitúe un capítulo aparte,
pois son bastante distintas.
As principais pragas con
que nos atoparemos son :
- Pulgón. Diversas especies
e catas , así ternos o pulgón
verde , negro, gris e o laníxero.
- O verme (Carpocapsa Pomonella) , o coñecido verme
das mazás e das peras.
Tamén existen pequenas
moscas (dipteras) e ourugas
que causan danos ás follas e
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ós brotes.
- Araña verme/la: Especie
de pequena araña que ataca
as follas das froiteiras especialmente da maceira, chegando a defoliar a arbre. O seu
ataque é típico con altas tem peraturas e verans quentes.

Enfermidades
- Moteado, tamén chamada
roña . Preséntanse intensos
ataques na maioría das variedades, tanto de pereira como
de maceira, e en xeral , máis
ainda en plantacións descuidadas e de variedades sensibles.
- Oidium (Podosphera leucotricha) , chámanlle tamén
mal
branco · ou mancha
branca. Preséntase baixo a
forma dun polvo brancuzco
fariñento , que recubre follas ,
ramiñas e botóns florai s da
maceira. As follas rematan
caendo ; en canto ós brotes, o
ataque do fungo deform a e
anula o seu crecemento .
Outros fungos-coma o Can cro (Nectria gall igen a) deforma as partes teñosas atacadas e apodrece o froi to. A Monilia ataca ó froito , só necesita
que este teña 'algu nha ferida
para, a ·partir de ahí, apodrecelo.
Todos estes fungos podemos consideralos como os
máis importantes. Existen

As mazás da esquerda teñen a sa rna e as da dereita non por ser
tratadas adecuadamente

máis, pero moitos deles son
eliminados polos tratam entos
dos anteriores , xa que debemos usar, funxicidas de amplo
espectro.
Calendario· anual de tratamentos
O ideal sería que se nos avisara da praga ou do fungo , e
. eso o están a facer as Estacións de avisos de pragas,
pero por desgracia aínda non
están moi desenroladas en
-Galicia.
Estas Estacións teñen f ro iteiras , e ademais trampas para
caza-los insectos dañi nos e
detectalas esporas dos fu ngos, em itindo boletíns de
aviso ós fru t icultores da
.bisbarra.
Por carecer das mesmas, te. mos que segu ir un calendario
anual preventivo que nos
manteña a san id ade nas nosas
árbres.
Neste mes de Febreiro , debe
darse o primeiro tratamento
do ano, a base de Aceite mineral de inverno con D.N.O.C.
(dinitroo rtocresol). Con este
t ratamento combatimos ovos
de pulgóns e araña vermella, e
diversos fung os.

Un mes máis tarde e ainda
antes de brotar, debe darse
ou t ro tratamento a base de
funxi cid a: 9xicloruro de cobre, caldo bordelés ou po lisulfuro de bario , etc. , como complemento do primeiro tratamento.
O seguinte tratamento tarase cando a arbre estea co mezando a brotar pero antes
· de f lorecer. Aquí debe de
darse un insecticida: Dimetoato , Malatión , etc. mesturado cun funxicida: Captan ,
Benomi lo, Co bre, etc.
Na floración non debe tratarse, agás que haxa ataques
fortes.
A caída dos péta los , cos pequenos froitos xa callados ,
debe darse un tratamento cun
insecticida, un antioidium es. pecífico e un funxicida xeral.
A partir deste deica a colleita, e cada mes, debemos de
dar un tratamento basicamente cun insecticida e un
funxicida . A partir de Xuño
non debemos esquecer usar
un acaricida específico contra
a araña vermella. Este tratamento debe darse só , para que
sexa máis efectivo.
Non deixe de consultar nas
Axencias de Extensión Agraria á menor dúbida.
Francisco Otero Otero

.

Solidariedade con "Talleres del mar"

n grupo de persoas de Ferrolterra, dende a nasa cor.i.ciencia cidadana e cristiá,
facemos un chamamento á
opinión pública, ós sindicatos e ás
organizacións obreiras e cidadáns,
e dun xeito especial ós que se consideran crentes e aínda cristiáns.
/
Vimos seguindo as penurias que
padecen as 23 familias dos traballadores de "Talleres del Mar" que deben facer garda día e noite para que
non desapareza o pouco que pode
garantí-lo pago dos cartas que se
lles deben.
Foron unha serie de senrazóns,
engadidas unhas a outras neste ano
e medio que dura o conflicto: para
chegar a esta situación que debe
marca-lo límite do inadmisible:
· - Abandono dunha empresa que,
segundo as informacións, tiña carteira de pedidos, e presenta un expediente de rescisión de contratos
sen aportar as causas obxectivas
que
este
expediente
lle foi
denegado .
- Permanencia de obreiros dentro da empresa sen ningunha caber-

U

tura de seguridade, pago de salarios,· nin cuotas da seguridade
social.
- lncumprimento do requisito de
convocatoria da Xunta de Accionistas.
Por todo elo denunciamos a irresponsabilidade deste empresario a
quen considerarnos culpable dun
delito social contra os traballadores,
a quen se lles pon nunha situación
atípica na que non son asalariados,
nin regulados de emprego, nin
parados.
Asimesmo consideramos culpable de omisión á Inspección de Trabal lo, que coñecendo esta situación
non obliga ó empresario a continuala actividade laboral.
Pero tampouco ex1m1mos de
culpa ós representantes da Administración Pública (Xunta de Galicia
e Goberno Central) que coñecendo
isto non puxeron os medios para resolver a situación.
E aquí está a nosa preocupación
que agora se converte en denuncia.
Porque: a Declaración Universal dos
Dereitos Humanos proclama o de-

reito ó trabal lo remunerado; a Constitución Española recoñece este dereito e promete protección ante situación de inxustiza; pero os traballádores de "Talleres del Mar" séntense desprotexidos e sen amparo e
non atopan quen lles aplique no seu
caso concreto estes dereitos' tan solemnemente proclamados.
A Administración de Xustiza deixa
de selo cando non se fai a tempo,
porque as persoas viven os seus
problemas día a día e non poden
agardar solucións da mortífera lentitude dos trámites burocráticos.
Do mesmo xeito queremos interpelar ás Xerarquias Eclesiásticas,
tantas veces descoñecedoras e silenciadoras das inxusticias e marxinacións que padecen es.tes grupos
de persoas.
Para rematar eremos que non se
debe permitir que estas situacións
continúen, e menos nunha Comarca
onde as empresas van desaparecendo sen que novas pastos de traballo enxuguen tanta marxinación
social orixinada como consecuencia do paro.

"f al ando de bombas ... , falernos de bicis"
hora que tanto se tala de bombas , de gu,erras e dictaduras.
Nos seguimos apostando palas
bicis , porque a través de "bicis
si , bombas non " levamos dende anos
denunciando as vendas de armas, as violacións dos dereitos humans, a situación
do terceiro mundo , os intereses das
grandes multinacionais,· a desfeita ambiental do planeta.. . un senfín doutras
" guerras" das que ninguen se lembrou
pero que amais de seren o suficiente
mortíferas para matar a millóns de persoas (poñamos por caso a fame) traen
como consecuencias problemas como o
do " golfo " palas súas implicacións políticas . económicas, sociais e incluso
ecolóxicas.
Pero tamen levamos tempo apostando
palas solucións, a solidariedade, as relacións económicas xustas. a educación
para a Paz, a obxeción e a insumisión, a
protesta e a denuncia ...

A

latlA-10

Bicis
Si

!'

competitividade e o egocentrismo, onde
reine unha autentica xustiza social.

~

t>C

~~

~Bombas
Non

~
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Porque nos entendémo-la "Paz" non
como a ausencia de "guerras", senón
como a "guerra" á inxustiza, á marxinación. ás armas , ó racismo, á violación
dos dereitos humans, á degradación ambiental. á existencia de primeiros e terceiros mundos ...
Porque a Paz ten que ser un .novo modelo social onde se respete a persoa e a
cultura, onde se protexa e defenda o entorno ambiental onde desapareza a

Entón non haberá que preocuparse
polos "golfos", sobre todo se andamos
en bicicleta.
"Bicis Si, Bombas Non" leva enviado a
proxectos de cooperación en Bolivia ,'
Guatemala, México, Nicaragua, Perú ...
preto de 40 bicis a médicos parteras,
promotores de saúde, educadores, cooperativas indíxenas ... de ONGD,s (Organizacións Non Gubernamentais para o
Desenvolvemento) como Plenty, Médicos Mundi, Prosalus. Entrepobos ... utilizadas para o desprazamento entre as
distintas poboacións, palas cidades ante
a precariedade do transporte motori-zado no mal chamado "terceiro
mundo".

Xevale

"Películas na T.V.G."
O CANDIDATO

FAILSAFE

En 1972, Michael Ritchie filmou
"O Candidato", no que o actor Robert Redford encarna a un xove aspirante a senador que remata por
sair elexido coa axuda dun experto
en campañas electorais, aínda que
para iso deba renunciar a algúns
dos ideais máis puros. Redford, coñecido palas súas ideas progresistas e de defensa da natureza, considera esta película como a responsable do seu desinterese pala política
activa. O filme reflexa, desde unha
perspectiva crítica, as interioridades
dese complexo entramado no que
se moven os grandes presupostos
económicos das campa;:,as e están
en xogo moitos e complicados
intereses.

Interesante película centrada nas
consecuencias catastróficas que
para o mundo está a piques de provocar un erro mecánico no complexo sistema de seguridade norteamericano. Por mor delo , bombardeiros atómicos diríxense ata. Moscova
coa súa mortífera carga. Bo papel fai
o actor Henry Fonda coma presidente dos EE.UU. , neste filme que
podemos encadrar no xénero do
suspense e a ficción política. 9 seu
director, Sidney Lumet, acacia o
efecto perseguido: salienta-la complexidade e imperfección dos sistemas de seguridade dos que dependía a existencia do mundo en plena
carreira armamentística.
Emisión: Cine 10. Mércores 27 de
febreiro ás 21.30

Emisión: Telecinema. Luns 25 de
febreiro ás 21.30

(Tomado da revista da RTVG Nº 15)
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Decálogo para os hipertensos ·
1.- A hipertensión é a causa
do dez por cento (10%) do total das martes que acontecen
no estado español.
2.- A hipertensión é un dos
principais factores de risco
que conducen ás enfermidades cardiovasculares (corazón, circulación ...).
3.- A obesidade, o estrés, o
alcohol , o tabaco e mailo
abuso do sal nas comidas provocan a hipertensión .
4.- O diagnóstico da hipertensión é moi sinxelo. Baséase simplemente na medición da presión arterial co esfigmomanómetro.
(toma-la
tensión)
5.- As cifras da presión arterial varían ó longo do día, dependendo, entre outras cousas, da actividade que se realiza, da temperatura, e das
emocións.
6.- Pala contra do que con
frecuencia se ere, a hipertensión non amosasíntomas.
'7.- Cando o médico diagnóstica unha hipertensión arterial, debe valorar tamén no
paciente outras causas posi-

E S OR P OGA S T
R EBNR Z XCP I
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enfermidades
bles
de
card iovascu lares.
8.- O paciente hipertenso
non debe abandonar nunca o
tratamento sen antes ter consultado ó médico .
9.- Por veces, abonda cunha
dieta baixa en sal (hiposódica)
e mais rebaixa-lo peso para
dar controlado a hipertensión.
10.- O tratamento da hipertensión arterial debe ser continuo e, en boa parte dos casos,
abrangue toda a vida.

CIJCRBBANIJA
RBANPA/!(Lf
F T !( E I N E Q A S ·
X A N E S X E l IJ X
POLETRAMFI
Lendo en t6dalas direcclóns atopar6 nesta Sopa de LetrH, oa· nomea de dez
lerramentas usadas en diversos oficios.

Solución:

(Xan Cuba)
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A FALA E CAMINO

Xosé Chao Rego

Escribe Paco Martín

E

ste novelista lu-

gués , autor do
precioso e galardoado libro " Das
causas de Ramón Lamote ,
personaxe ó que fixo profesor de " chairego ", escríbenos unha amable carta ,
da que transmitimos parte ,.
moi honrados por termos
tal lector e amigo. Fálanos
da palabra solecer, á que lle
pon punto debaixo do O
para significar que é un O
pechado , e non aberto.
Dinos: " Quero mandarche unha palabra " chairega " que ningún diccionario recolle pero que , na
miña opinión , é moi expresiva e fermosa .. Trátase do
verbo SOLECER . que é de
uso común pala Pastoriza
e mesmo en Mondoñedo
(f$1oche dos lugares onde
a ·~c oite!).".

" SOLECER vén ser algo
así como revivir , coller
forza e mantela. Dise da
persoa que recobra a
saúde, física ou moral , Fulano soleceu. Dise tamén
que as plantas da harta
non solecen este ano. Non
estou seguro de se tamén
se .aplica a seres non animados ou conceptos máis
ou menos abstractos , pero
é posible que si, pasto que
nós desexamos seriamente que Galicia, e canda ela
a súa · fala , SOLEZA con
forza e para ben de todos.
Eu utilizo esta verba sempre que escribo ou falo".
Graciñas a este chairego
de adopción o servicio que
nos presta, e xa sabe o lector que esta sección está
aberta a todo o que queira
camiñar polos vieiras da
nasa fala.

O día-dous de febreiro ,

n~fest~
cfa Candelaria
..
.
os irimegos tivemos

a sensación da victoria .
Nin somos uns triunfalistas
nin que esteamos en guerra,
pero adiantamos un paso
no andar da nasa Terra.
¿Por que falo de victoria ,
ou non será para tanto?
Vencemos, por dar/le un corte
de mangas ó desencanto .
Foi a asemblea de lrimia
na parroquia de Galegas
no Pazo, onda as monxas
eran setenta irimegos
A Festa do Lume era,
irimianza moi xeitosa
na que houbo, sobre Oeus,
conversa fonda e fermosa .
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ESTE ANO PALE

P

alestina é "un
gran campo israelí
de prisioneiros"·,
coma dixo un xornalista.
Un millón e medio de
persoas viven confinadas
nas súas casas , baixo un
estricto control que chega
ata poder encarcerar durante seis meses e sen
xuizo , como lles está a pasar a intelectuais palestinos. E a situación de "toque de queda" , que decretou o exército israeli desde
o comezo da guerra.
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No mesmo territorio ca
os israelís, os palestinos
non poden sair da casa, nin
acudir ó traballo, nin achegarse á escala, nin siquera
comprar e vender alimentos de primeira necesidade.
Non se poden tampouco
defender dos posibles ataques das armas químicas
porque a eles non se lles
repartiron máscaras antigás. Hóuboas soamente
para os seus veciños
israelís.

