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O CASO DO "CHALLENGER" 

O mesmo tempo que esta/aba a nave espacial 
"Challenger", estouraban as voces e as plumas 
de miles de· periodistas. Desaparecían sete vidas 
humanas e a investigación do espacio sufría un 
serio retraso. Antes de seguir adiante, hai que 
aclara-las causas do accidente e percurar máis 
segu.ridade. 

Lamentámo-la perda humana. O asunto da in
vestigación científica tén moito que talar. As me/lo
ras que a carreira espacial poida aportarnos valorá
molas positivamente. Xa non estam9s tan de 
acordo nos campos de investigación. E dicir, que 
os mesmos cartas que se utiliza~ara as me/loras 
de comunicación vía satélite, p ñamos por caso, 
poderían empregarse na investi ación de necesi
dades máis urxentes. E parécenos desacertado de 
todo que case un tercio das viaxes espaciais teñan 
intereses militares secretos. Finalmente ¿que dicir 
das horas adicadas ó accidente, dos abondosos 
días de loito nos Estados Unidos, dos funerais con 
aire de grandeza e heroicidade?. Moitos homes 
marren en moitos lugares do mundo; inocentes, 
sen culpa nin mérito. As veces son enterrados por 
xunto e en secreto para que ninguén saiba do 
caso. Quizabes algúns morrerán, no futuro, vícti
mas desas investigacións militares . das naves 
espaciais. 

Dóennos os sete homes martas. A ciencia vale, 
anque cómpre reorienta/a. A información do caso 
parécenos desequilibrada e falta de sensibilidade 
para toda a comunidade humana. Un home vale 
tanto aquí coma en Estados Unidos. Sexa camio
neiro ou astronauta. 

A PREGUNTA DO REFERENDUM 
OTAN 

Aquí está a pregunta: "¿Considera conve
niente para España permanecer en la Alianza 
Atlántica en los términos acordados por el Go
bierno de la nación?. ¿Qué dicir dela?: 

1 - Coidamos que chamar/le á OTAN "Alianza 
Atlántica" leva a confusión. Se todo o mundo en

(Segue a vólta) 
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tende por OTAN, non vemos razón para o cambio de 
palabra. 

2 . - Previamente á pregunta especifícanse as condi
cións que propón o Goberno para permanecer na Alianza 
Atlántica, e que son: 

. Non integrarse na estructura militar da Alianza Atlántica . 

. Opoñerse á instalación de armas nucleares no territorio 
español . 

. Reducción das tropas norteamericanas en España. 

A primeira condición resulta case imposible de realizar. 
Soamente quen ignore a estreita relación entre estructura 
civil e militar, pode fa/ar de que a integración de España vai 
ser exclusivamente civil. No caso de conflicto todo país da 
Alianza tén a obligación de colaborar na defensa militar. 

A segunda vén ser unha declaración de boa vontade. 
¿No caso de conflicto vanse crpntesta-las agresións nuclea
res con tiros de metralleta'?. Demasiado simple para ser 
certo. 

A te1ceira non depende exclusivamente do Goberno es
pañol. Estados Unidos tamén t$n bastante que dicir. 

Coidamos que non é doado garantizar estas tres condi
cións. O que cómpre é pedir da xente o Si ou o NON con 
tódalas consecuencias. O resto parécenos axudar á 
confusión. 

De todos xeitos, a nasa resposta á pregunta segue senda 
clara: NON. 

UNHA PEQUENA REFORMA DA C.E.E. (Comunidade 
Europea) ven de poñer en risco a Europa dos doce, pois 
Dinamarca pon atrancos. Os daneses non queren que o 
Parlamento Europeo teña máis forza, pois rexeitan li
mitacións na sua soberanía nacional, e tampouco que
ren descolgarse totalmente dos países escandinavos . . 

PORTUGAL elixe este domingo o primeiro presi
dente civil despoís de sesenta anos. Ata agora, Portugal 
foí rexido por presidentes militares, mesmo desde que 
estrenóu democracia hai doce anos. Desde algunhas 
institucións estáse a artellar unha colaboración econó
mica estreita entre a nosa terra e o Norde de Portugal. 

O PODER XUDICIAL non foí o primeiro en subir ó tren 
da democracia. Agora veñen de ser elexidos os novas 
presidentes das catro Audiencias provinciais de Gali
cia. Xurdéu unha raiola de esperanza, pois os xueces 
nomeados son máis ben progresistas, xa que son da 
Asociación "Xueces para a Democracia" que veñen de 
rexeitar leis coma a Lei de Menores, a Lei antiterrorísta, 
a Lei de Estranxería .. . Estes nomeamentos non fo ron 
ben acollidos pala meirande parte dos maxistrados 
gal egos. 

AS AFICIÓNS DOS ESPAÑOIS, según unha enquisa 
do Ministerio de Cultura, son éstas: un trintaoito por 
cento vaí a ver competicións deportivas; un vintasete 
practica algún deporte ... Teñen costume de irás Biblio
tecas (un 9,3), a recitais e concertos (un 13,3), ó teatro 
(un 16), as discotecas (un 27), ó cine (un 37) ... 

A neve tamén foi protagonista esta semana na nasa Terra. 
Para uns de maneira festiva, para outros de marieira 

dramática. 

"SALVEMOS FRIGSA" voltóu a escoitarse en Lugo, 
donde hai ben pouco contaban coa mellor industria 
cárnica de España. Nas mans do INI (Instituto Nacional 
de Industria), a FRIGSA non fixo máis que fundirse, ata 
que foí vendida a Saprogal (filial da multinacional ame
ricana Conagra). A protesta está na rúa, e Lugo non 
quere que a empresa sexa privatizada deste xeito. 

O SUICIDIO fallido dun estudante de catorce anos do 
Colexio de EXB de Mos-Pontevedra, ·porque viña so
frindo o fracaso escolar e tiña medo ós berros da fami
lia ... Tomou esta decisión despois de ver un programa 
da televisión no que acontecía algo semellante. Ante 
este feito ternos que acusar a actitude de moitos pais, e 
tamén o influxo indiscriminado da tele nos nenas. 

A CARREIRA ESPACIAL dos americanos sofréu un 
"stop" coa morte dos tripulantes do Challenger. O que 
iba ser "o ano das viaxes espaciais", foí polos aires con 
este accidente. Estes transbordadores costan ó pobo 
USA vinte mil millóns de dólares. Estes transbordado
res teñen tamén obxectivo~ militares. 

OS PULSOS DE FRANCIA CON EEUU, desde que De 
Gaulle fixo aquel pataleo coa saída da Otan, tamén 
afecta a carreira espacial. Os franceses mandan nestes 
días ó espacio un minitransbordador bautizado co 
nome de Hermes. Xa queda lonxe, aquela xornada his
tórica na que os cosmonautas do Apolo pisaron a 
Lúa ... ; agora xa escomenzóu a competividade comer
cial, industrial e mesmo armamentísta. 

DE MEDIDA DE SENTIDO COMÚN, que non son moi
tas, podemos xuzgar a decisión da Administración 
Central, de que a partires do primeiro de abril os cuar
teis da garda civil dén os documentos de identidade e 
os pasaportes ... l~to xa viña funcionando en Ponteve
dra hai un ano .. 

"NOVA GALIZA" foí unha revista galega que se tiróu 
na Guerra Civil !'JOS talleres do Goberno catalán, .e na 
que vertían as súas ideas os escritores e xente antifei
xísta da nosa terra coma Castelao. 
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Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

ADORARÁS Ó SEÑOR,- O ~EU DEUS· · 

Tí é-lo so/ do meu inverno, 
o frescor do meu verán, 
a causa do meu.silenóo 
e a razón do meu fa/ar. 

Tí é-/o millo do meu hórreo, 
o lévedo do meu pan, 
sorriso da miña festa 
e bágoa do meu chorar. 

Tí é-laNstoria do meu soño, 
o amencer dá meu mañá, 
es sombra do meu acougo 
e pasos do meu andar. 

Tí é-la forza do meu vento, 
ti é-/a terra do meu chan 
e berce da miña infancia, 
o Jeito do meu finar. 

NON SOAMENTE DE PAN VIVE O HOME 

Sin pan non podemos vivir. Fannos falla cou
sas materiais nas que apoiar a nosa existencia 
corporal. Pero pobres dos que pensan que non 
son máis ca pitos de engorde~ Ternos que enche
lo estómago, pero tamén o corazón e a cabeza. 
Por eso é ben certo que non se amaña todo con 
economía, con co consumo, nin co ter e acaparar 
mais. Forte engano; tremenda tentación. 

EU SEREI O TEU UNICO DEUS 

As veces sentímonos desamparados. Poida 
,que cheguemos a pensar que Deus está dur
mindo aló lonxe nos ceos. Daquela irnos buscar 
amparo, abrigo e salvación nas cousas argalla
das por nós e dámoslles a categoría de deuses. 
Despois de non poucas decepcións, rematamos 
descubrindo que esas cousas nas que puxemos 
toda a nosa ilusión non nos dan o acougo e 
felicidade que tanto desexamos. Forte engano; 
tremenda tentación. 

NON TENTARÁS Ó TEU DEUS 

Canto nos costa a(tmitir que este mundo é 
como é!. Cánsanos o esforzo, o sofrimento per
sonal e o dos demáis, cánsanos a monotonía do 
traballo de cada día. Daquela ollamos para o ceo 
e pedimos milagres; pedímoslle a Deus que nos 
quite as castañas do lume, que nos dea as de 
anxos para ser como "superman". O máis terri
ble que nos pode pasar é resistirnos a admiti-la 
nosa condición humana. Forte engano; tre
menda tentación. 

Domingo 1. º de Coresma 

AS TENTACIÓNS DE XESÚS 

Entón Xesús, cheo de Espírito Santo, volveu do 
Xordán e foi levado polo deserto adiante polo 
Espírito durante corenta días, senda entón ten
tado polo Satán. Nada comeu naqueles días, pero 
ó cabo deles tivo fame. E díxolle o Satán: 

- Se é~lo Fillo de Deus, manda que estas pe
dras se volvan pan. 

Respondeulle Xesús: 
- Está escrito: "Non soamente de pan vive o 

home". 
· Despois levouno a un outeiro e mostroulle nun 
momento tódolos reinos do mundo. Díxolle o 
Satán: 

- Dareiche todo o seu poder e toda a súa 
gloria, pois fóronme entregados a min, e doullos 
eu a quen quera: Se me adoras, todo será teu. 

Res·pondeulle Xesús: 
- Escrito está: " 'Adorarás ó Señor, o teu Deus, 

e a el só darás culto". 
Levouno logo a Xerusalén e plantouno no 

cume do templo. Díxolle: 
- Se é-lo Fillo de Deus, bótate de aquí abaixo, 

pois está escrito: "Mandará ós seus anxos para 
que te garden"; e tamén: "Levarante nas súas 
mans, para que non se manquen os teus pés nas 
pedras". · 

Xesús· respondeu lle: 
- Está mandado: "Non tentarás ó Señor, teu 

Deus". E rematáda-las tentacións, o Satán 
deixouno ata o tempo axeitado. 

(Lucas 4, 1-13) 

Tí es sombra do meu acougo, amencer do meu mañá 
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Elementos para unha explicitación cristián da paz 

Elementos específicos ~ristiáns: 

- A persoa e a mensaxe de Xesús: "Ditosos os 
non agresivos porque eles herdarán aterra'" (Mat. 
5,5). Actitude rexa de non violencia (rechazo de 
implantar a Boa Nova pola forza), que chega a 
unha marte violenta por non optar pola 
agresividade. 

- Pero non unha paz alienante, sumisa, tonta, 
de sometimento, como se quere interpretar moi
tas veces (o de "ofrecela outra meixela cando che 
golpeen" vai de insistir no compromiso aínda 
cando te vexas rexeitado ou fracasado). A Paz de 
Cristo non é sinxelamente a ausencia de guerras, 
é unha paz baseada na xusticia e na libertade; 
un ha paz social e igualitaria, non un ha paz.formal 
e de disuasión polo medo. 

- Xesús ten unha fe sen limites no home, por 
iso pensa que a agresividade non é un estado 
natural da sociedade e que a verdadeira paz é 
posible hoxe e aquí ("Cohabitarán o lobo mai-lo 
año e a pantei ra de ita rase coa cabuxa, e comerán 
xuntos o xato mailo león, e un cativo pequeno os 
apacentará". Is. 11,6). A Paz desde a gratuidade, 
por amor e non por medo. 

- "Combatir a miseria e loitar contra da inxus
ticia é promover, ó tempo que un meirande be
nestar, o progreso humán e espiritual de todos e 
polo tanto, o ben común de toda a Humanidade. A 
paz non é só ausencia de guerra, froito dun equi
librio de forzas. A PAZ FAISE DIAA DIA, na instau
ración do orde querido por Deus, que leva con-

sigo unha xusticia máis perfecta entre os homes 
(Papa Paulo VI, Populorum Progresio). 

Elementos sociais e de denuncia que facer 
presentes: 

- Galicia non pode vivir en paz mentras a 
sociedade galega viva na inxusticia interna ( caci
quismo, explotación da erase obreira pola bur
guesía, paro, unha Xunta que oprime e non de
fende ós seus gobernados ... ) e de cara ó exterior 
(desprecio da nosa lingua e cultura, recorte da 
nosa autodeterminación nacional, entrada na 
CEE, reconversión naval, colonización econó
mica, política e cultural. .. ). 

- Hai que esixir que se informe do que irnos 
votar no referendum e que alternativas hai, con 
libertade e sin manipulacións, creando espacios 
de información en barrios e aldeas. 

- Denunciar a inmoralidade que supón o feíto 
de que os custos da carreira de armamentos van 
recair sobre dos cartas destiñados á sanidade
seguridade social e educación pública. Berrar 
ben alto que sin armas non hai guerras. 

- Tampouco se van crear moitos novos pos
tos de traballo (material e técnica fabricaránse e 
traeránse de tora EEUU especialmente; ou sexa 
que aínda perderemos cartas e industrias, pois 
haberá que mercarlles ós americanos o "máis 
moderno en asuntos de defensa"). Inda por riba 
vanse notar en Galicia os danos sobre o medio 
ambente e o turismo. 

- Non é certo que os cristiáns defendamos a 
agresividade, a violencia e a guerra. O qtJe pasa é 
que, como en todá a Historia, só se sabe a opinión 
de quen ten o poder (a xerarquía), e non a de 
quenes, facendo lgrexa desde a base, están loi
tando como cristiáns pola paz. 

- Eisiximos específicamente como lgrexa po
pular galega, que a xerarquía se pronuncie explí
citamente encol da paz, o desarme e a lo ita contra 
dos bloques militares. Tamén queremos que de
saparezca xa o corpo militarizado dos capeláns 
castrenses, -e que a lgrexa respalde, apoie e 
aconselle ós obxectores de concencia (crentes e 
non crentes). · 

Asamblea de Cristiáns Galegos 
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¿Queé? 

A hepatite é a inflamación do 
fígado causada por virus, tóxicos, 
medicamentos, etc. A máis fre
cuente é debida ós virus, que son 
microbios moi pequenos. 

Dos virus da hepatite coñe
cense ben dous tipos: o A e o B, 
que producen a enfermidade no 
fígado de forma diferente, tanto 
na manei ra de transmitirse coma 
no tempo de incubación (o que 
decorre desde que un é infectado 
ata que aparecen as m_olestias). A 
hepatite B é, de modo xeral, máis 
grave que a de tipo A. 

lnterésanos talar agora da he
patite A, por ser a enfermidade 
actual en varios lugares de Gali
cia (Sarria, ... ). 

SAÚDE 

A hepatite 

Este tipo de hepatite aparece 
repartido en todo o mundo. Nos 
países mediterráneos hai epide
mias cada cinco ou dez anos. E 
máis frecuente no outono e no 
inverno, acostumbrando a afec
tar zonas rurais con malas condi
cións hixiénicas. Tamén acorren 
casos aillados sen ser no decurso 
dunha epidemia. 

Cómpre aislar máis ó enfermo 

Comenza de súpeto dunha ma
neira xeral, con febre, malestar 
no corpo, molestias na barriga, 
falta de ganas de comer e vómi
tos. Poucos días despóis pode 
aparecer, ainda que non sempre, 
a ictericia, isto é unha coor ama
relada que onde mellar se ve é no 
branca dos ollos. Nestes casos as 
orinas son escuras e as cacas 
crariñas. 

A enfermidade pode curar 

¿Como · se 
enfermidade? 

transmite a 

De dúas maneiras principais: 
- Por contacto cunha persona 

infectada que elimine virus palas 
teces; ben a traversa das mans 
sucias, ou de causas, obxectos, 
contaminados. Debemos ter en 
canta que hai persoas que pade.:. 
cen a enfermidade de m·aneira 
moi leve (as veces nen se dan 
canta que están enfermos) e que 
poden transmitir igualmente os 
virus a unha persoa sana. 

- Por tomar auga e alimentos 
contaminados tal como leite, en
saladas, almexas, berberechos e 
out ros. 

desde 1 ou 2 semanas nos casos ¿Que facer? 
leves, ata varios meses nos máis 
graves. Nos nenos, que son os 
quemáis enferman, acostumbran 
se_r benignas. 

O período ou tempo de incuba
ción dura máis ou menos un mes_ 
A persoa infectada elimina os vi
rus polas teces dende unha ou 
dúas semanas denantes de sentir 
ata polo menos unha semana 
despáis de aparecer a ictericia. 

No caso dunha epidemia, as 
persoas dunha comunidade de
berán ter presente: 

- Que se debe pedir axuda ó 
médico ante calquer síntoma que 
suxira a enfermidade. Se tivese 
contacto cun enfermo, ou tomara 
alimentos ou auga suspeitosa de 
contaminación, ou se o seu traba
llo é manexar alimentos para con-

sumo público deberá poñerse en 
contacto co persoal sanitario 
para facer análises ou receber 
unha dose de ganmaglobulina. 

- Se tivera un enfermo na.casa 
deberá coidar moito da desinfec
ción das súas teces e orina (man
téndoas na auga de lexía durante 
media hora, a concentración de 
un milígramo de cloro por cada 
litro de auga). Será tamén moi es
crupulosa no lavado das mans 
despóis de estar co enfermo ou 
coller causas que estén en con
tacto con él. Acordarse de que as 
xertngas e agullas deben ser das 
de un soio uso, debido á difícil 
destrucción do vi rus polo calor. 

- Facer un esforzo cos veciños 
para conseguir mellara-las con
dicións de saneamento da auga 
d.~ bebida e das augas residuais. 
Poñerse en contacto coas Admi
nistracións locais (Axuntamen
tos) para busca·r apoio técnico e 
material. 

A auga deberá ser.máis clorada 
do normal, despois de que pri
meiro sexa tratada. 

Asimesmo os alimentos como o 
leite, mexilóns... deberán ser 
h ixien izados. 

Dr. R. Basad re 
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O CAMPO 

A plantación de arbres frutais 

Cuestións previas 

Elexir as especies a plantar. 
Salvo experimentos que se quei
ran facer, han ser especies coñe
cidas e demostradas na zona, 
como por exemplo maceiras, pe
reiras, cereixeiras, ameixeiras, 
etc. 

Pero _dentro de cada especie, é 
moi importante elexir variedades 
axeitadas, tanto na calidade 
como na sua adaptación á zona e 
sitio onde se queren plantar. 

En todo esto hai que pensar 
que non é o mesmo plantar uns 

· arbres variados para ter froita 
para a casa, que si se plantan 
pensando en vender. Neste caso, 
a calidade de poucas e selectas 
variedade, ben axeitadas, é ainda 
mais interesante. 

Conseguir as plantas a través 
de vivei ros ou fornecedores de 
garantía. 

Preparación do terreo 

Hai dúas maneiras fundamen
tais: 

a) Labrar á feito con fresa, 
arado, grade, etc. Usase cando se 
planta o terreo todo de un xeito 
regular. Neste caso pódese ente
rrar esterco ó arar, e botar o 
abono mineral básico polo fondo 
do rego. 

b) Sin labrar nada previamente, 
abrir os furados, de uns 70 cms., 
en cuadro e outro tanto de fondo. 
Apártase a terra darriba para un 
lado e, a do fondo para outro. 
Usase cando somentes se planta 
en marxes ou pequenas zonas de 
orta, ou en prados xa feitos que 
non se pode ou non convén labrar 
á feito. 

É importante e/exir variedades 
axeitadas 

Plantación 

Nos viveiros as plantas inxér
tanse moi próximo ó chan, de ma
neira que ó arrincalas para a súa 
venda e plantación, o inxerto ven 
quedando uns 15 cms. máis 
arriba que as raíces. Sempre se 
ha plantar de maneira que se en
terren as raíces uns 1 O ou 15 cms. 
por derriba, pero serr que o in
xerto chegue a quedar soterrado. 

As raíces convén arranxalas e 
afeitalas un pouco se cómpre. 

Asegún as dúas maneiras ditas 
de preparar a terra, plántase ta
mén de xeito diferente. 

Na terra que foi toda ela labrada 
e abonada previamente, agora o 
que se fai é marcar o" sitio de cada 
arbre e abrir coa aixada un pe
queno furado, so que sexa 
abando para meter as raíces ben 
colocadas e tapadas como se 
dixo, botándolle aterra ben espi
lida e apretándoa ben contra as 
raíces. Antes de acabar de aterra
las convén botarlle un caldeiro de 
auga a cada arbre. 

Polo sistema de non labrar e 
abrir os furados previos como se 
dixo, ~ hora de plantar faise o se-

guinte: Antes de nada espárcense 
dúas ou tres presadas de abono 
mineral complexo, polo furado e 
máis por toda aterra que se apar
tou para os lados. Bátanse un 
pouco de esterco no fondo do fu
rado e ós lados. Bátase tamén no 
fondo, tapando o esterco, terrada 
que antes estaba na parte superfi
cial, en cantidade -tal que ó pau
sar as raíces da planta encima 
desa terra, estas veñan quedar 
soterradas como se dixo antes, 
sen chegar a tapar o inxerto. Cú
brense as raíces primeiro coa te
rra boa que queda, apretándoa · 
ben, e rematando coa terra que se 
sacou do fondo do ruado cando 
se abreu. A medi-o aterrar as raí
ces, bátase un ou dous caldeiros 
de auga a cada arbre. 

Consideracións finais 

Quen queira plantar arbres fru
tais con éxito, ademáis do xa dita, 
ha estar disposto a cuidalos ben, 
facendo cada ano, poló menos, 
as tres causas fundamentais 
seguintes: 

Abonado.- Fósforo, Potasa e 
Nitróxeno, empregando abonos 
simples ou un complexo que teña 
todo eso. 

Encalar con Dolomita (Carbo
nato Cálcico-Magnésico). 

Podar ben, asegún o requira o 
tipo de arbre, forma que se lle dé e 
estado do mesmo. 

Tratar contra as plagas e as en
fermidades, con productos in
secticidas e funxicidas axeitados. 
Darase un tratamento ó final do 
inverno, coincidente coa poda, e 
na primavera e vran seguen ou
tros 3 ou 4 tratamentos, según 
cómpra. 

Constantino Mariño Torre.ira .. 
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Cultivo de rodaballos non galiñeiro 

" Polo mar andan as lebres e polo monte as sardiñas". 
Así dicía un cantar que cantábamos de nenas nas excur
sións. E agora estamos vendo como aqueles disparates 
estánse convertindo en realidade, pois no Grave, un cria
deiro de galiñas que deu en quiebra convertíuse nunha 
granxa de cultivos mariños, concretamente de rodaballos 
e xa está dando unhas boas colleitas deste peixe dos 
chamados finos e que certamente non está ó alcance de 
calisquer traballador, xa que se venden na propia factoría 
a mil oitocentas pesetas o kilo. 

A historia 

Foi no ano de 19.82 cando dous xóvenes grovenses, 
coñecedores do negocio da pesca propuxeron a Sergio 
Devesa, licenciado en Biolóxicas pala Universidade de 
Santiago, criar este peixe aproveitando os estudos feitos 
por Sergio no Centro Experimental de Vilaxuán, depen
d~nte da Xunta. Fixeron tamén viaxes polo extranxeiro 
para coñecer "in situ" as experiencias dos paises máis 
adiantados en cultivos mariños de peixes e con tódolos 
datos construiron dentro do galiñeiro piscinas, tuberías 
para bombear a auga do mar e un laboratorio. Na primeira 
fase trouxeron as crías do rodaballo con un peso de dous 
gramos, convertíndose en dezaséis ou dezaoito meses en 
peixes de dous kilos de peso. Para conseguir todo esto 
teñen que alimentar debidamente o rodaballo con restos 
de outros peixes frescos e vixiar constantemente que non 
entren enfermidades que poderían acabar con todo otra
bal lo de ano e medio. Consiguen cada ano 25 mil kilos de 
rodaballo con unha facturación aproximada de cuarenta 
millóns de pesetas. lnsuiña, que así se chama esta em
presa, está asesorando a outros promotores que queren 
invertir en Galicia neste ramo da acuicultura e non teñen 
medo á competencia, xa que calculan farán falla moitos 
anos para que se abasteza o mercado deste apreciado 
peixe, que xa se ven comendo nos restaurantes sin no
tarse a diferencia no sabor. O único que notan os entendi
dos é que o lombo do peixe presenta algunhas veces 
manchas de cor branca debido a que non ten que facer a 
operación de mimetismo como cando ten que defenderse 
no mar dos seus depredadores. 

Postas a disctJrrir .. . moitas causas se /les ocurren ós mozos 

Presente e futuro 

Dentro deste mismo ano de 1986 entrarán en funciona
·mento dúas factorías máis na zona de O Grave., unha con 
capacidade para cen toneladas anuales de rodaballo e 
outra que se chama lbergalicia con unha producción de 
cuarenta toneladas. 

Dada a experiencia dos biólogos de lnsuiña, van a se
guir o desenrolo tecnolóxico para conseguir (xa fixeron as 
probas con bó resultado) as crías do peixe fechando o 
ciclo e evitando a importación de alevíns. Esto leva con
sigo a ampliación das instalacións, conseguindo unha 
axuda da Xunta de catro millóns de pesetas. Outro peixe 
que entra nos plans destas factorías e o "olla mol", cha
mado en castelán "besugo" que tamén chega a ter pre
cios moi elevados, especialmente nas festas do Nadal. E 
lóxico que se críen peixes caros porque son os que menos 
abundan no mar, e máis porque o custe da explotación é 
grande por ter que bombear a auga do mar con energía 
eléctrica.¿ Quen dixo que é un ha toleada aquelo de que o 
mar andan as lebres e na terra as sardiñas? 

J.J. Caneda Aguín 

SE OUERES LE.R. IRIM·IA i SUSCRÍBETEI 
Quero BU1Cribinne ó Semanario IRIMIA: 

Pagarei por: 

O Tr~ferencia á Caixa de Aforroe de Galicia: 
Por un ano O 

Precio da suscripción 
- Suscripción por 
un ano - 1.300 pts. 
- Suscripción real 
1.800 
- Suscripción de 
apoio - 2.000 pts. 

Ata nova orde. O Vilalba, Conta n. 04950/0 

O Correo contra Reembolso 
(máis caro e molesto ca transferencia) 

Nome ........ ............ ~ ............................................................ . 

Rúa ou ParrCKfUia •••.•••••••.••••.••.••••••.•.•.••..••••••.••••••••••.•••••••. 
V ila ou Axunt8Dlento ..................................... Provincia ..... ~ ............. . 

Recorta e envíanos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (L ug_o) 
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Uns "detalliños" máis sobre a OTAN 

Coa data do Referendum sobre 
a OTAN diante dos ellos, 12 de 
marzo, e tamén coñecido o lexto 
da pregunta que se fará no 
mesmo Referendum, tén moita 
máis importancia toda in.forma
ción que poidamos recibir sobre 
o tema. O que dixémo-la semana 
pasada engadimos hoxe o 
seguinte: 

¿Máis seguridade nacional? 

E un argumento moi utilizado 
para nos convencer da necesi
dade de estar na OTAN. O estar
mos formando parte dun bloque 
militar forte, estaríamos tamén 
máis seguros e protexidos de cal
quera agresión do outro bloque 
(os do Pacto de Varsovia). 

Este· é un argumento enga
ñoso. Porque, ¿por onde pode 
peligra-a nosa seguridade esta
tal, polos conflictos con Bulgaria, 
Checoslovaquia, ou polos con-

flictos con Portugal, Francia, In
glaterra (Xibraltar), Marrocos 
(Ceuta e Melilla) ... E evidente que 
son estes países os que poden 
altera-la nosa seguridade. E son 
países ou integrados na OTAN, ou 
moi amigos de Estados Unidos. A 
OTAN non nos valería para nada 
neses casos. 

¿Quen manda na OTAN? 
A pesares de tódolos cadros de 

mando compartidos, é evidente 
que os Estados Unidos teñen 
unha presencia e un peso espe
cialísimo na OTAN. 

Europa depende en tecnoloxía 
e loxística dos E.U. Os E.U. son os 
que poden toma-las decisións de 
utiliza-los misís "Persing . W' e 
"Cruise" instalados en Europa 
por imposición dos E.U. As con
versacións coa URSS lévaas uni
camente E.U. anque lago as deci
sións afecten directamente a 
Europa. 

Desto deducese que quen 
manda é E.U., e que, loxicamente, 
os intere~es primeiramente de
fendidos son os de Estados 
Unidos. 

Manolo Regal 
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FICHAS DE NA TU REZA - O Bufo-· ceubo buoo> 

EN GALEGO.-

EN CASTELAN.-

PESO.-

ENVERGADURA.-

LONGO.-

al. ooo - 3 . .too d-

150 - 1. 801Cm. 

60 - li <..nt. 

Matilde Vázquez 
Pablo Rodríguez ("Oitabén") 
Primitivo Iglesias 
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buz.ón 

Enviade as vosas cartas a: 

Victorino Pérez 
LAGOA - Abadín (Lugo) 

Monumento a Castelao en Negreira por 
suscrición popular. 

Cadrando coa celebración en 1986 do dé
cimo aniversario da Asociación Cultural 
de Negreira e do Ano de Castelao en toda 
Gali cia, " Afonso Eans" decidiu inaugurar 
no presente ano un monumento a Caste
lao na vila cabece ira do Val de Barcala. 

A obra vai erg uerse coas aportacións 
galegas ás que " Afonso. Eans" quere ~iri 
xirse a través dos medios de comunica
c ión de Gali cia. 

Estas son algunhas das características 
do proxecto escultórico : 

- Foille encargado o deseño e realiza
ción do monumento ó escultor Andrés 
Barbazán, autor, entre outras, das esta
tuas dos escritores Francisco Añón -na 
Serra de Outes- e Gonzalo López Abente 
-en Muxía-. 

- O presuposto aproximado fixado 
para a obra é de 400.000 ptas. , que espe
ran acadarse coas aportacións enviadas 
por tódolos galegas que queiran contri
buír a honrar d.este xei~o ó grande escri~o. r, 
artista e político nacionalista da Gal1c1a 
contemporánea. 

- Procederase á súa inauguración na 
Rúa de Castelao en Negreira, a ser posible 
o 17 de maio , Día das Letras Galegas ou o 
25 de xullo, Día da Patria Galega. 

- " Afonso Eans" pensa enviar un " re
mitido" á prensa, que se publicará na 
mesma data da inauguración, e no que 
figurarán os nemes de tódalas persoas e 
entidades que colaboraran para facer rea
lidade o proxecto. 

Esta Asociación abriu xa unha conta 
bancaria na Caixa de Aforres de Galicia 
(sucursal de Negreira - A Coruña), co nú
mero 13.334-6, na que desde hoxe tódolos 
interesados poden ingresa-la súa axuda. 

A Sociedade Cultural "Alfonso Eans" 
quere por medio deste comunicado facer 
un chamamento á solidariedade econó
mica de todos -e en especial dos veciños 
barcaleses para que en Negreira quede 

permanentemente unha lembranza de Al
fonso Daniel Rodríguez Castelao, símbolo 
de Galicia. 

A Xunta Directiva da Sociedade Cultural 
"Afonso Eans" - Negreira 

Amigos de IRIMIA: 
Moito lles agradecería que me suscribi

ran á revista IRIMIA. O importe da suscrip
ción anual foilles ingresado na c/c da 
Caixa de Aforres, xunto con outras 4 
suscripcións. 

Saúdaos atentamente, profundamente 
agradecida polo grande trabal lo que están 
a realizar a prol da nosa Terra. 

Laura Vidal Cuns -Vilar-Viceso. Negreira 

Bem-queridos amigos: 
Rogo-vos me dedes de baixa como sus

criptor, xa que na igrexa onde vou todolos 
sábados a· tenhem e prefiro melhor colhe
la ali , xa que ademáis nom estou conforme 
ca orientacom ortografica que lhe dades 
xa que é espanholista amáis nom poder; 
si ao menos seguisedes a ortografía de "A 
Nossa Terra", de tódolos xeitos eu léreina 
todas as semanas. Para talar de naciona-
1 ismo hai que sel o tamem 
ortograficamente. 

Umha aperta 

Carlos Herrero Alvarez - Vigo 

X -----------·-------------------------- --.--- ---------------.--
A.-DATOS XERAIS 

E amáis grande das aves de rapiña noiteiras. 
As plumas ergueitas da cabeza, máis ca ore
llas, semellan cornos, que, segundo a súa po
sición delatan o seu estado de ánimo. Emite 
un ca~acterístico uuuUHUuuu, que se repite 
de xeito intermitente cada doce segundos, e, 
anque pouco forte, pode enche-la noite da 
bisbarra. · 

Entre finais de xaneiro e abril, pón de 1 a 6 
ovos, (normalmente, 2 ou 3) , que choca du
rante 32-35 días. 

Non fai niño. Cría en cornixas e gretas de 
farallóns rochosos, ó abrigo dun penedo, no 
chane, moi raramente , nunha árbore. 

8.-TÉCNICAS DE CAZA 

Gústalle vaguear de noite con voo maxes
tuoso e silandeiro, caendo por sorpresa de 
riba das súas presas: ratos, leiróns, coellos , 
lebres, ... 

C.- ANECDOTARIO 

Na ldade Media era coñecido polo fachen
doso nome de "Gran Duque" e foi moi empre
gado para cazar rapiñas diurnas, servindo de 
cebo vivo para at raelas preto do cazador. 
Oeste xeito acabouse con moitas aguias e 
falcó ns. 

D.- ACTIVIDADES 

1.- ¿Coñeces algún nome de lugar que faga 
referencia á existencia do bufo, tal coma "Pena de 
Bufo"?. 

2. - ¿Tés noticia de que aínda queden pala túa 
bisbarra?. · 

3. - No caso de quedaren, debes advertir que 
está a punto de se extinguir. 

4. - Recolle léndas ou textos escritos nos que 
"O Gran Duque " sexa o protagonista. 

5. - ¿ Coñécese por algún outro nome en ga-
lega?. ¿Cal? · 

6.- Das tres figuras, ¿cal corresponde ó bufo?. 
Coloréa//e os o/los. 

!~?J. ~~ 
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Máis aló dos telefilms americanos 

- Queixos de plástico 

Parece que a educación avanza. a pasos de 
xigante na utilización da tecnoloxía; laborato
rios, audiovisuais (imaxen e son), vídeo, ordena
dores. Nas revistas de educación pódense ler ex
periencias e.. actividades palas que se vai introdu
cindo ós alumnos no mundo da técnica e do de
senrolo. Ben é certo que isto non sucede en tóda
las escalas nin en tódolos lugares da mesma 
forma. O mundo rural da nasa Galicia e da nasa 
España é unha mostradas diferencias que ainda 
existen xa dende a educación dos máis peque
nos. E non nos queixamos por non ter máis labo
ratorios ou máis videos, porque tamén está de
mostrado que hai escalas con moita tecnoloxía 
pero con pouco coñecemento das causas bási
cas da subsistencia (lémbrome daquela escala de 
Barcelona onde a ningún alumno de 6.º de E.X.B. 
se lle ocurría de qué se facía o queixo; sabíalles a 
plástico). 

- Queixas da tecnoloxía 

A nasa queixa aparece cando nos decatamos 
de que neste mundo e nesta época quen vai para 
adiante é quen posúe a técnica. Quen vai para 
adiante económicamente e, polo tanto, quen vai 
ter unha maior seguridade persoal e familiar e 
maior tempo para adicarse a outras causas fóra 
do traballo. Non estaría de máis analisar o que se 
perde de humanidade e de relacións nestas millo
ras, pero non entraremos neste tema agora. Ta
mén é certo que todo depende de cómo se utili
zan as causas. Este. é un problema que sucede a 
nivel mundial. E dunha forma moi descarada. 
Quera dicir o de que uns teñen nas súas mansa 
tecnoloxía e outros seguen traballando para so
brevivir, e punto. Mirando as causas a este nivel 

entón resulta que os que aquí estamos non esta
mos tan mal. Todo depende de con quen nos 
esteamos comparando. E claro, no mundo da 
tecnoloxía sempre _as comparacións son mirando 
ó que ten un motor máis rápido e nunca co que 
vai de acabalo. 

- Dime con quen te comparas ... 

Nos países non industrializados cada sete se
gundos nacen 12 nenas. Calcula-se que dentro 
de 15 anos dous destes 12 morrerán e os outros 
10 coñecerán a enfermidade e a fame. Algúns 
sofrirán tódala vida problemas de saúde como 
consecuencia da desnutrición na infancia. Des
tes 1 O, 5 serán analfabetos e 3 non poderán com
pletar o ensino primario. Soamente 2 estarán en 
condicións de realizar un traballo digno. Os 8 
restantes estarán condenados a unha vida de mi
seria, enfermidade e fame. 

Esta é unha verdade tan real coma a da tecno
loxía. E creo que debería terse en canta en toda 
experiencia educativa. Non para amargarmos se
nón para ser conscientes de que o mundo non é a 
parcela que nos salen presentar os telefilms ame
ricanos. Para que a nasa educación avanzara na 
técnica cun sentido de desenrolo comunitario e 
solidario con esas na tres cuartas partes da po
boación mundial que sufre a opulencia da outra 
cuarta parte. 

Marta Sopeña 
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Xosé Chao Rego 

Non .me dei enterado do que dixeches 
Hai nesta frase polo menos tres 

cousas nas que quero insistir. A 

primeira é a forma do tempo pa

sado do verbo dar, irregular. En 

moitas partes de Galicia dise "eu 

din", "ti diches" e incluso hai si

tios no que se di "el dou". Pois 

ben, sen que e_stas formas teñan 

por que desaparecer na tala, a 

forma normativa para escribir

mos un galego común é esta: dei, 

deches, deu, demos, destes, 

deron. 

O segundo, é fixarse nesta ex- fico: "ti dás, pero tamén el dá". 

presión: "non dou feíto o traba- Evo-lo chamad~ acento diacrí

llo". Trátase dunha perífrase ga- tico, para distinguirmos estas pa

lega, que non se podería dicir así . labras das contraccións das (de 

en castelán ("no doy hecho el tra- + a). 

bajo"), porque sería castrapo. 

("No soy capaz de terminar el 

trabajo"). 

O terceiro que quero suliñar é 

que o verbo dar, na segunda e 

terceira persoa do presente de in

dicativo leva o til ou acento grá-

E quero engadir, de propina, 

que da palabra latina "integrum" 

sae a galega enteiro, da que pro
cede o verbo enteirarse. 

¿Enteirados? ¿Hai quen dea 

máis?. Cómpre que cadaquén 

deámo-lo que poidamos. 

MIL PRIMAVERAS MÁIS 

PARA A LINGUA GALEGA 

O Goberno español 
ó mundo árabe infiel 
non lle é, por relacións 
co Estado de Israel. 

Campaña de Radio Popular de Vigo coa cola
boración da Asociación de Pais pala Defensa 

da Ungua (APAOEL) 

Relacionarse con todos 
é o xogo da democracia: 
unha causa é a amistade 
e ben outra a diplomacia. 

Desque o pobo xudeu 
de España foi expulsado, 
coma unha raza maldita 
por moitos considerado. 

Sufriu a nación xudía 
por ese antisemitismo 
que algún tolo, coma Hitler, 
converteu en cataclismo. 

Tristemente, agora eles, 
coma nun fatal destino 
repiten esa inxusticia 
co gran pobo palestino. 

Esixencias da política 
levan a poñer en práctica 
a defensa destes árabes 
coa relación diplomática. 
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