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- As estabulacións libres do gando 
~ 

- As nosas Letras: os séculos escuros 



-~LECCIONS MUNICIPAIS AS PORTAS 

O día 8 de maio do presente ano tere
mos elecéións munidpais. Unha vez máis 
seremos testigos e os facedores dunha ac
tividade política especial destinada a _cu
brir os postos dos alcaldes e concell~is 
que durante catro anos rexirán os nosos 
concellos. 

Os rexidores dos concellos están cha
mados a ter cada vez máis responsabili-
.dades respecto ás condicións de vida da 
xente que neles vive. Por eso mesmo é 
algo moi bon que os nosos concellos dei
xen de ser gobernados polos capitostes 
de empre e pasen a ser rexidos por ver
dadeiros homes e mulleres do pobo. 

Xuntamente coa ledicia de ver xentes 
do pobo interesándose pola marcha do 
seo concello, e apuntándose nas listas 

. dos grupos políticos, pódense ver as tran

. galladas de sempre: partidos que no inte
rés por completar unhas listas botan man 
de xente que desconoce totahn~nte o 
xeito de pensar do grupo que represen
tan. 

Ademáis ternos os chaqueteiros de 
sempre, dispostos a cambiar de grupo po
lítico con tal de mantero seo postiño. E 
tamén a utilización de xente honrada e 
ben considerada para tapar a presencia 
dos caciquiños de sempre que despois 
asomarán a orella. 

Todas estas circunstancias eremos que 
non favorecen nin á xente que se mete 
nas listas, nin ós mesmos grupos políti
cos que utilizan estes métodos, nin por 
suposto ós mesmos concellos. 

OS OBXETORES DE CONCIENCIA: estanse 
movilizando pra facer respetar os :Seus dereitos : ·. 
a aprobación dun servicio civil sustitl!torio do 
militar. Deste xeito n-on só colaboran a pacifica
ción da sociedade, tamén_ queren ser instrumen
to do desenrolo e benestar pró país. 10.000 ob
xeétores están agardando unha lei que os ampa
re, e que cliegará a España con oitenta anos de 
retraso compara~o con qutros Estados. 

. GALICIA MEDRA POUCO: Nos últimos dez 
anos só Pontevedra superou a media d·e España 
no aumento de poboación, chegando a medrar 
un 13,5 por cento ... ; pero Lugo e Ourense si
guen despoboándose e perdendo habitantes. Lu
go perdeu 17 .700 e Ourense que quedouse sen 
11.000: 

ANIVERSARIOS: A provincia de Lugo celebra 
os setenta e cinco anos do seu xornal: El Pro
greso; Monforte festexa os ceh anos de apertura 
da vía Galicia-Madrid; Santiago as bodas de pla
ta da Escola Social, e Galicia - sur o vintacinco 
cumpleanos da instalación da Citroen. Esta fá
brica de coches supuxo a creación de dez mil 
novos postos de traballo, e a fabricación de mi
llón e medio de coches nas factorías de Vigo e 
Ourense. 

MONFORTE de Lemos é a capital ferroviaria 
de Galicia; nudo de comunicacións pr4· todo o 
país: .. Pero non foi éste o primeiro camiño de 
ferro que cruzou o país. A Primeira via unéu 
Santiago co porto de Carril ( 1873), o chamado 
Ferrocarril Compostelán . Dende este ano ó 
1886 abréuse mais da mitade da rede actual de 
vías. Mentras tanto Galicia sigue ocupando o 
vagón de cola na millora deste transporte. 

A SEMENTEIRA DA PATACA xa comenzou ... 
A pataca da semente está amenazada por duas 
enfermedades: o nematodo e a birosis, que fan 

· estragos, sobor de todo na comarca de Xinzo 
de Limia, comarca exportadora deste producto. 
O ano pasado plantáronse 35 .000 toneladas des
tas patacas con control e 45 .000 sen control; 
son éstas as que veñen dañando as nosas cose
chas. 

A PATACA E RECENTE: non leva máis de 
douscentos anos en Galicia, onde chegou pro-· 
cedente de América. Hoxe seméntanse varias 
razas de patacas. A Kennebec de cor marela 
con boa conservación , exquisito paladar e 
bon rendimento, a Alava de cor branca de regu
lar conservación e bon rendimento, a Arran 
Banner de cor branca boa conservación e rendi
mento moi alto, e paracen as máis extendidas 
en Galicia. 



A PRESENCIA DE XESUS RESUCITADO 
"Paz convosco" 
Danos, Señor, a paz a xente humilde, 
non a paz sufrida e derrotada,· 
danos unha paz va/ente e forte, 
danos unha paz resucitada. 

"Por medo dos xudeus" 

Arríncanos o medo que nos priva 
de dar/le frente á xente que nos trepa, 
e fainos decididos na ousadía 
por unha vida nova, timpa e recia. 

"Tamén eu vos envío a vós" 
Poisque somos de ti os enviados 
pro facermos cousas grandes en Galicia, 
líbranos ti do md/ do desespero, 
fuxa de nós a plaga da preguiza. 

11Recibide o Espírito _Santo" 
O teu Esp/rito, forza e paz a un tempo, 
sobre nosoutros baixe en abundancia, 
e con el o poder comunitario 
pro sermos dos vencidos esperanto. 

11Non crerei" 

De entre nós, ós que son desconfiados 
ós medosos, cobardes, preguiceiros, 
dalles de, curador de humanos males, 
dalles forza, dos f/oxos menciñeiro. 

"Meu Señor e meu Deus" 

Na loita polo pan que nos sustenta, 
no meio dos trabal/os desta vida, 
que saibamos, Señor, gardarche tempo, 
que medre así o ar:nor que nos anima. 

"Ditosos os que creron sin teren· visto" 

Felices os que eren nun mundo novo 
con persoas e pobos diferentes, 
a pesares da ma!dade que conocen, 
Felices, sí, felices eses crentes. 

Domingo segundo despois da Pascua 

t EV ANXELIO SEGUNDO XOAN (20,19-31) 

Naquel día, o primeiro da semana, ao se
rán, estando pecpadas as portas de onde esta
ban os discípulos, por medo dos xudeus, che
gou Xesús e poñéndose no meio, díxolles: 

-Paz convosco. 
Dita esto, amostroulles as mans e mailo 

costado. Os discípulos alegráronse, véndo ao 
Señor. El d íxolles outra vez: 

-Paz convosco: como o Pai me enviou 
a min, tamén Eu vos envío a vós. 

E dita esto alentou sobre eles, e díxolles: 
-Recibide a Espírito Santo: a quen lle 

perdoedes os pecados, quedaranlle perdoados; 
a quen llos reteñades, quedaranlle retidos. 

Pero Tomás, un dos doce, o chamado 
Xemeo, non estaba con eles cando chegou Xe
sús. Decíanlle entón os outros discípulas: 

-Vimos ao Señor. 
Pero el ·contestoulles: 
~orno non vexa nas súas mans a fende

dura dos cravos e non meta nelas o meu dedo; 
como non meta~a miña man no seu costado, 
non crerei. 

Oito días despois estaban outra vez den
tro os discípulos, e Tomás con eles. Chegou 
Xesús, estando pechadas as portas, e poñéndo
se no meio, dixo: 

-Paz · convosco. 
Despois díxolle a Tomás: 
--Trae para aquí o teu dedo, e mira as 

miñas mans; trae a túa man, e métea no meu 
costado. Non sexas incrédulo, senón home de 
fe. 

Tomás respondeulle: 
- ¡Meu Señor e meu Deus! 
Xesús díxolle: 
- ¿Tes fe porque me viches? Ditosos os 

que creron-sin. teren visto. 



Onte e_ aínda hoxe as vacas andaban e andan ceibas .por montes e vales. Foi só can 
decideron telos perto deles, e, dese xeito, ó mesmo tempo aproveitaban? esterco pra c<J 

A resistencia do gado 

Por iso, ninguén debera pensar que unha vaca seh establo é 
unha vaca destin~da a morrer. Hai hoxe experimentos feítos 
sabor da produción de leite ou carne dunha vaca sen establo, 
comparada con aqueles que teñen un abrigo de luxo, (moitas 
veces millar que a vivenda do seu amo), e non _hai diferencias. 
Algúns gandeiros argumentan que o frío fará disminuir a pro
dución do leite. Según o inxenieiro agrónomo Luis Fuentes 
Vague do SEA, a produción leiteira mantense astra os 12 gra
dos baixo cero, aínda que a partir dos catro grados sobre cero 
aumenta o consumo de forraxes pra contrarrestala diferencia 
de temperatura, pero non baixa a produción. 

Cando a alimentación, a. sanidade e o manexo que se fai co 
gado é correcto, éste responde ·independentemente das como
didades esaxeradas que con frecuencia se lles da. 

Estabulación 1 ibre pero con teito e xeito 

Xeralmente, "estabulación libre" non quer decir que o gado 
durma o ventimperio. A vaca neste sistema dispón dunha zona 
cuberta pra dormir chamada zona de cubículos, coa veritaxa de 
dispoñer de libertade pra efectuar movimentos distintos a aque
les que pode facer nun establo de vacas atadas, nos que o gado 
só pode estar dereito ou deitado. O sistema de establo libre 
aseméllase máis ás cortes nas que s~ albergaron as vacas moitos 
anos astra que non apareceron os establos para vacas atadas. 

lOue pezas compoñen un conxunto de estabulación 
libre? 

• Establo: cunha plaza para cada vaca,. 
• Silo: disposto de xeito que a vaca poda comer directamente 

A estabulación libreé máis s 

o ensilado. 
• . Sala de muxir: na que está a 

do das vacas. 
• Comedeiro: con un sistema 

mentras comen. 
• Fosa de purín: de construci 

permite almacenar o abono. 
• Patio de exercicio: onde o ga 



lo os homes quixeron aproveitar máis os productos que lles ofrecían os animais que 
nseguir meirandes P!oducións nos labradíos. 

1na e aforra cartas e traballo 

maquinaria disposta pró muxi-

que permite trabar .. as vacas 

:m xeralmente en terra e que 

lo pode estar cando lle peta. 

Ventaxas da estabulación libre 

Tres so.nas principais: 
a) De coste: resulta máis· barato que os establos normais para 

vacas presas. A grandes rasgos pódese presupostar por cabe
za aloxada o seguinte: as alo.xadas en establo (presas) entre 
60 - 70.000 ptas. por vaca; no sistema de estabulación libre 
entre 45 - 50.000 ptas. vaca (incluindo a construción da sala 
de muxir e leitería) 

b) De traballo: non cómpre limpar de cote. As vacas múxense 
con máis comodidade, rapidez e hixiene. Non hai que pren
der e desprenqer o gado cada vez que entran e saen do esta
blo. Unha soa persona pode atender arredor de 25 vacas. 

c} De sanidade: hai máis ventilación. Prodúcense menos coxei
ras. Nótanse millos as vacas cando están en celo. O muxido 
en estabulación libre é máis h_ixiénico e máis rápido unha 
soa persona pode muxir de 20 a 25 vacas nunha sala de ca
tro plazas en paralelo (con dous equipos de muxir) inver
tindo un tempo de unha hora. 

lCantas vacas hai que ter para un establo deste xeito? 

Para utilizar ó maximo as ventaxas deste tipo de establo 
cómpre trabalar con catorce vacas como mínimo que precisa
rán arredor de sete hectáreas de terreo. Pensando nos tempos 
que están a vir, sobre todo se se produce a entrada no Mercado 
Común, unha familia que quixera vivir únicamente da gandei-

. ría e cun nivel de vida "normal" debería pensar en traballar 
con vinte vacas. Para elas debría dispoñer dunha superficie en
tre 8 e 14 hectáreas, que variará, como é de supoñer segundo 
.sexa a calidade do terreo e o clima da· bfsbarra onde se atope a 
propiedad e. 

Manuel Ferreiro Vega 



O GRAN galego Antón Vilar Ponte, fµndador das lrmandades da fala e diputa
do en Cortes no tempo da Repúhliéa polo P3!tido galeguista de entón, retra

taba con este conto a fachada dos caciques e o carácter do paisano ó mesmo tem
po rebelde e sumiso. 

( O CASO E QUEDAR BEN ] 

Unha vez un cacique moi rico en terras e 
pró que traballaban moitos caseiros, man
dounos chamar, e despois de lles botar· un 
discurso con moitas filigranas contándolles o 
gran aprecio en q~e os tiña e outras come
nencias, espetoulles que lles suburía o arren
damento nunha cantidade importante. 

Despois de tal anuncio fíxose un silencio 
de morte. Os homes, descubertos, coa pucha 
na man, non ousaban abrir boca anqueo seu 
corazóh estalaba. Un deles a quen non lle 
aguantou o xenio a nova cacicada do "s~ño
rito" rompeu en protestas e insultos contra o 
home: 

-Vostede non tén alma, zúganos o sangue 
e o pan dos fillos, vostede é un mal nacido e 
un cabrón, 

Como era de supoñer o cacique non se 
deixou mollar diante dos seus caseiros e im
puxo a súa autoridade decindo: 

- lComo ~ice? A usted lo voy a echár·yo 
de mis tierras si ahora mismo no se disculpa 

Y. pide perdón por su comportamiento into
lerable. 

Produciuse outro silencio de morte. Sen
tíase o alentar da xente. 

O paisano que se encarara ó cacique, non 
quería rebaixarse cheo como estaba xa de 
aguantar, e convencido de que non dixera 
mais que a pura verdade. Pero axiña pensou . 
no pan dos filias, na muller, nos vellos que 
tiña na casa, e comprenoeu que unha vez máis 
tería que agachar a orella coma os seus com
pañeiros. 

E, despaciño, foi saindo do seu sitio, qui
tou a boina, e, con xesto humildado, ache .. 
gouse ó cacique e faloulle á orella baixiño 
sen que ninguén mais sentise o que decía: 

-Vostede non tén alma, zúganos o sangue 
e o pan dos fil los, vostede é un mal nacido e 
un cabrón. 

Daquela, o cacique con cara risoña dixo 
en voz alta pra que todos o sentisen: 
· -Ah bueno, eso es otra cosa! 



AS llOS!J5 CETR/JS 
"OS CHAMADOS SECULOS ESCUROS~ 

(SS. XVI, XVII, XVID) 

"Haberá quince días, un cura galego díxome que, confesando a unha· galega, 
esta díxolle que se confesara antes cun castelán, pero que non cría que fose con
fesión, porque níñ o castelán entend~u á galega, nin esta ó castelán. 

O verbo TREBELLAR, en galego, sempre significa "nas partes baixas", e 
dista cen leguas do honesto verbo TRABALLAR ... E á penitente que confesara 
que TREBELLARA tantas veces, decíalle que en días festivos só podía trebellar 
unha hora, pero nos días soltos podía trebellar des.de a mañá á noite". 

(FREI MARTIN SARMIENTO, (1.659-1.772). 
Este texto dun frade do século XVIII, natural de Villafranca do Bierzo onde o galego se

gue aínda vivo, vén a resumir o progresivo abandono do galego por parte das clases dominantes 
-a Igrexa entre elas- ó longo de máI"s de cincocentos anos, despois daquel esplendor da nosa li-
teratura ~ó pola Edade Media. · 

As causas principais que motivaron este abandono foron: 

AS 

LE 

TRAS 

A) 

B) 

C) 

A partir dos Reís Católicos tódolos poderes exércenos en Galicia xentes 
chegadas de f 6ra, e nin siquera tivemos dereito a voto nas Cortes do Es
tado desde 1.476 a 1.622. 
A nobreza e o alto clero, ó non seren galegos, non s6 non se preocupan 
de aprender a nosa lingua, senón que o mesmo a desprecian, tratando 6s 
seus falantes de "brutos" e "analfabetos". · 
Os ricos que aquí quedaran invirten os cartos en comprar terras e anen
dalas logo, sin crear industrias. (Todos ternos ouvido da chamada ~'t:e
dención dos foros"). lsto foi o que sumiu ós nosos labregos na miseria, 
coque non terán outro remedio que calar ou emigrar forzosamente. 
Así pois, desde o século XVI, a emigración galega foi masiva. E, como 
todo emigrante, os galegos víanse na obriga de traballaren nos oficios 
máis baixos. Daí que se empece a xeneralizar un certo desprecio hacia 
ós galegos, que aínda pervive hoxe nalgúns ambientes. 
En consecuencia é comprensible que comenzara a medrar un complexo 
de inf erioddade e unha idea, aínda non perdida hoxe, de que falar gale
go era falar mal. E máis: de que o galego era unha corrupción do caste
lán; isto é, un dialecto. 

Pese a elo, a inmensa maioría da poboación seguiu falando en galego, gracias ó que pervi
viu atá ós nosos días. 

E anque non houbera literatura culta, qu_edaron mostras dunha denominada literatura po
pular, que a tradición oral se encarregou de transmitir. AsI, cómpre destacar a gran difusión dos 
VILANCICOS, (gozan de gran tradición, entre outras, os cantados nas catedrais de Santiago e 
Mondoñedo); AS CANTIGAS DE TRABALLO (de sega, de arrieiro, de vendima, etc.), AS 
CANTIGAS DE CEGO, AS MAIAS, ANTROIDOS, etc. 

Tamén quedaron algúns exemplos de literatura (poesía) culta, así como algunb.a pequena 
peza teatral. Se ben sería a partir so século XVIII cando algúns ilustrados galegos empezaron a 
preocuparse pola nosa lingua. Yede unha mostra daqueles vilancicos, anónimos, cantados aló 

olo XVIII, na catedral de Santiago. 

A NOSA ALBORADA 
NA GAITA TOQUEMOS 
POIS QUE NESTE ALPENDRE 
NOSO SEÑOR VEMOS. 
N ACEU PARA ABRIRNOS 
AS PORTAS DO CEO; 
XA VEN ..._ENDEBEN; 
O NOSO KEMEDIO. 

¡VINDE VELO TODOS! 
JRAPACE~,_ ERGUEIVOS! 
VINDE,·VI.NDE AXIÑA; 
VINDE; VINDE LEDOS; 
VINDE, VINDE AXI&A; 
VINDE A VELO. 



C4NfAfl:JRJNEC:lJ 
lf::=~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;::::; 
u u u u 
~~ Mineiros de Santa Comba Europa tamén se move ~~ 
22 trabal/adores galegos non quer na casa misís ll 
~~ O lrimego arrima o lombo non quere saber de bombas ~~ 
ll d_avos razón nese preito. quere a paz e non fusís. u 
n u 
~~ Xa que arrincades da terra Manifestacións a eito ~~ 
~~ o estaño e volfrán preciosos en CompenhrJgue e Berlín ~~ 
ll queimando al/ as vosas vidas os verdes ecoloxistas ll 
ll que paguen ben non é ocioso. conseguirán o seu fin. l~ 
ll ll u u 
li Os de Vulcano e Ascón Pro noso idioma boas novas: U 
~~ loitando con moito xeito a radio "nacional" mete ~~ 
ll reclaman que o Estado axude mais galego nas suas ondas ll 
~~ a termar do seu dereito. astro co futbol se astreve. ~~ 
u u u u u u 
u " ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d 

/\ l!'AL/\ ~u-CA 
,J:le E:Jj B1 p. teI.;n 

coitado máis dunha vez a pa- outros queren meterse no 
labra "televexo" por televisor. "rubidoiro" por mor de subi
Hai quen pensa que se é máis ren ós diversos andares deses 
galega polo feito de se difo- edificios altísimos que se cha
renciar do castelán. Pero tó- man rañaceos, en troques de 
dalas linguas modernas tive- se meteren, como Deus e mai
ron que crear unha nova pa- la gramática mandan, nun as
labra para ese fenómeno téc- censor, porque rubir non sig
nico moderno e para elo bota- nifica subir se non agatuñar 
ron man dunha palabra grega ou agavear; así hai un paxaro 
"tele", que significa lonxe, e chamado rubidoiro e unha le
doutra latina "visio" que en gume rubidoira. E aínda con
·galego dá visión. Non hai máis tan dun moi docto profesor 
televisión cá que se ve. catedrático que lles fala ós 

Esa teima ou manía por seus alumnos das "leiras mag
galeguizar sen tino leva a al- néticas" no canto de campos 
gúns a falar polo "aramio" magnéticos, como se andase a 
cando os demais falamos polo mallar electrónicamente. 
teléfono, que o aramio o gar- Con todo, hai creacións 

;EDITA: "Asociación IRIMIA" 

p áis respe
tables e teñen o seu aquel: ó 
que axuda ó crego na igrexa e 
porque anda entre os santos, 
a xente chámalle sancristán 
( orixinariamente do latín "sa
crum" e non "sanctum ") e ó 
que anda polo mundo vagan
do -latín "vagabundus"
dinlle vagamundo, e cando al
guén se atopa á intemperie 
transforman esa extraña pala
bra en ventimperio, deixando 
así ó cliente ó imperio do 
vento, como quen di co cú ó 
aire. Recoñezamos que estas 
palabras teñen o seu engado 
coma creacións populares e 

· non eses barbarismos de tele
vexos, aramios e rubidoiros. 
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