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APRENDER A BERRAR 

O pasado día 29 tívose en Gali
cia, como xa se sabe, a folga xeral, 
empuxada especialmente polos 
sindicatos obreiros CC.00. e INTG 
pero á que tamén se sumou algún 
sindicato labrego, como por exem
plo CC.LL. especialmente en Lugo. 
O resultado desa folga xeral foi 
variado, segundo xa recolleron os 
medios normais .de comunica
ción. Pero agora non queremos fa-
fur diso. · · 

O que queremos recoller é a ca
tiva resonancia que ten todo o que 
se pareza a folga ou manifestación 
entre os labregos da ,n·osa Ter.roa, 
por medo, por ansia polo traballo, 
por considerala cousa de xente pre
guiceira e amiga de toleadas, polo 
que sexa. 

Sen embargo, os la bregos ben 
vemos que calquera grupo sociaJ 
pro testa e fai folga e sae á rúa can
do se ve perxudicado nos seus de
reitos: médicos, mestres, adminis
trativos. E, se eses teñen razón pa
ra protestar, ¡que (aremos nós! 
Por calquera lado que collamo-la 
nosa vida ternos unha razón seria 
para a protesta. 

Estamos nunha democracia in
xusta na que se atende primeira
mente a quen máis poder ten, logo 
a quen máis berra e protesta, e des
pois, se queda algo, é para os cala
diños. Por iso sería ben que os la
bregos fósemos aprendendo a b,e
rrar. Porque o que non berra ... non 
mama. 

A PUBLICIDADE NAVIDERA XA ES-
TA A TOPE. Mentres segue facendo das 
súm, lembrámonos que a pesares de crlse, 
no Nadal do 83 gastáronse en España máls 
de 60 mill6ns de pesetas: ;xoguet.es, cham
pán, turrón, regalos de empresa. Toda unha 
fortuna pira esta éf,oca de vacas ·flacas. 

AS EMPRESAS, por exemplo, facendo 
honor da Clise subiron un coarenta ·por cen
to · os gastos dos que se chaman "regalos de 
empresa,. (uns. catorce mil millóns), e con 
isto xa se creaba algún posto · de traballo. 
Son ~tidades que ofenden. 

CINCO BOTELLAS DE CHAMPAN e 
viños espumosos botaron polo aire o medo 
a tempos peores no Nadal 83. lsto onde se 
puido; porque en moitas . casas brindarían 
polo ano novo só cas gañas de t.empos me
llares. Total que no Nadal pasado gastouse 
nestas bebidas 'º coarenta par cento de todo 
o ano. 

OS PRrVILEXIADOS nesta carreira de 
gastos superfluos (uns oltocentos mil espa
ñoles), deixaron no seu turismo navideño 
trintacinco · mil mlllóns de pesetas, o que 
puido alixerar o paro nas estacións de neve e 
nas costas. Na estación de Manzaneda en 
Ourense só por alquilar unha habitación pa
ra set.e durant.e est.e mes, hai que deixar 
duascentas trinta e catro mil pesetas. 

DOUSCENTOS MIL ESPA~OLES ME
NOS que no sesenta e seis naceron nest.e 
ano, o que fai disminuir a compra de xogue
t.es... Pénsase que no ano dous mil haberá 
unha pobóación de coarenta mlllóns de es
pañoles, ou $eXa que non medralíamos máis 
até alá, que dous millóns... · 

UN NOME: XULIO CAMBRA, que na
ceu un dezaseis de Nadal fai agora cen anos. 
Este escritor foi un humorista galego nacido 
en Vilanova de Arousa, e faría mil filigranas 
para deixarnos craro que non estamos ben 
do miolo ·cando nos subimos á parra nestas 
festas. 



EU SON. A VOZ DO QUE. BlllUIA 

Deus berra, 
eu son a súa voz. 

Deus preguntq polo seu· /rmáil~
e eu son a súa voz. 

Deus convoca .a folgo /guo//tarla, 
e eu son a súa voz. 

_ Deus chama á plegarla, 
e eu son a súa voz. 

Deus denuncia ó pals polos parados 
. ' 

e eu son a súa voz. 

Deus protesta no rosmar Jabrego, 
e eu son a súa voz. 

Deus canta á luz de cada d(a, 
e eu son a súa voz. 

Domingo ten:eiro 
de Advento 

O TESTEMURODE XOAN BATISTA 

· . Houho, UDl home. eniadoi por Deus: Xoán era 
n o - nome. Este ftU como testigo, para dar teste-

. mufio da luz, para que todos cresen por el.· Non 
era el a luz, senón que -veu pan dar testemuft.o da 
luz. E este é o testemuft.o de Xoán cando os· xu
deU8 lle mandaron de Xenualén sacerdotes e levi
tas onda el para lle preguntar: 

-¡Ti quen es? · 
El declarou e non negou. Declarou: 
- Eu non son o Cristo. 
Preguntáronlle: 
- Entón, ¡quen. es ti: .es Elías? 
Contestou: Non son. 
- ¡E-lo profeta? 
Responden: Non. 
Dixéronlle entón: 
·- ¡ Quen es? Para que lle poidamos dar unha 

resposta ós que nos enviaron. ¿Que dis de ti mes
mo? 

El dicía: Eu son a voz do que clama no deser
to, endereitade o camifio do Sefior (como escribi
ra o profeta lsaías). 

Algúns dos enviados eran fariseos, e preguntá
ronlle: -Entón, ¿por que batizas, se non es ti o 
Cristo, nin Elías, nin o profeta? 

Xoán resrndeulles: :__ Eu batizo con auga; 
mais entre vos está quen vós non cofiecedes, o 
que ·ven detrás de min, de quen eu non son mere
cente de lle desata-la correa da súa sandalia. 

Todo esto pasou en Betania, pola outra ban
da do Xordán, onde estaba Xoán batizando. 

(Xoán 1, 6-8.19-28) 

Deus pregoa o amor de cada no/te, 
e eu son a súa voz. 

Deus celebra o avance das clases ba/xas, 
e eu son a súa voz. 

Deus cala, 
e eu son o seu silencio. 



ti:=t=IA iC 
1 Xorno~os de Fo 

EN LAGOA 
O longo de todo o mes de Novembro celebráronse en Lagoa, Pas1 

pación de técnicos en gandería e agricultura, veterinaria, sanidade e edu 
realmente notable~ de 100 a 150, o , 

¿Como naceron? 
A organización destas xornadas correu a car

go dun pequeno grupo de vecifios desta e dou
tras parroquias próximas (Ubeda e Xernil), co 
seu párroco ó frente. Desenroláronse ó longo do 
mes a un ritmo de ·dúas por semana, de oito a 
once da noite, no local parroquial. O artella
mento de cada unha era moi sinxelo: unha pe
quena charla de tres cuartos de hora ou máis, e 
logo un diálogo-debate entre os asistentes, que 
en ocasións chegou a se-lo máis enriquecedor da 
xornada .. 

Desde IRIMIA animamos a multiplicar este 
tipo de experiencias, sempre fructíféras porque 
informan e forman desde a acción. Os veciños 
da parroquia e do concello xúntanse e debaten · 
os seus problemas de cada día. Tampouco resul
tan dificeis de organizar, pois hai técnicos nas 
diversas ramas que aceptan gostosos propostas 
deste tipo. 

A producción do leite na ganderia galega 
Poi o tema co que se inauguraron as xorna

das, 'posto que era de gran interés para os veci
fios da bisbarra, eminentemente leiteira. A char
la correu a cargo do enxefíeiro técnico agrícola 
Eloi Villada. Comenzou dando datos coma es
tes: en Galicia hai 136.000 explotacións leitei
ras con 575.000 vacas de leite; que vefien dan
do unha producción anual de 1.500 millóns de 
litros de leite. O que significa unha porcentaxe 
de 2.500 l. deleite por vaca e. ano, media bahca 
con relación ós 3.500 l. de media española, e 
moito menos que os 4.500 l. de media na CEE. 
Con ela teremos pronto que competir en con~ 
cións de inferioridade. . · 

Abondou na necesidade de alimenta-las va
cas con herba, máis que con pienso, a fin de aca
dar niveis de competividade. Para iso cómpre 
mellorar a~ praderías, os sistemas de ensilado,et 

Enfermedades do gando vacuno 

Tema da segunda xc 
nada María Teresa F e1 
súa exposkión na tube1 
mi tes. 

A tuberculose é un 
ciadamente moi corrent 
o seu contaxio realízast 
ces e alimentos contan 
respiración que contan 
bruce/ose produce abo: 
triz, etc. As perdas po 
cuantiosas (baixa proc 
cómpre sanea-las expl< 
tas e queima-las reses me 

A mamites ocasio1 
no leite e mesmo fain 
da fundamentalmente 

O cooperativismo 
gandeira 
Correu a cargo do 

Fernández Oca. Comern 
pios que rixen o coope1 
crá tica ("cada soeio un 
interés limitado e pact< 
mo as cooperativas teñ 
de partida a solución a 
non poden ir adiante si 
ción cooperativista entrE 

O campo galego an t« 
mercado .común 
Xornada que aca 

animada por un vello ce 
enxeñeiro -agrónomo E 
tes coñecen ampliamen1 
tema polas. ·nosas páxina 

A medicina no agro 
O Dr. Paulino Pér' 

tundainente por unha s 
e competente, en cont 



xrsn;:-
1rmoción Popu or =--
~ PASTORIZA 
toriza, (Lugo) unhas XORNADAS DE FORMACION POPULAR coa part-
1cación. A asistencia de. xente da parroq~ia e de parroquias limítrofes. foi 
que animou o traballo das xornadas. 

)mada a cargo da veteri
rnándéz, que centrou a 
rcu~ose, brucelose é ma-

tha enfermedade desgra
te . no gando da bis barra; 
e polo leite, ouriños, fe
ninados, así como pola . 
nina todo o establo. A 
lftos, infeccións de ma-. 
>r esta enfermedade son 
facción, · abortos, etc.); 
otacións, vacuna-las xa
:>itas. 
na baixos rendimentos 
10 perderse; é ocasiona-
pola falla de hixiene. 
e a comercialización 

perito agrícola Antonio 
zou precisando os princi
rativismo: xestión demo-
1 voto"), capital social e 
ado. E fogo destacou co
íen que ter como punto 
t problemas concretos, e 
.en un traballo de forma
e os socios. 
e o ingreso no 

tdou gran expectación 
olaborador de IRIMIA, o 
mseo Miguélez; os lecto
te a súa opinión sobre do 
lS. 

·ez-Mendaña a pos to u ro
:anidade pública, gratuita 
tra do exercicio privado, 

que normalmente vai en detrimento da sanidadé 
· pública. Precisou que a saúde era non só non ter 
· enfermedades, senon ''un estado de b.enestar fí
. sico, mental e social". P_olo que insistiu na nece-

sidade dunha medicina preventiva, cara ó que 
afirmou que a maior parte da clase médica non 

· comparte estes plantexamentos. 
Respecto do "Plan Sanitario · de Galicia" ela

. borado pola Xunta, dixo que non tiña pés nin 
cabeza, por facerse enriba do mapa, e non desde 
diagnósticos de saúde da poboación. 

A educación dos nosos nenos 
Correu a cargo de Ana Vila. Tras sinalar os 

atrancos que ocasionan o subdesenrolo da edu
cación no noso país (medios cativos, malos pro
gramas e libros de texto, mestres individualistas 
e desclasados, idioma alleo, ... ) afirmou que as 
alternativas tiñan que vir de maneira colectiva a 
traveso de "consellos escolares" efectivos e "es
colas de veciños". Abogand.o por unha educa
ción persoalizadora e liberadora que xenere per
soas solidarias. 

Unha ollada á historia de Galicia 
Fermosa xornada animada polo noso gran 

poeta Ma·nuel María, quen foi facendo un reco
rrido pola Historia de Galicia, desde os nosos 
máis remotos devanceiros (un póbo. chamado 
os "oestrinios" ata o nacionalismo galego nos 
nosos días. Pasando polo labor dos celtas, os 
romanos e os suevos, ós que tanto lles debe o 
noso pobo; todo o labor de Xelmiiez, a revolu
ción dos lrmandiños, as revolucións rexiona
listas do século pasado e o . Rexurdimento. 

Non nos queda espacio para falar da xorna.:. 
da de clausura, que houbo que facer na igrexa 
pola gran afluencia de xente, e que xirou arre-· 
dor dunha táboa redonda onde foron saíndo os 
problemas da bistlarra e albiscándose camiños 
de solución. 



tARBAllO DE CERNA DURA 
¿ Védelo ben dereitiño 
a este trasno rebuldeiro, 
facendo xogos de mans 
con mañas de meigo arteiro? 

Dende esta páxina leda 
fixovos moitos. visitas, 
acompañouvos tres anos 
enchendo a cara de risas. 

Pois, ¡zas!, na recta da Ch.aira 
- !tractorista despistado!
deixou clavi'cula rota 
e a pelvis en mal estado. 

Disculpade, logo, amigos, 
unha ausencia malfadtida. 
Esperemos sexa curta 
e estea de humor preñada. 

¡Non hai mal que ben non traia, 
sábecho ben o Oirballo: 
un crego labrego entende 
de traba/los e traba/lo! 

Así que novo enderezo, 
novo recuncho de humor: 
na Residencia de Lugo, 
na trescentos trinta e dous. 



OXOGO DOS NENOS (/) 

¿Que pensan os maiores dos xogo 
dosnenos? 

¿Como tratan os adultos ós nen os 
cando estes están a xogar? 

"Non fan máis ca xogar". "Só pen
san en enredar,,... Son algúns dos co
men tarios que os adultos fan a cerca 
do xogo dos nenos. 

Efectivamente, os nenos sans, se' os 
deixamos, gastan tódalas súas forzas 
en xogar. Entendendo por xogar non 
só os xogos colectivos e de regras, co
ma o futbol, o escondite ou _policías 
e ladro ns, ... senón todo o que eles fan 
sen obriga, polo simple gusto e disfru
te de facelo, como . xogar ás mamás, 
ás tendas, a pintar, a ler libros que 
non son de texto, ... 

A inutilidade do útil 
Os adultos, condicionados porque 

a nós non nos permitirori disfrutar su
. ficientemente do xogo, prohibímonos 
a nós mesmos enredar, gozar de cou
sas agradables. 

Por outra parte,. sabedores, como 
somos, do traballo' que custa abrirse 
camiño na vida, ternos présa porque 
os nosos nenos se esforce1 en apren
der cousas útiles e empecen xa a "pre
parar oposicións" (é un dicir), ou a 
traballar para termos máis cartos. 

Sen ir contra a necesidade de que 
os nenos aprendan moitas cousas ou 
cooperen nos traballos da casa, hai 
que dicir que de nada vale saber moi
to se un non · ten seguridade en si mes
mo, se se pon nervoso por · nada, ... 
De pouco vale ter moitos cartos se un 
non sabe disfrutar das cousas que ten. 

V ailles nelo a vida 

Os nenos, xogando, disfrutan, pa
sano ben. ¿En nome de que llo pode
mos negar? Pero, ademais, no xogo, 
liberan tensións e frutracións da súa 
vida. E xogando aprenden a convivir 
cos seus iguais, a gañar e a perder, ·a 
negociar, a ceder ou a facer vale-los 

seus dereitos. Xogando experimenta: 
nos xogos coa auga, cos papaventos, 
cos globos,... Xogando discurren e 
imaxinan. 

En fin, que o xogo lles . permite 
chegar a ser máis' felices e inteli
xentes. 

Lois FERRADAS 
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~~ Vintenove de novembro Certo que proba de forza " 1~ 
ss con íolga en toda Galicia: évos unha xeral folga, ~1 
~~ se hai que reconverter, pero haivos que cavilar ss 
~~ que o fagan con xusticia. en todo o que lle colga. ~~ 
~ Porque aquí mexan por nós Porque máis forza e abuso .- i~ 
1~ e inda hai que dicir que chove; ten o poder e o diñeiro; ~~. 
ss desde Madrid sempre con tan a folga é só un recurso ~~ 
~ con que aquf ninguén se move. que lle queda 6 obreiro. ~ 
~ Xente que critica a folga Cómpre sermos solidarios, ss t porque se pecha por medo; non facer de·puriitanos. ~ 
~ ¿non porán este reparo ¿Nós non estamos no paco? S' t sen pensalo, un pouco cedo? rPois sexarra.os máis. huma.nos! ~; 
s.s (~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J 

A FUNCION DO "H" 

Debeu se-lo demo maior o que nos 
flxo comete-lo erro de goñermos, no 
número 160, a palabra 'urnas electo
rais" con H. Tróuxonos esto á memo
ria o que lle dicía un neno a outro 
cando lle aprendía a ler: "este é o ha
che, pero non funcionaº. Se así é, 
¿por que está aí seica de adorno ou 
cousa sem ellan te? 

Exactamente, por razóns etimoló
xicas. Por exemplo, o adverbio de lu
gar aí (contraposto a aquí) ben segu
ro que extrañou a alguén, afeitos co
mo estamos a velo escrito co hache 
intercalado, como sucede no castelán. 
Agora ben, na súa etlmoloxía latina 
non hai tal hache. En galego, coma en 
portugués, escríbese a{. 

Pero ¡coidadiño!, porqu.e a Norma
tiva ofic,lal galega tam~ouco segue 6 

pe da letra as normas do portugués, e ' 
así hai palabras coma coherente, pro
hibido, e outras polo estilo, nas que o 
galego conserva o H orixinal. 

. Aínda hai algúns que ven extraño 
que os galegas escribamos óso e ovo 
sen o hache . . E preguntan por que. 
Esa pregunta haberá que llela facer ós 
casteláns, a ver por que lles poñen 
eles o H ("hueso, huevoº), cando en 
latín n·on o levan. 

Claro que tamén o galego ten as 
súas incoherencias, por~ue se digo 
"ata a próxima semana ' estou eli 
minando o H orixinal árabe de "hát
taº. Deica a próxima semana, logo. 
Seguiremos co H qué non fUnciona. 
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