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ORGANIZACION VECINAL 

AS SOCIEDADES DE SEGUROS MUTUOS DA MARIÑA 



Témolo talado a miudo e haberá que vol
ver moitas máis veces~ Sen asociacións no 
campo o futuro é fosco. ·E talamos tanto de 
asociacións sindicais que sexan canle de pre
sión e negociación, como de Asociacións pa
ra producir e para comercializar os produ
tos. Sindicato e Cooperativa, cooperativa e 
sindicato, velahí dous importantes pilares 
do campo moderno que cómpre erguer ur
xentemente. A situación cada vez máis pe
nosa no campo · e a que parece xa posíbel, 
rápida e para Galicia PERNICIOSA entrada 
no Mercado Común, así o esixe. 

Desde a crise do petroleo comenzada no 
1973, sistemáticamente os produtos do 
campo galego reciben uns precios inferiores 
ós produtos doutra orixe e ós servicios. Vol
vede ler o Suplemento de IRIMIA "Ouen 
paga a crise?" que incluimos no número 118. 
Este ano non son distintas as cousas, pois 
mentres o tope que impuxo o ministerio pa
ra a suba dos precios agrarios é do 6,5 por 
cento o dos precios a comprar polo campo 
(carburante, minerais, maquinaria, etc.) é 
do 11,5 por cento: A lista dos números se
ría longa; ahonde recordar que a Segurida~ 
de Social Agraria subeu un 40,47 por cento, 
mentres ás grandes industrias e servicios se 
lles reducirá as súas cotizacións. Esta suba 
afectará a todo o campo galego: tanto ó que 
traballa con sistemas de produción tradicio
nal como o modernizado. A este afectaralle 
fortemente a suba do dólar: en gran parte 
debida a ela, a soxa e o millo (bases princi
pais para os pensos do gado) subiron no ano 
1983 máis do 20 por cento. 

Xunto a estás circunstancias a deficien
cia dos servicios, concentración parcelaria 
que non se fai, camiños ruis, pésima luz, 
cretos caros, claman no campo galego por 
un urxente incremento do asociacionismo. 
Unirse ou perderse, parece ser a escolla. 

LUIS SEOANE nacéu na emigrac1on 
de Bos Aires ( 1910), onde se exiliaría 
despois da Guerra Civil ... De vol ta a 
Coruña morréu un cinco de abril do 
79. Luís Seoane fóino todo: pintor. 
poeta, debuxante, ensaista. De mozo ' 
siguéu os pasos dou tro pintor gal ego, 
Carlos Maside, e xa maior traballóu 
con Isaa·c Díaz Pard9, alma de Sarga
delos e O Castro. 

O DIA DA ARTE GALEGA vaí cele
brarse de agora en <liante tódolos cin
co de abril, cabodano da morte de 
Seoane. A Coruña que xa conta co 
único Teatro que representa diaria
mente obras en galego e que leva o 
seu nome, está empeñada en contar 
axiña co seu Museo, e conseguir moi
tas das súas obras actualmente en Ar
xentina. 

De "NEN OS MAR TIRES" está che o 
o chan do Iran. A historia deste paíS 
está pasando pola morte de nenos e 
mozos. Son miles deles os que morre
ran nas revoltas contra o Shá, ou con
tra Irak e outros descansan nas tum
bas dos "corrompidos na terra'' que 
non pensan o mesmo que o Iman Jo
meini. Nos últimos tres anos e medio 
de guerra contra Irak millares de ne
nos morreron no frente. 

A VIDA DE TERESA DE XESUS a-
. traveso da TV, nas películas do luns 
pola noite, é unha lección de histo
ria, relixión e bon xeito de facer te
levisión. Fálanos semana tras semana 
de cómo os santos fanse aquí, deste 
barro e como un santo triste é un 
triste santo. 
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¿Quen me vende uns o/los vivos 
_ para esculcar ao redor, 

descubrindo en todas partes 
sinais do meu Señor? 

Domingo cuarto 

de Coresma 

CURACION DUN CEGO DE NACEMENTO 
¿Quen me da o/los despertos 
coa luz de cada amencer, 
pra ver e gozar coas cousas 
que neste día hei de ver? 

¿Quen me dará o/los limpos 
. que reflexen o que eu son, 

que o/len para as persoas 
con o/los de·admiración? 

¿Quen me dará o/los fondos 
pra me poder achegar 
ás fonduras de esperanza 
que a xente leva nas mans? 

¿Quen me dará o/los certos 
pra acertar a descubrir 
a cara de Deus nos pobres 
nos máis cansos de sufrir? 

¿Quen me da o/los chorosos 
para chorar con door 
os erros da miña vida 
que me rouban a ilusión? 

¿Quen me dará o/los ledos 
pra me poder alegrar 
cos trunfos que o pobo acode 
cos froitos do seu /oitar? 

¿Quen me drá o/los listos 
para ver de distinguir 
quen lle leva o pan aos pobres 
quen /les afoga o porvir? 

¿Quen poñerá nos meus o/los, 
cansos de ver e esculcar, 
un acougo cada noite, 
un descansiño, non máis? 

Unha vez·, ao pasar Xesús, viu a un cego de 
nacemento. Entón preguntáronlle os seus discí
pulos: 

-Mestre, ¿quen pecou, para que nacera ce-
go: el ou os seus país? · 

Xesús respondeu: 
-Nin pecou el nin os seus país, senón que 

está cego para que se amostren nel as obras de 
Deus. Precisamos facer as obras do que me envi
ou mentres é día; está a chegar a noite, e entón 
ninguén pode traballar. Mentres eu estou no 
mundo son a luz do mundo. 

Dito esto, cuspiu na terra e fhco lama co 
cuspe, e untoulla polos ollos do cego, dici'ndo
lle: 

- Vaite lavar na piscina de Siloé (que quere 
dicir "enviado"). El foi, lavouse, e volveu con 
vista. Entón os viciños e os que antes o viran 
mendigar preguntaban: · · 

- ¿Non é este o que estaba sentado pedin-
do? 

Uns dician: "é o mesmo"; outros, "non, é 
un que se lle asemella", e el dicía: "son eu". En
tón preguntábanlle: 

. -Daquela, ¿como se che abriron os ollos? 
El respondeu: 
O home que se chama Xesús füco lama, un

toume. os ollos e díxome: "Vai a Siloé e lávate". 
Entón fun e, ao que me lavei, comencei a ver. 

Preguntátonlle: 
-¿Onde está ese? 
El contestou: 
-Non sei. 
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ORGANIZACIC 

Hai labregos que saben unirse e organizarse. Cando en consello de ministros do 16 de mru 
guesa xa levaban arredor de 100 anos asegurándose o gado uns veciños a outros con notable• 
tado subvenciona até o 60 por cen das pólizas, cando o capital asegurado é menor de dous milM 

AS SOCIEDADES DE 

A MUTUA GANDEIRA DE SAN XUSTO DE 
CABARCOS 

' 'A nosa mutua de seguros - dinos don Antonio 
Sante, sacretario da mesma - empezou antes do 
século. Cando a república, estaba inscrita e legalizada 
como Mutua Republicana de Seguros Mutuos etc. de . ' . ' manerra que o vrr a guerra civil, quedou paralizada 
por chamarse republicana.· Incluso co medo queimá
ronse os libros e os papéis. Botou uns anos sen funcio
nar até que resucitou en marzo de 1957 e até hoxe". 

Agora son 87 de dúas parroquias distintas (San 
Xusto e San Xulián de Ca barcos). Naturalmente neste 
tempo ten habido baixas tamén. Nalgunha ocasión 
houbo asociados de tres concellos distintos: Barreiros, 
Lorenzana e Trabada. Nos estatutos da sociedade 
prevese que a Sociedade dure en canto perseveren 15 
socios, número considerado mínimo para que o 
seguro mutuo resulte eficaz. 

Don Antonio Sante é un labrador xa xubilado que 
desde case a reorganización da mutua exerce o sinxelo 
pero laborioso cargo de secretario senda xaora socio 
da .mesma. Dinos que sabe doutr~s mu~as nas 

1

parro
qmas de Masma, Lorenzana, Celeiro de Mariñaos 
Benquerencia, San Miguel, San Cosme, A Devesa. El: 
acompañado polo seu sobriño, é quen nos informa 
con moitísima ama bilidade do funcionamento da de 
Ca barcos. 

UN PARA TODOS E TODOS PARA UN 

Como os tres mosqueteros de Dartañán na Mutua 
de Cabarcos funcionan simplemente por solidaridade 
organizada. Non teñen máis cota fixa que unha 
pequena cantidade de entrada para gastos de secreta
ría. Os socios de Cabarcos pagan semente cando 
algún dos asociados ten algunha perda e fano en 

-
proporción ao capital ase~ 
dunha sociedade de seguros 
uns a outros. 

O seguro cobre o risc' 
sinistro (perda do leite, 
outros) que, previo informe 
desfacerse da vaca a precio . 

En caso de marte a soc 
valor asegurado que normali 
cento do seu valor real. E 
sinistro a bónase a diferencia 
matadeiro e a tasación qu 
seguro cobre tamén os gas 
reas e axudas a partos, pero 
asistencia veterinaria por enf 

A ORGANIZACION 

O socio da Mutua ten 
gado, que deberá obter e 
sanidade: polo de agora a M 
tu berculose. 

O c onxunto do valor das 
do. Este capital é tasado po 
efecto que cada dous ano 
socios. Para os 87 socios 
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.rzo de 1983 o goberno español botaba a andar o seguro integral do gado vacuno, na mariña lu
éxito. A oferta dos veciños é millor que a das compañías de seguros, aínda contando que o Es
Sns de pesetas. Por iso continúan despois da oferta estatal . 

;¡urado. Por iso se trata 
mutuos: aseguran o gado 

!O de morte ou calquera 
coxeira, enfermedade e 

! do veterinario, o brigue a 
inferior 6 da súa tasación. 
ciedade abona o total do 
mente ven sendo o 80 por 
~n caso de sacrificio por 
:t entre o precio obtido en 
le a Sociedade fixera. O 
>tos veterinarios de cesa
' non os de farmacia ou de 
fermedade. 

que asegurar todo o seu 
!ertificado veterinario de 
utua só esixe o control da 

s vacas é o capital asegura
>los vocais nomeados a ese 
)S se escollen dentre os 
de Ca barcos hai uns 14 

SEL UROS MUTUOS DA MARIÑA LUCENSE 

vocais que exercen tamén de delegados nos seus 
barrios. O valor da vaca xa dixemos que se calcula 
sempre á baixa quízais para que o seguro non alente a 
nugalla ou o abandono. 

Como o valor dunha vaca pode variar en pouco 
tempo, cada tres meses actualizan as tasacións dp 
gado, labor que acostuman facer nunha mañá. O 
declararse preñada unha vaca súbeselle o 15 por cento 
do valor, e ó parir báixaselle un 20 por cento, consi
derando que parte do valor da vaca vai no xato . 
Na tasación do gado non acostuma a haber problema; 
cóntase coa opinión do propietario e sempre hai 
acordo. Canto máis tasada sexa máis cobra en caso de 
perda, pero tamén máis cotiza, pois xa dixemos que, 
caso de siniStro, faise reparto propórcional ó capital 
asegurado. 

A función do vocal é importante. Escóllese para 
cada lugar un, que é o encargado de comunicar á 
secretaría as variacións que se van producindo no 
gado: se é baixa por venta, se é enferma, se houbo 
parto, se é preñada ou calquera outra circunstancia. 

OS XATOS 

Un xato 6 nacer tásase en 10.000 pts se é cuberto 
de pelo, 7.000 se a cubrición de pelaxe é parcial e 
5.000 se nace sen pelo (caso do aborto). 

A partir dos 10 días de vida, cada xato terá o 
valor da tasación que se lle faga en caso de sinistro. Os 
cuxos non pagan até os 8 meses: durante ese tempo 
ampáraos o seguro da nai. 

Quizaves algún lector se interese por algún aspec
to máis concreto do funciona.mento da Mutua, que 
canta cuns detalladísimos estatutos, actualizados, 
según vai comprindo , pela Asamblea Xeral. Que 
probe a visitar ou escribir 6 seu secretario Antonio 
Sante Fernández, San Xusto de Ca.barcos, Barreiros 
(L ugo) que tan acolledor estivo con IRIMIA. 



NltllNOR 
.,.,..... 

Oúnico afiadof, de 1i5Ji 
verdade, que teño coñe- ,_....~l\lf1 
cid o foi Nicanor. Viña 
polas portas das casas 
pédindo traballo: arran
xaba os paraugas, poñía 
remendos de lata nas 
potas, . afiaba coitelos, 
machadas, serras e ti
xeiras, As veces,_ traba
llaba namáis que por 
unha cunea de caldo. 

A mín engaiolábame 
aquel asu bío tan seu 
que semellaba unha du
cia de xílgaros. 

Pero Nicanor embo
rrachábase decote. Pa
tacón que tiña, patacón 
que gastaba en ribeiro. 

Aparecéu unha mañán, nunha corredoira, ca cachola escachada nunha mo
rea de pedras. Disque caéu por mor da borrachera que levaba e morréu na xia
da da noite. 

Como non tiña familia, nin ninguén que mirara por el, fixéronlle un ente
rro de pobre entre todos os veciños. E agora xa ninguén se acorda del. !Total, 
namáis que era un afiador que andaba sempre como un pelexo! E como, da
quela, eu era unha nena ninguén reparou na pena que sentín por el. 

Fun medrando e coidéi que nunca roáis voltari'a a ouvir un asubío como o 
de Nicanor. Pero, ¿maxinádesvos? ¡Que ledicia na miña alma de nena cando 
escoito a Xesús de Nazaret! Mesmo parece que nas súas palabras asubían, 
roáis docemente que daquela, a ducia de xílgaros de Nicanor. - · 

OLGA 



·,·-TV: A HISTORIA INMEDIATA 

Os domingos ás dez da noite, na hora de máis 11••• 
audiencia, estannos dando na TV uns espacios adi- , 
cados a revisar criticamente os últimos anos da his- ~ 
toria de España, desde os tempos da República e a ' 
guerra civil ata os arranques da democracia. E xa 
houbo opinións de tódolos gustos. 

-¿Para que reabri-las feridas -din uns- de media 
- España contra da outra media, dunha guerra fratri-

cida, do recordo dos mortos ... ? ¿Para que recordar? 
¿Non é mellor esquencer xa dunha vez? 

- ¿Que hai de malo -responden os outros- en co
ñece-la verdade do que pasou, en descubrí-las falsi
ficacións históricas que nos contaron nos corenta 
anos de desinformación? ¿Non é mellor te-la valen
tía de asumi-la propia historia e abri-la parte oculta que ata agora estivo pechada 
para saber auen é quen de verdade? 

A cara oculta da lúa: Os primeiros astronautas picabálle-la curiosidade de sa
ber qué escondía a lúa na súa cara oculta, esa que nunca se nos amosa; era, segu
ramente, o degoiro do home por saber, pola verdade. Logo resultou que non ha
bía para tanto. Na nosa historia tamén hai unha cara oculta. Durante anos deúse:: 
nos só unha visión parcial, unha cara, a que conviña naquel momento. Agora po
demos tamén coñece-:la opinión dos outros. Impresiona ver e ofr, por poñer un e
xemplo, ó Campesino ou ó Líster expoñer serenamente as ideas polas que xoga
ron a vida. E paréceme que ese é o camiño san: non andar "a tiro limpo" senón a 
razóns eraras. E que, coma no caso da lúa, a cousa non é para escandalizarse: máis 
ben, ó contrario. , 

O guiñol da historia: Co tempo todo se sabe. E quen xulga, en definitiva, ós 
que manexan os bonecos neste guiñol do mundo. Así, no último espacio ( 4 fe
breiro) quedou craro que nin Franco foi "o centinela da paz do Occidente" -se 
por el fose entraríamos na guerra mundial-, nin o seu ministro Serrano Suñer era 
tan aliado dos alemáns, como se nos quixo facer crer. É un oportuno contrapeso 
que tenta equilibrar un pouco o poder dos que deciden o noso futuro : a historia 
vai xulgar irremediablemente a cadaquén. Aínda así, estremece pensar que mi
llóns de persoas poidan ter que morrer pola decisión dun insensato ... O control da 
hisoria non parece bastar. Velaí as ventaxas das decisións democráticas e a res
ponsabilidade dos votos. 

-Cando agora se descobre a trasfondo das decisións, non se pode evitar 
unha sensación de que somos monecos e outros manexan os fíos. Craro que Deus 
escribe dereito con carreiros tortos ... ~o misterio. 

Antón Miramontes 
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\\ España é moi mariñeira 
S\ \\ e moitos viven do peixe 
~~ aínda que a lei que hai do mar 
\S moi pouco espacio /les detxe. 
SS 

Pero mentres haxa leis, 
az'nda que sexan ben malas, 
non habe_rá máis rem-edio, 
polo menos, que atura/as. 

S\ 
SS 

-SS 
.SS 
·SS 

SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
SS 
\\ 
\\ 
\\ 

Con frecuencia, os mariñeiros 
do País Vasco ou Galicia 
pescan en "augas alleas ': 
porque as leis, son inxus ticia. 

Mais isto non xustifica 
que unha patrulla francesa 
ametralle a dous barcos 
ó ritmo da marsellesa. 

O mar é grande abondo, 
deberz'a ser de todos, 
repartindo a súa riqueza, 
pero non de malos modos. 

Az'nda estando indignados 
habemos de ter paciencia: 
is to non é un Dous de Maio, 
nin Guerra de Independencia. 

'I . ¡\ 

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

Afortunadament.e, :xa 
van dándonos as crónicas 
de fútbol, por televisión, 
na nosa lingua, aínda que 
con algúm erros. O outro 
día dixeron: "falta no 
área,,. Pois ben, évos a área 
e non hai que se trabucar 
co castelán, idioma no que 
"área" tamén é feminino, 
coma en gal ego, pero no 
que, por razóns de eufonía 
ou bo sonido e para evita
-la .cacofonía (mal sonido), 
poñen o artigo masculino 
"el,,, evitando así o hiato 

PENALTI LINGtfISTICO 

ou encontro de dúas vocais. 
En galego non sucede 

as( como nolo fará ver es
te párrafo: "Cando fun á 
aula na que se ensina a ar
te galega, foi como se me 
abrisen a arca da miña me
moria; sooume na alma al
go así coma unha arpa que 
estaba agachada no r~can
to das miñas lembranzas, 
e a ave dos meus soños vo
ou ata a luz dos meus olios 
mentres a auga das miñas 
bágoas escorregaba p ola 
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área das miñas meixelas ou 
fazulas". 

Supoño que este pá
rrafo tan requintado será 
algo así como unha falta 
na área do lirismo: un pe
nalti, case. Pero cometino 
para evitar que os galegas 
cometamos, co noso idio
ma, outra falta: fóra de 
xogo ("01sai'', din por a1) 
entrando na área do caste
lán, idioma veciño e- mes
mo irmán, benquerido por 
todos nós, pero diferente 
ó noso. 
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