
SEMANARIO DE CRENTES GALEGOS 

"Fillo e Señor da Terra" 

Unha vez máis, e xa é a octava, 

o día 14 de setembro deste ano 

1985 celebrarémo-/a~Romaxe de 

Crentes Galegos. Farémolo en 

Lobariz, pertiño do Ferro!, deita

dos contra o mar e coa terra, a 
nasa Terra, ós nasos pés. 

O lema deste ano é simple e 
fermoso: FILLO E SEÑOR DA 

TERRA. Fillo porque ne/a nace, 

porque ne/a vai medrando, por

que ne/a acouga no derradeiro 

sano. Señor, porque a domina 

sen asoballa/a, porque a trans

forma co seu trabal/o, porque non 

é escravo dela. 

E baixo este lema toda unha 

realidade galega, coa súa cruz e a 

súa gloria, co seu trabal/o, tal 

como ref/exa o seguinte comen

tario co que os organizadores di

rectos da Romaxe (xente de Fe

rro/ e arredores) quixeron 

corrienta-/o espírito deste día e 
desta· celebración: 

TRABALLO: 

CAMIÑO DE CRUZ, 

CAMIÑO DE ESPERANZA 

Desde o Castro, 

terra humedecida por primitivos 

suores de trabal/o, a/biscando na 

/onxanía, con o/los cheos de mar, 

a Vi/a onde o Trabal/o creou outro 

xeito de vivir. 
Continua na pax. 2 

11 Epoca 

1 mos facendo memoria: 

r ecobrando o ser galego 
• que esqueclmos. 

1 mos sementando pat!ia: 

man con man lnxertandoa 
• entre os veciños. 

1 mos facendo outra historia. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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Desde o Castro 

camiñaremos 

sentindo na pe/ o bíblico suor do trabal/o humano, 

que, entre suores de cruz e luz de esperanza, 

taínos SEÑORES 

da Nai- Terra 

que queremos coma FILLOS. 

Desde o Castro 

camiñaremos 

escoitando no ar a voz da orixe: 

DOMINARA-LA TERRA CO SUOR DA TUA FRENTE. 

Sentindo no náso carpo a terra 

encheremos de cantos o mar. 

Cantarémo-/o triunfo do suor: NOBRE SUOR 

VERTIDO. 

Berrarémo-la nasa Jaita 

contra quen fixo, 

co trabal/o, escravos: DURO SUOR ROUBADO. 

Cantaremos, agradecidos, 

tanto" trabal/o non cobrado 

que nos fixeron doado a vivir: 

trabal/o de nais xenerosas, 

de axudas entre veciños, 

de anónimos loitadores ... 

ESQUECIDO. 

Poñeremos no ar coa voz de todos 

TANTO 

o laio pala inxusticia desta sociedade 

SUOR 

productora de parados: A FORZA NAS MANS 

PECHADAS. 

No Pan e no Viña da Eucaristía 

xuntaremos no misterio da comunión humana 

o estarzo de todos para ter 

unha GALICIA 

un MUNDO en TERRA LIMPA ASENTADA, 

un pobo en paz 

acadando máis xusticia. 

Desde IRIMIA quedades invitados a participar 

nesta Romaxe, coa que poidamos renovar, unha vez 

máis, os vencel/os da nasa fe, da nasa taita e da nasa 

/edicia. ¡Non faltedes!. 

(Na contraportada t~des o programa do día e o 
camiño de acceso ó lugar da Romaxe desde Ferro/). 

FINOUSE SERAFIN GARCIA, O " SERA", como lle chamába
mos os amigos con agarimo. O 19 de agosto, á tardiña, deixou
nos, xa non voltaremos a escoitar a sua animada conversa, as 
veces na linguaxe universal dos animais. Finouse un galego, 
un -bon cristián e un bon irimego. O seu desexo de servicio 
levouno ata o extremo, pois donou todo o seu corpo para o 
servic io da medicina. Gracias Sera. 

O OITO DE SETEMBRO: quizais sexa a xornada con máis 
festas tradicionais da nosa terra: esas romaxes nas que se 
mestura a tradición e a recuperación actualizada do noso 
folklóre. Ademais do San Andrés de Teixido que "vai de morto 
o que non foi de vivo", moitos montes e mares festexan a 
Virxe. 

EN OURENSE: OS MILAGRES DO MONTE MEDO. Santua
rio recoñecido por todalas xentes de Ourense, sabor de todo 
na bisbarra de Maceda e Melgas, onde se asenta desde ahi 
séculas .. . Doe que as carballeiras doutros tempos fosen desa
parecendo, cubrindose por arbores non tan autóctonos e 
máis perxudiciais. 

NA CORUÑA: A BARCA DE MUXIA. Alá irnos cantando 
aquilo de: " Veño da Virxe da Barca, veño de abalar a pedra, 
tamén veño de vos ver, santo Cristo de Fisterra". Nunha pai
saxe excepcional érguese o Santuario dos mariñeiros coma 
querendo poñer bonanza no mar bravío da costa da Morte. A 
barca de pedrada Nosa Señora despertóu a inspiración dos 
mellares poetas coma Resalía de Castro e Federico García 
Lorca que lle adicaron fermosas poesías. 

EN LUGO: O FARO, entre Chantada e Lalín . No cumio do 
monte descubrese a vella capela, onde se teñen refuxiado 
moitos guerrilleiros antifranquistas na posguerra ... Xa no sé
culo XIII Xohan de Requeixo, un dos nosos trovadores fixo as 
louvanzas desta romaxe que xunta a milleiros de romeiros. A 
Virxe do Faro é unha das mais cantadas pelas cantigas de 
sempre e polos poetas máis actuais ... ; baixo este nome coñé
cense tamén outras romaxes deste día como a Nosa Señora 
do Faro, perto de Corme. 

EN PONTEVEDRA: A FRANQUEIRA. " As Romaxes da Fran
queira" é un libro do poeta Ramón Cabanillas, que nos fala de 
distintas festas nesta capela. Neste día e máis ben romaxe de 
mariñeiros. A carón desta festa xurdiron moitos romances, 
danzas e ata xogos ou pezas parateatrais. E fermosa a igrexa 
románica do vello mosteiro da Franqueira. 

" SI BEBES NON GUIES", ese spot publicitario da TVE que 
cantaba Steve Wonder, aínda non se sabe se fixo efecto , 
sobor de todo nos máis mozos, pois un 27% deles dín haber 
guiado bebidos. O que sí é verdade é que a mitade dos acci
dentes mortais teñen coma causa a bebida. 

VIGO É A CAPITAL PESQUEIRA DO MUNDO neste mes de 
setembro, co gallo da Feira Mundial da Pesca; quizais ende
xamais en Galicia se fixo unha montaxe de naves tan moder
nas e tan funcionais . Esta Feira-Exposición , amén dos resul
tados das xuntanzas, é un espectáculo da técnica máis 
moderna. 

A MODA QUE ESTA DE MODA, é sen dúbida, a nosa .. . Está 
senda un dos productos con mellor imaxe dos que se fan por 
estos lares .. . ; a pena é que non se industrialice esta arte do 
diseño e da moda galegas. Nestes días celebrase a segunda 
most rada moda galega: 11 Luar ou Noite da Moda en Galicia, 
para as modas de invierno e primavera. 

ALGO QUE BAIXA: AS MEDICINAS. Nestes catro anos os 
productos farmaceut icos subiran un coarenta e un por cento . 
As farmacias verán recortados, pouca cousa, os seus benefi
cios. As farmacias rurais , unhas t res mil , cobran do Estado 
cada mes setenta mi l pesetas, ademáis dos ingresos que fan 
pola venta dos medicamentos. En España gastase máis en 
med icamentos que na maior parte dos países europeos. 

NOVOS ENCOROS OU PRESAS fánnos lembrar en Galicia a 
loita cont ra o encero de Castrelos, neutros tempos ... O Gran 
Suarna, en Navia, as presas do Ulla, ou a de Lindoso no Limia 
ou a do Sela tamén na fronteira de Portugal. .. , están rhovendo 
ós veciños para non quedar sen os seus agros e pertencia 
frente ó gran capital que segue a exportar electricidade máis 
alá das nosas lindes. 



IRIMIA-3 

Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

OIDOS PARA A LIBERDADE 

Xesús, 
danos oídos abertos 
para escoitarmos 
a chamada á solidaridade 
cos nasos veciños máis pequenos. 

Xesús, 
danos oídos xenerosos 
para sa!tarmos á primeira 
ante ca/quera demanda 
das nasas cualidades e servicios. 

Xesús, 
danos oídos finos 
para distinguí-las chamadas 
e apegarnos de corazón 
ás que nos talan do amor na verdade. 

Xesús, 
danos oídos vigorosos 
para facer/le caso 
á urxente necesidade de organizarnos 
para gañar e defender mellar 
o naso pan e a nasa paz. 

Xesús, 
danos oídos humildes 
para acol!ermos con gozo 
as palabras de louvanza, 
e aceptar con serenidade 
as críticas e correcións. 

Xesús, 
danos oídos ledos 
para percibir e disfrutar 
toda a fermosura espallada 
por esta grande terra galega. 

Xesús, 
danos tamén a palabra, 
para anunciar e compartir, 
para cantar e celebrar 
canto antes oímos coa túa axuda. 

!Qué ben o fai todo! 
Uns din de Xesús que todo o fai ben e glorifícano; 

outros din que é un desastre e mándano cricificar. 
Esta foi a pura verdade da vida de Xesús. Non teFá 

mellor sorte o que se poña a facer algo con ánimo de 
empuxar á sociedade para adiante. Na realidade da 
vida hai intereses encontrados. Faise imposible facer
lle ben a todo o mundo. 

Un perfeccionista 
Non está mal poñerse como meta o facer tódalas 

cousas ben. Con todo, non debemos soñar con ser 
perfeccionistas. 

Reconoce-los propios fallos e admitilos alleos é moi 
humano. O noso é camiñar cara á perfección. Somente 
Deus é perfecto. 

Domingo23 

do tempo ordinario 

CURACION DUN XORDOMUDO 

De novo, deixando Tiro, veu dar por Sidón ó 

mar de Galilea, atravesando a Decápolis. Presen

táronlle un xordomudo, suplicándolle que lle im

puxese as mans. Xesús, separándoo da xente, 
meteulle os dedos nas orellas, e tocoulle a lingua 

con cuspe. Logo, erguendo os ollas ó ceo, suspi

rou e dixo: 

- Eftatá (ou sexa: "ábrete"). 

Inmediatamente se lle abrí ron os oídos, soltóu

lle a lingua e talaba perfectamente. Logo prohi

biulles contalo a ninguén; pero canto máis llelo 

prohibía, máis o espallaban. E a xente, totalmente 

abraiada, comentaba: 

- ¡Que ben o tai todo!¡ Fai oír ós xordos, e talar 

ós mudos!. 

(Marcos 7,31-37) 
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Xoan Sebastián Bach e o ano internacional da música 

Hai douscentos anos. nacía nun pobo da Alemania o meirande músico de tódolos tempos: Xoan Sebastián Bach. A súa 
grandiosa música, capaz de eleva-los espíritos máis momos, é coñecida e querida en todo o mundo, por vellos e mozos, brancas 
e mauros. Poucos haberá que non teñan escoitado algunha vez -senon directamente, xa en disco e cassette, ou na radio e 
televisión- a súa famosa obra para órgano "Tocata e fuga en Re menor". 

Pois ben, con ocasión deste aniversario, foi declarado o ano 85 "Ano internacional da música" en honor a este verdadeiro "pai 
da música". Xa fa/amos nas páxinas de IRIMIA de outro "ano internacional", o da mocidade; e ó mesmo que daquel, non é que 
esperemos demasiado deste, pero sería xa un froito abondoso se nos axudase a achegarnos un pouco á boa música, e máis 
concretamente á obra deste gran home, que non debera ser descoñecido para ninguén. Como ben dixo outro gran músico, 
Schuman: "a música débel/e tanto a Bach como unha relixión ó seu fundador". 

A boa música non pode ser só para 
unspoucos. 

Hai unhas semanas, talando cun 
amigo de que ía escribir sobre Bach 
para IRIMIA, díxome algo así como: 
"¿Que lle importa Bach ós lectores de 
IRIMIA?", pensando indubidable
mente no seu público labrego mari
ñeiro e obreiro. Certamente pode 
ocurrir que moitos, nada mais ve-lo 
título, pasen de contado á páxina se
guinte, porque non lles interesa o 
tema. 

Pode .. . Pero un pensa que a boa 
música non pode ser só patrimonio 
das clases privilexiadas e da xente de 
estudos, senon de todo o pobo, pois 
Deus deunos a todos a mesma alma e 
o mesmo espíritu. E un pensa tamén 
que eso de que a chamada "música 
clásica", que outros chaman "música 
culta", é só para xente "culta" e en
tendida, ou para os que non o son 
tanto, pero teñen a "clase" que lle 
dan os cartas, é unha verdadeira pa
traña; ou peor ainda, unha argucia 
para seguir diferenciándose tamen na 
música das "clases baixas" ¡Como 
ían escoitar labregos e obreiros a 
mesma música ca eles! ¡Ata aí podía
mos chegar!. 

¡Non, e non! A boa música, como 
tódalas causas boas que nos rodean, 
é patrimonio de tódolos homes. E se 
a ela non chegaron máis os obreiros e 
labregos, foi porque non se lles fixo 
chegar. Non hai mais ca ollar a outros 
países como Alemania, onde ós con
certos de música clásica, acuden ho
mes de tódalas condicións sociais. 

Coa boa música acorre coma cos 
bos libros. Cómpre ler para ama-la 
lectura. E compre que a un lle ensinen 
a ler e que lle poñan os libros nas 
mans para que gaste deles. ¿ Ensí
nase a escoitar e amar a música de 
homes tan grandes como Bach, Beet
hoven, Mozart, Haendel, Vivaldi, Cho
pin, ... ? ¿Reciben os nasos nenas na 
escala o necesario achegamento e 

explicación á obra e música destes 
homes?. 

¿Que é un ha música distante e inte
lectual, difícil e lonxe do pobo, como 
pode argumentar algún?. Falso, os 
grandes compositores estiveron 
sempre moi pertos do pobo, mais 
ainda, foron maioritariamente xente 
do pobo. E senón que lle pregunten a 
Mozart, a Beethoven ou ó noso home
naxeado Bach. De feito, moitos colle
ron os seus temas de melodías popu
lares. Por outra banda, tamen nela hai 
moi diferentes estilos, como ocurre 
coa "música popular"; haina mais 
sinxela e mais intelectual. E, en suma, 
tódolos homes teñen un espírito que 
lles leva a gastar das causas fermo
sas; na música dos grandes maestros, 
como na pintura e escultura dos gran
des artistas, e nas obras dos grandes 
escritores, está a meirande belleza 
saída das mans humanas. 

Bach, "deus da música" 

O que foi chamado con razón "pai 
da música", naceu un 21 de marzo de 
1685 ~n Eisenach, pobo da Alemania. 
Desde neno iniciouse na música da 

X. S. Bach nun debuxo da época e a sua firma 

man do seu pai, tamén músico. Pero 
pronto se quedou orfo de pai e mai, 
polo que houbo de gañarse dura
mente a vida. Non tardou en facer 
grandes progresos na música, anque 
non tan rápidamente como outros 
grandes como Mozart -que tocaba o 
piano perfectamente ós catro anos, e 
xa compañía música os seis- e Beet
hoven. Gran violinista e cantor, as 
súas preferencias vanse logo cara ó 
órgano; polo que traballou de orga
nista en varias cidades. Era tal a súa 
paixón pota música que ten recorrido 
quilómetros e quilómetros para es
coitar un concerto; unha ocasión 
destas, tras escoitar unha obra, á · 
volta foi capaz de transcribila ó papel 
con tódalas súas notas sen trabu
carse na primeira. 

Comenza a compoñer música cara 
a 1700, traballo que fará case sen pa
rar deica a súa morte; a música xurdía 
no seu interior armoniosamente, 
como xorde a auga dunha fonte. A 
súa obra é enorme como podedes 
apreciar no recadr.o do lado. Esco
menzou facendo cantatas, composi
cións musicais para varias voces con 
acompañamento instrumental. Logo 
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viñeron as súas primeiras composi
cións para órgano. E a súa produc
ción foise acelerando ano tras ano: 
mais cantatas, sonatas, obras para 
clave (instrumento precursor de 
piano), órgano, ... Cara a 1720 com
pón os seus famosos "Concertos de 
Brandemburgo", seis concertos para 
varios instrumentos, que pasaron de
sapercibidos no seu tempo -como 
ocurreu con moitas das súas obras- e 
hoxe son do mais apreciado da súa 
obra, polét' súa inspiración e 
perfección. 

Órgano que utilizou Bach. 

Dous anos despois vai traballar a 
Leipzig, importante cidade alemana, 
onde compón a meirande parte da 
súa obra, e onde morrerá trinta anos 
despois. Compón numerosas canta
tas para tódolos domingos e festas do 
ano, corales, etc. E en 1724 estrena a 
súa magnífica "Paixón según San 
Mateu". Lago virán máis obras para 
clave (moitas recollidas no seu impor
tante libro "O clave ben temperado") 
e órgano (as suas tocatas e fugas, 
moitas mundialmente coñecidas, así 
como o seu libro "O. arte da fuga"). 

No solpor da súa vida quedouse 
cego e morreu na pobreza o 28 de 
xullo de 1750. Este home fondamente 
humano e case divino, que adicou a 
súa vida a servir a Deus coas dotes 
que él lle deu, e a servir tamén con 

elas ós homes, escomenzando pala 
súa familia (casou dúas veces e tivo 
19 tillos, ós que educou na arte musi
cal, e varios deles chegaron a ser 
grandes músicos). A belleza e a armo
nía foron as súas directrices nese 
camiño. 

A obra de Xoan Sebastián Bach 

É inmensa en cantidade e calidade, o que fai de Bach 
peza fundamental da música; ata o punto que non se 
esaxera o máis mínimo si se dí que a historia da música 
divídese en antes e despois de Bach, non só pola gran
deza da súa obra, senón porque sen él non podería 
existir toda a música que se fizo despois, tal foi a súa 
importancia e o seu influxo. "Foi él quen labrou os . 
sillares definitivos da música", dixo un músico e crítico. 
Outro gran músico, Schuman, chamouno "o deus da 
música" e "mestre de mestres". 

Cando un escoita a súa música,queda extasiado e 
non comprende como pode ser obra de home esa gran
diosidade e perfección; un tende a pensar que o seu 
creador tiña que estar necesariamente moi perta de 
Deus. É unha obra plena de sentimentos e pensamen
tos, pero entretecidos e fundidos con suma armonía e 
perfección. Libertade e arde, fantasia e reglas. 

É unha música que tén ás veces caracter cósmico; a 
súa armonía, como dixo o gran escritor Goethe, seme
lla "a eterna armonía que debía atoparse en Deus no 
comenzo da creación". É un ha música, en fin que une o 
máis puro do espírito co máis perfecto da materia, a 
libertade da beleza coa perfección das matemáticas; á 

vez grandiosa e íntima, sobrecolledora e acolledora. 
Unha música chea, completa, rebosante, á que non lle 
falla nin lle sobra nada. 

a) Música vocal 

- "Cantatas". Escribiu perta das 300, das que ape
nas quedan 200. 

- "Corales", un has 20, domáis fermoso de Bach. 
- "Paixón según San Mateu" e "Paixón según San 

Xoan". 
- Catre misas. 

b) Música instrumental 

- Para órgano: 145 corales, 6 sonatas, 6 concertos e 
50 "tocatas .e fugas" (algunhas supercoñecidas, obra 
cume do órgano). 

- Para clave: Un has 200 obras, entre "tocatas", "fu
gas", "concertos" ... 

- Concertos: 17 concertos para violín e para clave, 
sós e conxuntamente. 4 "suites". Os 6 famosos "Con
certos de Brandemburgo", para varios intrumentos. 

Victorino Pérez 
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Unha vez mais o leite 

As cousas a partir do 1. º de setembro 

A partir do día 1.º de setembro, data coa que co
menza a campaña leiteira 1985-1986, empezarán a po
ñerse en práctica unhas normas que foron publicadas 
no Boletín oficial do Estado español o 16 do pasado 
abril, para regular esa campaña leiteira. A fin~alidade 
principal desas normas e ir achegando o noso sistema 
de producción e de comercialización do leite ós siste
mas que actúan no Mercado Común. O máis impor
tante destas normas son as bonificacións e os descon
tos que se poderán aplicar ó leite que cada día se 
entrega e se recolle. Como ben se pode supoñer, estas 
medidas afectarán moito a tódolos labregos de Galicia. 
En resume estas son as normas de bonificación e 
descanto. 

Bonificacións e descontos 

O precio do litro de leite ó gandeiro no lugar de 
recollida será de 32,35 pts. por litro. 

O leite deberá ter un contido mínimo de graxa do 3,2 
por cento. Por cada décima de graxa que supere este 
3,2% pagarase 0,5 pts. máis por litro. E por cada dé
cima de graxa que estea por baixo dese 3,2% haberá un 
descanto de 0,5 pts. tamén. 

O contido mínimo de proteínas deberá ser do 3 por 
cento. Por cada décima de proteína que supere este 3% 
pagarase 0,25 pts. por litro. E por cada décima de me
nos dese 3% descontarase tamén 0,25 pts. 

No referente á calidade hixiénica do leite, estas son 
as bonificacións e os descontos: O !eite de primeira 
clase (o que teña ata 200.000 bacterias por cm3) paga
rase a 2 pts. máis por litro; o leite de segunda clase (de 
200.000 a 700.000 bacterias por cm3) pagarase a 1 pts. 
máis por litro. Por cada millón de bacterias que sobre
pasen os 2 millóns por cm3 descontaranse 0,25 ptas. 
por litro. 

Eesto¿que? 

Para comprender algo o alcance destas medidas 
cómpre ter en conta o seguinte: 

- Ata agora non se tiña en conta a calidade 
hixiénico-bacteriolóxica á hora de favorecer ou 
penaliza-lo precio do leite. Anque polo de agora, na 
presente campaña, aínda non é obligatorio o sistema 
de pago por calidade hixiénico-bacteriolóxica. 

- Entre nós os niveis de calidade do leite anda polos 
seguintes puntos ou niveis: 3, 1 ou 3,3% de materia 
graxa; 2,9% de proteínas e máis de 5 millóns de colo
nias ou bacterias por cm3. 

As novas medidas afectarán moito a tódolos labregos galegas. 

Según esto, está claro en que medida nos vai afectar 
os productores galegas esta nova normativa. Con tdda 
probabilidade os precios de venta do leite empezarán a 
baixar progresivamente nesta campaña que vai co
menzar. Cada labrego productor deleite deberá ter moi 
en conta a liña quevai irseguindo o seu recibo de cobro 
e saca:-las conclusións oportunas. Poida que este sexa 
o primeiro dos efectos da entrada ño Mercado Común 
para os labregos galegas. 

Está moi ben loitar pola mellora do noso leite, pero 
non se pode empeza-la casa polo tellado. E algo seme
llante parecen estas medidas que pouco a pouco van ir 
deixando a un lado acentos e miles de productores de 
leite galegos, que se van ver incapacitados de chegar a 
eses topes mínimos que lles garanticen a reridabilidade 

. do seu traballo. 

Preténdese esixir calidade no leite, e parece igno
rarse que eso supón unha total revolución do sistema 
de producción e comercialización do leite. Esta revolu
ción non se fai sen unha política agraria clara e defi
nida, da que certamente carece a Consenería de Agri
cultura da Xunta de Galicia, (pénsese, poñemos por 
caso, no número de laboratorios deleite de que dispón 
o labrego para compraba-la calidade do seu leite, 
como non sexan os das empresas leiteiras ós que non 
teñen acceso); esta· revolución non se fai sen cartas, 
que hoxe o campo non ten, ou non sabe empregar ben; 
non se fai tampoúco sen cambia-la mentalidade das 
cabezas da xente, cousa á que parece que non se lle da 
a debida importancia. 

Manolo Rega/ 
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LABORAL 

A reforma da Lei da Seguridade Social (1) 

Haí unhas semanas asistimos as mei
randes movílízacíóns socíaís desde que 
o PSOE asumíu o poder. Movílízacíóns 
que fíxeron os trabal/adores contra unha ~ . 
leí de reforma das pensíóns que /les pa
recía ínxusta e discriminatoria dos que 
menos poden na socíedade . .Xa tocamos 
o problema desde as páxínas de IRIMIA, 
e prometeremos un análíse mais fondo 
deste. Con esta iniciamos unha colabo
ración que continuará nas semanas su
cesivas para analizar mellar o problema, 
rematando por ofrecer a situación actual, 
o proxecto do goberno e unha posible 
alternativa nun cadro comparativo. · 

As medidas económicas mais im
portantes tomadas polo P.S.O.E. 
desde que está no goberno de Madrid 
foron creando un grave empeora
mento na situación da clase obreira. 
Pouco a pouco os salarios perden 
peso frente ós beneficios e as rendas 
·dos propietarios, o traballo eventual 
foi sustituindo ó traballo fixo, a recon
versión ó bruto deixou na incerti
dume e na rua a milleiros de obreiros, 
e por fin, as pensións son reducidas 
na chamada Reforma da Lei da Segu
ridade Social. 

O movemento obreiro e a Seguridade 
Social 

Na historia da movemento obreiro 
deuse sempre moita importancia ó 
tema da Seguridade Social. Víase 
nela a solución á angustiosa inseguri-

dade na que vivían os obreiros. Unha 
inseguridade total, moito meirande 
da que poden sufrir bastantes asala
riados en Galicia que seguen tendo 
algún leiro de seu no que traballar. 
Pero tamén unha inseguridade que 
xa se vive nas· zonas mais obreiras de 
Galicia. 

Os sindicatos obreiros entendían 
que baixo un sistema de S.S. bon es
taba o principio da solidaridade 
obreira. Con el os obreiros deixarian 
de estar tan pendentes dun fio, tan 
afogados. Con el se evitaría algo a 
formación dun exército de reserva de 
parados", dun enorme grupo de tra
balladores no paro entre os que os 
empresarios escollerían "plantillas 
de reparto" no caso de conflicto, pois 
eses parados estarían dispostos otra
ballos nas piares condicións. 

Pero a Seguridade Social que se 
conseguiu no naso país non chegou a 
producir ese efecto. Os subsidios e as 
pensións son ben escasas e os traba
lladores "protexidos" teñen o piar ni
vel de vida da sociedade. Eso é así, 
aunque os capitalistas se queixen 
diario de que é demasiado grande a 
importancia do "salario indirecto ou 
diferido" esto é, do total de presta
cións da Seguridade Social ós 
trabal lado res. 

A función real da Seguridade Social 

A función que cumple a Seguridade 

Os obreiros non aceptan a reforma do PSOE 

Social na sociedade capitalista é dis
tinta á que quería o mevemento 
obreiro. A Seguridade Social sirve de 
"colchón amortiguador" para evitar 
que a situación de miseria dos traba
lladores en tempos de crise se faga 
tan grande que provoque unha rebe
lión popular. A Seguridade Social 
asegura que a forza de traballo se re
produza e poida seguir traballando: 
recupera enfermos, mantén un certo 
nivel de ingresos os parados, vellos.· .. 
E o que se chama unha función "anti
cíclica". O único xeito de facer avan
zar o principio de solidaridade sería 
reformar a S.S. na seguinte dirección 
que beneficiara a tódolos cidadans e 
que se financiara por medio de im
puestos sobre as rendas maís alt?S. 

· Pala contra, en España a financia
ción é por tres vías: traballadores, 
empresarios e Estado, e a protección 
afecta só a quen contribúe. En con
creto, a parte que aporta ó Estado é a 
mais baixa de Europa. Esta parteé a 
que viría da recaudación fiscal. 

A patronal está agora presionando 
para que as prestacións se reduzcan, 
para abaratar a Seguridade Social. 
Por outra parte hai un forte ataque 
dirixido a pasar a mans privadas as 
zonas rendables da S.S.; por medio 
de empresas sanitarias e dos fondos 
de pensións. 

As lineas maestras da reforma 
Hai cinco puntos principais: 
- Modificación do sistema de cálculo 

das pensións de xubilación. O período de 
cálculo pasa a ser de 8 anos (agora é de 
dous). Esto supoñerá unha reducción 
aproximada do 30% ou do 40%. 

-Aumento do número de anos de coti
zación mínima para ter dereito a pensión. 
Pasa de 1Oa15, coque haberá traballado
res a punto de xubilarse que terán que 
seguir traballando nas condicións que lles 
marquen. 

- Restricción na concesión de incapa
cidades permanentes. 

- Apoio indirecto os fondos privados 
de pensións. O reducírense as pensróhs 
obrígase a milleiros de traballadores a un 
aforro suplementario para garantizarse 
un ha vellez digna. 

- Aumento automático das pensións 
conforme a suba prevista do " Indice de 
precios ó consumo", e non conforme á 
suba real habida no ano anterior. Téñase 
en conta que a suba prevista polos políti
cos sempre resulta ser menos que a que 
realmente se produce despois. 

(continuará no próximo número) 
Xosé Oiaz Oiaz. Economista e obreiro. 
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* cartas ó meu sobriño 

Querido sobriño: 

Disme que te dás canta de que non fas sempre o que queres e 
que moitas veces te deixas levar polo que tan os que están ó teu 
arredor. 

Alégrame que me fa /es diso pois así aproveito para falarche de 
algo que quizais che interese. 

Seguro que tes amigos ou parentes en varios sitios distintos, 
xente que te coñece e que pensan de maneira distinta entre eles. 
Ben seguro que ti sabes aproximadamente a idea que os dun sitio e 
os doutro teñen fo rmada de ti. Por exemplo, cuns amigos terás 
fama de ser simpatico, algo pasota e despreocupado, con outros 
quizais deas máis unha imaxe de formal e serio, e con outros de 
paspán e algo atolado, 'dígocho polo que me escribes. 

A todo o mundo lle pasa; alguén dicía que todos somos de catro 
maneiras: como os outros pensan que somos, como nós pensa
mos que os outros pensan que somos, como nós pensamos que 
somos e como realmente somos. E acorre que moitas veces nos 
inflúe moito o que os outros pensan de nós, e actuamos, como se 
todo fose unha película, intentamos responderás súas expectati
vas respecto de nós. E iso non está ben, a/amenos eu non o vexo 
ben, porque non estamos senda auténticos. 

¿Por que tacemos iso, entón? Supoño que para non defraudar 
ós outros, para que continúen a ter ese "concepto " que tiñan de 

nós. A autenticidade é algo difícil de acadar e trae problemas. Se 
queres podes tace-la proba de intentar comportarte cun grupo de 
xente coa máxima autenticidade, non tes que actuar, senón com
portarte só como es, non cedendo en absoluto a eses pequenos 
detalles que esa xente espera de ti e que non son autenticamente 
teus xa que só os usas con eles. O máis probable é que se 
decepcionen e che digan que estás raro, que che pregunten se che 
pasa algo. 

Penso que non é boa causa ser inauténtico pois é ser falso, aínda 
que estou a falarche dunha inautenticidade case inconsciente. Eu 
aconsellaríache que procuraras percatarte de que moitas veces 
estás actuando e vivindo non como es, intenta mellorar pero non 
sexas falso, aínda que che custe e te chamen raro. 

Coido que cada quén debe ser como é, sen intentar parecer nin 
mellar nin peor. 

Hai xente que parece cuberta dunha cortiza de santidade, pero 
só é por fóra, non por dentro, o malo é que esa cortiza impide que 
9hegue nada bo adentro. A min paréceme que é mellar ser bo por 
dentro, sen máis preocupacións, aínda que non haxa moito bo, o' 
resto queda ó descuberto e poderá mellorar, non terá cortiza que 
/lo impida, ¿non che parece?. 

Agarimosamente, O TEU TIO SINGALA. 

P. S.: " Fariseo cego, timpa primeiro o interior da copa, para que o 
seu exterior quede tamén limpo' ~ (Mt. 23,26). 

Compromiso de conciencia 
/ l 

Uns mozos colaboran na construcción da Casoupa de 

Cándida U/fe nas Enchousas, destruida pota ''xusticia' '. 

Todo canto un galego faga por quita-la súa Terrado atraso 
en que está nos diversos eidos da vida, é xa traballar pela 
" salvación " , é facer máis visible o Reino de Deus. 

A vida da xusticia, da liberdade, da fraternidade, de 
dignifica-los valores da nosa xente e cultura, o poder ser nós 
mesmos e decidi-lo noso propio destino, témolo que acadar 
e facer nós. Somos responsables en primeira instancia. Para 
nós é un ha esixencia da vida de fe, según nos dí a doctrina do 
Concilio Pastoral de Galicia, celebrado hai· uns anos. 

O cristián está, pois, comprometido nesta tarefa. Ninguén 
poñerá en dúbida que pertenece á esencia da relixión cris
tiana busca-lo mellor para a persoa. Implicarse pois para nós 
na causa de Galicia, é un imperativo de concencia. 

Quen non se preocupa pola liberación de Galicia 
-" ¡despertado teu sono fogar de Breogán!" dí o noso himno
colabora fatalmente coa opresión. Non cabe término medio. 

O cristianismo galego non pode, pois, desentenderse do 
compromiso politice-social-económico-cultural da.Nosa Te
rra, e deixar que só uns poucos de entre nós, e se cadra os de 
tora, planeen, manexen e decidan ó seu antoxo. Sería como 
dí un escritor: " desentenderse da obriga que ternos coa nosa 
Nai ". 

Vicente Cerdeiriña 
(Párroco de Poio - Pontevedra) 

' 1 
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MOCIDADE 

"Herencia Letal" 
(2.ª Parte) 

f ncontro de Animadores do Movemento da Mocidade Rural Galega 
5 - 6 - 7 de SETEMBRO 
En MIÑO (Coruña) A REGUEIRA 
Colexio Compañía de María 

DESTINATARIOS: 
Aberto a todos os que lles queime a tarefa de animar e 

acompañar, dende o ser de adultos, ós mozos e mozas da 
nosa Galicia Rural. 

ORGANIZA: 
Movemento Rural Cristian Galego 

OFRECE: 
A posibilidade de atoparse durante tres días persoas preo

cupadas por un traballo cos mozos. 
Para o grupo que ven traballando, o concretar xa un pouco 

máis algúns dos pasos dados e marcar o programa do pró
ximo curso. 

Contrastar experiencias doutros grupos que están a traba
llar no mesmo a nivel do Estado. 

CONTIDOS: 
1.- Conectar coa tradición e experiencia dos Movementos 

que non fai moito estiveron vivos en Galicia, sobre todo no 
Rural. 

2.- Metodoloxía dos Movementos de A.C.: 
- Educar dende a ACCION 
- Elementos de Iniciación á animación de grupos 

3.- Condicións para un animador de grupos. 
4.- Programación e organización para camiñar ... 
5.- Todo esto partindo de que ternos que coller a nosa 

realidade Galega nas mans. 
6.- Momentos de Oración e de lecer (tempo libre, praia, ... ) 

" Sen descoidar as accións dirixidas a grupos maioritarios, 
a tarefa preferente dos educadores na fe da MOCIDADE é: cri-

ar, dar azos, vitalizar grupos e orientar os seus membros á 
acción apostólica, para que sexan renovación e fermento dos 
ambientes zuvenís" . 

(Concilio Pastoral Galega, Serie Prop. 1.2.25) 

INSCRIPCION: 
Manolo, Telf. 500279 (981) - IRIMIA, Telf. 528080 (982) 

Apdo. 5 - VILLALBA (Lugo) . 

INVITADOS: 
Xaquín Gómez Barros, Maritrini e Emiliano, (presidente e 

consiliario do M.X.R.C. do Estado Español) 

RITMO DO ENCONTRO 
Día 4: Acollida dos que cheguen pola noite. 
Día 5: As 1 O comenzamos. 

- Oración-presentación 
- Os Movementos nun pasado recente en Galicia: ele-

mentos válidos para hoxe, (Xaquín). 
-12,30: Tempo libre. 
-14,00: XANTAR 
- 16,00: Educar dende a ACCION dentro dun proceso, 

(Emiliano). 
- Tempo libre - Grupos. 
-CEA 

Día6: 
- 8,00: Erguerse - Oración 
- 9,00: Desaúno 
- 9,00: Elementos para iniciar grupos-experiencias. 
-12,30: Tempo libre. 14: Xantar. 
-16,00: Condicións do animador. Eucaristía. Cea. 

Día 7: PROGRAMACION DO CURSO: 
- Iniciación 
- Organización 

- 14,30: XANTAR - REMATE 
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buzón 
Lembrando a Marta 

.J-lai uns días chegou esta carta á redacción de IRIMIA. Escribía unha mestra que dá 
clases nun colexio de Lugo. Aquela carta tiña un algo de particular. Era algo delicio
samente sinxelo, humano, bonito . A carta era esta: 

Din algúns que os mestres non tacemos nada ... que si ternos moitas 
vacacións... · 

Hai algún tempo alporizábame e trataba de que comprendesen o meu 
traballo. Hox~ . escoito e trato de comprende-lo dos outros. Todo traballo é 
rutinario e coido que o noso aínda mais ; pero ten unhas compensacións que 
axudan a continualo eco tempo, como me pasou a min, adquírese a " vaca
ción " , o respecto e o cariño polos nenos. 

Estaba eu na preescolar de cinco anos. Tiña comigo unha nena loira. Moi 
observadora e pouco taladora. Fun coñecéndoa e pouco a pouco Marta (que 
así se chamaba a nena) fíxose amiga miña; e foino de tal xeito que, segundo 
ela dicía, eu era " mais guapa ca Virxe" . A min dábame un algo de apuro tal 
comparación porque eu estou moi lonxe de tal asemellamento. 

Aconteceu que tiven que talar coa nai. Ela non me coñecía personalmente. 
Só polas referencias que lle daba a sua tilla. ¡Xa poderedes imaxinar o con
cepto que a nai se fixo de min!. Chegou o día. A señora estaba no colexio 
tratando de localizarme entre as mestras, pais e nais que alí había. Eu, que me 
decatei do que ela esperaba ver, fun cabo da señora e, a modiño, presenteime. 
Cando rematei , observei a súa tace. A boa da señora non sabía por onde 
escomenzar e logo de dar moitas voltas díxome con sorpresa: 

- Es que ... Marta me había dicho que su señorita era tan guapa como La 
Virgen y ... (os meus nenos son castelán talantes). 

Enviade 88 vos as cartas a: Sempre que poido e me deixan conto esta anécdota. Para min significa 
moito. Non pola comparanza que tacía a nena senón polo que con ela quería 
expresar. Por isto, cando oio que fan burla donoso traballo recordo a Marta e 
axúdame a continua-la tareta contidiá do meu traballo que é: EDUCAR. 

Victorino PEREZ 
LAGOA - Ahadín (Lugo) 

Disfrute 
cun 

espectáculo 
de calidade 

O seu xenero favorito : Opera - Teatro 
concerto, danza, humor. .. 
nun marco incomparable 

Encarna Saavedra 

-
1 1 

~-

Centro Cultural, 
------Caja de Ahorros de Vigo-------' 
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A historia dunh·a • meiga 

CAP. V.- PROSIGUESE COA TRANSCRIPGION FIEL 
DO RELATO REMITIDO POLO AFIADOR AGUNTIN 
DENDE O MAIS ALÓ. 

"Por parte de tarde xa non precisaba a meiga Adega 
de ritos tan rigurosos coma o de pescudar no fondo da 
palangana para descubrir causas, reses ou persoas 
perdidas. Chegou a actuar a moita distancia. 

Hoxe ninguén pón en dúbida o seu alfato para estas 
.causas e que, pola práctica, o mesmo podía prevelas. 
Seguramente fose por iso polo que deseguidiña se 
decatou de que a miña dona podía pasarse afiando 
para o Bertoldo. E, nin curta nin preguiceira troúxome 
aviso alí mesmo a Torrijas. Home, é certo que me debía 
algunhas atencións, tales coma agasallala cun dente 
de porco polo antroido ou cunha pela de fígado pala 
matalota; que ela non cebaba e nosoutros sí; anque eu, 
por mor de andar tras da roda, case nunca comía na 
casa. Ela disque non quería cebar nin matar por medo a 
perder os poderes esotéricos positivos de acción di
recta e indirecta co derramamento de sangue de ani
mais impuros. Con todo, anque me debese algún pe
queno favor, é moito de agradecer que me trouxese 
aviso alía Torrijas mesmamente. 

Dende logo, non veu adrede, ¡só iso faltaba co ocu
pada que ela anda a cotío!. Xa dixen que era véspora de 
San Xoán, acórdome coma agora mesmo, e por ser día 
tan sinalado, dirixíase a Adega a Sevilla para participar 
activamente no aquelarre máis importante de todo o 
ano. Pero, así e todo, tivo que facer un arrodeo, apar
tándo do camiño máis curto, e tróuxome razón. 

Péchanseme as pálpebras e cánsame a man de escri
bir, pero non debo deixar de facelo, porque se ador
mezo pode que arrefríe de todo, e despois, ¡adeus! 
Teño que seguir. 

Aquel día viaxaba a meiga de acabalo dunha vasoira 
d~ loureiro castelán con rabo de avelaira verde; xa que, 
polo que teño entendido, este tipo de vasoiras gastan 
menos untura que as de xesta. As vasoiras de meigas 
hai que untalas axeitadamente para que voen sen 
tropezóns. 

Cando chegou cabo min, así de primeiras case non a 
coñecín. Dunha, porque con quen menos eu contab.a 
era con ela, e doutra, porque non era a Adega gue eu 
tiña visto por Verín, desguedellada, esfarrapada, mu-

grenta, con sombreiro de palla, medias de lá e alpara

gatas de esparto. Aquel día levaba un vestido de luares 
fruncido, o cabelo encaricolado por debaixo dun pano 
de raso, medias de seda e zapatos de medio tacón con 
fivela dourada. Non parecía unha meiga, abofé. 

-¡Carafio!-, dixenlle-, ¿e lago, ós aquelarres non 
tedes que presentarvos uniformadas de meiga?. 

Respondeume trasvirando o ollo sen mal de ollo, que 
o outro tapouno cun capizo mauro mesmo ó aterrizar. 

O unifqrme lévoo nesta fardela. ¡Claro que é precep
tivo usalo tanto en aquelarres coma en congresos! Pero 
hoxe vou vestida de muller porque teño de olla traer 
cando retorne cinco ou seis latas de aceite "La Giralda" 
a precio de maiorista, e non resulta doado entrar nos 
almacéns de aceite vestida de meiga. 

Pois ben, informoume con pelos e sinais das afiadu
ras da miña muller, deixando caer, coma quen non 
quere a causa, as súas sospeitas referentes a que pui
dese darse o caso de que algún día a miña testa se vise 
cornada· por un ha cornamenta moi ben posta. 

- Ata o de agora, -díxome tamén-, penso que a 

causa aínda pode ter un remedio. 

Era un alivio no fragor do tormento". 

X. M. Carbal/o 
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Xosé Chao Rego 

A voltas co paisaniño 
CONSULTORIO 

R11a do Vilar, 3 7-39, 2 • 
SAN TIA (j.". 

No número anterior falabamos dun individuo que fixera un feixe de preguntas. Así, esta: "¿Como é: 
"púbrico", "expricación ... ? As veces hai formas destas en lrimia". 

¡ Haberá, ho, haberá! Pero ser éche público, explicación. Como, ~n cambio, é branco e non "blanco", 
pero pluma, e non "pruma", atendendo ás outra preguntas que nos fai. 

Pero hai unha pregynta básica: "¿Que regras se seguen nestas formas? ¿Que palabras se escriben con 1 
e cales con r?. 

Pois non vos hai tales regras. O que pasa é que o 1 que levaban as palabras latinas (.ou os préstamos 
antigos doutros idiomas), ás veces mantéñense na forma latina culta (por exemplo, claro, clase), e outras 
evolucionaron un pouco e quedaron na forma semicultas na que o 1 trocou en r: así, regra. E aínda hai 
palabras que, tendo na ldade Media a forma semiculta ("fror das frores", di un ha cantiga do Rei Sabio), 
volveron á forma culta: flor. 

Non hai regras: son causas a aprender, que normalmente xa se deberían saber desde a escala. Por iso, 
¡escala en galega!. 

8.ª ROMAXE DE CRENTES GALEGOS 

"Fil/o e Señor da Terra" 

12,00: Celebración 
Empeza no mesmo castro coa participación axeitada 

de tódolos romeiros. 

Programa do día 14 ,00: Xantar 

11,00: Chegada e acollida 
A chegada desfarémo-lo "milladoiro", collendo un ha 

pedríña labrada polo mar. Pódense merca-los meda
llóns, pegatinas, texto da liturxia ... , recordo desta oc
tava Romaxe, e xa con eles irnos ir ata o castro para 
visita-lo. 

No xantar un grupo de rapaces e rapazas actuará por 
entre as merendas dando á comida un tono festeiro que 
xunte a celebración coa festa. 

16,00: festa 
Despois do xantar, coa participación de grupos de 

baile, canto, teatro, etc ... 

Ruta a LOBARIZ dende Ferrol 
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