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AXUDAS DA CEE PARA OS LABREGOS DA MONTAÑA 

.Tamen 

e Regulación laboral do 

servicio domestico 

e As crencias galegas ó redor 

do lagarto 

e A relixión castrexa 

Gobernar a vida 

¿En que metemos os cartas? ¿No tractor ou en amañar a casa? ¿En estudiar a 
filfa ou en comprar o leiro? ¿En pagar o censo ou en comprar a segadora? Cada 
familia t~n que ir gobernando a súa vida m/ranao primeiro de donde lle van vir os 
cartiños e escol/endo lago como vai gasta/os. Según sexa o seu gobemo será 
lago a súa vida. Uns arríscanse a pedir créditos e a invertir para ter de donde quitar 
lago no vos ingresos, out ros consideran mellar ir aguantando esperando quizais a 
xubilación .. . O que pasa nas familias acontece tamén nos gobemos e cada ano 
teñen que facer unha lei de Presupostos aprobada polo Parlamento para que 
este, e o pobo que os delegou poi dan controlar os ingresos e os gastos. 

O goberno galego ten para este ano 1986, arredor de 137.000 millóns de 
pesetas para gobernar a vida no noso país. ¿Cómo o está facendo? ¿Como 
reparte os cartas?. Son estas preguntas importantes que deberían ser coñecidas 
polos galegas, pois é nas leis de presupostos onde se declara na realidade a 
política de cada partido, o que para el é realmente importante, aquelo que decide 
apoiar. 

O pasado setembro, mediado o mes, o gobemo galega conseguiu aprobar os 
seus Presupostos para o ano 1986. Para isa compríalfe maioría parlamentaria, 
maioría dos votos dos diputados, que non tiña no seu propio seo. O da Coalición 
Popular, e que conseguiu coa axuda dos seis diputados conservadores de 
Coalición Galega. En contra votaron os cinco diputados "progresistas" de Coali
ción Galega, os socialistas do PSOE, os tres do PS,G-EG, e o diputado do Bloque. 

(Segue á volta) 



IRIMIA-2 

Así saíu do trago o goberno da Xunta, pois de non quitar adiante a 
leí de Presupostos houbese tido que dimitir e dar paso a outro 
goberno ou convocar novas eleccíóns. 

Oespoís da importante sesión parlamentaria ocúrrensenos as 
seguíntes cavi/acións: 

1) O excesivo retraso: Unha leí que debe rexir o "goberno da 
vida" en Galicia durante este ano 1986, veu ser aprobada en 
setembro cando o ano asoma xa ó remate da súa andaina. O 
normal en ca/quera Parlamento é aprobar os presupostos, antes de 
comenzar o ano para o que están feítos. Se esto non foi posible 
porque as e/eccións galegas foron o 20 de novembro, non parece 
dicir nada a favor do noso actual goberno que tardase nada menos 
que dez meses en presentar a leí. Oá toda a impresión de desgo
berno, e moito nos tememos que sexa máis que unha impresión. 

2) O excesivo gasto de funcionamento: Dos 137 mil millóns, 
cen mil empréganse en gastos correntes e os trintaesete mil en 
inversións. Eses gastos correntes incluen as pagas dos 32.000 
funcionarios que dependen da Xunta (mestres, profesores, algúns 
médicos, servicios Extensión Agraria, etc), mantenimento dos co
/exios e da sanídade traspasada, gastos de oficinas e causas polo 
estilo. Pois ben, estes gastos aumentan no 1986 o quince por 
cento respecto do ano pasado. Carlos Mella, que foi conselleiro de 
economía e hoxe é do sector crítico de C. G. afirmou no debate do 
parlamento, que de seguir este camiño dentro de catro anos o 
presuposto de Galicía só permitiría atender este tipo de gastos, sen 
decfícar nada a inversíóns. 

3) O desinterés pola agricultura e a pesca: A X unta de Galicia 
ton rm actualidade nove consellerfas. Pois ben, tres delas (Obras 
Públicas, Economía e Educación) levan nada menos que o 81 por 
c nto de todo o presuposto. A de Pesca correspóndelle somente o 
I por cento de total (e case a mitade para o seu persoal) e a de 
Agricultura leva tamén unha cota pequena na partil/a. Esto é grave 
cando o campo galega se enfrenta ó terrible reto de competir co 
mercado común na CEE partinda dunha situación de grave atraso e 
deficiencias na infraestructura de concentración parcelaria, falla de 
luz, sanidade no gando, transformación de montes, capacitación 
profesional entre outros. 

Son estas unhas elementais consideracións que nos abrigan a 
criticar negativamente unha vez máis a política do actual goberna 
galega. 

AS ELECCIONS SINDICAIS a partires do primeiro de outu
bro terán lugar en máis de catro mil centros de trabal lo dentro 
da nosa nación. Veñen precedidas dunha forte tensión provo
cada polas centrais estatais, CC.00. e UGT, que queren ma
nexar os organismos de contro l que deben vixiar o proceso 
electoral, marxinando a centrais coma INTG ou CXTG con 
moitas raíces no mundo sindical galega. 

ASTANO, que xa sofréu a sa lvaxe reconversión de ver redu
cidos os seus homes en máis da mitade (de 5.600 homes 
pasó u a 2.531 ), teme un ha nova reconversión. Mentres o 
reemprego non chega, o que pode ser o derradeiro buque 
feito en Astano, é o reflexo da historia máis negra desta bisba
rra . Agora o asteleiro estará adicado a plataformas 
petroleiras .. . 

BEN-POSTA, a cidade dos rapaces de Ourense, cumpre 
trinta anos neste mes de setembro. Milleiros de mozos atopa
ron nestes anos, o único refuxio e fogar a carón de Xesús 
Silva, crego fundador dundos circos de máis renome e dunha 
idea espallada por todo o mundo: unha convivencia que 
xurde do amor e da amistade. 

UN MOVIMENTO SOCIAL está a xurdir na diócese de Mon
doñedo da man de Cárit~s . O equipo diocesán ven traba
llando para que en tódalas cidades e parroquias haxa unha 
conciencia social creadora de solidariedade. Xa quedan 
lonxe aqueles tempos dunha Cáritas soamente esmoleira; 
agora converteúse nun organismo que busca ó home total, a 
traveso de xuntanzas, cursos de mentalización, etc. Algo novo 

A&of<!A FALAN MoiTo MAiS DE Nos 
__ .., No f'ARLAMENro. 

está a acontecer no mundo rural e nas cidades. 
AS VENDIMAS, polo San Miguel, son traballo e festa , a 

pesares do trance económico que está a pasar este sector da 
nosa economía debido a uva híbrida e foránea. Nestas sema
nas, parentes e amigos·, axudan na facenda familiar a este rito 
de vendimpr, sen esquece-los nenos que son os que máis 
festa fan . E unha mágoa que se estean perdendo algunhas 
adegas que paga a pena conservar como lembranza de tem
pos pasados. 

LOIS DIEGUEZ ven de acadar o remio Eduardo Blanco 
Amor de Novela, instituido por varios concellos galegos; a 
novela premiada chámase : A canción do Vagamundo. Libros 
de poemas coma " Albre de espranza" ou novelas coma " A 
torre de Babel " , fixeron deste poeta de Monforte de Lemos un 
dos "novísimos" da nosa literatura. Lois Diéguez foí tamen un 
dos fundadores da AN-PG (Asamblea Nacional-Popu lar 
Galega) . 

1968-1986: daquela década prodixiosa ata o desacougo 
dos nosos días .. . O berro " a imaxinación ó poder" fóise apa
gando, e en tódolos ordes da sociedade, houbo coma un 
replegarse, e foí medrando o medo ó futuro e a liberdade. A 
liberdade que se vende agora está moi manipulada. 

PRIMEIRO FOI BOFF E AGORA CURRAN 

O P. Currán, sacerdote norteamericano, profesor de Moral 
na Uniyersidade Católica de Nova York, ven de ser sancio
nado pola Santa Sede (Roma) , que lle suspendeu o permiso 
de dar clases na devandita Universidade. Tal prohibición foi 
ocasionada polos plantexamentos morais deste sacerdote en 
materia moral: divorcio, relacións homosexuais, relacións 
prematrimoniais, etc. O sacerdote recibiu numerosos apoios 
dos seus compatriotas e de cristiáns do mundo enteiro, 
mesmo de prestixiosos moralistas e teólogos; pero Rom·a está 
disposta a levar adiante a sua condena. 

O caso ven de anos atrás e non foi a primeira causa deste 
tipo . Os cristiáns e non cristiáns do mundo enteiro lembran o 
recente caso Boff, teólogo brasileiro tamen condenado ó 
silencio polos seus plantexamentos dunha teoloxía mais ó 
servicio dos pobres ("Teoloxia da Liberación " ). E antes tocá
ralles a outros compañeiros deste último como Gustavo Gu
tiérrez. E en Europa por causas semellantes a teólogos como 
Hans Küng e E. Schillebeeck. En España o teólogo mais 
destacado que recibiu unha sanción semellante foi Xabier 
Pikaza. Parece que a Roma non lle gusta que a fe cristián sexa 
reper.isada, para facela mais actual e mais válida para os 
homes de hoxe. 
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Manolo Regal 

Ramón D. Raña 

DANOS FE, SEÑOR DOS POBRES 

Se a fe arrinca arbres 
e os fai chantar no mar, 
danos fe, Señor dos pobres, 
coma un grauciño de pan. 

Que diante dos nasos o/los 
grandísimas causas hai, 
máis grandes cas nasas forzas, 
e forzas pra e/as non hai. 

Cansa o home labrego 
de tanto andar e andar, 
sementa que te sementa, 
pra que outros leven agra. 

Cansan aque/es máis vivos 
que fixeron sociedades 
para /oitar con acerto 
pala súa dignidade. 

Cansan os país de familia 
na crianza dos seus fil/os, 
cansan O$ nenas na escala, 
cansa o novo e o ve/liño. 

Danos fe, Señor dos pobres, 
para loitar sen cansar 
por unha terra anovada 
con froitos de pan e paz. 

E cando fallen as forza,s, 
cando caíamos no chan, 
que te sintamos ben perta 
termando do naso andar. 

Danos fe, Señor dos pobres, para loitar sen cansar 

//,¡! - ~ ~{f.' ( \ , ~ 9 .. ··- ji~- a l~t flJ1-í::-_ ,' ,.zYt·d· .J "' --C1 I '. "·· 
. {___ ) _; 

Domingo 27º do tempo ordinario 

O ASUNTO DA FE E DA IRMANDADE 

Unha vez rogáronlle os apóstolos ó Señor: 

~ ¡Auméntano-la fe! 

O Señor respondeulles: 

- Se tivésedes siquera unha fe coma un gran 
de mostaza, diríadeslle a esta amoreira: "arrín

cate e plántate no mar", e seguro que vos 

obedecería. 

E ¿quen de vós que teña un criado arando ou 

pastoreando, lle diría cando chegue da veiga: 
"Entra axiña e ponte á mesa". ¿Non lle dirá mais 
ben: '.'Prepara a cea, cínguete e sírveme, deica 
que teña comido e bebido, e despois desto come
rás e beberás ti?".¿ Terá, aínda, que mostrárselle 
agradecido ó criado por tace-lo que lle manda?. 
Así tamén vos, cando fagades todo o que se vos 
mande, dicide: "Pol.ica cousa somos: total non 
fixemos máis coque tiñamos que facer". 

(Lucas 17,5-10) 

FE E CREENCIAS 

A fe é o propio das relixións. Todas teñen o seu 

fundamento na fe. E, como hai moitas clases de fe (ou 

máis _ben, de creencias), resL:Jlta que tamén hai varias 

relixións, é decir, varias maneiras de crer e varias ma

neiras de expresar e vivi-las creencias. 

Falando dun xeito xeral diríamos que tódalas reli

xións coinciden en que hai un Ser Supremo, que é 
Señor e Creador de canto existe, que terá en conta o 

noso bon ou mal facer para nos premiar ou castigar. 

A FE NON E UNHA BROMA 

Afeé o asunto máis serio coque podemos topar. 

Crer ou non crer é a "decisión" mais importante que 

teremos que tomar. Tendo fe eremos que este mundo 

non é algo pechado que se dea a razón a s.i mesmo ... 

Tendo fe eremos que hai mais do que vemos e palpa-

, mos ... Tendo fe eremos que todo ten que ter un sen

tido, xa que non hai nada que saia por casualidade 

senon que todo é froito da idea que alguén se fixo de 

todo esto ... Tendo fe eremos que irnos cara á plenitude 

no camiño da totalidade da vida ... 
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-----As crencias galegas ó redor do lagarto 
Nada máis fermoso para min hai que escoita-las lendas e 

contos , esas verbas garimosas que contan con tanta parsimo
nia os nosos abós, lembrando aqueles inolvidables tempos 
pasados, cando eran novos e loitaban coa súa alma pola 
Galicia asoballada. 

Agora, que cando ollan a radio e a televisión e escoitan falar 
na " língua meiga", éncheselles os olios de auga e amósannos 
co seu xeito sinxelo e garimoso, como nós, xóvenes que 
seguimos o seu exemplo , podemos afondar no coñecimento 
do noso pasado , para así poderen ser os transmisores do 
legado cultural e histórico que nos deixaron os nosos 
antergos . · 

Estamos en percura do achegamento ós bailes, ás costu
mes ás lendas .e as crencias, e asimesmo a recuperación da 
cultura popular. A miña aportación e o meu desexo hoxe, vai 
para as c reenc ias que se conservan o redor do lagarto. 

O noso pobo sempre tivo unha alma saudosa e de grande 
t radi'Ción nas prácticas agrícolas . 

Tamén os labregos coñecen ben ó lagarto , moi abundante 
no noso campo . A vivacidade deste animal , a súa condición 
inofensiva, a vi stosidade da súa pele da súa figura , son moti
vos concretos para que na Cultura galega se coñezan dende 
tempos antergos lendas, cantos, cantigas e incluso sexan 
mo.i tas as c renc ias neste reptil . 

E coñec ido por un fato de nomes, segundo a bisbarra ga
lega de que se trate. En Mondoñedo chámaselle largato, ser
dón e sardón en Redondela, lagarta ou lagartixa noutras zo
nas cando son pequeni ños._ 

Se son de g rande tamaño nomeanse co adxectivo arnau, 
como en Monterroso , en Camariñas ou Vilagarcía ; Así nas 
cant igas e nos xogos dos nenos recitan : 

"Lagarto arnau 
coméchelle as papas 
ó teu irmao ''. 

(Cantiga reco //eita en Monterroso) 

E velaí o significado de " arnau " sexa forte , áspero, rudo, 
aplicándoselle tamén ós vexetais coma o toxo. Unha das 
creencias máis espalladas é a de que se o lagarto arnau 
trababa a alguén , non se soltaba da persoa raída ata que 
orneasen sete burros en Melide. 

Espalla- las nosas crencias é labor de tódolos que se sinten 
galegos e levan moi dentro o senso da alma galaica. 

Quen cando foi neno, non cazou con mil artimañas e trucos 
un lagarto. Xogou con él vendo os graciosos movimentos da 
súa cola. Sempre chamou a atención a vivacidade deste ani
mal , e así o nome de lagarto fíxose sinónimo doutros como 
vivo, inquedo, guicho, intelixente, pillo, espilido. A aquelas 
persoas que reunan algunha destas cualidades, aplicaselle 
este calificativo : Lagarto ou lagarta. 

Quero macribinne ó Semanario IRIMIA: 

Por un · ano O Ata nova orde. O 

O naso pobo sempre tivo un ha alma saudosa e de grande tradición 
nas prácticas agrícolas 

Son moitas as cantigas que reflexan este pensar colectivo: 

" Fía miña nena fía 
fía mais non fies cartas, 
non te fies tí dos homes, 
que son moi lagartos ". 

Outros aínda pensan que se o animal ten dúas colas, ten 
facultades adiviñatorias extraordinarias en relación cos sor
teos da Loteria; crencia recollida en Ourense e Pontevedra. 
Col len o reptil e póñenno en terra mol ou area moi miuda ecos 
movementos da súa cola debuxa signos e líneas que os adivi
ños interpretan coma números sobre dos que recaerán os 
premios no sorteo. 

Coido que é moi interesante coñece-lo mundo das cren
cias. Hai mais, pero intentei dar a coñecer as máis comunes da 
miña bisbarra, polas terras do Ulla. 

M.ª Guillermina Mosquera 
de Monten-oso. 

iSUSCRÍBETE! 
Pagarei .Por: 

O Tramferencia á Caru de Aforroe de Galicia: 

Vilalba, Conta n. 04950/0 

O Correo contra Reembolso 
(májs caro e molesto ca transferencia) Precio da suscripción 

- Suscripción po r N 01De ............ •••••••• ~ •••••••••••.•••••••.•••••.••••••••••••••••••••••.•••...•..••• 
un ano - 1.800pts. Rúa ou Parr<M¡Uia ............................................................ . 

- Suscripci ón de 
apoio - 2.000 pts. 

Vila ou Axuntani~nto ..................................... Provincia ..... ~ ............. . 

Reporta e envíanos a: IRIMIA, Apdo. 5, Vilalba (L ugo) 
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LABORAL 

REGULACION LABORAL DO SERVICIO DOMESTICO 
Real decreto 1424/85. 13 - 8 - 85 

O día primeiro de xaneiro de 1986 entrou en vigor un 
Decreto publicado o 13 de agosto de 1985 que regula a 
relación laboral do servicio doméstico. Esta é a primeira vez 
na historia do Estado Español que se regula o trabal/o das 
persoas empregadas do fogar, con carácter de traba/lado-

Non se poden contratar persoas menores de 16 anos, e as 
que teñan 16 ou 17 teñen que ter permiso dos pais para 
traballar. 

O contrato de traballo pode realizarse por escrito, ou de 
palabra. Cando a persoa empregada ou o cabeza de familia o 
desexen deberá facerse por escrito, candO' comenza a rela
ción de traballo, ou incluso cando xa se estean prestando os 
servicios. 

O contrato de traballo terá un ha dura~ión mínima de 1 ano, 
e de ser renovado pola ontade de ambas partes, tamén de
berá ser por anos. Tamén pode acordarse. en contrato escrito, 
outro periodo de tempo (dous anos, 6 meses, ... ). A finaliza
ción do contrato deberá comunicala o cabeza de familia á 
empregada con 7 días de antelación. 

O período de proba é de 15 días efectivos de traballo. Du
rante este período, ambas partes poden rachar o contrato sen 
ningunha consecuencia legal. 

O contrato de traballo pode finalizar potas seguintes 
circunstancias: 

· Por cumplirse o tempo acordado no contrato. 
>Se ao acabar o contrato non se prorroga, deberá ser comu

nicada a súa finalización con 7 días de antelación. 
Neste caso, o Cabeza de Familia, deberá pagar á empre

gaga unha indemnización equivalente a 7 ~ías de salario por 
an8 traballado, cun máximo (tope), de 6 mensualidades. 

· Por vontade do Cabeza de Familia 
Nest~ caso. se o contrato durou máis de 1 ano, o preaviso 

:será de 20 días. 
e durou un ano o preaviso é de 7 días. 

Durante o tempo de preaviso, a persoa empregada terá un 
permiso de 6 horas á semana, sen perda de salario. co ob
:xecto de buscar novo emprego. 

Neste caso. cando se desfai o contrato por vontade do 
'Cabeza de Familia, este deberá abonar á t"raballadora unha 
indemnización equivalente a 7 días de salario por ano traba
i lado, cun máximo de 6 mensualidades. 

·Por despido disciplinario 

ras equiparadas ao resto das persoas asalariadas. 
Este Decreto regula tódolos trabal/os prestados pala per

soa asalariada na casa na que é empregada, nas diversas 
modalidades: limpeza, cociña, trabal/os de gardería, etc. , 
que se des.enrolen formando parte das tareas domésticas. 

Salarios 

O salario mínimo por unha xornada de 40 horas se
manais de traballo, será o salario mínimo que fixa o 
goberno cada ano en xaneiro. 

Este ano de 1986, o salario mínimo para persoas 
maiores de 18 anos é de 40.140 ptas., para mozos ou 
mozas de 17 anos é de 24.630 ptas., e para mozos e 
mozas de 16 anos é de 15.510.- ptas. 

Se non se traballa toda a xornada haberá que facer o 
cálculo, (as cantas da vella); se traballando 40 horas á 
semana o salario son 40.140, traballando 20 horas, o 
salario será 20.070, a mitade, etc. 

Se se traballa por horas, en 1986 o precio da hora 
está marcado en 289 ptas. para maiores de 18 anos, 
para os de 17 son 178 ptas., e para os de 16 son 113 
ptas. , todo esto pensando en mínimos, todo canto sea 
máis, pois moito mellor. 

Trienios: 

Por cada trienio, a traballadora terá dereito a un 3% 
mais do seu salario. · 

Pagas extraordinarias: 

A traballadora ten dereito a 2 pagas extras ao ano , 
unha en xullo e outra en nada!. 

Estas pagas serán de medio mes de salarios cada 
un ha. 

Para _ as traballadoras por horas, ou media xornada, 
será o que corresponda proporcionalmente ao tempo 
traballado. 

Xornada de traballo e horario: 

A xornada de trapallo é de 40 horas semanais de 
traballo efectivo. 

O Horario pono o Cabeza de Familia, tendo en conta 
que non se poden traballar máis de 9 horas diarias. 

Entre finalización dunha xornada e o comenzo de 
outra deberá haber un mínimo de 1 O horas de 
descanso. 

Cando a traballadora é fixa, ou interna, ten dereito a 8 
horas de descanso entre xornada exornada de trabal lo . 

Fora do horario estabelecido, a empregada fixa, ou 
interna, non ten obrigación de estar na casa. 

·A empregada fixa ten dereito así mesmo a unha hora 
para cada comida, non incluíndose este tempo na· xor
nada laboral. 

Horas extras 

Cada hora extra deberá ser pagada como tal , se
gundo o que estabelece o Estatuto dos Traballadores. 
Dependendo das horas que se t raballen , poderán ter 
hasta un incremento-do 75%. 

(Pasa a pax. seguinte) 
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(Ven da pax. anterior) 

As horas extras, nunca, en ningún caso, son 
obrigatorias. 

Non poderán realizarse, según a lei, máis de 2 horas 
extraordinarias ao día; 15 horas ao mes, ou 100 horas 
extras ao ano. 

Permisos: 

A traballadora pode ausentarse do traballo, previo 
aviso e xustificación ao Cabeza de Familia, nas seguin
tes ocasións: 

· Por matrimonio: 15 días. 
· Por Nacemento, enfermedade ou marte de paren

tes: 2 a 4 días. 
· Por tempo indispensable para o cumplimento de 

deberes inexcusables. 
·Por hóras sindicais. 

Vacacións: 

As vacacións son de 30 días ao ano. A mitade das 
vacacións, 15 días, deben ser disfrutadas dun xeito 
--continuado; o resto, na forma en que se acorde entre as 
partes. 

Descanso semanal: 

A traballadora que faga xornada completa (40 horas 
semanais), ten dereito a un descanso semanal de día e 
medio, con dereito a disfruta.r polo menos un día en
teiro coincidindo co domingo. 

LABORAL 

A seguridade social da empregada do fogar 

As persoas empregadas do fogar están afiliadas á 
Seguridade Social no Réxime.Especial de Empregadas 
do Fogar. 

As persoas traballadoras teñen dereito ás mesmas 
prestacións que o resto dos traballadores, menos ao 
paro: xubilación, invalidez, baixas por enfermedade 
(1.L.T.), viudedade, etc. 

En casos de baixas por enfermedade, as baixas só 
pode dalas o médico do seguro. 

Non se empezará a cobrar unha baixa ata que pasen 
28 días desde o comenzo da enfermedade, ou 
accidente. 

Para poder cobrar a baixa é preciso ter cotizados 
anteriormente polo menos 6 meses. 

Para casos de falta de cotización, ou calquera outro 
problema deste tipo, deberá acorrerse á INSPECCION 
DE TRABALLO, a tace-la denuncia correspóndente. 

Para casos de despidos, sancións, reclamacións de 
salarios impagados, etc., deberá acorrerse a un avo
gado para demandar a través de Maxistratu ra de 
Trabal lo. 

En caso de malos tratos, o primeiro que debe facerse 
é acorrer á Comisaría de Policía, e despois a un 
avogado. 

Concha. Vangarda Obreira 

~' • 
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O CAMPO 

-Axudas dfJ. CEE para os labregos das zonas de montaña 

Todos sabemos que a entrada no · 
Mercado Común non foi e non será 
nada proveitosa para o labrego ga-. 
lego. Por entremedias dos graves 
problemas que nos trae, aparece al
gunha axuda como a Indemnización 
Compensatoria para os agricultores 
das zonas de Agricultura de Montaña. 
Ben s~rá coñecela e aproveitala. 

A Indemnización Compensatoria ós 
agricultores de montaña 

A normativa europea sobre agricul
tura de Montaña (Directiva 268 do ano 
75) prevé a concesión dunha Indem
nización Compensatoria ós agriculto
res das zonas de montaña ou equipa
rables. A concesión da Indemniza
ción faise para compensar ós labre
gos desas zonas palas dificultades 

.que sofren: terreas en pendentes, 
clima máis frío, menor productivi
dade, etc., e porque se considera que 
a súa permanencia e traballo na zona 

contribúen a mante-lo equilibrio 
paisaxístico-ambiental e a evita-la de
gradación do entorno. 

Os Estados teñen a facultade de 
modificaren as directivas do C.E.E., 
adaptándoas ás súas necesidades e ' 
posibilidades; e o Estado Español así . 
o fixo, establecendo para este ano · 
1986 a Indemnización Compensato
ria en 6.000 ptas. por U.G.M. (Unidade 
de Gando Maior), ou ben, para as su- ' 
perficies non vinculadas ás produc
cións gandeiras, 3.600 pts. por Ha. de 
S.A.U. (Superficie agrícola útil), po
déndose contar dentro desta as terras 
a toxal ou monte non repoboado, in
clusive a cuota-parte de cada veciño 
nos montes veciñais en man común. 

¿Quen pode solicita-la axuda? 

Tódolos labregos que non cobren 
pensión de xubilación e que vivan e 
teñan a explotación en zona de Agri-

cultura de Montaña, e que manteñan 
un mínimo de 2 U.G.M. ou ben que 
adiquen a cultivos agrícolas ou fores
tais non madeirables unha superficie 
de polo menos 2 Has. 

Tramitación da axuda 

Débese facer nas Axencias do 
S.E.A. (Servicio de Extensión Agra
ria), Concellos (Axuntamentos) ou 
Cámaras Agrarias , e a documenta
ción que cómpre é: o D.N.I. e unha 
fotocopia do D.N .I.; a cartilla da Segu
ridade Social, se a tén; se reside nun 
lugar distinto do que figura no D.N.I., 
tamén cómpre un certificado de em
padronamento do Municipio de 
residencia. 

Eliseo Miguélez Oíaz 

Zonas de agricultura de m·ontaña (Concellos) 

PROVINCIA DA CORUÑA Comarca: 04 - Montaña Comarca: 02- O Barco V. Muiños 
Aranga Bale ira O Barco Oimbra 
Capela Becerreá O Bolo Rairiz da Veiga 
Cedeira Cervantes Carbal leda Ríos 
Coirós Fonsagrada Castre Caldelas Ve rea 
Mañón Navia de Suarna Chandrexa de Queixa Verín 

Montero Negueira de Muñiz AGudiña Vil ar de Barrio 

Ortigueira ... ,.. As Nogais La rauco Vilardevós 

Pontes de G.R . Pedrafita Manzaneda 

San Sadurdiño Triacastela A Mezquita PROVINCIA DE 
So mozas Baralla Parada do Sil PONTEVEDRA 

Petín 

PROVINCIA DE LUGO 
Comarca: 05 - Sur Póboa de Trives Comarca: 01 - Montaña 
Carbal ledo Río Cerdedo 

Comarca: 01 .- Costa 
Chantada A Rúa Dozón 

Alfoz 
Folgoso do Caurel Rubiá Forcarei 

Mondoñedo 
Póboa de Brolla n Teixeira 

Ourol 
Queiroga A vega Comarca: 03 - Interior 

Ponte Nova-Vilaodriz 
Ribas de Sil Viana do Bolo Campo Lameiro 

Riotorto PROVINCIA DE OURENSE 
Vilamartín de Valdeorras A Cañiza 

Valadouro 
Vilariño de Causo Cotobade 

Comarca: 01 - Ourense Comarca: 03 - Verín Covelo 

Comarca: 02 - Terra Cha Avión Saltar Fornelos de Montes 

Abadín Esgos Bande Lama 
Xermade lrixo Blancos Pazos de Borbén . 
Guitiriz Melón Calvos de Randín Ponte-Caldelas 
Muras Padrenda Castrelo do Val 
Ribeira de Piquín Piñor Cualedro Comarca: 04 - Miño 

Beariz Entrimo Arbo 
Comarca: 03 - Central Gomesende Laza Crecente 
lncio Xunqueira de Espadañedo Lobeira Mondariz 
Láncara Nogueira de Ramuín Lovios Neves 
Paradela A Peroxa Maceda 
Samas Quintela de Leirado Monterrei 
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Aquel 

¿Sería posible que despóis de 
tres apoteósicas xiras como as do 
"Rock & Rios", " Rock de una noche 
de verano" e "Rock en el ruedo" o 
público protestase e nos medios de 
prensa correran ríos de tinta contra 
da actuación de Miguel Ríos en 
Lugo? Oíanse causas coma que "xa 
vai vello ... ", "está en declive ... ", que 
xa actuara en Lugo hai sete anos .. . 
¿Pero, é que Lugo nunca cambeará? 
¿Cando haberá que deixar de irá Co
ruña, Vigo, Oviedo ou Gijón para ver 
algunha movida de calidade, cándo 
haberá que deixar de ir a Roma para 
que Roma veña a nós? Os nosos ne
tos, sendo optimistas, poderán 
acordalo ... 

Miguel Rios est na súa segunda 
xuventude, no mellor momentot 
como poden atestiguar os verdadei
ramente entendidos Mais aqui: Non, 
gracias A falla de aconteoementos 
onx 1 n s a mente e ideas ... 
A súa actuación do pasado San 

Froi lán '85 estivo dentro dun cartel 
moi estimulante con grupos de nova 
onda rockera lucense e galega, 
mais ... o resultado foi un desastre 
gracias á ineptitude de Xq sabemos 
quen ... 

O único netamente positivo que se 
realizou nesas datas no Polvorín foi a 
actuación de Miguel Ríos, porque, se 
as matemáticas non fallan, unha 
banda de calidade máis un músico de 
calidade contrastada - éxito seguro; 
e, se a esto engadimos o perfecto son 
da amplificación dirixida por un 
grande técnico, un supermestre das 
mesas como o enxeñeiro de son de 
Ultravox, o resu ltado xa se desborda. 

A banda estaba composta por: 
Paco Palacios e Antonio de Diego ás 
guitarras; lan Riches ó baixo; ábate
ría, Sergio Castillo; na percusión es
taba Carlos Narea; os teclados, o 
mestre de sempre, Mariano Díaz; nos 
saxos Javier Paxarino e Andreas Prit
twitz ; e na trompeta Steve 
Franquevich. 

O concerto escomenzou con hora e 
media de retraso, argumentando un 
fallo na electricidade. 

Era un ha tarde-noite fría de outono, 
respirábase unha cautelosa emoción, 
unha expectación desbordante; son 
as 10,30 aproximadamente, fanse as 
últimas probas de son. Miguel, como 
ese grande profesional que é, non lle 
importa a cidade, vila ou pobo e sem
pre intenta darse en tódalas actua-

cións; e así darásenos e selles dará a 
moitos detractores que foron con 
esta intención e que logo vibrarían 
coma un máis de nós. 

Di umináronse tóaolos focos, es
comenzan os acordes de "El sonido 
de la ciudad", e mentres se volven a 

ncender a modiño a arece Miguel. .. 
Nin un espectador estaba no Polvorín 
sin ter frío , mais despóis de que Mi
guel Rios se comunique e nos entre
guemos como el a nós, o frío desapa
recerá, "todo el mundo haciendo pal
mas ... " ou "buenas noches, Lugo! " e 
" tenemos espectadores de preferen
cia" (en clara alusión ós veciños dos 
alrededores), foron varias das frases 
que entraron nos que alí nos 
atopábamos. 

A primeira cantiga seguiuna "re
trato robot", " Niños eléctricos"; 
como el dixo, " hay que calentarse!".: 
"Generación límite". Logo fixo un 
alto nos temas fortes e deleitounos 
con dúas das súas mellares baladas 
que seguro amáis de un de vós namo
rou: "Todo a pulmón" e " No estás 
sóla" facian o delirio. Mecheiros e 
mais mistos, as únicas luces posibles, 
mais o delirio proseguiría con " Bien
venidos", "Rock de una noche de ve
rano", "Rock en el ruedo", o tema 
de Charlie García " Nos siguen pe
gando abajo" " Antinuclear". onde 

MOCIDADE 

que tamén suaba, bailaba coma un de 
nós. A conexión lograríase .. . " La ru
leta ruso-americana" foi a explosión 
do xa explosionado, incitando á xente 
contra do armamento, OTAN, " acci
dentes" como o que ocurrira en Lugo 
o día anterior ... Viría logo a súa 
grande co'mposición en unha das me
llares en todo o mundo creada en 
contra da droga: " Un caballo llamado 
muerte". 

Fariase logo un s1 enc10 especia .... o 
silencio da gratitude, da conexiQR. 
Miguel non se ía, volvía de novo & 
esceario mais agora con maíor forza 
de comunión entre todos, de convi
vencia, o ambente era perfecto para 
elo: sae ó esceario , felicítanos de
cindo : " sois unos santos ... " e esco
menza a soar e a coller vó " Sueño 
espacial" que nos levaría por uns mi
ntJtos ata o alucine do "Año 2000". 
Pero non se vai aínda, que re deixar en 
nós o benestar propio dun ídolo, soa 
" El blues del autobús", facéndose un 
fermoso e electrizante silencio que se 
romperá co delirio do persoal ó escoi :
tar os primeiros acordes de " Santa 
Lucía"; parecía o Polvorín un só cora
zón, unha soa voz, a irmandade era un 
feito tan real que logo sería tema de 
crítica para uns poucos ... iPobriños!. 

Pero claro , cando xa todos coida
bamos que catro " bises" eran 
abondo, vólvenos a sorprender. Por si 
alguén dubidaba da súa entrega nun 
lugar apartado das movidas (e a este 
paso máis), déixanos o presente do 
seu primeiro grande éxito : "Himno de 
la alegría". A luminotecnia correu a 
cargo de centos de mecheiros. Tóda
las mans xunguidas eran unha soa ... 

... Así terminaría o concerto e así 
pasaría a actuación dun grande mos
truo. ¿ Quen se atreve a criticalo? 
¿Quen critica a un grande espectá
culo, un músico de élite, á profesiona
lidade personificada nun home, á ca-

. lidade duns temas, ó son perfecto, ó 
inconscente colectivo da nosa 
xeración ... ? 

Na súa voz está futuro, na sua 
enerxía o empuñe dos 25 anos de ca
rreíra, na súa dimensión a grandeza 
do rock español, auténtico e con raí 
ces, e o milagre da grande cita, a co-
muok:ación, o que eJ mesmo cham 
• exarcismoH, o ;poder duo víncu 
qµe- volverá a ot1iticar criterios po 
ib o. 

E é que Miguel é o eterno rockero ... 
¿MIGUEL RIOS? , Si , por suposto . 

Ruguy 

l 
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Castelao Sempre 
VERBAS DE CHUMBO (1941) (1) 

---.... 
Constitúen unhas breves pero fondas e testimoniais 

páxinas que non necesitan máis que ser lidas e medita
das, porque quizais aínda hoxe resulten perfecta e trá
xicamente reais e imprescindibles. Son como refráns, 
sentenciosas frases lapidarias que cómpre grabarmos 
no fondo do naso ser e actuar de galegas lúcidamente 
conscientes da nasa nunca rematada tarefa nacional. 

"Cando Cheguei a Bos Aires (1940), sentáronme nunha 
cadeira, cobríronme cun fanal e dixéronme que era un 
"simbo/o ' '. Axiña comprendín que a cadeira era un ataúde; 
o fanal era un ha sepultura, e eu era o "difunto Castelao ". 
Comparábanme a Curros e a Rosalía, e cicáis por eso 
mesmo non concebían que estivese vivo. lnvitábanme a 
facerme o morto -a ver, ouvir e calar-, porque deste xeito 
recibiría eu moitas honras ... Pero sucede u que non quixen 
morrer dentro dun fanal, atafegado nunha campaña pneu
mática, porque aínda teño moitas causas que facer e moitas 
máis que decir. .. 

Eu estou vivo e libre, e son aínda un galega química
mente puro. Tamén son infusible ó soplete e inatacable 
polos ácidos. Así, pois, quera dar fe de vida e de indepen
dencia regalándovos hoxe a/gúns avisos a modo de refráns. 
Velos ahí: 

A Patria non se move do seu sitio e ninguén pode leva/a 
na sola dos zapatos. 

Separatistas son os que separan, e nós somos separa-

dos, pero non separatistas. 
Os prófugos do sacho non poden, non poden talar da 

terra que non souperon estimar. 
O traxe e a corbata non dan señorío espiritual; pero dan 

fachenda. 
A fame de cultura non se sinte no bandullo; síntese na 

cabeza e no corazón. 
Resulta un bo negocio ser home honrado, porque xa hai 

moita competencia no campo contrario. 
Se todos somos igoa/es, ¿por qué facedes eleicións?. 

Facede sorteos e xa está ... 
A nasa co/ectividade aínda non é unha masa; é un 

amoado co que a/gúns tan filloas no tempo das eleicións. 
Facer cultura non é oficio de incultos, e os libros non se 

escriben para analfabetos. 
Non é carneiro o que toca un pito para chamar pota 

xente,· pero poden ser carneiros os que acuden á 
chamada ' '. 

--------------------------------------~------------ --------~.><: 
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buzón Fernando Cardenal, estamos contigo 

Enviade as vosas cartas a: 

Victorino Pérez 
LAGOA -Abadín (Lugo) 

Fernando Cardenal, estamos contigo . 
Escribímosche para eso, para deci rcho 
sinxelamente: queremos que sepas que te 
apoiamos. 

Nós tam én sentímo-la tristura de saber
nos membros dunha lgrexa na que se dan 
posturas tan contrad icto rias e na que ofi 
c ialmente hai tantos que se esforzan en 
que só se escoiten ese vexan como verda
deiras posturas nun só senso. Por eso ó 
verte e escoitarte, respiramos cob izosa
mente o ar fresco de esperanza e verdade 
evanxélica que .nos traes t i. Eso si, cons
centes da grande distancia que existe en
tre o testemuño du nha fe encarnada no 

servicio ó pobo, e deixando moitos a vosa 
vida nesta loita, e nós que dende aquí, 
tratamos de solidarizarnos e apoiar dal
gun xeito pequeno, moi pequeno, o voso 
testemuño. 

Gracias Fernando, vos sode-la luz que 
nos ergue e nos anima a camiñar ós cris
t iáns que vivimos en paises nos que a vida 
non parece tan conflictiva, porque ¿sa
bes? dende aquí ofrécesenos o cristia
nismo coma un prudente programa de es
traña convivencia, na que anotemos sos
peitas e mañas, tentan frenar e enturbiar o 

ímpeto limpo, áxil e comprometido do 
Evanxelio . lnterpretacións, xestos, infor
macións oficiais que non podemos nin 
comprender nin aceptar. 

Nós tampouco temo-1.a vosa humildade 
e dóenos e avergóñanos alá no fondo, que 
se queira emprega-lo nome de Xesús para 
condenar o que hoxe sería a reencarna
ción do seu Evanxelio e o mesmo tempo 
se bendiga rufanamente, os que siguen 
asasinando a Xesús no pobo. 

Faísenos duro entender que todos poi
damos ser membros da mesma lgrexa de 
Xesús de Nazaret. Ti e Ernesto , o teu ir
mán , co seu xesto , estádenos a ensinar 
que está no pobo que sofre, ese Xesús
Deus-Home-entre nós, El non nos ha afas
tar nunca as suas mans, todo o contrario , 
esténdenolas antes de que o busquemos. 

Dámosche as gracias out ra vez Fer
nando. A vosa verdade , solidaridade, 
compromiso e humildade, valen mais cas 
mil verbas coas que oficialmente queren 
xustifica-las prudencias, os intereses, os 
erros, os dólares ... 

Axudádenos a que cada vez sexamos 
mais os que contigo digamos " se nos tra
bucamos, que nos trabuquemos a favor 
dos pobres, xa que como lgrexa, fixémolo 
casi sempre a favor dos ricos ". 

Coordinadora da Asamblea de 
Cristiáns Galegos 

X ---------------------------------------.---------------.-----
DATOS XERAIS C.- ANECDOTARIO 

O aspecto desta peq uena águia, que tódalas pri
maveras chega de Africa, é coma o dunha imperial 
en miniatura, compartindo con ela o costume de 
crias nás árbores. 

Un rasgo anatóm ico, do que deriva o seu nome én 
castelán, é o constituido pola abundancia de pluma 
que tapiza e acocha os seus curtos tarsos, mestu
rándose asemade coas das calzas propiamente 
ditas. 

A rarefacción dos coellos pola mixomatose fixo 
que esta fermosa águia tivera que troca-la base da 
súa alimentación polos lagartos, de aí a importancia 
que os reptís teñen para a supervivencia de moitos 
depredado res. 

o 

Os dedos, curtos e armados de longas uñas de 
escasa curvatura e calos pouco aparentes, indican 
que estamos a tratar dunha cazadora pouco selec
tora á hora de facer presa. 

A plumaxe máis frecuente nos adu ltos é a cha
mada fase clara: ocre escuro na parte dorsal e erara 
na ventral , agás nás rémixes, que son escuras. En 
menor cantidade dáse a fase de uniforme cor 
marrón. 

De mediados de abril a finais de maio, a femia pon 
de 1 a 3 ovos, que serán chocados exclusivamente 
por ela en 35 días. Entre agosto e setembro emigra a 
A frica. 

8.- TECNICAS DE CAZA 

A preferida por es1a especie é a de remontarse nas 
correntes ascendentes de aire quente (térmicas) e 
desde gran altura lanzarse de nesgo sobre as súas 
presas. 

Nos claros dos bosques prefire practica-la 
espera. 

D.- ACTIVIDADES 

1.- ¿Onde prefire tace-lo niño esta águia? 
2.- ¿Entre que meses chega de Africa? ¿Cando 

emigra?. 
3. - Dos tres debuxos, ¿calé a pata que corresponde á 

águia caudal?. 

4. - Dos tres esquemas. ó cal corresponde á águia 
caudal?. ¿A que águias pertencen ás outras dúas?. 

o 
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A NOSA HISTORIA 

A relixión castrexa 

Volver das vacacións tamén ten as súas cousas posi
tivas porque xa se dí que como na casa ... Claro que no 
meu caso significa atoparme con Xob, aquel rapaciño 
que quizáis algún lector de IRIMIA lembre, e cas súas 
preguntas. O primeiro paseo pola vila e un saúdo in
confundible; iOuedaches en falarme da relixión dos 
habitantes dos castros! ¿ Quén pode ría saúdar dese 
xeito?: Xob. Alí estaba co seu xeito especial de saúdar, 
lembrándome o fin do verán, das vacacións, da paz ... 
Dende ese mesmo instante, sair a rúa significa encon
trarse con Xob e a súas curiosidades que o que teñen 
de infantís fanlle boa falla. 

Os deuses castrexos 

O feito de que se teña rexistrado case un cento de 
deuses fai pensar que a relixiosidade dos habitantes 
dos castros era moi intensa. Sen embargo isto non 
significou a existencia de templos ou dunha clase sa
cerdotal do tipo dos druidas que é moi frecuente na 
tradición celta. 

Para o seu estudio os deuses castrexos pódense 
dividir en tres clases segundo a súa función. 

A primeira formada por aqueles deuses que tiñan o 
poder, dos que destaca o deus castrexo que recibía 
culto nos montes que eran considerados coma lugares 
sagrados. 

Logo estaban os deuses da guerra que segundo as 
crencias da época actuaban impulsados por un furor 
guerreiro. Este deuses levábanse mal ?ºs deuses sobe
ranos e tamén cos da tercefra clase. E curioso, e así o 
recolle o Prof. Bermejo, que segundo as descripcións 
dos autores clásicos, os guerreiros dos pobos castre
xos o do norde combatían dunha maneira desorde
nada, sen unha táctica definida, trataban de ter un 
aspecto terrible e eran, xeralmente, ladróns; o que 

·coincide plenamente coas descripcións dos deuses da 
guerra destes pobos. 

Na terceira clase sitúase unha grande cantidade de 
deuses menores protectores dos pobos, dos animais, 
relacionados coas augas; os bosques, a fecundidade 
animal e humana, e tamén as divinidades funerarias, ás 
que se podería incluir neste grupo. 

Relacións da relixión castrexa co folklore actual 

Como recolle o Prof. Bermejo, no panteón castrexo 
hai unhas divinidades perfectamente caracterizadas 

Os cruceiros galegas, mástiles, inmóviles que nos talan de creen 
cias e devocions deste gran pobo celta. 

que permiten establecer comparacións entre a relixión 
castrexa e o folklore actual: os deuses dos camiños. 

Chamados "lares viales" polos romanos, eran os en
cargados de conduci-las ánimas e se lles rendía culto 
nas encrucilladas, nas que se construían monumentos 
formados por unha columna rematada por unha ca
beza con dúas ou tres caras. 

Estas son as encrucilladas onde, segundo o noso 
actual folklore, acorre a Santa Compaña, formada po
las almas que non están correctamente integradas no 
mundo dos mortos xa que non están nin no ceo nin no 
interno, e nesas encrucilladas atópanse cruceiros ou 
columnas como as da época castrexa, ainda ·que co
rnadas por unha cruz, o que c9mo di o xa citado profe
sor é unha coincidencia que permite establecer ós ex
pertos un claro paralelo entre a relixión antiga e o 
folklore contemporáneo. 

O rapaz non quixo saber máis. Certos temas non lle 
parecían os indicados para talar do xeito que eu o facía; 
nin que foran as cinco da tarde e a verdade e que xa 
anoitecía. A min veume dé pérlas que se despedise 
porque para se-la primeira conversa do curso xa estaba 
ben. Cando xa ía un pouco lonxe, como era normal nel , 
berroume que tiñamos que talar dos romanos. Faré
molo porque con Xob outra cousa non é posible e 
tamén porque nos últimos tempos volveron a ser noti
cia ó facerse novos descubrimentos arqueolóxicos por 
exemplo en Lugo cando se encetaron as polémicas 
obras dos aparcamientos subterráneos. 

For 
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Xosé Chao Rego 

Tanto os galegas coma oscas
teláns témo-la tendencia a con
fundir, nos respectivos idiomas, o 
significado destes dous verbos. 
Por exemplo, cando dicimos: 
"aquí non callemos todos, por
que non hai sitio'', estamos utili
zando mal o verbo col,ler, que sig
nifica agarrar; teriamos que dicir: 
" aquí non cabemos todos" . 

Como dixemos xa hai semanas, 
o verbo caber é irregular: non se 
conxuga segundo a regra común, 

GALERIAS 

Coller e caber 

senón que ten unha conxugación 
especial. Se 'che coubese al
gunha d~bida sobre esta irregu
laridade, que non te colla ou pille 
de sorpresa. E advírtoche que se 
eu non caibo coas miñas lerias no 
teu maxín, agarro e col lo e voume 
coa música a outra parte. 

Pero antes de marchar quéro
vos facer unha pregunta: ¿cou
bestes ben nas Romaxe ou co
llestes un cabreo porque había 
tanta xente que nin case se reme-

~ARGADE:ls>.P 
~t. ~~ 
EN 

LIBROS GALEGOS 
E PORTUGUESES 

CERAMICA 

CERVO LUGO 

o CASTRO SADA- A CORUÑA 

SANTIAGO RUA NOVA, 16 

xía un? Non vos colla de sorpresa 
este fenómeno e que non vos 
caiba a menor dúbida de que as 
causas boas van med randa de 
seu. 

E ademais eu penso que se de
mos collido a tempo o automóbil 
ben demos cabido todos. ¿Non 
caberían aínda máis se collesen a 
determinación de ir? Con todo, 
cóubono-la sorte de celebrar xa a 
novena Romaxe. ¿Cabe dicir 

,. ? ma1s .. 

Xa empezan as escotas 
o seu labor anual: 
tratas longas vacacións 
estudiaré o normal. 

Incluso normal sería 
que os estudios desen gusto 
e que a escota non fose 
para cada nena un susto. 

Aprenderé causa boa 
que todo -o mundo apetece, 
polo que toda persoa 
de nena a vello debece. 

A causa polo que o estudio 
a tanta xente amola 
hai que procura/a dentro: 
nos defectos da escota. 

Cómpre dicilo aquí 
dunha forma moi sincera: 
moitos nenas non aprenden 
nin a estudiar sequera. 

E así, tragan e tragan 
indixestando a panza, 
converténdose en martirio, 
non en festa, a ensinanza. 
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