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o AXUNTAMENTO FACEMOLO r .o DOS
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l.º DE MAIO: DIADA CLASE OBREIRA
O DIA 1.º DE MAIO DO 1886 deu comenzo en
Chicago (Estados Unidos) unha gran folga de
obreiros que, despois de varios días de conflictos, trouxo moitos mortos e fer idos. Pedían mellares condicións de traballo e unha xornada laboral de oito horas. Conmemorando aquel 1. 0
de maio do 1886, tódolos an9s se celebra neste
día o día da clase obreira. E un ha xornada que
se aproveita para facer ver e valer os dereitos
dos obreiros e a importancia que teñen na marcha da sociedade. As noticias que presentamos,
dominadas pola pantasma do paro, queren amasar un dos grandes problemas que hoxe ten a
clase obreira.
CATROCENTOS TRABALLADORES VAN O
PARO diariamente en Galicia. Mais de 140.000
traballadores galega~ non teñen emprego; a mitade son da Coruña, e mais de coarenta mil da
provincia de Pontevedra.
O PARO NON REMATA ... Os que estudian a
curva do desemprego calculan que no San Xoán
do 1984 o 14,5 por cento da poboación activa
de E'uropa será de parados. En España as causas
inda van peor; xa neste xaneiro pasado subíamos do dazaseis por cento, e ó longo deste ano
engrosarase a riada dos desempregados con
douscentos mil mais. Na construcción é onda
mais medra o número dos parados.
AS ENFERMEDADES DO .PARO son moitas:
·depresións, alteracións cardiovasculares, trastornos sexuais, alcoholismo ... As consultas médicas
ind ícannos que estas enfermedades son máis

frecuentes nas mulleres e nos xóvenes casados e
con fillos, e que tamén van en aumento cando
estes viven nas grandes poboacións.
A COMPETENCIA DAS MAQUINAS é un reto
que pende sabor do mundo do .traballo: lcamiñamos cara un mundo de desocupados?.... Os robots, a informática, a automatización van reducir os postas de traballo cada vez máis. Según
algúns, nun futuro inmediato, unha coarta parte
dos traballos da banca, seguros e oficinas van
ser desempeñados poi as novas tecnolox ías.
A FOLGA DO 15 PASADO EN VIGO, convocada palas centrais sindicais, supuxo unha importante movilización de protesta contra o ·desmantelamento industrial ·da comarca viguesa, e
para salvar a economía o nivel de vida e o emprego das súas xentes.
Con arredor das 250.000 persoas, a manifestación foi a máis grande que se viu en Galicia ó
longo de toda a súa historia.

Ante esta situación tan complicada todos nos preguntamos: ¿onde· está a solución? Hai quen
pensa nas Cooperativas como unha boa solución; hainos tamén que esixirfan un cumplimento severo da Leí de incompatibilidades, ou no aproveitamento das fincas manifestamente mel!orables, etc.
Sen negar a importancia que estas medidas teñen en relación co paro, coidamos que a causa é moito máis fonda. O que está en crise son as bases do sistema económico capitalista que nos rixe. Só
cambeando estas bases se poderío chegar a unha sociedade cunha verdadeira convivencia laboral, na
que o trabal/o deixara de ser casemente un privilexio. Pero deica ahí non sabemos se chegará o
cambio.

Non hai maior mandamento
nin no ceo nin na terra
có de quererse coa estima
con que Xesús nos quixera.
Qu /xonos recio Xesús,
como se quere de veras,
da(ldo o seu sangue por nós
cunha entrega sen reservas.
Non foi querer barul!eiro
o querer can que queda,
foi querer comprometido
que aliviou as nasas vidas.
Qu /xol!e ó pobre por pobre,.
pro ergue/o do seu calvario;
qu/xol!e ó rico por rico
pro salva/o dos seus cortos.
Os seus cariños me/lores,
os seus me/lores suspiros
foron sempre pro os máis deb/es,
pro os fomentos dun amigo.
Putas, enfermos, pequenos
encheron o seu amor,
como o encheron tamén
os de baixa condición.
En cambio pouco mirou
prós sacerdotes soberbos,
que miraban prós humildes
con o/lada de desprecio. ·
Qu /xonos sen agardar
recompensa 6s seus amores,
sen esperar nada a cambio,
contento co ben dos homes.
Tratar ós nosos veciños
como nos tratou Xesús ·
é cert/simo camiño
que leva 6 país da luz.
Os amigos de Xesús
outro sino/ non vos teñen
que o de querérse entre eles
co cariño do seu mestre. ·

t EVANXELIO SEGUNDO XOAN ( 13,31-33a;34)
Cando saiu (da derradeira cea cos seus discípulos) dixo Xesús:
- Agora queda glorificado o Filio do Home, e
Deus queda glorificado nel. Se Deus queda glo_rificado nel, tamén Deus o glorificará a el, e hao glorificar axiña. Meus ftllos: somentes un pouquiño estarei convosco. Douvos un mandamento novo:
amádevos uns aos outros; como eu vos amei, amádevos tamén entre vós. Nesto conocerán todos que
sodes os meus discípulos: se vos .tendes amor uns
aos ·outros.

Q. AXUN.T AMENTO Q
A proximidade das eleccións municipais, fainos pensar nos concellos que ternos,
concellais e alcaldes. Pero tamén nos fai soñar co concello que quixeramos ter, coa ~em
Queiramos ou non, vai con nós
A poi ítica definitivamente rion é cousa dos poi íticos
só. Ahí está a poi ítica municipal para demostralo. Porque a
licencia de construcción da nosa casa, a traída de auga da
nosa parroquia, a decisión do lugar para a concentración escolar ... nada de eso é "cousa dos poi íticos". Sen embargo é
unha cousa "poi ítica". Porque o poder local, municipal, tamén está influindo nas nosas vidas, e non é igual que o presida aquel señori'to, aquel grupiño, ou tódolos veciños organizada e democráticamente.
A política e a vida municipal, amósanos ben ás claras que
a poi ítica non nos é allea", ~que ternos que nos mergullar
nela se non queremos que se volva contra nós.

Non

abon~a

con votar: hai que particiP.ar

A democracia é poder popular: que todos nós teñamos poder. Por iso a democracia é unha conquista e un camiño sen rematar aínda. Non abonda con votar a tal señor
para devolver un favor, ou por que "a alguén hai que votar".
Non abonda tampouco con votará que realmente nos pare- ·
ce máis honesto e capaz.
O axuntamento que debemos construir é un axuntamento que tome en seri0 a·democracia, o poder popular, un
concello onde os veciños poidamos participar. lcomo?
Hoxe na práctica, o único xeito de participación veciñal é a asistencia ós plenos, pero sen voz nin voto. As musas
poderían ser doutra maneira.
Por exemplo: .
•
lPor que non botar man da consulta veciñal tipo Referendo para (lqueles asuntos da meirande importancia? Na lei municipar de Cataluña do 193(? estaba prevista. En Suiza vense practicando desde hai moitos
anos (sobre todo para a aprobación de presuposto~).
•
lPor que non dar máis poder ás Xuntas ou Concellos
das parroquias e tamén ó pedáneo sempre que se escollese democráticamente? En concellos rurais, as Xun-

•
•

tas ou Asociacións de ve "
normais de diálogo coa Co
lPor que non darlle valid
pola ,que cando un núm
propón un asunto debería
te no pleno. Poder íase pe i
calde, en caso extremo. ·
lPor que non facer públi .
hora e asuntos a tratar e i
ren? lPor que non mand r

ESPECIAL ·AXUNTAMENTOS
SUPLEMENTO DO SEMANARIO: IRIMIA
Sobretextos de: Xosé M. Boán

ELECCIONS MfJNICIPlllS
Cada catro anos, como é de lei, tócanos elexir unha nova Corporación: Alcalde e Concellais.
Para poder votar hai que cumplir tres requisitos:
a) Ter dezaoito anos cumpridos.
b) Estar inscrito no Censo Electoral.
c) Levar un documento (carnet de identidade, pasaporte ou carnet de conducir) que acredite a
tua personalidade.
E importante ir ós axuntamentos calquera día do
ano e preguntar se estamos incluidos na lista do Censo Electoral, para que, no caso de non estarmos, se
amañe o erro na revisión de cada ano. E hai xente que
confunde o Censo Electoral (que é a lista dos quepoden votar) co Censo da Seguridade Social Agraria,
cando non teñen nada que ver un co outro.

Pode ser candidato calquera das personas con dereito a voto a non ser que teñan algún tipo de delito especial con condena do xuez, ou que desempeñen certos
cargos: por exemplo os xueces (nin os de
paz) non poden ser candidatos, os funcionarios do axuntamento tampouco non
poden ser candidatos no seu propio municipio, etc. ·
A pesar do que algunha xente pensa(
para ser alcalde pu concellal non fai falla
ter título nin carreira . .
O normal para ser candidato é presentarse por un Partido Poi ítico ou por unha
coalición de partidos. Pero tamén se poden presentar listas de candidatos por li- ·
bre sen levar o respaldo oficial de ningún
partido: chámanse candidaturas independentes (afnda que algunhas sexan moi
pouco independentes). Para estas candidaturas de independentes hai que xuntar

o aval ou respaldo, non económico pero
si da firma, do 2 por cen de residentes en
axuntamentos de menos de 5.000 habitantes, de 100 electores nos municipios
que teñan entre 5.000 e 10.000 habitantes, 200 hos que teñan entre 10.000 e
50.000 e así sucesivamente ...
Según o número de habitantes os municipios teñen estes concellais:
concellais
Astra 250 residentes . . . . . . . . . . . . . . 5
De 251 a 1000 residentes . . . . . . . . . . 7
De 1001 a 2000 " . . . . . . . . . . . . . . 9
De 2001 a 5000 " . . . . . . . . . . . . . 11
De 5001 a 10000 " . . . . . . . . . . . . 13
De 10000 a 20000 ,, . . . . . . . . . . . . 17
~ 20001 a 50000 '' . . . . . . . . . . . . 21
De 50001 a 100000 " . . . . . . . . . . . 25
De 100001 en diante un concellal mais
por cada 100.000 residentes ou fracción,
e se saen pares engádese un mais.
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Por sorte na democracia
non ha¡ dictadura e o alcalde non pode facer o que
/fj¡j
lle déa a gana, pero con _todo é certo que mandabastante, pois a el tócalle:
Presidi-lo Pleno e a Permanente e facer
que se executen os seus acordos
• Convoca-las sesións, suspendelas, e o
que é importante: face-lo orde do día
ou dos asuntos a tratar
• E o xefe da administración municipal e ·
en especial da policía municipal
• Escolle o orde de quen o vai sustituir
en caso de ausencia temporal: é dicir o
orde dos tenentes de alcalde
• Tócalle presidir ou delegar as Comisións e Xuntas especiais
• Dirixe e inspecciona as· obras municipais
• Presenta ó Pleno o proxecto de presuposto anual: é dicir de como se
van repartí-los cartas do ano. E unha competencia importante
• Tén a competencia de formación de proxectos municipais, de ordenar pagos, xestionar presupostos e rendir cantas.
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PLENO
* Vén senda coma o parlamento municipal e fórmano tódolos concellais

•
•
•
•

* Os asuntos máis importantes dos concellos teñen que pasar pola
aprobación do pleno
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* Os plenos son públicos: calquera cidadano pode asistir aínda que sen
voz nin voto
* Aproba a creación ou disolución dos servicios municipais
* Aproba o presuposto anual do Concello
* Aproba os planes de actuación municipal
* Aproba os reglamentos internos do Concello e as ordenanzas que rexirán no municipio
* Controla á Permanente e tamén ó Alcalde.

•

•
•
•

Este importante órga1
pios de máis de 2.000
Fórmano un tercio d4
sultase un número pa1
formará~ parte da Per
partidos respectivos e
qu itou cada partido.
E o que acorda os asur
As súas sesións non so1
Organiza os servicios d
Pode contratar obras
non duren máis dun é
ós que lle adica o presl
Pode incluso contratar
co) obras municipais ~
presuposto municipal
tas. Esta contrata direc
E o encargado de dese
lo Pleno
Aproba o padrón de bE
T én certas compete ne
pregados e da maioría ,

INGRESOS
Os concellos ingresan:

6 Por rendimentos de propiedades municipais ou .donacións de particulares

6 Polas tasas que pagan os que se benefician dun servicio municipal:
6
6

6

'llNENTE

no municipal só existe en municihabitantes.
os concellais máis o alcalde. Se rer, auméntase un. Os concellais que
rmanente son escollidos polos seus
e en proporción ós conce·flais que

ntos ordinarios do axuntamento ·
n públicas como as do pleno
le recaudación
e conceder servicios sempre que
ano e hon esixan gastos superiores
uposto municipal
' directamente (sen concurso públise non superan o 1O por cento do
total nin os cinco millóns de pesecta, pódea facer tamén o Pleno
mvolve-lo presuposto aprobado po-

1

eneficencia
;ias disciplinarias respecto dos emdos funcionarios municipais.

matadeiro, uso de aceras por mesas, sillas, kioskos, servicios de alcantarillados, de augas, etc.
Por contribucións especiais que intentan recuperar total ou parcialmente gastos de obras que o Concello c·arga ós principais beneficiados: asfaltos de rúas, iluminacións, etc.
Por impostos municipais, que a diferencia das tasas ou tributos
non se cobran a cambio dun servicio determinado. Os principais
<lestes impostos son: sobre solares sen edificar (non en todos), radicación (a industrias, comercios, etc.), circulación de vehículos,
aumento do valor de solares por millora da zona (non do esforzo
do propietario), por publicidade, etc.
Por impostos que cobra o Estado pero van parar totalmente ós
concel_los: Contribucións rústica, ganadeira, e
urbana; licencia fiscal do imposto industrial;
licencia fiscal do imposto sobre o rendimento de
traballo persoal (o famoso R TP)
6 Por transferencias do Estado a través da Xunta de
Galicia: O Estado adica ós axuntarnentos o 7 {>Or
cen do recaudado en impostos indirectos, en unpostos sobre os xogos de azar1 sobre o imposto de
luxo 9ue carga a gasolina, soore a renda das persoas f isicas
6 Estas transferencias do Estado representaban o ano
1979 aproximadamente unhas 835 por habitante
para municipios de menos de 5 000 habitantes; unhas 1004 pts. por haoitante para municipios con
poboación entre 5000 e 20000 · e unhas 1170 para
municipios entre 20000 e 10006O
·
6 Os municipios españois son os que, en proporción ,
manexan menos diñeiro comparados cos europeos
e só por riba dos portugueses
6 Astra a mitade do presuposto municipal pódese in:..
vertir en soldos dos empregados: e as1 o fan mo.iiti0sdos pequenos concellos con cativo presuposto
6 O resto vaise polo xeral en manter os servicios f!ir.
xos e na compra de bens quedando moi poW!:XID
marxe prás inve~
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Unha vez celebradas as votacións, a Xunta electoral de Zona dacordo cos votos· que tivo cada 1ista reparte as "credenciais" de Concellais que lle correspondan. Non se terán en conta as listas que obti.veron menos do cinco por cen dos votos válidos emitidos.
O reparto faise así:
Supoñamos catro partidos poi íticos que se presentan por un mesmo municipio de 7.000 residentes (correspóndenlle 13 concellais), con 5.000 electores dos
que van a votar 4.100 repartíndose os votos entre os
segu.i'Mtes partidos:
Partido Bermello, 2.000 votos - Partido Enxebre,
1.500 votos - Partido Rosado, 500 votos -:--- Partido
Naranxa, 100 votos.
O Partido Naranxa non entra no reparto, .xa que
non chegou a 205 votos (o 5 por cento de 4.100, é dicir, dos votos emitidos) ..
Seguidamente, cada lista divídese por 1, 2, 3, 4, et
cét. tantas veces coma postos de concel lais a cubrí r,
otorgándol le os trece postos ós cocientes mais altos
- Divisor

Partido Bermel lo
Partido Enxebre
Partido Rosado
j

total concellais
2.000 1.000
(1)
(3)
1.500
750
(2) 1 (4)
500
250
(8)

666

500

400

(5)
500
(7)

(6)

(9)

350

300
(12)

(10)

1Polas divisións vemos que o primeiro concellal é
pro partido Bermello, o segundo pró Enxebre, o terceiro pró Bermello, o cuarto pró Enxebre,' o quinto
pró Bermello. Pró sexto son candidatos os tres partidos porque teñen cocientes iguais a 500~ neste caso
empézase atribuindo o posto p"ola lista mais votada,
de xeito que o sexto é pró Bermello, o séptimo pró
Enxebre e o octavo pró Rosado.
Somente son candidatos a alcalde os que encabezan as listas das respectivas candidaturas que tiveron
representación. O alcalde escólleno os concellais, de
xeito que pode ser o dunha lista que non quitase a
maioría de votos, sempre que voten por el a mitad.e
mais un dos concellais. Se ningún cabeza de lista tén
esa maioría "absoluta" dos votos dos conc~llais, entón sae alcalde o cabeza de lista que tivo mais votos
dos veciños.
'

285
(13)

333
. (11)
250

se te
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- un

1

1

'- .•

~E. C()lb~
C()t.) \JO ...

~ Q.UE

í~Q. E.~Á

1

'~

E PODERIA SER
o importate avance que supuxó hai catro anos a posibilidade de elexinnos os nosos
tacia real na .vida diaria dos nosos axuntamentos.
despois de cada pleno informando dos acordos?
Xa que por lei ( e vé.moslle a súa razón) non se pode
falar nos plenos sen ser concellal, ¿por que un alcalde
democrático non fai un longo deseando no medio do
pleno pra que os veciños asistentes poidan opinar?
Toda esta "presión popular" é precisa, porque non
sempre ter o goberno é ter o poder: o poder real; mesmo
onde gobernan corporacións de esquerda e ben populares
téñeno ás_veces grupqs de presión económica (grandes empresarios, financieiros, constructores ... ) e caciqu ís. Sabemos de casos onde estes grupos terminaron "convencendo"
a alcaldes elexidos polos veciños precisamente para que non .
gobernaran aqueles caciques.

•

O axuntamento: escala de cidadanía galega

poración.
ez á "Proposta Cidadana"
ro de veciños importante
ser tratado obligatoriámenlir focluso a dimisión do alos os plenos avisando día e
vitando ós veciños a asistir un oficio ás parroquias

No axuntamento que soñamos os veciños aprenderíamos que paga a- pena sermos protagonistas da nosa historia.
Aprenderíamos a ser ciudadáns galegos. Para iso é importante que a Corporación se empeñe en educar arreo o sentido poi ítico, é decir, participati.vo, dos veciños:
•
Educando ós funcionarios a ser atentos e serviciais cos
veciño.s como lles corresponde, para que estes sintan a
casa do Concello como a casa de todos, e á administración ~orno amiga e non como nemiga.
•
Implicando ós veciños na vida munic·ipal dando toda
clase de información e de explicacións, con Xuntas
polas parroquias.
• .
Favorecendo a cultura popular: recobrando as nosas
. festas. Abrindo locais de escalas abandonadas para
Conferencias, teatro, Xuntas de veciños. Organizando
universidades Populares como fixeron as .corporacións
de Corcubión ou de Ourol.
•
Normalizando a nosa cultura e a nosa lingua dentro
da vida local, e potenciando as asociacións culturais
galegas.
Estes soños vanse facendo realidade lentamente en
algúns concellos: colaboremos!

A

to r t i·l I a

NHA vez aló nun sitio
no que eu cumprín coas
quintas, con reenganche
e todo, que alí o asunto militar valorábase moito, nunca
había festas. O home que
mandaba alí era moi serio e
nada amigo de festas. Outros
que andaban darredor del
tampouco o animaban a abrir
a man neste terreo; porque as
festas teften os seus riscos: a
xente bebe mais da conta e
despois comenza a expresarse
con libertade e, xa se sabe, de
usar a lingua sen ton nin son,
nacen as propagandas subversivas e os desordes sociais. Astra morreron algúns de mala
morte por querer facer festa
cando non se daban permisos
para ela.
Pouco a pouco, ó iren afroxándose as forzas ó home aquel, empezou a falarse por
tras as silveiras de que quizaves logo puidese haber festa;
porque, conforme a un sondeo clandestino da opinión
púbrica, toda a xente tiña
moita gana dela, e ademais,
segundo algúns dos que leran
libros prohibidos, poder facer
festa é un dos dereitos humanos recoñecidos pols ONU.
As cousas recoñecidas pola
ONU disque teften moito peso moral salvo en caso de veto
por parte da USA ou da RSS.
Nin que decir ten que as
festa hai que programalas. Pa-

U

de

festa

ra cada festa debe haber unha
Comisión Xestora. Houboa.
Non faltaron uns cantos moi
ousados que aló as tantas da
noite falaban de que un bon
xeito de celebrar a festa sería
con unha tortilla barbarísima.
O primeiro os da xestora falaban en voz baixiña; pero, logo
que lle afroxaron de vez as
forzas ó mandamais e que
moitos dos que estaban con
el deixaron o loito de rigor
para poñerse de alivio, ó tempo que facían mil esforzos para que se lles crese que o pasado pasado e que unha cousa
son os compromisos e outra
son os principios; todos se facían linguas da tortilla e da
festa.
Houbo conversións verdadeiramente
conmovedoras.
V íñanse as bágoas ós olios
vendo a mais de un dos que
antes se opuxera a que houbese festa, afirmar agora con
mais aplomo ca un santo que
era festaxeiro de toda a vida.
Chegado o momento que
tiña que chegar comenzaron.a
repartirse invitacións. Había
invitacións por tódolos lados:
apregadas nas paredes, polo
chan, nos diarios, nas arbres
das veiras dos camiños, ás
portas das igrexas, mandábanse as casas por correo, metían-·
se por debaixo das portas e
nos petos dos incautos. Botábánse discursos nos que se de-

cía: " ¡Todos tedes a obrigación cívic;a e cristiana de participar na festa! ¡Todos tedes
en conciencia o deber de participar a través dos lexítimos
representantes no reparto da
tortilla!".
Os convidadores xuntaban
á xente en calquera sitio para
falarlles da tortilla e da festa,
e varios dos que · astra había
pouco tempo parece que tiñan noxo das mans degretadas, das uñas mal cortadas e
das chaquetas de pana, agora
dan a man a todo o mundo
sen repararlle nas mans e nas
uñas e apaxeaban os lombos
de pana debregados no anceio
de levalos con eles á festa e de
tomar de que fosen con outros convidadores. Tamén se
agasallaba á xente, por este
motivo, con tenidores, con
chisqueiros para encender o
cigarro que se funa ó remate
das comidas de festa ou con
bolfgrafos. O dos bolígrafos
tiña moita gracia; porque algúns regalaban bolígrafos ós
que se cadra eran analfabetos
por culpa dos mesmos que
lles regalaban bolígrafos.
Home, é certo que non faltou quen dixese: "O importante é que haxa tortilla dabondo e participar todos ne la.
Cada un que vaia á festa con
quen queira" Pero estes foron
os menos.
(Segue na páx. seguinte)

Case tódolos convidadores
f alabaJl publicamente moi
mal de outros convidadores, e
entre algúns que antes eran
amigos, case se chega ás mans.
Esto facía desternillar de risa
ós veciños de aquel sitio que
comentaban entre eles: "Aquel
si que berra", ou "Aquel ou. tro semella moi soave, pero
tainén mete o ferrón a fondo".
Tamén revoaba algún mal
agoiro que metía medo decin do que as festas ían vir milladas.
·
Os torreznos e os ovos para a tortilla non parecían ir a
mais, pero 'diso seique tiñan a
culpa os arabes que provocaran unha crise mundial.
Desde aquela a festa sigue
para <liante, anque non faltaron fogueteiros trampullas
que trataron de meter foguetes trucados que sonaban a
. tiros de metralleta e facían
buratos no teito.
A miudo dáselle outra volta a tortilla e volven a repartirse invitación. Será por se algún despistado non se· enterou aínda da festa. O que me
parece moi mal e que algúns ·
convidadores sigan .a f alar·mal
doutros, chegando á cal1:Jmnia,

e que tamén outros, aprovei- · gan a pasar de ser escravmos
tando que estiveron en situa- de don Fulano. Porque unha
ción de facer favores tales co- vez don Fulano nun xesto
ma recomendar a un filio de magnánimo abaixouse a darlle
asistente, ou meter a outro golpiños no lombo e caramenalgún cargo por quince mil los para os pequenos.
pesos (cando quince mil pesos
Gustaríame que a festa seeran quince mil pesos), quei- guise, que a tortilla chegase,
ran agora cobrar os réditos en que puidesen recuncar os que
votos. Non me parece tam- levan pasado tanta necesidapouco nada ben que siga ha- de, que estive~ cociñada con-

bendo homes que se chaman
a si mesmos 4emócratas e que
traten de cortar as ás ou poñer o narigón a outros homes.
·Paréc.eme moi mal, pero moi
mal, sobre todo nas invitacións que se reparten a nivel
municipal a participar na festa, que haxa homes, pobres
homes, que se autodenominen políticos cando non che-

forme ós gustos dos homes
dos distintos sitios, que non
teñen o mesmo gusto os das
terras secas ca os das húmedas, que puidésemos ir todós
á festa collidos. das mans, botando aturuxos e mirándonos
con limpeza ós :ollos. Pero ....
eu non fun da Comisión Xestora.
X.M. Carballo
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Vai para Madrid Suquía,
que é arcebispo de Santiago, ·
custi6n que á nosa Galicia
non causa ningún estrago.

Non por nacer en Ga/icia
a xente xa é ga/eguista;
hai algún bispo galego
que se o é; iben nos despista!

A xente anda q pedir
que veña un bispo galego:
tal petición causa medo,
.
con raz6n, o, I nmego.

Penso que o ·patrón Santiago
poderío estar ben ledo
se ascenden a Compostela
- d e Mond one
- d o.
o, b ispo

Pois ga/ego, a fin de contas
é o bispo Guerra Campos,
que se o traen pro acó de Cuenca
a/nda imós quedar pompos~

Se as/ non é, pouco importa
que veña un bispo de f6ra:
se aprecia o ga/eguidode
sexo benvido en boa hora.
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AFAL~ é CAMlRD
Quen casa lafoga?
Andabarnos a f alar, a serna.:.
na pasada, de certos verbos
galegos que non son reflexivos, a diferencia dos seus correspondentes casteláns, semellanza que nos pode conducir a enganq. Así, o verbo
casar e non "casarse", pero
haf máis. Di o refrán que quen
casa, af6rcase. Pero, ¿podemos dicir que se afoga? ..
Se eu, que non_sei nadar,

.

__
••1
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caio (e non "me caio") na au- .
ga e non fago pé no fondo,
certamen te afogarei. ¿Afógome?. Non, porque para m~
afogar faría falla que o fixese
voluntariamente, queréndome .
suicidar, que non é o caso,
porque me fai dano beber
·
moita auga.
Se non chego · a afogar,
cando· saia da auga terei que
me despir e poñe-la roupa ó

sol paia que seque (non "secarse" senón secar) e, se canso (non "me canso") terei
que sentar na herba e ter paciancia porque se enfrío podo
enfermar e morrer.
No medio de tanta posible
traxedia non esquenzas que tamén é tráxico deixarque a nosa
lingua afogue por coµtaminación co castelán, idioma moi
respetable pero distinto do no so
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