.Ser vello en Galicia: o caso de Lugo
.Os nosos difuntiños

OS NOSOS DIFUNTIROS
Cando saia este número estará a chegar
un dos días (do tempo) máis sinalado. na
Nosa Terra: o día de tódolos Santos e o día
dos Difuntos. A visita ó camposanto é abrigada para moita xente que se desplaza desde
lugares ben distantes para dar umaaperta.
ós seus difuntiños ente]l'ados no seu lugar
de orixe.: unha aperta dada con flores," con
oracións, co recordo vivo, co adorno e limpeza do camposanto, con misas e responsos.
Sempre é bonito poder presenciar xestos
de cariño auténtico e parece que chega moi
adentro cando ese cariño é mantido fielmente, que non se deixa vencer polo esquecemento. "Onde hai amor alí está Deus".
Comprobar estes días o amor vivo que existe en Galicia polos difuntos parece que ·está
dicindo a voces que os difuntos viven en
Deus e entre nosoutros dunha maneira moito máis fonda que no simple recordo: a maneira de Deus, o gran Descoñecido pero o
gran presente e o gran aman te en calquera
momento da vida. ¿Como consentiría ou
aínda como podería o amor de Deu8, que
máis que ningún outro amor une, s.epararnos
de tantos seres que a morte nos agachou e
que tan adentro levamos?
O noso pobo ten a gran sabiduría de que
os difuntos viven, e tena porque é un pobo
que ama 6s seus e porque a pesar de todo o
que se diga é un pobo comunitario: tan comunitario que nin a morte logra romper os
vencellos .coa súa xentiña.
·Lástima que esta vivencia tan sumamente ·
humana, tan liberadora, tan cristiana quede
ás veces enmascarada por tanto gasto ostentoso, esaxerado, competitivo, en enterros,
misas, coroas,. caixas ... Se viven, viven con
Deus única fonte de vida. E se viven con
Deus onde máis viven é no amor. No amor é
onde mellor podemos encontrar ós nosos
difuntos, no amor 6s vivos. E nas misas somente se deixándonos entrar polo amor de
Deus que nelas se nos ofrece nos empuxan a
amar ós vivos. Que non quede ninguén sen
levar unha tloriña 6s seus difuntos. E que os
abracemos no amor vivo.
! ! ! !

A BANDEIRA GALEGA retirada en Ourense dun acto oficial (unha conferencia do
portavoz do Gobemo) non ten importancia
para o Gobernador Civil, aínda que éste sexa galego. A verdade é que o PSOE segue
sen asimilar os nosos símbolos nen a nosa alma. Non nos extraña que queira lil>erarse do
mesmo delegado do Gobemo Garcia Sabell.
A NOVA LEI DE CAZA para Galicia estáse a facer. Os ecoloxistas uncen unha veda
de varios anos para recuperar a naturaleza;
as sociedades de caza queren remendar a situación reforzando a súa responsabilidade
nos cotos locais, mesmo esixindo exames 6s
cazadores.
UN BISPO MEXICANO, Serxio Ménd~ Ar. ceo, un home con moita experiencia pastoral, ven de dicir que Reagan e o Vaticano
''aliáronse,, para dividir a Igrexa de América
Latina". E unha opinión máis sobor dunha
triste co'incidencia: as amenazas de Reagan
ós gobemos daquel continente que non lle
dan a man, e as condenas de Roma á Teoloxía da Liberación.
A CONTRIBUCION URBAN subeu un
36 por cento na maioría dos conceuos· galegos (nalgún chegou a subir ate un 172 por
cento, que xa é pasarse), e a rústica un 10
por cento. Ademais do mínimo de suba que
establece a lei para cada exercicio, os axuntamentos poden subir o que Hes cadre. A
suba dos impostos é unha das coordenadas
da actual política económica.
V ARIAS MINICONCENTRACIONS ESCOLARES escomenzaron a funcionar este
curso na alta montaña de Lugo. Son unha
alternativa a outros dous tipos de centros
que non convencen: as grandes concentracións que obrigan ós nenos a unha gran peregrinaxe, e as escolas-fogar que creabatt. un
certo aillamento dos .nenos neste medio rural tan disperso.
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O PRINCIPAL MANDAMENTO

. GRACIAS, PAl
Gracias, P(Ji,
porque te fuches convertindo
pouco a pouco
no máis importante da miña vida.
Gracias, Poi,
porque é-lo núcleo vital
6 redor do cal vou xirando,
mellar ou pior,
anque por veces maréasme
porque es algo grande e maravilloso.
Gracias, Poi,
porque produces en min
unhas enerx/as
que houbese crido imposibles.
Groe ias, Po;,
plo Espkito de Xesús
que sinto dentro de min,
asentado e vivo
en cada recuncho de meu corpo
e facendo arrincar cada movimento
que poño en marcha.
Gracias, Poi,
porque, estando vivo dentro de min,
despertas no meu ser cada mañá
a paixón polo xusticia.

Unha·vez, os fariseos, ó se enteraren de que
Xesús Iles tapara a boca ós saduceus, reuníronse; e un deles, que era xurista, preguntoulle para
poñelo a proba:
- Mestre, ¿calé o mandamento máis importante da Lei?
El respondeulle:
-"Amar~ .ó Señor, teu Deus, con todo o teu
corazón, con toda a túa alma e. con todo o teu
entendemento". Este é o mandamento máis importante. O .segundo é semellante a el: "Amarás
ó teu próximo como a ti mesmo". Destes dous
mandamentos dependen a Lei enteira e mallos
profetas.
. (Mateu 22, 34-40)
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SER v ·ELLO' EN

GALICI~

Está para sair da imprensa en Lugo un informe que n
municipio lugués. Nel recóllese a urxencia de rachar co si
tac.i ón pública prodúcese un feo asunto na Diputación d
eles todo segt

Buscando novas maneiras de asistencia
O informe "Ser vello en Lugo" patrocinado
por Cáritas diocesana e o Concello de Lugo, naceu xa coa erara intención de servir de' material
básico para planificar ou tro tipo de servicio social para os nosos vellos. Para reforzar a vía de
asiste ne ia a domicilio: asistencia sanitaria na casa, axuda nos labores domésticos, mellora na vivenda, acompañamento. Para reforzar tamén a
creación de pequenos centros de asistencia nos
barrios.
O estudio foi planificado deforma "censal",
esto é, recollendo información por medio dun
cuestionario feito a tódolos vellos empadroados
no municipio. De aí foron descubertos arredor
de 270 casos particulares de vellos que vivían en
situación difícil por motivos distintos orientando xa o tipo de asistencia que precisaban. A misión do listado era servir de material básico para
as asistencias sociais tanto do Axuntamento como de Cáritas.

E por riba aínda a soedade

Noutra parte do éstudio "Ser vello en Lugon descríbense cales son as condicións básicas
de vida dos vellos.
Descríbese, por exemplo, a alta tasa do analfabetismo: un 23 por cento son totalmente analfabetos e un 56 por cento manifestan non ter
máis estudios que ''a escola de antes"; deles
moitos habería que conside.r alos case analfabetos. Pero se nos fixam os no lugar de procedencia, resulta que os completamente analfabetos
chegan ó 35 por cento nas zonas rurais e barrios
das aforas da cidade.
.
Outro problema importante na vellez resulta
ser a soedade. Un 12 por cento viven completamente sós na súa vivenda. E un 31 por cento
conviven únicamente na compaña da sqa parella.
As vivendas dos vellos son especialmente pobres en comparanza coas do resto da xente. Nas

"E por riba aín
zonas rurais do m unici¡
parte os vellos sen auga
quera de pozo. Un 63
zona carece de baño. N
dispoñen de baño un 25
Hai moitos outros
resultan ser os da zona
ros. Unha cuarta parte
facer co seu tempo libr
te non fai senon ver a
Hai un 13 por cento q
por cento que cobra m
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·esume a ~ave situación que están a vivir os vellos do
1isiema de residencias ou asilos. Ó mes de súa presenle Lugo (con maioría de A.P.) que amostra que para
~e igual.
Os vell~ non queren residenci~ nin asil~
Unha das conclusións m áis claras do informe é a negativa dos vellos a ir con agrado a unha
residencia de ancianos. O dato é amolante: un
. 86 por cen to · manifesta que non que re pasar os
seus últimos anos nunha residencia ou asilo. Din
un si claro un 6 por cento dos entrevistados.
Parece claro que os servicios so ciais á terceira idade deben ir por ou tros vieiros . Esto xa o
teñen claro os expertos. O Colexio de Asistentes
Sociais de Galicia nun documento de traballo
para o ano 83 in clue entre os servicios sociais de
Base o de "Axuda a domicilio" que aplicado a
terceira ida de quer "facilitar os me dios que permitan ós vellos vivir au tónomamente na súa casa
con contido estimulador e educativo, dirixido a
superar situacións de pasividade".
1

O caso da Diputación e do Hotel Miño

ida a soedqde ... "

1pio chegan a unha cuarta
a corren te na casa e nin sil por cento desta mesma
Jo total do municipio non
5 por cento:
datos. Os máis enfermos
l rural, seguidos dos obreie dos vellos non sabe que
re e case ou tra cu arta para TV ou escoitar a radio.
~ue non cobra nada, un 3
ienos de 10.000 pts men-

O 30 de xullo pasado a Diputación de Lugo
tomou o acordo (coa oposición do PSOE e de
C.G.) de mercar o Hotel Miño de Lugo , en dificultades económicas, a un dos seus propios diputados o empresario aliancista Conzález Granxeiro. Queren trasladar a aquer lugar, situado na
orela do río Miño onde a neboa no se ergue por
veces en todo o día, a un número indeterminado de vellos que hoxe están amo n t oados no manicomio de Castro qu e ta mén é da Diputación .
A parte .do escuro estilo da operación (pagan
m áis polo edificio do que valorou o perito oficial) está a cuestión da solución que se quere seguir dando ó tema dos vellos. Nin a opinión dos
expertos, nin estudios feitos en toda Europa nin
a sensibilidade da xente se ten en conta. O máis
importante parece 'ser dar solución á masificación do "manicomio" -¿que fan os vellos alí
metidos?- e de paso soluciónanlle o problema ó
Sr. Granxeiro. Así matarán dous paxaros dun ti- .
ro . .
suais e un 11 por cento que cobra menos de

20.000 e máis de 10.000.

fJ CHIQUITO DE fJUTE/RfJ {2}
Xa entrado nos sesenta anos ben
ofreceuse de criado na casa
do Alto de Pacios ata que decid/u gaña-la vida en por sl, e botouse ás feiras cun queixonciño pendurado do
pescozo repreto de chisqueiros, pe- .
dras, mechas, mechas, chisqueiros e
pedras.
Foi ideólogo dun pequeno clrculo
local republic~no e ó mesmo tempo
amigo do crego de·Vián.
Xa canso deste mundo, sentíuse
moi maliño e a man amiga de Goi de
Pastoriza conduciuno ó hospital de
Lugo. Ali quedou internado en beneficencia por pobre. Cando entrou sabia ben que non volvería a sair. Nin
quería volver a sair.
Pasados algúns dlas unha das monxas da caridade atoulle un paniño
branco arriba da cabeza para que non
se lle abrise a boca e, apaxeándolle as
pálpebras con dous dedos, pechoulle
para sempre os olliños pequerrechos.
Logo avisou ó conserxe:
- Quedou libre a cama catro da habitación duascentas tres da segunda
planta.
Ali morrera "O Chiquito" de mal
de uremia. Morrera sen ninguén coma
moitos máis sabios.
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Don Anxel Fole dí do "Chiquito"
de A Ponte de Outeiro que ademáis
de pequenote era moi enxoito. Non
tiven aínda oportunidade de preguntarlle se o de enxoito era por non ser
medrado en carnes ou por gastar gabán vello, zocas e paraugas nas invernías.
.
Son moitos os sabios que van pola
. vida acubillados debaixo dun gabán
vello. Tamén disque son moitos os sabios que para comer teñen que poñerse a servir. Non foi excepción "O Chiquito".

X.M. CARBALLO

A CA=tOn do LUlilC
TV: "SI YO FUERA PRESIDENTE"
-

¿Que facerÍa vostede se fose presi·: dente da nación? Ternos oído moitas
· · veces: "Se me deixasen mandar, en
15 días arreglaba eu todp isto". Moi
seguro... Pois ese é o título dun programa que volve a emitirse os martes
á caída de tarde pola 2• cadea. E merece que falernos del. Na súa l~ etapa
consiguiu chamar a atención rapidamente· entre tanta cousa insulsa que
botan pola "caixa tonta" -o que xa
non é pouco- e destacarse polo número de audiencia. ¿Que foi o que motivou tal aceptación?
En primeiro lugar, participaba no
programa a xente a nivel de rúa, coas
súas individualidades, sen os artificios
a que nos ten acostumbrados este medio. Alí víase e escoitábase ó pobo, ó
natural e sen manipulacións e dirixismos.

creatividade demostrada, que lle deu
cada día un aspecto de programa diferente. Este aire creativo non é m~i
frecuente na n osa TV e agradécese.
Pero sobre todo o que lle deu aceptación foi que o pr6grama se converteu nun pequen o espacio· para a lícita
rebeldía, para a crítica do entorno.
Desde a consabida e eterna ventaíña
administrativa ata o enchufismo nacional, pasando pola múltiple problemática do home da rúa. Un espacio
para a disensión, a crítica, no que poida expresarse cadaquén, é unha cousa
moi sa.
Agora volve para unha segunda etapa. Véremo-lo que dá de si. Pero vale
a p_ena fixarse nel.

E non estaría de máis que a nosa
TV autonómica -o 3~ canal que se nos
· anuncia para pronto- fose tomando
Xunto a participación popular -da- nota de por onde vai hoxe o interés
ba xenio ver a uns nenos facendo ca- da xente.
da un de ministro e discutindo os proAntón M[RAMONTES.
blemas da nación- hai que salienta-la

***·************

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
/J
11
~
H
1
Bazxou
.
ll~~
i~<
en carne morfal
O Ebro garda silencio

u

~I
ll

desde. R orna a iliragoza
o Papa, con R eis e bispos
exente maior e moza.

ó pasar polo Pilar;
coma un río que reborda
botouse o Papa a [alar.

~
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De paso a p uerto Rico
e á illa Santo Domingo,
ó consegu.ir que parase
os bispos cantaron bingo.

Como se Roma cos bispos
tivese un vello consorcio,
falou, como se esperaba,
contra aborto e divorcio.

Foi un éxito para eles
a lembranza de hai dous anos,
o que o Papa valorase
tantos valores hispanos.

E cun fondo de anti LODE
defendeu, ¡faltaba máis! ·
a liberda,de do ensino
e os dereitos dos pais.
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RESTOS DUNHA CONSULTA

Seguindo co tema da semana pasada ¿por que a terminación -NAS en
tró uxenas? A cousa é clara: trouxen
as, vai soldado: é un pronome eclítico . O caso segue a ser cómo explicar
ese N, que non é etimolóxico é dicir
n on está no latín.
'
'
Poñamos exemplos máis claros a
partir de formas verbais que rematen
en diptongo decrecen te: mirei, botou.
¿Por que mireino, botouno e non, como sería lóxico, "mireio,,, "botouo"?
Pois
ben,. sen que saibamos como ,
,
aqu1 xerouse ou naceu un N de apoio
de orixe non de todo clara. A hipó.te-se é que se produce ese N por analox(a ou semellanza con outras formas
verbais que rematan en N, por exemplo, son, vin, fun, etc.

in

De propina á consulta engado: ¿cal
é a diferencia entre fixéronos e fixéronnos? O segundo caso di que nos
fixeron algo eles, por iso se acumulan
dous N; o primeiro caso afirma que,
por exemplo, os traballos fixéronos
eles.
A segunda pregunta de Iñaki rezaba así: "Pódese separar ó termina-la
liña por non caber en teiro UN-HA
algun-has ?" Non se pode dividir co~
mo indica a Normativa no n. 4 ó falar
da división silábica. A razón é clara:
NH é un só · fonema ou sonido, chamado N velar, o mesmo que non se
podería separa-lo LL, por exemplo en
"carbal-lo".
·
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