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A NOVA LEI DE AUGAS que discutirá
o Parlamento de Madrid, nacionalizará tódalas augas. A lel actual é de 1879, e non favoreve o ben común. So serán privadas as augas dun pozo culo gasto non sexa superior
ós mil ~etros cúbicos anuals.
CARITAS, sempre a carón dos marxinados, ven de publicar uns núme~os que poñen
a pel de galiña: máls de seis mlllóns de españois non chegan ás quince mil pese~ mensuais para supervivir. A pobreza afecta ó
vinte por cento dos moradores do Estado.
SILLEDA convirtiuse no· centro da subasta de madeira do noso país. Máis de catro mll16ns de metros cúbicos de madeira
veñen cortándose tódolos anos en Galleta.
Contamos con máis de mil asserradeiros, ca~
torce fábricas de tablelros, unha celulosa e
varias fábricas · de parqu~t e derivados.
UN NOME: O PADRE LLANOS, sacerdote do "Pozo do tío Raimundo~' en Madrid, 6s seus 79 anos deixa de petar as nósas
concenclas cos seus escritos inciSlvos e alentadores. Molto leva sofrldo este home,. mestre de tantas xeneraclóns, que soupo conxugar fe e compromiso cerpobres.
AS ALERXIAS seguen· estando desatendidas· pola Seguridade Social, -lso que seis
mlllóns de cldadáns veñen padecendo algún
tipode alerxias, que levan consigo perdas de
horas de trab-1}0 por valor de trinta e oito
mil mlllóns de ¡}esetas ó ano.
ASTANO movilizou este ano a vida galega. Máis de 300 kilómetros recorreron os
seus traballadoi:es no ano pasado, ·Ó longo
de moitas manifestaclóns e outras actividades contra o seu desmantelam.ento.
OS MOZOS seguen chamando á porta
para atopar un traballo, por exemplo en
España hai un millón trescentos mil parados... En Italia o trinta e catro por cento
da súa mocidade; en Bélxica o trinta e
tres; o vintaoito en Inglaterra... Mentres
tanto por estes lares, cada cinco minutos
danse cinco roubos e un atraco e cada
día son roubados mil cinco ce~tos cocltes.

OUTRO NOME: AFGANISTAN que
no Nadal do setenta e ·nove foi ·invadido
polos soviéticos, delxando un · rastro ·de
morte, e unha esdavitu~e que aínda du~
ra. hoxe: un oorenta por cento da súa poboación está no paro.; o quince (tres millóns) viven nos campamentos do Pakistán, e o noventa por cento son analfabetos.
GALICIA, despois de Castela-A mancha
~ Extremadura, .é o pobo que peor vive. Na
calidade de vida hal diferencias escandalosas entre nosoutros e vascos e catalán&. E
mentres se ten én" ~nta á agricultura dos .
países mediterráneos á hora das negoctá·:
cións co Mercado Común,· esquéncense ·de
Galicia onde o· corenta e un por cento dos
seus morado~ viven_.do agró'e do mar.
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Festa do Bati"smo do Señor

ALGUNHA VEZ
POLO MENOS
Que te v~xa, .Def!5,
que t~ slhta e quqe palpe.
Aigunhd vez po/ol(nenos.
Que a túa man a/oum/ñe
o meu.corpo ensómbrecldo.
A/gunha vez polo meños. ·
Que· a túa voz me devo/va
a-freKura esmorecida. ·
A/gunha vez polo menos.
Que o .teu alen to descenda
e me epcha de enerxla.
Algun~a v~z pafo menos.
Que a túa voz me dea acougo
cada no/tele cada d/a.
A/gunha v~z. polo menos.
Que teña a ledlcla Inmensa
. de sentl4Ó túa sombra
cubrlndo a mlña flaqueza.
Que_-algunha mañá siquera .
sin ta o teu blco aceso
co aire que me desperta.
E serel un con Xesús
en tanta lo/ta diaria
sen medo o calr en cruz.
E levare/ .os trabal/os,
e atoparel forzas novas
para poder amansa/os.
.
.
E farel ~dtp9 ·cos pobres,
c9n .:eles.:abrlrel paso,
buscando a.Reino de Deus
fe/to de.puisos ~ abrazo~.

BATISMO DE XESUS NO XORDAN
Xoán Batls~ proclamaba:
....: Detr~ de · min está a .chegar o··que é máis forte
ca min, ante .o que ·non son digno de postrarme ·para
lle desata-las amalloas do sen calzado. Eu batizo con
aliga, pe.ro el havos batizar co F.spírito santo.
E acontecen pQr.·aqueles días que chegou Xesús
de.sde Nazaret de Galilea, e fOi batizado por Xoán no
Xordán.
·
E de seguida. mentres saía da auga, viu abrirse o
ceo e baixar sobre del, como unha pomba, ó Espírito
Santo. E unha voz deixouse oír desde o ceo:
- Ti e-lo meu filio benquerido, en ,ti me compJazo.
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Un
O .artí-culo que reproducimos hoxe est.á escrito antes da suba do censo do
os 9m:e pagan a parte obrigatorla (sen derelto a salarlo por enfermedade;un a·
rnento queda xustificad\o e reforzado coa nova suba totalmente lnxusta visto o

A SUBA DO CENSO
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do PSOL co nsumou un feíto m:íis dentro da
... 1·1a politic;1 a¡•r<HÍ<J dirixid<J a dt:sfoct:r o aµro µale).!O. A <>uba
do t;t'l1'>1l r ·¡ re'>enta ;1 ).!Ola que enche o vaso da p<Jcienci<J lahrei•;1 .
ht;1 ¡ olític<J llliHCi.H.la xa pola lJCD e pactada co PSOJ .
e'> t;í dc..;tinad;1 a ir pa<>o a paso eliminando as pcqucnas cxplotaci1'rn~ qul' \011 maioritarias no aµro µalej!O .
Si d;11110..; u11 r ·paso :Í'> su has dos costes de producción .
o q111.: nó'> v ·1Hlcmos. vemos co mo se hai cinco ano nos che¡·aha parn 1.;0111prar ci11co pantalóns hoxe só chega para mercar c;tlrn : t: tlicir. perdemos un 25 por cento do poder adqui..; itivo .
o ano ~4 X<J 110uho subas t.lun 8 por ccnto no gas-oil.
d1111 11 .2 por cc nto nos fertilizantes e piensos , dun 51 por
e ·nto no cen'>o. () leite suhíu un 8 por ccnto e aplícano en
Sl'kmhro. Lsto non é Xusticia nin Solidaridade. pero vcxallH~ a carµa trihutari<.t da Seµuridade Social Agraria que reprt ... rnt a rn ( ;a]ici<.t o 14 por cento frente o 7 .5 por ccnto
da 111 ·dia do ht<Jdl> hp<J1lol.
J\ media de ).!anancias por explotación SCJ.!Ún os datc i\
da Rede Contable tlo Ministerio de Aµricultura l' cerca ·t.1e
2~lJ.0(J(J no !cite e 200.000 na carne. pero esto l' soamcnk
a media . pois unha de cada tres explotacións µanan menos
dt· l (JIJ .OUU pesetas anuais. ¡,Como van a po1kr paf!ar dous
o n·ns1)~ Suponl les a tilia s persoas no 84 l 26.65k (e no 85.
1)k.Ü!J(J ph). Lsto a p;trll: obriµ<Jtoria. sin paµ;]r as 1U95
111e1N1ais que tlan tlt:rcito a haixa. Esto unha tic C;]d¡] tres
explo taci óns xa non o podl'rÍ<.tn paµar e a maioría das que
dan )..'.:tllatlo para pa)!alo. st: o fon.non llt:s queda para levar
1111ha vitl;i normal. Pl'rn ainda así o Ministro de Traballo e
Sl'.l'llridadt· Social anuncia que hai que subir o censo á altura dos a11t(1no111os . qlll' pa)!all cntrl' 11 e l :'.000 pt s. ¡,<)UL'
pa..,;tria'? . "11011 ¡1 podcríamos paµar". Pero non papr o ccn"º si)-'.nifiL.t L'Slar fóra da Lei estipulada no Re;.il Decrl'tP
3. 72/7 2 q11L· reptla a inscripción no censo .

O Dl-.fl 1T DA SECUIODADE SOCIAL
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ha:-. :1 déficit na Seµuridadc Soci:.il
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é

culpa nosa :
a) [ dos respectivos Gob1
mozos Calegos porque non ti
para a súa vida. "Arreba!áror
11;.ii postos tic traballo. non ha
c unha finuncianción para o a
ó tri.I hallo.
b) l ' n monopolio ou un ha
dueto. dr~alle no importe ós
dc Social e os impostos.
el Os labrc!!OS !!alef!OS te1
duetos polo qu~ no; da~.

xcntc
ha nova barbaridade do PSOE
ano 1985, que para a rama agraria é dun 25 pór cento. Esto vai supoñer para
turnen to dunhas 6.584 pesetas. A dureza do artículo de Fouce e o seu razona> nivel de vida da maioría dos labregos.

·ernos que fixeron emigrar ós
:iñan en Galicia unha solución
nnos os montes. non había nin
:i. bía nin hai unha planificación
1gro para sacarlle rentabilidade
:i

empresa cando vende un procostes. os salarios. a Segurida-

mos que vender os nosos pro-

Sabedes que se ós Labregos Galegos nos asignaran un
salario pequeniño , só de 25 .000 pts. ó mes por cada persoa
q ue traballa no agro , polos datos da Rede Contable antes citada tería que repartimos o Estado 110.00 millóns de pts.
Pero o máis importante e que ten que quedar moi claro
é o seguin te: non se pode poñer arbitrariam ente o termo de
Solidaridade parcial á a.gricultura cando a economiá constitue un conxunto integrado e interdependente no que non
existen barreiras á libre circulación de mercancfas, capitais e
persoas . Cómpre lembrar que a SS non pode ser unha com pañía de seguros privada , senón que debería ser un Servicio
Social onde n on se mediran o beneficio ou o déficit. senón
os servicios. E a Seguridade Social Agraria nalgúns pa.í ses do
mundo está totalmente financiado polo Estado.
Incluso desde unha perspectiva estrictamente contributtiva o rexime especial da Cotización da SSA resultan sinxelamente xustificados en base 6 principio de compensación
demográfica.
A NECESARIA SOLIDARIDADE
Por último cómpre dicir tres cousas :
1) Que moitas empresas agrarias de comercialización reíléxanse en Madrid e non en Galicia , polo que parte desas
cotizacións corresponderíanlle á SSA galega.
2) Que a SS lle dea á Sociedade Rural máis do que percibe non é un beneficio para os labregos; pois afirmamos
que o intercambio desigual xenera para as empresas de comercialización e ban cos uns beneficios moi superiores a ese
déficit. E ninguén se preocupa de que eses beneficios que
corresponden ós traballadores sexan expoliados por uns
pouc os.
3) A SS . nestes momentos representa un el emento de
inxusticia para os labregos galegos e hai que conseguir que
sexa un elemento solidario e de xusticia.
Isto é unha cousa que pedirnos máis de 3.000 labregos o
6 de Maio do 84 en Santiago e que. ternos qu e seguir esixindo ata conseguilo .
(De Fouce, voce/ro dos Comislóns Lobregos)

O O O xurame:nto do Requeixo
Entre os nosos veciños síntense tantas veces blasféinias ("xuramentos'') e- linguaxe
pouco afinada que fan dicir a a~s que os galegos somos dos máis irrespetuosos dos
pobos. Pero hai veces .que unha palabra godalla pode agachar un gran tesouro de huma
ni dade.
Unha vez o R-5 da Socorro fórase á cuneta en Romariz o día de feira. Xuntímolios
moitos v.eciños para intentar quitalo á carretera e non conseguíamos moyer o coche.
Nesto cJ:i~ga o Xosé de Requeixo que como case tódolos tratantes non se :queda curto
en botar santos a fóra. Con .moito xenio dixo: hai que volver que o·coche-teil qu.e:saililntentamos de. novo rescatar o coche pero non dabamos feito. Nesto. o Requ~ixo botóu
un mol grande e dixo:. ~n que sair! E aquelo debeunos dar vitaminas porque o coche
suben de novo á estrada. Foi unha das veces que caín na cont.a de. qu~ ·se cadla algún·
xuramento lle podía gustar a Deus. O do Xosé de Requeixo estaba feito .de camaradería
e de ganas de axudar ... e resultou!
· Algo semellante nos di o escritor indio Anthony de Mello con este conto:

O O Unha 0racion

agrada.b le a Deus
F;staba' un día o profeta Mqhoma presentando ·a omción da mañá na· mezquita (igrexa dos mU$ulmáns). Entre a moitedume dos fie~ estaba un mozo árabe que .se empezaba a prepamr súa relixión.
.
.
Mahoma empezou ·a ler o libro sagrado dos musulmáns, O Corán, ·e recitou un verso
no que un antigo rei de Exipfn . O Famón, dicía de si mesmo: "Eu son o teu verdadeiro

na

Deus".

Entón o .mozo que o sentiu indignouse tanto coa soberbia do Famón .ciue non se tivo e berri>u: "iSerá chulo o filio de puta ese?" ·
·
O profeta Mahoma .calou, pero cando acaba.ron as omcións os outros feligreses empezaron a gafar no mozo: "¿Non che da vergonza? A túa oración desagrádalle a De~,
porque ademáis de romper o ,Santo .süericio da ·omción ' usdches unha .linguaxe porca
diante do profeta·de Deus".
.·
o pobre rapaz púxose rubio de vergonza e comenznu a .,_ 11'1.ar de rrzi,'10 ata que o
anxo Gabriel cipareciuselle ó profeta e dÍxolle:
- Deus te saudq ·e ·mándache dicir que fagos que esa xente de~e tranqúüo ó·rapaz,
. porque o· seu sincero ~uramento mobeu .o seu cOroZÓn mái$ ·que as sántas pre.1!lúias. de
moito.'= "~·tros.
·
·
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ENTERAOS:
¿Unha liturxia tris-te ou liberadora?

Hai uns días asistín a un enterro.
Mortera a nai dunha "irimega-", unha
velliña que levab11 anos moi adoecida,
e moitas persoas, 6 enterármonos, sentimos que esa ·morte poderí~ resultar
par.a ela unha verdadeira 11iberación:.
Pero. á vol ta do seu enterro tiven ·ou-.
tros sentimentos que me gustaría comunicar.
Recordei que esa muller levaba vivindo moitos anos no seu barrio; que
pasara a vida pendente da súa filia, pero tamén de axudar ós veciños en
todo o que pod:ía; que sempre falaba
galego·, anqu~ as oracións as rezase en
castelán, porque, daquela, cando ela
aprendera, aínda non se traducira ó
galego o '·.'Padre Nuestro" nin as outras oracións, iriventadas por santos
que seica ningún deles debeu ser
,
galego .. ·.
Ben; pois, indo 6 caso, o funeral
desta: velliña, nestas datas de galeguización, non foi dito na nosa lingua..
Alí estabamos
familia, veciños e
amigos, todos galegos e,. a má.ioría, galegos falantes. Anque con seguridade
que ninguén se sorprendeu do casó; a
xente está moi ben "educa,da" para
rezarlle a Deus en castelán. E tamén
en castelán fixo o crego a predicación: ~· '
¿ Tería medo que, por estar na chama- ,.
da casa de Deus, tampouco nós enten- :#
desemos a nosa lingua ? . Alí estaba_mos escoitando. Pero ¿por que .foramos ó funeral toda aquela xente?.
¿~or rezar pola defunta?. ¿Por estar
coa súa· filla naqueles intres doloro'sos?. ¿Por costume?'. Algo habería
de todo iso, con séguridade. En canto a min, pe~saba ~ue naquel ceo de

que_ nos falában, a nosa detunta xa
iría "con zocos e todo" ,coma no dito
·p opular . .
Quíxenme consolar pensando no
contido da liturxia á que a lgrexa nos
invita a asistir. Parece lóxico que teña
un tpno consecuente coa lib'ei"ación
en Cristo. Pero · ese contido fíxome
m(ltinar tamén de ahondo: Repetidas
veces o crego pedfü e invitou a pedir
pola defunta. , ¿Por que haberá: _que
lle insistir a Deus tantas veces nas
mesmas cousas?. ¿Como s~rá posible
que ese Deus - Pai se faga o remolón
para escoitamos?. ¿Por que tanta triste
reiteradón?. E, no cemiten v, volta
outra vez a ler un.has lecturas monótonas e a poñer máis anguria nos corazóns. ¿Non cadraría mellor unha
litlirxia positiva e animosa, sen caras
"de funeral", invitando a expresa-los
sentiinentds máis fondos?. Neste caso
_h abería de ahondo cousas que dicir,
ben bonitas e positivas.
En resume, un ambiente triste, falando nunha lingua allea, cun Deus
·que parece se fai de rogar.. Coido que
non ten por que ser así. E algo haberá
que facer 6 respecto.
Sarefa

:t i>O i:tilili:GO
. .........~
.................... ~ ....................
...,...~~~~:;::::..~~::::::::~_1
~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
................................................
~~~~..........
~

"~
~

Xa pasou o Aninovo
que nos vai poñer a proba
SS
a
ver se somos capaces
SS
~~
de ter unha "vida nova".
~~ . "Ano novo, vida nova";
"ss
e ' esco1· te
quen ese rei.ran
\S
non pensa que ha cambiar
ss~s de súpeto n un ha noite.
~
ss Moitos antigos pensaban
~~ll qu e un personaxe d1'v1'no
ss fixaba, no ano novo,
SS · a cada un seu destino.

Hoxe xa somos máis "cultos"
confiamos no Zodlaco,
cousa que é unha parvada,
se non algo demoni'aco.
Consultan o seu horóscopo
por sabe-lo seu futuro
e o horóscopo responde
cun resultado escuro.
E asi hai moita xente
que vai caendo na trampa:
non sacará nada en limpo
e quedará medio pampa.
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. .rALA· ¡¡: CAlilinO
Non, señores, non. O galega non é castrapo. E xa o dixem06 aquí outras veces: 06
que falan galega deroe nenos, maiormente
na aldea, falan moi ben o galego; p·oida que
estea misturado con algunhas palabras castelás, pero en conxunto é un galega moi b_o,
que moitos profesores do idioma querenamos para nós. Non é castrapo, non señor.
I.sto hai que a.firmalo con forza por tres
motivos: o primeiro, po~ue algúns podé~on06 considerar algo as1 coma amos ou
mspectores do idioma; logo, porque ~parece xente falando en público, por radio ou
tel~ión, ou escrlblndo gal ego bastante
deficiente, que a xente que fala de s.empre
non o recoñece; en tercel.ro ·lugar," porque:
xa van chegando nenes de!de a es.cola que
1tratan de lle enmendaren a plana a seu.s
pais, dicíndolles que falan mal o seu idio1 ma de sempre.

I.so non quita que afirmemos que, ade-

mais dese galega familiar ou coloquial, non

haxa que aprender un galega roáis penei.rado
de mi.stu.ra.s, máls e·s.colar e académico, como
se aprende 0 castelán na es.cola. Pero s.en
despreciánno-lo que existe, que é a base.
o castrapo é outra cous.a: fálano aquelas
persoas que 1ccastr.an•., 0 caBtelán, falándon
con forro.as galegas. En si, iso é inevitable e
non necesariamente grave e pásalles, por
exemplo, ós catalán.s. O malo entte nós é
que moita xente fala ese ~trapo non por:
que habitualmente falan a sua llngua (que e
0 caso dos catalán.a), 8.enón porque tratan de
lle fuxi:I ó gal ego, que o consideran !nferior;
e aí é onde fan 0 ridículo porque, o se creren "máis finos'1, meten a pata e están delatanda co acento e a..s expresión.s, ese idioma
de o~e que queren ocu1ta.r. ¿Non lles s.ería
mellar non disimular e f.al.ar habitualmente
o que mellor saben?
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