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¿Que q~edou das elecció~s?
Pasaron as eleccións, polo dagora. .. Tras delas qUédanos un feixe de no vos
concellais, e 'eurodeputadO$. E tamén quedan unhas, ref/exións que nós vemos
deste xeito ..

- Como
se. fai un
bispo
.
.
.
....

~

- .¡Fe·Iiz an iversari·(?
. Nic.a,ragua!
- Unha festa para os
vellos
- Cantigas con Sal e
Pementa

- Chama a atención o retroceso do PSOE: arredor dos 100.000 votos. Tendo
en canta que se presentou en prácticamente tódolos cancel/os galegas e que
tódo/os votantes tiveron a oportunidade de prestar/le o seu apoio, esta baixada de
votos pódese considerar claramente coma un castigo para este partido, que puido
ser maior sea o extraordinario apoio que pr_estou ·ctdade da Coruña ó seu alcalde
Francisco. Vázqu~z, apoio moito mais debido á persoa· e á súa política localista que á
id&olox/a .do PSOE. O castigo que. o electorado galega regalou ó PSÓE foi debido
s(lguramente máis á mala política estatal, do. goberno eentral, que á actuación
municipal que-foi máis aceptable: No campo galega, a política das cuotas leiteiras e a
cerra"?ón ó diálogo do ministro de agricultur? t/vo que .influir nesta notable baixa. de
apoio á PSOE, que tiña ó seu favor a mala xestió.n da Xunta, a gran división da dereita,
a marcha de xente importante en AP, e que non soubo aproveitar a súa oportunidade.
Difícilmente volverá ter o PSOE un ha dereita tan feble diante de si, por iso non parece
doado que consiga a curto prazo ser a alternativa que pretendía ser para gobernar
Galicia. A baixada do PSOE tamén a nivel esta._ta/ fai pensar se non acadaría xa certo
teito na nasa terra porque o arrastre de Felipe C,;onzález difícilmente va/vera ter a
forza que tivo.

a

a

Respecto a A.P., que esta vez concurr/u sola, antes ía como C.P. (en coalición con
Pop_ e P. L.), chama a atención a súa gran capacidade de resistencia . Baixou tamén
significativamente e posiblemente perda algunhas alcaldías importantes como en
.(Pasa a

páx.4]
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A "DOBLE OPCION CERO" é un paso pequeno cara
un mundo con menos armamento. Supón camiñar na
percura dunha reducción na mitade das armas nucleares ofensivas estratéxicas; a eliminación total das armas químicas; e unha reducción das armas nucleares
tácticas .. .

DA XENOFOBIA, o rexeitamento dos estranxeiros,
medra no mundo ... neste intre, no Xapón, onde un
xesuita español púxose ó frente dos emigrantes asiáticos, que son abrigados a poñer no seu documento de
identidade as marcas dactilares, medida que só afecta
ós xaponeses, condenados por calquer crime. O relixioso español négase a cumprir con este requisito.

A DIMISION DO PRESIDENTE DA ACADEMIA GALEGA é moi solicitada por sectores comprometidos
con Galicia. Mesmo en IRIMIA, denunciamos varias
veces a actitude do señor García Sabell , que está perxudicando á normativización da nosa lingua. Agora é a
mesma Asociación de Escritores da Língua Galega que
rexeita o comportamento negativo do Delegado do Goberno en Galicia.

O PAPA MOLLOUSE EN POLONIA, na que os comentaristas califican como a sua visita máis " política". Certamente Xoán Paulo 11 convidóu á mocidade a non
deixarse levar pola resignación , e a non desalentarse
ata conquerir unha situación de liberdade. Oeste xeito,
tódolos mozos teñen un estímulo para loitar contra as
dictaduras: Chile , Polonia, Sudáfrica .. .

NOS CORREDORES DA CONFERENCIA EPISCOPAL, na noite das eleccións do 1O-X, respirábase
acougo; por unha banda, a poboación rexeitaba un
tanto , a prepotencia e a fachenda do poder, e por outra,
os bispos máis conservadores tiñan as cousas máis

claras: os partidos confesionais, tipo democracia cristiá, non teñen futuro en España. Hai que salientar un
pluralismo de opcións entre os católicos españois.

"ATLÁNTICO" Diario, é o oitavo xornal de tirada cotián en Galicia". Xurde en Vigo, a cor, e dirixido polo
xornalista Lois Caeiro ... Ligado-a "La Región" de Ourense é un xornal próximo a Alianza Popular.

"VÉSPERAS", na primeira cadena da tele española,
é unha boa serie, os mércores. Paga a pena seguir ó
escritor Manuel Andújar no recorrido que fai nas "vésperas" da gu~rra civil.

A BANCA PON ENTRE AS CORDAS ÓS PAISES CON
MOITA DEBEDA, que pode covertirse nun polvorín a
piques de estoupar. Se no ano 1981, os bancos presta-:
ron cartos a estas nacións por un valor de oitenta e
dous mil millóns, no pasado só prestaron oito mil millóns de dólares.

SEGUIMOS ALMORZANDO CAS MALAS NOVAS do
incremento de suicidios na nosa terra ... , e sen deixarnos levar pola dramatización que envolve a algúns,
ternos que liberalo noso ambiente de todo tipo de esquizofrenias; presións e desacougos .. . E unha tarefa
que compre a todos.

IMPORTANTE PARA OS ENSINANTES é a teima da
Dirección Xeral de Política LingÜística de tirar unha
revista , que sirva de canle ós labores de investigación
científica. ás innovacións didáctico-pedagóxicas e á
comunicación de calquera experiencia profesional ...
Este organismo convida a todos , a colaborar a tace-las
bases desta publicación e a axudar na súa execución.

O grupo ERVA de VIGO foi dos que tomóu en serio o
Ano Europeo do Medio Ambiente , e ven estudiando a
causa da marte de moitas aves nas praias e contornos
de Vigo ... Para o mes de Xullo . ten convocado , con
outras organizacións ecoloxistas, o "IV Encontro de
Xóvenes Naturalistas Galego-Portugueses" .

O CELTA DE VIGO , a pesares.dos xestos ofénsivos do
Alcalde da Coruña nalgún encontro qe máts euforia
para os da cidade herculina, gañóu en Riazor, e convirtéuse no primeiro representante do fútbol galega. Noraboa e moita sorte .
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¡BENVIDO SEÑOR BISPO!
O pasad o 14 de xuño , Don Xosé Gea Escolano, novo bispo
da d iócese de Mondoñedo-Ferrol, tomou posesión da sua sé ,
facendo unha entrada na vila de Cunqueiro entre as ac lamacións e os aplausos dos seus novos diocesanos. Acompañárono , ademais dos seus sacerdotes , un nutrido grupo de bispos ; entre os que non faltaron os das outras catro dióceses
galegas , o seu predecesor Don Mi g uel -Anxo Arauxo e o arcebispo de Madrid , presidente da Conferencia Esp iscopa l
Española.
Polo seu interés, reproducimos un anaco da súa homi lia,
pronunciado en ga lego , que nos facilitou amablemente Don
X osé .

¿Estades ben, meus queridos diocesanos?
Veño de lonxe e entro na vasa terra con respeto,
mais tamén con naturalidade. Con r~speto porque
aprecio a vasa cultura, froito de experiencias acumuladas palas xeracións dos vasos devanceiros, que
modelan os vasos costumes, axudan a configurar a
vasa escala de valores, e sabor de todo, a vasa
relixiosidade. Aprecio tamén a vasa lingua galega,
que aprenderei axiña , xa que é o vehículo da vasa
cultura. E porque desde agora son un tillo máis do
vaso pobo, fago meus tódolos vasos problemas.

"Entro na vasa terra con
respeto, porque aprecio
a vasa cultura e fago
meus os vasos proble- .
mas. E con naturalidade
po rque sin tome na miña
casa p or ter unha
.___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __Jm esma fe ' '.

Entro tamén con naturalidade, porque síntome
aquí, convosco, na miña casa. E síntome na miña
casa, por ter unha mesma fe , por ser dunha mesma
/grexa , por invocar ó mesmo Oeus, e coa mesma
palabra : Pai; e porque Xesús, O Señor, fíxonos irmáns a todos.
Síntome irmán entre irmáns convosco, bispos e
sacerdotes dun xeito singular, pala común participación no sacerdocio ministerial .de Cristo. E tamén
convosco, relixiosas ~ relixiosos que nos dades
exemplo coas vasas vidas, para que poidamos vivir
radicalmente a nasa fe . E convosco, leigos, que vivindo a vasa condición secular, xa cunha consagración especial, xa sen e/a, tratades de impregnar o
mundo co espírito do Evan xelio.
E xa que nos sabemos irmáns de Xesús e irmáns
uns dos outros, non me sinto só, nin temo ó futuro. Eu
sei ben que, ainda tendo distintos puntos de vista ,
estaremos dispostos por fidelidade ó Señor, a axudarnos e a complementarnos, deixando lonxe e facendo imposible calquer enfrentamento. E dicir, estaremos dispostos a vivir co pensamento eco corazón,
a comunión eclesia l.

De Don Miguel-Anxo Arauxo a Don Xosé Gea, pasando por Mr.
Cerviño e Mr. Rauco. Uns entran, outros va nse e outros ... quedan.

Non fal~aron á reunión o arcebispo de Madrid (novo cardeal) e o de
Valencia . En total unha ducia de mitras acompañaron ó novo pre lado mindoniense.
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Lugo e Pontevedra (escribimos esto antes de ver o que darán de si
os pactos); pero a pesar dos seus 50.000 votos menos mantén
presente a súa forza, sobre todo no campo, o que lle dará o
importantísimo poder das Diputacións de Lugo, Pontevedra, case a
de Ourense (onde vai coaligada con Centristas de Ourense) , é dicir,,
nas tres que xa mandaba, e posiblemente tamén na da Coruña .
Con tódolos respetos para os votantes conscientes de A.P., que
son moitos, parécenos que moito do apoío que recibiu o seu
partido sigue senda o do voto pouco informado e pouco formado
políticamente, precisanente aquel voto que se deixa levar máis
fácilmente palas influencias caciquís que, anque algo máis refinadas, siguen moi presentes en Galicia. Moita xente sen capacidade
critica política sigue votando ós "gran des personaxes" do lugar
porque sigue esperando deles a influencia e os beneficios locais,
que eles souberon vender como propios en moitos casos cando
eran debidos ós cartas públicos das Diputacións. Hai que constatar
unha vez máis que os cambios na política galega danse moi lenta mente e o raro sería doutra maneira nun país tan pouco afeito ó
exercicio da lib erdade crítica e tan acostumado a comportamentos
caciquís, e dicir dependentes.
No que toca ó nacionalismo houbo por parte de moitos unha
ce rta decepción pois todos, e non só e/es mesmos, /les auguraban
m e/lores resultados. Foi, con todo, mol significativo o crecemento
Os primeiros 60 eurodeputados españois elexidos por sufrado Bloque que aumentou 35.000 votos desde as últimas eleccións
xio universal directo sumaránse ós 458 representantes dos
x mis m ntres que PSG-EG perdeu case 10.000 desde o pasado
outros once países da CEE no Parlamento de Estrasburgo.·
ano. Convén, con todo , recordar que aqueles taran " xerais " e
tns ·'m1 m1c1pa1s' ', e que ó presentar o nacionalismo listas en
ooucos conc /lo , moitos dos seres simpatizantes non /les puide1011 cic1r dpo10 co 11sn que non ocurre nas xerais ou nas autonómicas.
Xa ternos 60 eurodiputados -el ex idos mais ou menos
e tligo r v lnn estas leccións, é que ó nacionalismo fállalle aínda
democráticamente- no Parlamento de Estrasburgo
mo1to tlílbr1//o de base para poder facerse presente en tódolos
~011cellos de Galic1a, a pesa r de que se comparamos estes resulta(Francia). O Parlamento Europeo como indicamos no
cios cos das anteriores eleccións municipais hai que recordar que
número 266 de IRIMIA) ten fundamentalmente tres líen número de votos aumentou significativamente.
camiño é
neas de poder: poder lexislativo, poder de control (sodificil e lentopero non aparecepechado nin moitisimomenos, máis
breas actividades das institucións) e poder presuposben cada vez mais asentado e chamado a medrar. Sobre todo nas
tario (aprobar os presupostos da Comunidade, tras esgrandes cidades onde, agás o caso de Vigo (PSG- EG), os nacionatablecel-os xu_!JJ:amente co Consello de Europa). Como
/1~tas segu~n con .moi pouca penetración, ó contrari.o de moitas
era de ~or cidadáns do Estado Español irnos estar
v1/as, coste1ras maJOrmente, onde avanza e se consolida. Verdade
mais-0u menos " representados " maiormente por dous
é que a mesma lei electoral que esixe un mínimo de 5% dos voto.s
partidos -¿adivina 0 noso agudo lector quen son?-. Os
~em.ata . coas, polo de a~ora, febles · pos1b1/Jdades de presencia ,.....-/eurodiputados quedaron distribuidos da seguinte mamst1tuc10nal do nacJOnaflsmo. De non ser esta porcentaxe Qu.
.,
_
rense , Ferro!, Coruña terian ediles nacionalistas.
./
ne1ra tra-las pasadas elecc1ons do 1O de Xuno :

o

Cando fa/amos de nacionalismo estámonos referindó a Bloque e
PSG -EG porque tanto o PNG como o PGN obtiveron case nulo
apoio nestas eleccións. O nacionalismo sigue a ser de esquerdas
na nasa terra . Mentres que no resto do estado aparecen con forza
dous novas fenómenos pol1t1cos CDS e rexionalismos de dereitas, en Galicia tan só o CDS se fai presente. Queda a incógnita da
Coalición Progresista Galega (CPG) que en resultados superou
ó CDS pero non é polo de agora máis que un conglomerado de
grupos e personaxes con moi pouco clara orientación política.
Pode ser que intente xogar a carta do rexionalismo de dereitas pero
sen achegamentos nacionalistas.

28 do PSOE
17 de AP
6 do CDS
3 de Esquerda Unida
3 de Convergencia i Unió
1 de Europa dos pobos (integrado polos
vascos de Eusco Alkartasuna e os nosos paisanos do Partido Nacionalista Galega)
1 de Herri Batasuna

CONCELLAIS
AP-1.367
PSOE-899
CPG-515
CDS-230
BNG -131
PSG-EG-55
EU + PTGUC- 21
PNG -20
lnd + ADEI - 217

DEPUTADOS PROVINCIAIS
AP
PSOE
CPG
CDS
BNG
PSG-EG
PNG
IG
TOTAL

La Coruña
11
13
5
1
1
-

31

Lugo
15
4
5
1

-

Orense
14
6
4
1

Pontevedra
15
7
-

2

-

-

-

1
1
1
27

-

-

25

25

RltllA-5

1.

¡feliz aniversari·a, Nicaragua~

Na radio , televisión ou prensa de Nicaragua é difícil que
se tale de Galicia, sen embargo é raro que algún galega
nunca aira talar de Nicaragua. Algo pasa con Reagan, cunhas armas, cunha "contra" e con non sei que revolucionarios. Pero ¿como pode dar tanto que talar un lugar tan
pequeno?.

GALICIA
Pais de 29.434 km2 e
2.800.000 habitantes aprox.
NICARAGUA
Pais de 148.000 km2 e
2.500 .000 habitantes aprox .

Algo de historia
Norteamérica promociona a"Contra"e destina moitos dólares para que un sector de
nicaraguanos, qüe tiveron que deixar de
ser dos privilexiados , vaia en contra do
proceso revolucionario. Ademáis deste
ataque con armas , ten lugar un total bloqueo económico que dificulta o desenrolo
industrial , comercial e técnico .

cia pretende construir unha escala , dotada de material , nunha zona rural no Departamento · de Matagalpa , na zona norte
de Nicaragua. A construcción desta escala estará acompañada por diferentes
brigadas de persoas que voluntariamente
queiran prestar un servicio temporal en
Nicaragua.

Nicaragua, pequeno territorio de Centro
América , é un lugar de moita riqueza natural: o café e o millo , o azucre e a cría de
carne, as madeiras , minas e pesca. Toda
esa riqueza estivo durante moitos anos
nas máns duns poucos que vivían a costa
dos outros. Estes poucos , gobernantes do
país antes do 1979, coa axuda dos norteaUnha gran osadía
mericanos, explotaron as riquezas malpagando o fraballo da xente e empobrecendo ó país. Moitas materias primas, so- . O que para uns é un mal exemplo para
bre todo o café , azucre e madeira, eran · outros é unha gran osadía. Admirados
sacadas a baixo precio sen case repoñer o
polo empuxe e disposición do pobo de
desgaste da natureza. A familia goberNicaragua no seu proxecto de paz, moitos
nante dos Somoza aproveitouse dos privigrupos de persoas de todo o mundo decilexios que se ofrecían ó protexer este tipo
den colaborar nesta tarefa . Surxen así os
de economía mandada polas grandes
compañías dos Estados Unidos.
Por eso , Nicaragua é tamén un país de
moita pobreza.: os " ranchitos " de madei ra, os tellados de zinc, as escalas sen
pinturas nin papel , os platos co arroz e as
fabas de -t ódolos días .. . eso foi a herencia
dun poder corrompido que conseguía a
sumisión pola forza.

Para os que queiran colaborar no galano
Calquera axuda por pequena que sexa
será ben acollida .
Dende os bonos-rifa (cos que se participa no sorteo dunha viaxe a Nicaragua)
por 100 pts. ata os que poi dan estar nunha
brigada (estas viaxaran dende xuño ata

O medo enxendra a rebeldía que pon
límite á sumisión. Así foi un 19 de xullo de
1979. Un grupo de seguidores de Sandino ,
nacionalista que loitou contra a inxerencia dos Estados Unidos polos anos 30 ,
consigue botar fora a Somoza e comenzar
un proceso revolucionario para levanta-lo
país e distribuir mellor a riqueza.
Coa participación popular, créanse organizacións en cada barrio, en cada vila ,
en cada aldea. A xe nte, cansa xa de tanto
abuso e malos tratos apoia ós sandinistas
e colabora na revolución.

¿En
que
sandinista?

consiste

a

NfC. \RtlGlIA
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revolución

Primeiro de todo , en liberarse do goberno duns poucos que se enriquecía deixando morrer na miseria á maioría. En segundo lugar, facer que tódolos habitantes
tiveran algo que comer, un lugar para trabal lar, un ha escola para áprender, un médico e os servicios mínimos para poder
vivir con algo de dignidade, repartindo en- tre todos o que é de todos .

cooperantes internacionalistas. Gracias a
eles podense levar adiante moitos proxectos de creación de cooperativas de trabal lo , de creación de centros de saúde , de
tecnific-ación do campo, de promoción
educativa, etc. Os cooperantes que están
traballando alí ou os brigadistas que periódicamente colaboran queren ser a
forza de contraste ante a inxerencia do
poder americano.

Solidariedade

Un mal exemplo
O gran coloso Estadounidense non soportou este pau. Que un pais saia da miseria , rixa os seus destinos e reparta entre os
seus a riqueza pode ser un mal exemplo
para o resto de nacións tercermundistas.

Tamén en Galicia existe un movemento
que intenta apoiar este modélico proceso
revolucionario. Organizado dentro dos
Comités de Solidariedade con América
Latina (C.O.S.A.L.) ten un proxecto entre
máns. Coma se tora un galano na celebración do 8° aniversario da Revolución, Gali-

setembro , en diferentes turnos) , ou a colaboración nos trabal los de organización ou
recollida de materiais, ou a recolección de
material escolar para equipa-la escola.
Para máis información , o COSAL está
en :
.

- Poli carpo Sanz 22 ; 1º ofic . 6 - VIGO
- Piugos, 15, carret , Portomarín Km . 2 Tfs : 36 01 66 - 22 22 27
(O material escolar que se xunte será
recollido a domicilio) .
Que moitos nenos poidan disfrutar
deste galano . i Feliz aniversario!

Marta Sopeña
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Dia da HOAC 1987
Con motivo do " Día da HOAC", este movemento ·a postólico obreiro ven realizando unha campaña .de reflexión e profundización sobre dun tema tan importante e
necesario hoxe, como o da Ética SOCIAL. Nas diócese
de tódolos pobos de España, a HOAC organizou conferencias , mesas redondas, debates e centros de interés
sobre este aspecto fundamental da vida social, · que
culminaron o primeiro dómingo de Xuño coa " Festa da
HOAC ". A festa celebrouse en Galiciano barrio santiagués do Castiñeiriño, desde as 11 da mañá ata as 7 da
tarde, con eucaristía, festa, xogos .. .

É unha fonda convición da HOAC, a imposibilidade
de avanzar na consecución dunha sociedade auténticamente democrática, so lidaria e participativa, no logro dunha terra habitable para todos, sen a construcción dunha ét ica civi l que guie este camiñar.
A realidade pon de manifesto. cada día mais cruamente, como a vida po líti ca, económica e cultural de
Occidente e. por tanto. deste país . está determiñada
por un feroz pragmatismo e por unha ideoloxia dominante, basada no benestar insolidario e individualista.
que, de feito . está negando un ha vida realmente democrática. cauce de liberdade, de xusticia social e de
esperanza para os mais pobres.
Neste contexto , a democracia formal na que vivimos ,
non so móstrase insuficiente para acoller e respostar ás
xustas aspiracións do pobo. do mundo obreiro e dos
sectores marxinados. seno n que contribue a valeiralos
dos seus valores éticos e utópicos: o amor á libertade, a
loita pola solidariedade , o empeño na xusticia, a aspiración á igualdade, etc. Cando estes valores son negados
¿que esperanzas lle quedan ós parados , ós marxinados. ás mi norias étnicas .... ? .
Por todas estas razóns a HOAC propúxose intensificar a sua contribución ó rearme moral do pobo e da

NOVELA

Cartel da HOAC de Galicia anunciando a celebración deste ano.

sociedade. Non quere impar o seu confesionalismo
ético (moral cristiá), senon contribuir, xun~!=lmente con
tódolos axentes sociais de boa vontade, especialmente
o pobo e o mundo obreiro , ó necesario rearme moral da
vida social, según o espirito do Concilio Vaticano 11:
" A fidelidade é conciencia une ós cristiáns cos demais
homes, para buscar a verdade e resolver con acerto os
numerosos problemas morais que se presentan ó individuo
e a SC?ciedade " (G.S. 16).
.A Comisión da H.0.A.C. (lrmandade Obr. Acción Católica)

GALICIA ENTEIRA 10
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A décima das Guías de¡
. Xosé Luis Laredo ¡
Verdejo, adicada a\
LUGO. TERRA DE
.LEMOS.OS
ANCARES.
O COUREL.

DRUf DAS, DEUSES E HEROES
DA MITOLOX(A ·cELTA
de. Anne Ross
Dr. Marañon , 10 .. 3621 l VJ90
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Alnf lación, eaconflictividade social
As mobilizacións e loitas que protagonizaron os trabal/adores de diversos sectores durante esta primavera dan pé
para analizar neste artigo as razóns do goberno e da patronal para mantero nivel de inflación a costa do salario.
As razóns do goberno e da patronal

~

ñerse de intereses, salarios e beneficios. De maneira que tódalas rendas
xeneradas nun país repártense entre
os propietarios do capital (intereses,
aluguerés), os salarios dos traballadores e os beneficios dos empresarios.

O goberno a través do PSOE defendeu nun documento do 16 de marzo
pasado a súa política de non incrementar os salarios por riba da tasa de
inflacción prevista basándose nos seguintes argumentos:

Os beneficios do capital fan subir a
.inflación

1) Necesidade de competir co resto
dos países europeos; se non co.mpetimos frénase o crecemento económico e pérdese capacidade para
crear novas postas de trabal lo.
2) Os anos de moderación salarial
permitiron un crecemento dos salarios dos traballadores en activo un
5% por riba da inflación .
3) A suba excesiva dos salarios impide que haxa novas empregos xa
que os empresarios non contratarán
novas traballadores con salarios tan
altos. En consecuencia a defensa de
fortes subas salariais contra os que
non teñen emprego.
4) Finalmente o goberno afirma (ou
ameaza) que unha forte suba dos salarios pode provocar un "requentamento" da economía, o que abrigaría
a botar man de medidas de control
monetario. Estas serían disminución
de diñeiro en circulación, aumento de
interés polos préstá'mos e polo tanto
disminución dos créditos ás empresas que invertirían menos e todo iso
faría baixar a producción e o nivel de
emprego.
Ata aquí as razóns do goberno (e da
patronal). ¿Pero son así realmente as
causas?. ¿Hai que disminuir os salarios en términos reais para cortar coa
inflación?.
A inflación é causa de tres
Con.v énrncordar que a inflación é o
mesmo que a perda do valor do diñeiro ou, tal como a xente e ve, a suba
dos precios: Por iso a inflación mí· dese co IPC (Indice de Precios ó
Consumo).
Os precios poden subir por d~as
razóns distintas: unha polo aumento
da demanda ou consumo e outra polo
aumento dos costes.
En relación c'oa primeira, hai que
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Se analisamos estes costes un por
un hámonos dar canta .. en primeiro
lugar de que os precios q1,.1e pagamos
ó estranxeiro baixaron moito a causa
da caída do dólar e da baixa dos productos petrolíferos. En segundo lugar
observamos que tamén baixaron os
intereses bancarios. · Lago, se suben
os costes ten que ser porque medran
os salarios e¡ou os beneficios .do
capital."

No que toca ós salarios recordemos
que nos últimos dez anos a participación dos traballadores no PIB (ProNos u/timos dez anos a participación dos traducto Interior Bruto) baixou do 58,5%
bal/adores no PIB baixou do 58,57.a menos
do49%
·a menos do 49%, o que significa que,
anque sexa ·certo que os traballadodicir que non é o casó de España nos res con emprego ·non vi ron disminuir
últimos anos, porque o componente a súa capacidade adquisitiva, o conprincipal da demanda constitúeno o xunto da clase obreira, incluídos os
consumo dos traballadores que son a parados, sí viran cómo a parte que
maioría da poboación . P~ro este con- lles correspondía do total da riqueza
sumo permaneceu estable ou baixou nacional disminuiu nunha sexta
parte, mentres que os intereses do
nos últimos dez anos,
capital e os beneficios empresariais
En consecuencia ternos que acudir medraron nun 25 por cento.
á elevación dos costes como explicaNo ano 1985 as empresas privadas
ción da inflación. Estes costes poden
viran crecer os seus beneficios nun
ser de catro clases.
40%. No ano 1986 os beneficios da
1) Precios que pagamos por artigas banca creceron un 22 por cento .
ou servicios ·que nos veñen do Queda claro que dentro do capitaestranxeiro.
·
lismo e para que siga manténdose intacta
a capacidade da empresa para
2) Intereses do capital, como por
exemplo, os intereses que se pagan crear beneficios (ou sexa , a capaci das letras que se levan descontar ó dade de explotar ós agradecidos
obreiros que teñen emprego) cómpre
bancó ou os alugueres pala utilizaque siga reducíndose en números
ción dunha nave industrial ou dun lo- reais a parte que lle correspondería
cal comercial.
ós traballadores na tarta estatal. O
-3) Salarios que se pagan ós mesmo ocurre a nivel internacional.
traballadores
Claro que podería reducirse a inflación facendo disminuir os beneficios
4) Beneficios dos empresarios.
dos empresarios ; se esto fose posible
Parece, por outro lado, que habería encontrariamonos con unha socieque ter en canta os costes das mate- dade non capitalista. Pero como este
rias primas. Pero se éstas veñen do goberno di que é de esquerdas non se
estranxeiro · inclúense no apartado lle debeu ocurrir a idea.
primeiro e se non de producción española terminan sempre por campoA.C.E.S. (Valencia)
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Unha festa para os vellos
Somos un grupo de Cristiáns de Labrada (Abadin - Lugo) , que ,
coa guía donoso cura (Manolo) , hai tempo que andamos preparándonos para facer " celebracións dos Domingos sen cura ".
Nestas xuntanzas logramos coñecer moito mellar o camiño de
Xesús , madurar na nasa fe , e aprender a facer brillar esta luz no
corazón de tódolos que formamos esta comunidade . E tamé.n,
¡como non! , acordamos e maduramos moitas ideas que lago
tentamos facer realidade . Unha delas foi que pensando nos nasos patróns e nas moitas causas polas que lles ternos que estar
agradecidos , acordamos facer unha festa adicada ós velliños
desta parroquia . Pouco a pouco fóronnos xurdindo ideas e causas que poderíamos facer ese día , e por último , puxemos a data ,
que foi o pasado 31 de maio.

Misa con unción de enfermos
Comenzamos coa inv itación a tódalas persoas xubiladas por
medio dunha carta na que lles explicabamos tamén a idea de que
todos aqueles velliños que quixesen recibi-lo Sacramento da
Unción de Enfermos poderíano facer sen ter que esperar a que
estivesen agonizando nunha cama onde , polo xeral, non participan nin se enteran do que están a facer.
Foi algo moi positivo , pois , ó longo dunha misa (coa que escomenzamos a festa) case tódolos velliños recibiron o sacramento
con humildade, e, o que é mais importante , conscientes e contentos do que estaban facendo .

Novas e vellos, mtegrados, queréndose, serv1ndose, a111111amfosc•

Xogos, música e bo humor
Despois da celebración da Misa , que estivo ben animada , xa
fóra, pasamos a ler uns versos que fixemos para cada velliño , en
total 95. Logo houbo uns xogos (carreira de burros, estoupar
globos cheos de fariña , azúcar, tirar da corda , etc .)
Todo estivo animado polo fabuloso Grupo de gaitas de Muimenta que se esfort'aron por facer que este día fose mais alegre ,
e lográrono completamente . Tamén tivemos premios divertidos
para os participantes dos xogos e unha invitación de galletas,
refrescos , caramelos e un roscón .
Tanto o número de asistentes coma a participación da xente en
xeral sorprendeunos bastante , porque foi maior do que esperabamos . Incluso houbo velliños que xa había anos que non saían
das súas casas, e ese día responderon á nosa invitación .

· Os dereitos dos vellos
Houbo risas , alegría, bo humor e grandes sinais de agarimo ,
respeto e honra cara ós nosos velliños que , de verdade , o merecen. Para rematar; un ha homenaxe final na que lles entregamos a
cada velliño un ha cartulina cos Dereitos dos vellos, que podedes
ler no cadro do lado.
Só me queda dárlle-las gracias, desde aquí , a eses velliños , ó .
resto das persoas que coa súa presencia demostraron o apoio e a
honra que nos merecen os nosos vellos , a ese grande grupo de
gaiteiros que nos deleitaron coa súa presencia e a súa música, e,
como non, para esta revista amiga e aberta para to.dos por facernos este furadiño .
Henar Román (Labrada-Abadín-Lugo)

.
"CANCION DOS VELLOS"
Hoxe é a festa dos vellos,
ímolo pasar ben ,
e agradecerlle a Deus
o amor que neles ten ,
o esforzo , os trabal los,
sufrimentos tamén ,
que pasaron por nosoutros
para que esteamos ben.
E loitaremos por facer un mundo novo,
pois todos xuntos podemos facelo ben ,
para que os vellos teñan sempre aga rimo
e a confianza de se r amados tamén .

Cada vello ten os seus de reitos, que non todos queren reconec e1

Dereitos dos nosos vellos
Todolos nasos vellos teñen dereito:
1.- A ser apoiados nas súas debilidades.
2.- A ser valorados nas súas opinións .
3.-A ser tolerados nas súas chocheiras.
4.- A ser atendidos con agarimo na súa
enfermidade.
5.- A non ter que abandonar casa , amigos e
ambiente.
6.- A ser escoitados nos seus recordos e
historias.
7.- A disfrutar coa familia que eles atenderon .
8.- A recibir agradecemento de todos .
9.- A ser amado e respetado.
10.- A rematar os seus anos con paz e conten t o .
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- - - o labrego consulta ...- - ¿Qué distancias é necesario gardar nas plantacións feítas nunha finca que colinda con outra doutro
titular?.

- Según o Código Civil é necesario gardar
como mínimo unha distancia de dous metros si
se trata de árboles altos e unha distancia de cincuenta centímetros si se trata de arbustos ou
árboles baixos.
Ocurre .ademáis que esta materia está tamén
regulada nun decreto do ano 67 que completa a
regulación establecida no Código Civil ; así , no
art. 2 estab lece as distancias según o tipo de
plantación do que se trate :
- Tres metros si se trata de coníferas ou
resinosas.
- Catro metros si se trata de frondosas.
- Seis metros si se trata de eucaliptos.

Establécese ademáis que si a distancia é con
relación a un fundo veciño destinado a pradeira
contarase un metro menos en tódolos casos.
Polo tanto, se non se gardan estas distancias o
propietario da finca veciña poderá pedir que se
arranque o plantado , pero nunca proceder por sí
mismo a arrancar.
En todo caso é conveniente antes de aducir
calqueira reclamación legal proceder a dar canta
do mal feitp ao propietario ou titular da plantación indebidamente feíta.

COMISIONS LABREGAS
(Dirixe as tl.Ías consultas
a CC .LL. Rúa Dinán, 9 - 1º Esqda.
2700 - LUGO)

Mais actividades de mocidade para o verán .
- 27 Xuño.- 2ª Romaxe ó Faro (Provincia de
Pontevedra)
- 3 a 9 de Xullo.- Campo de traballo en Visuña do
Caurel. Especialmente pensado para a xente da cidade
que non ten experiencia de traballo forte ou que non
sabe o que son os callos ou as " binchocas " producidas
por apretar unha torca.

rais (a ruta do Románico en Galicia) , etc . formarán
parte das actividades da Universidade de Vrán.
lnscripcións: Delegación de P. Univ. Santiago .

- 16-22 de Agosto encontro estatal de Delegados e
Representantes de Delegacións da Mocidade en Dorron (Pontevedra) . ¡Qué señan benvidos a nasa terra!

- Pola mañán : Experiencias contemplativas, actividades culturais .
- Pola tarde: Traballo coa xente do pobo, na recolle ita dos froitos.

6-12 de Xullo.- Campo de traballlo en Loio
(Portomarin)
- Obxectivo: Te r unha experiencia forte de traballo e
de convivencia de grupo. Iniciar a contemplación .
- Poi a mañán : Experiencias de oración contemplativa. Obradoiros.
- Pola tarde: Traballo de reconstrucción dunha casa
para a mocidade naquela zona.

- 14-24 de Xullo.-A Delegadón de Pastoral Universitaria de Santiago, Organiza nestas datas, en Caldas de
Reís, a Chamada Universidade de Verán.
Temas: Antropoloxía (Ladaria)
Eclesioloxía (prof. Ricardo Blazquez)
Galicia vista a través dos nenos en Castelao (Manuel
Quintáns) .
- O Monopolio Informativo (Xulián G. del Castillo).
obradoiros,
vi axes
cultuEscalas
talleres,

Enderezo ... ................... .. .................. .. .. .
Desea recibir información para asociarse a la sección españo la de Amnistía Internacional. (Envíese al apartado
de 433 de Lugo)
1

AMNEm INTERNATIONAL
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Cantigas co11 sal e.pementa
l<OSE LOIS

·- - - -

Botácheme unha cantiga
e eu contesteina ó momento;
se a túa levaba sal,
a miña ·sal e pemento

(Ante a torre de Hércules)

Esta torre fai mil anos
que a fixeron os fenicios.
Tamén hai algúns indicios.
de que é obra dos romanos.
Sodes na historia profanos
e en sentenciar moi lixeiros,
pois non foron os primeiros
nin os segundos ¡aposto!
Tíranos da duda, Agosto;
dí ¿quen foron?
¡Os canteiros!

(Dous cucos)

Cedo te deitaches, Bias
E tí moi tarde ves vindo.
Empréstame dez reás.
¿Non sabes que estou durmindo?

Por cada pecado, as mozas
auga bendita han tomar.
Pois mire, séñor abade,
¡vaia bendecindo o mar!

A tia Antonia do Vicedo
decote adoita a cear

tres cuneas de leite espeso,
e non estoupa por eso
anqueas enche a rebordar.
Véndoa cear Xaquín Berea
dí espantado: -¡Qué aproveite!
Non fai tanto a miña Andrea,
pois con tres pingas deleite
quédalle a andorga ben chea.

Mateille o cabalo a Roque,
díxolle Pedro a Tomás
Home! Con qué o m~taches?
Nada menos que coas.

Maripepa de Cospeito
e mais Farruco de Saltar
andaban hoxe a enredar
e díxolle el de mal xeito,
como rapaz descortés:
-¡Non me valvas do revés
o que teño ben dereito! ·

Iban un morto a enterrar
e ó pasa-lo cadaleito
Díxome un : -¿E quen é o morto?
Contestei : - O que vai dentro.
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Xosé Chao Rego

As letras e os letreiros

Disque o Concello de Santiago en Galicia a desobediencia ás
acaba de gastar, inutilmente, uns propias normas sobre topónimos
nove millóns de pesetas .. Todo e non saiban prever eses custopor culpa duns letreiros moi bbni- ·; sos res u Ita.dos correctores.
tiños que sinalaba.n rúas e monumentos , pero facíano en castelán.
Con todo, habería que lles peAs mans correctoras non estive- dir ós pintores espontáneos que
ron de acordo co criterio. 00 con- afinasen gramaticalmente os
cel lal responsable(?), quexusti.fi- ~eus "sprays" para non exercecou a súa med'ida castelanizante ren d.e gramáticos bravos, inforpala " universalidade " de.. 9.om- mándose antes das normas. Por
postela . Alá van· nove quilos. · ~
. exemplo, a zona de monumental
segue a ser zona por moito que alí
Parece mentira que funciona- 'o vento brúe, e desde lago, que ás
rio s políticos aínda non se deca- veces zoa máis da canta. O centro
ten do pouco popular que resulta urbano segue senda urbano

~
t:
o

u

aínda que alguén, en evidente
atentado urbani~ta, lle .arrinque
ese Ó final a fa(cúltismó. Non é
humano (que·. non .: . "humán")
facelo.
:.,

Outras éorr.eccións sbns as que
f8.n aqueles que teiman porque o
galega se escriba coa grafía portuguesa. O que xa non sei é se
tales correccións de eruditas
axudan á causa popular galeguista , que debería ser máis unitaria.
O pobo non sabe de tantas requintadas filigranas, e xa lle é
tarde para and_ar con andrómenas.

A opera'ción primavera
parece que está en boga:
redadas da policía
para confisca-fa droga .
Vai de propaganda a coúsa,
pois non perden a ocasión
de avisar, poñendo a punto
á mesma televisión.
E así todo España pode
contemplar como atrapan
algúns peixes, pero os gordos.
das redes ben /les escapan .
Non é extraño que anden
nerviosos os pais e nais
por traficantes que medran
coa saúde dos demais. _
Mentres "os grandes engordan
que seica nbn teñén alm'a,
¿quen pide que a sociedade · :'
neste asunto teña calma? .
Pobres dos que andan servos
desta gran escravitude:
os drogadictos son dignos
de que a xente /les axude.
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