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nveyecemos. rvliyor diw, a socieclá cnvcyece. 
Dicen os que se dedican al esrudio eI'estas 
causas que ncl último medio siglo a espe
nlnZ~1 de vicia aUlllCntÓu en veinte anos. El! 
nun to sei. per6 lo que si sej é que, bot~l nclo 

e l 0)'0 a estas terras J"Entrambasaugas nas 
que vivimos, nun hai duda de (ju 'os \'eyos. y 
hasta os mui veyos. aUl1lel1l;:lrOIl - au menta

mos- muito. Nun fa i falta máis que mirar al reclor 
noso y rcp~lrar na xente pra comprobalo. Esto arribú
yenyo os estLlcliosos da cuestión a varias razóis entre 
~I S que sobresa le a 111iyor caliclá de vida da que se dis
frula agora. As arencióis Socios3nirarias ele qu'hoi dis
poilemos - poiio por caso-- nun teill nada que ver 
cuas que tuvcron os nosos antepasados. y do. ame
ciclo a mitra serie máis ou menos larga de prohas. fai 
qU'J edá d~1 xenre renda a alongarse . 

Esta cuestión da veyez es mole a os gobcrnos 
que. por medio cLlsambleas, conseyos y comisióis. 
dedícanse al estudio dos prohlemas --que son mui
ros- derivados del enveyecememo da roblación. 
Tamén preocupan -cómo nOJl- a os que chegan 
a estas edades avanzadas : as enfermedades (y. den
trO (reJas. as crónicas) . as incapacidades , a soledá 
(q ue fai Irembar a máis d'lIl1) , a clercnclc ncia. é 
dicir. el tcr que valirse de claqllén pr3 fer cllalquera 
das fundóis da vida diaria .. 

y é que. como solc dicirse. nun se trara solo de 
ciar máis anos á \'¡da, sinón tamén de dar máis vicia 
a os anos. "\{ eso costa. Po r eso as comisióis qu'estu
dian estas couS::lS falan <.fasistenóa sociosanitaria 
máis humanizada, cblxudas ::1 domicilio. d'allluenro 
das prazas de residencias - inda po ueas-, da relea
sisrencia pra os que vive n solos, erc .. ele. É dicir, [r{¡
rase d'ir achegando a Os veyos Í1a serie ele recursos, 
algús crelos inda serados pr~¡ estas lonas linde a 
población ta máis esfaragayada , 

Peró, vol vendo al encabezamenro, cnveyecemos. 
y este fciro que naide discute porque é evidenre, vai 
parexo con outro que [amén eSIllole de verdá , qu 'é 
a gran baxa da naral idá: nacen mui poueos nenos, 
muiros menOs que condo é ramos nenos os qu 'hoi 
somos veyos, Hoi xa nun se ven aquelas cas~lradas 
nas qu 'os nenas , 'ivían ás veces apeteirados. Qui.xen 
e u comprobar nel Rexisrro Civil de Tapia as diferen
cias de nacemel1lo::; na segu nda mirá del siglo pasa
do y resultóu que. me l1lras nel ano 1950 aparecen 
rexistrados 103. nel ano 2000 nomáis aparecen 30. El 
porcentaxe de baxa queda bcn á viSla, Así que, 
entre que nacen muitos me nos nenas y qu'úa búa 
pal1e da Xllvenrú [ende a fuxir pra fora e n canto que 
pode , el paisaxe qu'espera a os pueblos -xa lo 
ramos vendo-o con tan pouca xe mc nova. nun é 
pra dar agayo, ~ 
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