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A PROPOSITO DO 1º DE MAIO
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A Revolución necesaria e pendente
día 1 de maio consagrouse como
xornada de taita obreira desde que en
1886 os sindicatos de trabal/adores
norteamericanos se mobilizaran nese
día con importantes fo/gas e manifestacións
para conseguir a reducción da xornada laboral
a 8 horas. A xornada tivera gran éxito tanto na
participación como na conquista da reinvindicación, pero costara á clase obreira moitos
martas, sobre todo na cidade de Chicago. Alí, e
como consecuencia dos enfrentamentos coa
patronal e a policía, foron condenados a marte
varios dirixentes obreiros anarquistas nun xuicio que despois ata as autoridades recoñecerían como infame, manipulado e dirixido rnntra
a clase obreira.

O

1963()
1988

A partir de 1890 a Internacional Socialista
sina/ou o 1º de maio como xornada mundial de
taita e manifestación para reivindicar as reclamacións do Movemento Obreiro, entre e/as a
das 8 horas de xornada laboral. Dende entón
moitos martas, mártires obreiros de distintos
países, foron deixando a súa vida nas loitas
dese día, brutalmente reprimidas palas patronais e os gobernos.
Alén da reducción da xornada laboral, a clase
trabal/adora loitou sempre por cambiar a arde
de causas que permitía, e permite cada vez
máis, que uns poucos (capitais, países e clases
privi/exiadas) se apropiasen dos bens que
Deus, o trabal/o e a intelixencia humana creaban para a totalidade da humanidade.

Mais urxente ca nunca
A reinvidicación dunha arde ou organización
económica distinta que sempre moveu ós 1ºs
de maio nos seus inicios, deu paso a unha
certa domesticación desa xornada, primeiro
cos fascismos que a transformaron en " festa
do trabal/o " e despois co novo capitalismo
(neocapita/ismo) que conquistou en occidente
mesmo ós partidos socialistas querendo conxugar o imposible: capitalismo con progreso,
benestar, xusticia e liberdade.
A realidade opresora do sistema está aí: no
mundo, a explotación dos países pobres (Sur)
polos países ricos (Norte) cos millóns que crecen pola fame, a enfermidade e as guerras que
o Nórte provoca no Sur; en España os tres
millóns de parados oficiais e os 8 millóns de
pobres (informe de Cáritas); en Galicia o freo
ó seu campo (cotas do leite) a desmontaxe da
(Segue ná pax. 9)

Tamen
• Os vertedeiros de lixo e
o medioambiente.
• Escola e drogas.
• "Proxecto home". Unha esperanza da lgrexa
para os drogodependentes.
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FERNANDO SEBASTIAN, ex-bispo de León, e ata
agora Secretario da Conferencia Episcopal, xa nun segundo mandato, para o que tora elexido por amplia
maioria (pero co recelo do sector conservador) , ven de
ser " promocionado " a "arcebispo ·coadxutor" de Granada. No mellar dos casos non se entende a urxencia
deste cambio, que o obrigou a pedir a dimisión da
secretaría dos bispos españois, cando tora elexido
para tal cargo hai só catro meses; enténdese menos
aínda cando ó actual arcebispo de Granada aínda lle .
fallan oito anos para rematar o seu mandato, e non está
polo dagora precisamente inútil. Pero cavilando un
pouco máis, non podemos deixar de pensar que é un
novo golpe de timón no labor involucionista do nuncio
Tagliaferri , fiel ás directrices que veñen de Roma. Sebastián Aguilar, que non foi precisamente un bispo
progresista , sí foi difícil de manexar; ó non poder ser
" removido " na última votación da Conferencia episcopal, foi " promovido ", coque se lle sacou do centro de
decisións que segue a ser Madrid, tamén para a lgrexa
española.

*

A IGREXA DE CHILE segue dando mostras de valentía neste tempo da Pascua, denunciando a utilización
do nome de Deus pola dictadura, que segóu a vida de
trinta mil cidadáns, e fundéu ó país na miseria: sete de
cada dez chilenos viven na pobreza; nalgunhas rexións
hai un médico por cada vinte mil habitantes,.

*

A ASOCIACION DE DEREITOS HUMANOS ven de
denunciar que en España aínda se tortura e maltrata ós
detidos. lsto acontece , cando se celebra o xuicio pola
desaparición do " Nani " , despois de ser detido pola
policía no oitenta e tres.

*

A CAMPAÑA NORTE-SUR , lanzada polo Parlamento
Europeo , quere concienciar a tódolos pobos, sobor de
todo ós máis ricos , da interdependencia e da solidaífedade que ten que haber entre tódalas nacións do
mundo , ante problemas como afame: corenta mil nenas marren de fame cada día. Son os intelectuais,
coma os Premios Nobel , e os artístas coma o grupo
musical " U2" , os quemáis están a facer para que non
haxa tantas diferencias económicas.

*

ESPAÑA NON ESTA A CUMPRIR coa decisión da
ONU (1970) de adicar un 0,7 do Producto Interior Bruto
a axudar ós máis pobres. O Goberno do PSOE nin
chega ó O,1 % . Quizáis na súa recente visita a Noruega,
o Presidente González aprendese a lección dos países
nórdicos, os únicos que están levando adiante este
xesto de solidariedade. Africa cae en picado: se recibe
dezaoito mil millóns de dólares en préstamos e fondos
públicos , entrega quince mil pala súa débeda externa e
perta de vinte mil pala caída dos precios das suas
exportacións.

*

TAMPOUCO HABERA PRESIDENTE NEGRO nesta
volta en EE .UU ., a pesares dos avances do candidato
Jackson , que foi o que colléu a loita de Martiño Lutero
King , asasinado hai agora vinte anos . Negros, hispanos, e outras minorías seguen senda miradas de reollo
por un país cada vez máis conservador.

*

OURENSE foi nos últimos meses escenario de vio-

lencia, atracos e mafias, como a dos " Encarapuchados"·, -que viñan actuando en varias bisbarras- da que
foron detidos oito membros, e que tiñan sobrecollidos
ós cidadáns; conductas anormais coma éstas véñense
rexistrando noutros lugares, por exemplo, nas Pontes ,
na provincia da Coruña.

*

OS RUSOS AVENTAXAN OS AMERICANOS na carreira espacial , como se pu ido ver nas exposicións que
veñen de facer os científicos da URSS por España. Hai
agora un ano (15 de maio), lanzaron o cohete "Enerxía"
cunha masa de duas mil toneladas, destinado a lanzar
satélites pesados de comunicacións.

*
*·

OUTROS NENOS son os que estamos descubrindo
nas grandes peliculas deste momento " O derradeiro
emperador" de Bertolucci , " O imperio do sol " de Spielberg , ou " Adeus , rapaces " de Malle ... Son nenos que
miran á súa historia, á do seu país, con ollas novos, sen
quedar presos das grandes palabras : destino, déuses,
honor, razón, ... que moitas v.eces trouxeron a ruina
sobor deles.
A MITADE DOS ESPAÑOIS "PASAN'-' DA POLITICA
DO GOBERNO, e sobar de toda a actividade dos parlamentarios que axudaron a elexir, segundo un estudo
sociolóxico que se fixo recentemente.

*

OS VECIÑOS DE CARIÑO xa teñen concello propio ;
tra-la loita cos de Ortigueira para ,acadar a sua autonomía. O pasado 11 de abril constitufanse oficialmente en
axuntamento independente, no local da cofradía de
pescadores , a falta de local propio \ Parece ser que nace
nun momento de crise na dita cofradía. Esperemos que
esta decisión axude o progreso deste pobo mariñeiro
que tén o porto de pesca máis importante de costa
·
lucense.
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DE OCA A OCA. UN NOVO BISPO PARA
SANTIAGO
Aínda non hai un ano que taran nomeados os bispos de Ourense e Mondoñedo-Ferrol, cando nos
sorprende o nomeamento dun novo bispo, un bispo
auxiliar para Santiago de Compostela, na persoa de
Ricardo Blázquez Pérez. O novo bispo non é galega,
é natural de Avi/a, ten 46 anos, e ata agora dedicou
todo o seu tempo á ensinanza teolóxica na universidade pontificia de Salamanca.

Ricardo
Blazquez
é. natural
de A vila
e foi p ro feso r
en Salamanca

O martelo na ingre
A ingre é o ferro onde o ferreiro bate e bate co
martelo; é ferro duro, case insensible . Algo así parece a lgrexa galega, ingre dura e insensible ante
ca/quera tratamento que lle dean, ante ca/quera solución que lle ofrezan, ante ca/quera persoa que lle
nomeen para rexi-/a súa vida . Podemos dicir que
Ricardo Blázquez é unha persoa de valía intelectual.
Pastoralmente non se sabe por onde collerá; promete coñecer e identificarse coa realidade galega,·
haberá que crerllo, pero ó mesmo tempo haberá que
levantar unha seria dúbida sobre se cumprirá o prometido. A experiencia aconséllanos tace/o así. Non é
doado, non, meterse nunha realidade nova, simple e
complexa a un tempo, como é a galega . Non é doado
para os da casa, canto máis para os a/leos.

Protesta que algo queda
Coma en máis casos semellantes, queremos
ergue -la voz desde IRIMIA para protestar por este
xeito de nomear bispos. Protestamos no nome de
parte dunha lgrexa galega que se sente molesta e
doída. Non nos gusta esta maneira de nomear bispos,
sen contar coa voz, aberta ou pechada, das lgrexas
de destino; e a lgrexa é, tamén para estes casos, algo
máis cós bispos e os notables. Non nos gusta esta
maneira de nomear bispos, onde o que canta por riba
de todo é a capacidade intelectual, e non o saber
estar e facer no medio do pobo. Este estilo de nomear
bispos parece responder máis a un afán doctrinario e
conservador, que a un afán pastoral e revitalizador, e
desto e non daque/o é do que estamos faltos en .
Ga!icia.
En fin , canto aquí dicimos, non o dicimos senón por
motivacións crentes; coma crentes coidamos que así
non se constrúe lgrexa en Galicia. ¿Haberá que conceder/le unha marxe de confianza a Ricardo Blázquez? ¿Haberá que conceder/le unha marxe de con fianza , sobre todo ó Espírito que sempre soubo converter en pedra do esquina/ á pedra que os constructores deixaban a un lado?.

Un ha nova seiva (Dom. 5º de Páscoa)
" Permanecede en mine eu en vós " (Xn. 15,4)

O que define a unha persoa e a unha comuni dade como " cristiá" é a súa incorporación a
Cristo . O _valor definitivo é Xesús , o Cristo , o Señor ... a quen se subordina todo o demáis. Ten que
haber polo tanto un vencello persoal entre Cristo
e o cristián , un ha unión forte, para que os valores
de El cheguen a se-los meus , e a súa causa chegue a se-la miña causa e a razón da miña vida. Os
cristiáns non nos comprometemos con nengún
proxecto , senón cunha persoa, non con un
" algo " , senón con un " alguén ". Esa persoa e ese
Alguén para os cristiáns é Xesús Cristo , en quen
libremente nos inxertamos para leva-la mesma
vida ca El.
Amar é máis ca unha canción (Dom . 6º de
Páscoa)
" O meu mandamento é este: que vos amedes uns
ós outros como Eu vos amei " (Xn. 15, 12).
" O P. Rutilio , quizaves por isa Deus o escolleu
para este martirio , porque os que os coñecimos
sabemos ben que endexamais saíu da súa boca
unha chamada á violencia , ó odio , á vinganza.
Morreu amando. Sen súbida que cando sentiu os
primeiros impactos que lle traían a marte , pu ido
dicir como o mesmo Cristo: perdóalles, Pai , non
saben , non comprenderon a miña mensaxe de
amor.

Non o esquezamos. Somos unha lgrexa exposta á incomprensión , á persecución ; pero
unha lgrexa que camiña serea xa que leva esa
forza de amor" .
(Palabras de Mons. Romero no enterro do sacerdote Rutilio Grande, marta por " culpa" da sua
entrega na defensa dos campesinos do
Salvador).
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Centenario de Don Ramón Otero Pedrayo

Un home bo, galeguista e cristián
"O primeiro pensamento que lle viña a un diante deste home era: Estou frente dun home bó.
Porque a súa bondade enorme revelábase no xesto, na mirada, na expresión. Nunca vin dunha
maneira tan clara a realidade daquelo de que a cara é o espello da alma ". (Xaquín Lourenzo) .
icir estas tres causas dun revistas e libros, dentro e fóra de Gali- mente e no corazón , desde que a deshome nado en Galicia, coido cia, co seu saber.
cubrira na súa mocidade. A súa fidelique é do que mais se pode
dade a Galicia e ós galegas foi mil
dicir de ninguén. Se se quere
Abonda con ollar ·o seu Libro dos veces probada coa súa obra, escrita
engadir que era un gran escritor, un amigos para ver a estima en que este en galega no fondo e na forma , e a
artista e un humanista, pois tamén home tiña a amistade . Amistade na súa vida fiel ata a marte ós ideais desesto cadra con Don Ramón. Por riba, que " sempre deu· máis do que reci:- cubertos de mozo. Non en van pertenel mesmo definiuse coma un home biu ", como ben dixo del un tocaio, ' ceu á máis senlleira das xeracións gafeliz, "Felicísimo -dicía nunha entre- Ramón Piñeiro . Pero Otero Pedrayo legas: a chamada Xeración Nós, a xevista realizada no ano 1975, publicada . foi más que un home bó , anque iso xa ración de Risco e Castelao .
en La Región -. Eu só desexo para to- non sería dicir pouco del.
Do seu sentemento relixioso e fe crisdos os que se casen que teñan a felicidade que eu disfrutei". Non estamos a Un cristián galeguista
tián alguén chegou a dicir que " a nota
falar dun mito, nin a contar unha hisesencial de Don Ramón é a relixiosidade, fondamente sentida, fecu·ntoria novelada dun home de hai moito
Sobre do galeguismo de Otero Pe- dante da súa caudalosa obra literatempo. Estamos a talar dalguén finado non hai moito, a quen moitos drayo teñen corrido con xusticia re- ria ". E xa polos anos 30 , unha revista
tivemos a sorte de coñecer, e que gos de tinta. Abondaria para afirmalo católica calificábao de " a mais rexa
ainda o sentimos ben próximo. A súa rotundamente o que dixo del Caste- persoalidade leiga do catolicismo gavida foi tan longa e rica, que con ra- lao: "Abrazarte a tí é abrazar Galicia". ·1ego" (Lagos). Esta fe confiada levaría
zón se lle chamou Patriarca das Letras Ou o que dixo alguén máis cercano a a Don Ramón a afirmar, xa no solpor
nós, o gran poeta Manuel María : "An- da súa vida, tra-la marte da súa muGalegas, apelativo que non tivo ningún outro dos persoeiros que deu dar pala obra de Otero Pedrayo é an- ller. " Só os amigos, despois de Xesús ,
dar poi a alma do pobo galega ".
so des a lus neste triste sol por". Crisesta Terra. "Un tan noble carballo,
unha tan irreprochable fogueira, só
Galicia foi verdadeiramente o gran tián practicante desde sempre, o seu
se dá unha vez na vida dunha na- tema que levou froitíferamente na cristianismo era un verdadeiro talante
ción ", dixo del outro dos meirandes
escritores galegas, Alvaro Cunqueiro.
Otero Pedrayo foi unha figura verdadeiramente titánica, mesmo resulta
-~
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Un homebó
Falar da bondade de Otero Pedrayo , non é dicir nada novo ós que o
coñeceron, pois hai verdadeira unanimidade ó respecto. A cortesía e o
agarimo con tódolos que se achegaban ata el , calquera que fara a súa
condición ; a ternura e a comprensión , a humildade e a xenerosidade ,
eran constitutivos do seu ser. Resulta
revelador que o seu derradeiro escrito fose precisamente para unha
pequena revista escolar de Santiago,
feíta a multicopista, a revista Eidos iE
aínda agradecía ós rapaces que se
lembraran del cando lle pediron a colaboración! El , que asulagara xornais ,
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Os que queren ser "universais"

.:Siro~

¿Que é exactamente a un iversa/idade ?
¿En que consiste iso de ser universa/?
¿onde se pode ser? Os meus anos mozos
en Madrid, e en xeral os meus anos fóra de
Galicia foron unha búsca sen acougo .
Todo me gastaba, estaba moi ben , pero
non conquería a identificación que arelaba. ¿Quen era eu? Hai quen non entende
nin entenderá nunca este sentimento ,
pero para min era unha traxedia non ser
de ningures. Madrid, Toledo , Burgos , Berlín , París ... pasaban os anos , pasaban os
gobernos e non atopaba acougo en ningún sistema ¡Canto nos costou descobrir
a nosa Terra dando voltas polo universo e
os libros! De cando en vez voltaba cheo de
preocupacións á miña terra de Trasalba e
¿que atopaba alí? Unha Galicia campesiña e asoballada , xentes ignorantes , esquecidas de todos no seu curruncho , namentres eu andaba detrás da verdade dos
libros, e aquelo queimábame o peito cada
vez máis. Ata que descubrín en Gal icia a
Patria da miña identidade .

73 _

vital, cun senso franciscán de amor a
todo o creado , vendo a presencia de
Deus en tódalas causas.
A pesares da dificultade que tiveron
os galegas para xunguir a fe cristiá a
unha opción galeguista, Don Ramón
soubo casar estas duas realidades
maravillosamente, entre esperanza e
dor (pois foi perseguido por iso), radicalidade e prudencia , mais sempre
con amor e comprensión. O íntimo
vencello que el vía entre galeguismo e
cristianismo , chegou ata a súa derradeira vontade, cando pediu "ir vestido para aterra co hábito do pobriño
de Asís " e "enriba do meu peito a
bandeira galega".
Entre Ourense e Santiago

Ourense e Santiago foron as duas
cidades cruciais na vida de Don Ramón. Naceu na cidade das Burgas o 5
de Marzo de 1888 fil lo único dun médico rural, culto e liberal. Allí fai o
bacharelato, e tras facer o curso de
ampliación en Santiago marcha a Madrid, onde estuda Filosofia e Letras e
Dereito. Axiña gaña a cátedra de Xeografia e Historia de Instituto e vai
exercer a Burgos e lago a Santander,
rematando en Ourense polos anos
vinte. Alí é onde se achega ó galeguismo da man de Lousada Diéguez e
as lrmandades da Fa/a. Colabora en numerosos xornais e revistas , sobre
todo Nós e A Nasa Terra.
En 1931 é recibido como membro
da Real Academia Galega; e o mesmo
ano sal deputado da República pala
provincia de Ourense, co Partido Na-

zonalista Republicán , tendo como
compañeiro nas Cortes ó seu amigo
Castelao. Lago viría o Partido Galeguista, no que participou activamente, e a campaña do Estatuto Galega, refrendado polo pobo galega en
1936. Ese é o ano da Guerra Civil , que
cauta tódolos proxectos galeguistas;
moitos dos seus amigos marren asasinados, outros teñen que exilarse e
el é castigado polo novo réxime separándoo da súa cátedra. Polo seu prestixio será reposto dela a finais dos
anos 40 e en 1950 oposita á cátedra
da universidade de Santiago , onde
exercerá a docencia ata a súa xubilación en 1958. Seguirá o seu traballo
por Galicia, sen descanso, ata á súa
marte en Trasalba, perta de Ourense ,
o 10 de Abril de 1976.
A figura literaria da sua xeración

A obra de Otero Pedrayo é inmensa,
ningún escritor galega escribiu tanto
coma el. Ademáis escribiu de todo:
novela, ensaio , teatro , canto, artigas
de periódicos e revistas , poesía e centos de conferencias. A súa primeira
obra foi unha novela, Pantelas, home
libre; á que seguiron outras moitas, O
purgatorio de Don Ramiro, Arredor de sí,
O mesón dos ermos, .. . e sobre todo a
meirande, Os camiños da vida . Publi-

cou tamén varios libros de cantos:
Cantos do camiño da rua e Entre a vendimia e a castiñeira ; e diversas obras de
teatro: A lagarada, O desengano do
prioiro, ... E aínda unha obra de poesía,
Bocarribeira .

Os libros de ensaio sobre temas de

Amorá Terra
O amor á terra somente se explica cun
vencellamente absoluto ca terra . Eu sinto
a chegada do verán , a chegada do inverno , a primavera , no meu sangue denar'ltes que nos primeiros gromos. Pódome por triste ou ledo con só abrir as
fiestras pola mañá. Podo chorar diante da
natureza. Esto sábeno moi ben os labregos . Eu sentinme sempre labrego . Aterra
somos nós ; vive , medra, esmorece con
nós e nós con ela.
(Ramón Otero Pedrayo)

xeografia , historia, filosofía , arte , biografías, etc. superan os cincuenta títulos. O primeiro foi a súa moitas veces reeditada Guia de Ga/icia, polo ano
1926, lago viría outra ducia de libros
sobre xeografía, o seu magnífico En saio histórico sobre a cultura galega e
varios libros máis de historia, biografías , etc . Os artículos en periódicos e
xornais foron tantos , que xa Castelao
dixera que ninguén escribira tantos
coma el ; algúns foron recollidos en
libros, pero moitos perdéronse , pois
nos anos da dictadura franquista tivo
que publicalos con pseudónimo (falso nome).
Pero o máis grave que lle ocorriu á
obra de Otero foi que houbo máis
xente que falara del , da que leu os
seus escritos . Oxalá este Ano d e Otero
Pedrayo, sirva para que todos nos
acheguemos a eses libros, algún s de
linguaxe un pouco difícil , pero dunha
riqueza desbordant e. •
Victorino Pérez Prieto

-------------------- ·.oCAMPO
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- - - Os vertedeiros de lixo e o medio ambiente - - desbordante e mal planificada evolución da
tecnoloxía moderna creou nos nosos días un
grave problema de emporcallamento e degradación da nosa Natureza.
O consumismo a cegas, envasado en plásticos, latas, vidros, e caixas, electrodomésticos, xogueteria e
restante cacharrería varia, na que tén parte importante
os restos de tódolos medios de locomoción, unido á
falta de vertedeiros controlados e axeitados na súa
ubicación e capacidade, tén o noso solar patrío convertido todo el nun vertedeiro sen control ningún, ·lixando maiormente aqueles lugares máis vitais, e obligándonos a vivir entre chatarra e porquería espallada
por todas partes_.
"Os ríos, as fontes e os regatos pequenos" dos que
falaba Rosalía están moi frecuentemente plagados de
botellas, bolsas, envases, latas, roupas, zapatos, rodas e mil e un trebellos de todo tipo, así como cadavres
de animais e resíduos e desP<>xos diversos. Tamén na
veira do mar, nas rías e as praias, e en calquera oamiño, sendeiro, recuncho ou terraplén, cando non no
medio de calquera monte, ou lugar máis insospeitado,
podemos topamos igualmente coa "galanura" dos
despoxos da nosa civilización consumista, onde o "civilizado" de tumo valeira os despoxos dos seus múltiples traballos, e vituallas domésticas, ou calquera desaprensivo tira un animal morto en vez de enterralo
como Deus manda.

A conflictividade dos vertedeiros

É sabido que hoxe en día existe a
posibilidade, e tamén a necesidade
de conseguir vertedeiros estratéxicamente situados para que non resulten
molestos nin perigosos para ninguén,
ó contaren ademáis con avantaxadas
técnicas de depuración e control anticontaminante, e posibilidades de reciclaxe do lixo e da súa reutilización
con aforro doutras materias primas,
así como con unha boa organización
e medios suficientes para o seu mantemento , evitando o actual desastre
ecolóxico e medio ambiental.
Resulta indiscutible a pésima ubicación e o deficiente ou nulo control
de moitos vertedeiros actuais. Débese loitar por melloralos ou cambialos por outros máis adecuados, xa
que con frecuencia presentan emplazamentos azarosos e circunstanciais
con
métodos
de
utilización
inadmisibles.
Pero o que non acabo de entender
moi ben, é a repulsa case que indiscri. minada contra a ubicación de novas
vertedeiros, aínda que se trate de proxectos moi serios e se tenten emplazamentos que, en principio, poidan
ser idóneos ou axeitados.
Parece como se soamente entrase

en xogo o amor .propio por aquilo de
¡Non irnos consentir que traian para o
noso término o lixo de tal ou tanta
parte! Ou como se a xente pretendese
perpetuar e agrava-lo problema do
lixo espallado por onde queira, en vez
de axudar a solucionalo.

A solución

Cada concello, comunidade ou
mancomunidade, debe dispar de un
ou máis vertedeiros ben ubicados,
· controlados e axeitados ás súas
Os intereses e os dereitos concre- necesidades.
tos de cada veciño, e de cada comuniPero non é suficiente con aqueles
dade, son moi respetables; isa é outro
vertedeiros
de maior cuantía ós' q_ue
cantar. Pero cando o concello, a mancomunidade ou a empresa de turno, os medios disponibles carrexen o lixo
dispoñan do dominio lexítimo dos te- segundo a pauta e sistemas ata agora
rreas e accesos correspondentes habituais. E preciso contar con tantos
para a instalación dun vertedeiro co- pequenos vertedeiros ou contenedorrectamente proxectado, e eses te- res como sexan necesarios para que
rreas e accesos cumplan tamén, ós veciños de calquera lugar do mu ni- ·
acaso sobradamente, tódalas esixen- cipio lles sexa doado deposita-lo lixo
cias legais e técnicas requeridas, eu nalgún deles. Estes pequenos vertecoido que, nese caso, non se ·deben deiros ou contenedores estarán ubiorganizar accións de protesta nin mo- cados en lugares concretos, adecuavidas estúpidas basadas en prexuí- dos á súa finalidade, e ben coñecidos
cios ou en ecoloxismos mal entendi- polos usuarios, e, naturalmente, sedos, xa que do que se trata con tales rán puntos de recollida periódica
vertedeiros é de solucionar un impor- para os medios que carrexan o lixo ós
tante e xeralizado problema ecoló- vertedeiros controlados de maior
cuantía.
xico e ambiental, e non de crealo.

Mentres, achántase con notoria pasividade e conformismo co caos ecolóxico e ambiental ó que dan lugar a
multitude de vertedeiros incontrolados existentes, cando que os vertedeiros ben proxectados e controlados virán a se-la solución e non o
problema.

Téñase en canta que, de feíto, xa se
veñen utilizando en cada bisbarra
certos puntos concretos como vertedeiros habituais, pero totalmente incontrolados e inadmisibles, tanto por
estaren ubicados xeralmente nos l·ugares máis inadecuados (á veira do
mar, ,dos ríos, das carreteras, ou nos
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O CAMPO

suburbios de cidades e vilas), como
porque ninguén se fai cargo da súa
recollida e limpeza periódica, o que
por demais ás veces sería moi difícil
ou imposible, dada a súa ubicación
inacesible.
Pero isto dá pé para pensar que, se
á xente se lle ofrecen uns sitios axeitados ; doados e lícitos para tira-lo
lixo, utilizaríaos, librándonos do desmadre actual.
En resume, que os medios municipais de recollida non se limitarán a
recorre-las rúas das cidades e vilas ,
senon que irán periodicamente a tódolos lugares habitados do municipio; e cada un destes lugares terá un
sitio sinalado e axeitado como depósito provisional de lixo.

Eficacia do sistema
Os vertedeiros representan tamén un perigo para a calidade dos nasos alimentos

Os responsables de cada concello
teñen que estud¡a-lo problema, e en
moitos casos , antes de nada, aplicarse o con to reflexivamente a sí
mesmos; xa que son moi frecuentes
na actualidade os vertedeiros municipais que non se diferencian dosoutros vertedeiros incontrolados a non
ser quizais na maior cantidade de lixo
vertido neles.
Os concellos deben tamén dispoñer de tódolos medios necesarios,
adecuados e suficientes para proceder como denantes se dixo .
Seguidamente establecer un bo
servicio de información ó vecindario

con estímulos positivos posibles de
sensibilización cidadán , pero que
conteña a prohibición expresa de verter lixo en calquera outro lugar distinto dos sinalados para ese fin , de
modo que cada quen saiba a que
aterse e como cumpli-la normativa legal ó efecto . O concello contará cos
medios de observación , vixianza e
control necesarios.

Conclusión final

Ningún vertedeiro , lóxica e razona-

blemente concebido e controlado ,
debe supoñer perigo nin molestia algunha para ninguén.
Os vertedeiros de lixo deben supoñer precisamente todo o contrario , é
dicir, o libra-la poboación en xeral e o
medio ambiente biolóxico-ecolóxico ,
do noxa , das molestias, da contaminación e do perigo que supón para a
saúde os despoxos e materiais que,
sen ser perigosos depositados nun
vertedeiro CONTROLADO, sano cando campan por doquer, nos lugares
máis insospeitados e menos adecuados.•
Constantino Mariño Torreira

'O Movemento Rural Cristián de Galicia celebra o seu Patrón
Coma xa se veu facendo desde hai algúns anos , o
Movemento Rural Cristián de Galicia celebrará tamén
este ano o seu santo patrón , San Cidre, o día 15 de
maio.
A celebración consistirá nunha xornada de encontro
e convivencia que se terá en Hospital, parroquia pertencente ó concello de Pedrafita do Cebreiro, en Lugo. A
esta xornada de encontro pode asistir calquera persoa,
anque ela está preparada por membros do citado Movemento Rural, e anqueo máis lóxico é que asista xente
que teña, ou pense ter, vida e paixón no mundo rural.
A xornada abrirase ás 11 da mañá cunha acollida e
presentación dos diferentes grupos e persoas que participarán na celebración. Seguidamente o grupo de
Hospital fará unha coidada presentación da comarca
onde viven, zona de alta montaña. A presentación desta
zona pode ter especial importancia para todos, pero
maiormente para outros grupos tamén situados en
zona de montaña.
Sobre da unha da tarde, e por cadrar en domingo,

este ano haberá unha Misa, no canto do acostumado
momento de oración doutros anos. Esperamos unha
Misiña ben quente en tódolos sensos , ben achegada a
Deus e ben achegada ás persoas do campo na súa
realidade complexa.
Lago virá a comida e a festa , compartidas e amenizadas coas merendas e co humor de cada un e de cada
grupo, que terá unha pequena e boa responsabilidade
para animar tanto este momento coma os demais da
xornada toda. Non haberá présa en lle poñer fin a este
momento festivo; tan só hai planeado achegarse un
momento para poder visita-las famosas pa/lozas de
Santa María do Cebreiro , que son parte tamén da nasa
historia galega e rural.
Coma igual xa sabe o lector, o Movemento Rural
Cristián de Galicia ten coma actividade principal a formación de persoas e grupos que, desde a realidade
rural e desde a fe cristiá, transformen a vida rural naquelas causas que a están privando de dignidade, humor e esperanza cara ó día de mañá. •
Manolo Regal
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - EDUCACION
Xogos na Natureza (2)
Xogos de Orientación
2-TopÓgrafos

1 - Arbitros e acertadores

Equipos de 5 ou 6 xogadores.

· - Fórmanse dous equipos, un
de árbitros e outro de acertadores
que intercambearán os papeis ó
remate do xogo ou noutro momento. Cada equipo divídese por
parellas.
· - O equipo de árbitros sae a facer
un recorrido con 5 ou 6 puntos
intermedios ("paradas" ). En cada
Parada preparan unha pregunta e
un ha penalización por erro.
· - Cada parella de árbitros colocaranse nunha " Parada" , cunha
folla de papel donde anotarán os
acertadores que vaian pasando.
· - Saen as parellas de acertadores (1 -2 minutos de intervalo en tre cada unha) e, ó pasar por cada
" Parada " terán que contesta-las
preguntas que lles fagan. Se
acertan seguen adiante e senon
terán que face-lo que se lles
mande de penalización.

- Cada equipo sae nunha dirección diferente dende unha
mesma base.
- Cada equipo debe realizar un recorrido e ir facendo un plano
sinalando lugares intermedios (contaranse pasos normais) e o
final esconderase un premio. Determinarase o número de lugares intermedios que hai que sinalar.
- lntercámbianse os planos entre os equipos e sairán o mesmo
tempo a busca-los premios. '
- O remate, xúntanse os equipos relacionados e comentan os
fallos ti dos, pola confección do plano e pola súa interpretación.

B pternio

/r
_r

EXEMPLO:
PARADA 1: ¿Qué árbore é esta?
Acerto: continuar
Erro:
ir á base,
consulta-la guía e voltar a da-la
res posta.
PARADA 2: ¿En qué dirección
está o río?
Acerto: continuar
Erro: correr ata unha
determinada lugar e voltar.

A
Grupo de Moaña

Quero suscribirme ó Semanario IRIMIA:
Por un ano

O

Ata nova orde

(So para os novas suscriptores.
Non usar para facer o pago)
Precio da suscripción
- Suscripción por
un ano - 1 .300 pts.
- Suscripción de
apoio - 2.000 pts.

O

Pagarei p<>r:

O Tr8118ferencia á Caixa de Aforros de Galicia:
Vilalba, Conta n. 04950/0

O Correo contra Reembolso
(máis caro e molesto ca transfere'ncia)
N
.
_ orne ........................................
•........................................
Rúa ou Parr<>«¡uia............................................................ .
Vila ou Axuntalllento ..................................... Provincia..... ~ ............. .

Recorta e envi'anos a: IRIMIA, ApcJo. 5, Vilalba (Lugo)
11
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"Berdoias, un lugar de Galicia"

(Ven da portada)

súa industria e ó aumento cada vez meirande da súa depen dencia económica, cultural e política real coa perda da súa
identidade nacional.

Presente e futuro da clase traballadora
Coa nova revolución industrial da microelectrónica o
sistema capitalista está provocando unha continua mell~ra
do rendemento económico en occidente e un empeoramento das condicións de trabal/o para unha maioría.
En España son cada vez mais os trabal/adores que non
accederon ó primeiro emprego (por riba dun millón de
xoves), ou que sufren o paro de longa duración sen subsidio de desemprego (que só cubre ó 291 dos parados), ou
que non coñecen outra forma de emprego que a temporeira , ou que traba/lan en condicións precarias e explotadas
(os tres mi!lóns da economía sumerxida, sobre todo mulleres, os trabal/adores estranxeiros que nun 901 cobran menos do salario mínimo).

Os casais de Berdoias re flexan a pobreza dos explotados

ste foi odtítu 10 ddun ebx.c eTlent~ programa de TVE
o pasa o 13 e a ri . ratabase dun dos 13
capítulos de "Vivir cada día", na súa nóva etapa.
Sen dúbida un dos mellares nos dez anos de
producción , como salientou a prensa e o mesmo director do programa, José Luis Puértolas.

¿

1

A realidade de Berdoias, no concello coruñés de
Vimianzo, é xa coñecida para os lectores de IRIMIA
polos artigas que se publicaron na nosa revista (ver
números 241 e 242, do ano 1986) e pola IX Romaxe de
Crentes Galegas celebrada ese ano na zona, concreta':
mente na parroquia de Cereixo. E así mesmo pola loita
dos dereitos dos caseiros, da que nos fixemos eco
repeti~amente ó longo do ano. Alá, 56 familias seguen
vivindo cáseque como na ldade Media, dependendo da
vontade dos seus amos , que lles teñen casa e terras
aforados.
O programa contou coa participación de Manuel
Cuña, senador socialista; Xosé Ramón Mariño Ferro,
etnógrafo; Ana Liste, periodista, e sobre todo Ramón
Romero Carril, cura párroco e mentor do programa, así
como os labregos do lugar, verdadeiros protagonistas.
Protagonistas tanto na súa realidade actual, como na
escenificación de tempos pasados , " docudrama" co
que escomenzaba a emisión , revivindo tempos medievais, non tan diferentes dos de hoxe.
O programa, ambicioso e complexo , pero áxil , non só
reflexou a realidade de Berdoias , as súas xentes , as
súas casas e os seus problemas, senon tamén realidades semellantes de Galicia. Desde a relixiosidade tradicional da Virxe do Corpiño e o Santuario de San Andrés
de Teixido , sen esquecer casos de meigas e meigallos ,
ata a problemática social actual dos traballadores do
mar, a emigración ,... Por el desfilaron a lgrexa de onte
(comprometida coas clases pu dentes) e certa lgrexa de
hoxe , mais a carón dos pobres, a Santa Compaña e o
mundo dos mortos, a noite de San Xoan ,...
Programa fermoso , cheo de contrastes, máis fiel a
unha realidade que está aí e respetuoso con esa lgrexa
que tanto desconfía da TV socialista. 1
V.P.

O mercado de trabal/o camiña no occidente a moi poucos
anos vista cara a existencia dunha división cada vez máis
profunda entre a clase trabal/adora, s.egmentada en:

- un 25% de trabal/adores con emprego estable e ben
remunerado
- un 25% de trabal/adores " periféricos " en empresas
de subcontratas· e no sector servicios que ocupan postas
inseguros, pouco especializados, mal pagados e con horarios que variarán a mercede do empresario e das variacións
do mercado.
- un 50% de trabal/adores marxinados, parados ou semipQ.rados, que realizarán trabal/os de ocasión ou empregos temporeiros.
Non talemos xa das condicións nos países explotados,
do chamado 3° e 4° mundo (" Periferia " ou " Sur") .
.
Xunto a países e clases empobrecidas, o neocapitalismo
está conseguindo destruir a mellar arma dos trabal/adores:
a solidariedade e o internacionalismo. Os trabal/adores con
contrato estable, maiormente os fun cionarios e os das grandes empresas, están desenrolando uns intereses corporativos de nova clase in.solidaria e egoísta, centrando as súas
reivindicacións en me/loras económicas. Con etas reclaman para si, parte dos froitos económicos que o capital está
facendo pagar ós países explotados e á clase obreira máis
desfavorecida .
Os sindicatos, pota súa banda, están cada vez máis ó
servicio desaparte da clase obreira privilexiada entre o que
reclutan a maioría dos seus afiliados. E isto a pesar dos
estarzas que tan para ter en canta o mundo marxinado,
labor máis presente nos sindicatos nacionalistas precisamente pota súa óp tica nacional (marxinada) no caso ga lega.

. Facer un futuro distinto
Nestas circunstancias, a auténtica ca lidade de vida parece cada vez máis imposible. O aumento previsto da marxinación traerá o da delincuencia, a perda do sentido da
vida, a sociedade e o estado represivo, a violencia social e
internacional. E con e/a, como toda opresión, o escurecemento do rostro de Oeus, Pai e liberador.
Que o p rimeiro de maio una a sindicatos e trabal/adores
en reivindicacións auténticamente solidarias, e que os cristiáns nos sintamos urxidos a respalda/os e apoialos ca naso
estarzo, a nasa rebeldía contra a inxusticia e a nasa
esp eranza.•
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Unha esperanza para os drogadictos

O "Proxecto home" vai vira Galicia
upoñemos nos lectores a
conciencia do tremendo
problema da droga e as súas
funestas consecuencias. Sabemos que se está a traballar neste
campo desde diversos ángu los, cada
un coa mellar intención e, oxalá, con
bós resultados. Tamén a lgrexa tomou cartas no asunto co " Proxecto
home " , no que se ven traballando
dende hai anos e que se espera chegue axiña a Galicia.

S

cambio e manifestación do mesmo .
- Reinserción. É a última etapa, o
afianzamento dos logros conseguidos, o comenzo de contacto coa realidade do mundo que o agarda en condicións máis duras. Cada quen ten
que buscar un plan para a súa vida ,
vida autónoma pero cos apoios familiares e profisionais.

Pouco a pouco poñerase en contacto co mundo exterior do seu trabal lo , o seu estudio, a súa familia e as
súas amistades , ata poder defenderse
so na vi da. É a etapa das difi cu Ita des e
dos logros, dos éxitos e dos tropezos.

Que pretende o "Proxecto Home"

O arranque está no convencemento de que o drogodependente é
un home coma os demáis, anque ten
un probl ema específico . Por iso, o
ce ntro de atención é a persoa hu m ana en toda a súa tota lidade ; velaquí a razón pola que esa acción se
c hama p roxecto home. Pártese do suposto de que o fenómeno da droga é
consecuencia dunha serie de graves
problemas persoais , familiares e sociais , de aí que se replantexen todo
ese tipo de relacións . Pártese tamén
do suposto de que a drogadicción é o
síntoma ou sinal dunha crise de identidade e das relacións coa xente do
entorno , polo que convén ter esto moi
en canta.
O problema fundamental non é a
droga, senon a persoa . A droga é só o
sinal de que algo vai mal. Pártese, en
fin , da certeza de que se pode sair da
droga pero non ailladamente. No proceso teñen que colaborar a familia e
os amigos , pois o seu papel é decisivo . Desta maneira, se busca restablecer a confianza en si mesmo e
máis na vida , o autorespeto e o respeto ós demáis, a capacidade de control e convivencia civilizada, a ollada
confiada no futuro , e a esperanza nos
proxectos propios.

Etapas do proxecto
Acollida. O drogodependente
acude ó centro de acollida, ben voluntariamente, ben levado pola súa
familia. Ali se lle axuda a despertar os
valores da súa persoalidade a base de
xornadas ben programadas . Por outra banda , a familia ten terapias (sesións de curación) para aclarar o probl ema das relacións familiares .

A nosa situación en Galicia

O arcebispo de Santiago D. Antonio
Rouco Varela, xunto cos outros bispos de Galicía, interesouse polo proxecto e viaxou a Roma (lugar onde
naceu " Proxecto Home ") a fin de poder implantalo en Galicia. Os bispos
galegas acolleron a tarefa con aga' - - - - - - - - - - - - - - - - rimo e presentáronlla ós relixiosos
por medio dos seus superiores maioO problema fundamental non é a droga ,
res , sendo acollida tamén positivasenón a persoa
mente por·éstes , que se comprometeron a colaborar con persoas e diñeiro .

Durante esta etapa non hai internado , senon que o drogadicto ten que
vivir cos da súa casa, que lle teñen
que prestar toda a axuda para separalo da droga, axuda sen dúbida costosa que esixe acompañalo diario.

Da diócese de Ou rense desplazo use tamén a Roma un sacerdote
para facer de enlace entre a dirección
do proxecto e a lgrexa de Galicia. Alí
está coñecendo esta experiencia que
quere espallarse por toda a lgrexa,
para logo formar o equipo que o leve a
cabo en Galicia.

- Comunidade terapéutica. Cando o
drogodependente tom6u consciencia do estado ó que chegou, solicita a
admisión na etapa seguinte. En réxime de internado ten que procurar a
reconstrucción dos valores danados
(físicos e psicolóxicos) e marcar un ha
orientación seria para o resto da súa
vida. Desta maneira, con unha vida
ordenada e co traballo na comunidade, irá descubrindo un futuro máis
esperanzado . Con tarefas de responsabi l i dade cada vez máis grandes,
participando activamente na xestión
comunitaria etc .

Por outra banda, no mes de abril
tivo lugar en Compostela un encontro
dos bispos de Galicia cos fundadores
do Proxecto home, para establecer o
plan definitivo cara á súa implantación entre nós. Máis adiante esperamos dar conta máis detallada de
como se vai realizando en Galicia. De
momento, as experiencias que ternos
máis perto son as levadas .a cabo na
diócese de Astorga , un dos seis que
funcionan en España ; en Asturias e
Zamora tamén se están dando pasos
semellantes ós nosos.

O traballo non se toma tanto no aspecto productivo , senon como medio
de curación. O traballo , a orde, a limpeza, a alegría do ambiente , a familiaridade comunicativa, serán causas do

Comprirá a colaboración de todos
con persoas , diñeiro e oracións . •
Raimundo qarcía Veiga

•

Delegado de Cáritas de Santiago

I
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A escola e as drogas (1)
ende que nacemos ata que marremos, aprendemos a comportarnos, a actuar, a pensar e a
manifestarnos, -a querer e a traballar con outros, cos que establecemos unhas relacións
que nos fan entrar nun camiño de adaptación ó noso
mundo: é o que se chama "socialización " , ou o irnos
facendo comunitarios. As tres forzas básicas de socialización son: a familia, a escala e a pandilla ou grupo de
compañeiros. Da familia talamos nos dous ·artigas anteriores, talaremos agora da escola como elemento de
prevención e tamén como provocador do consumo de
drogas.

o
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A escala, elemento imprescindible para a nosa
educación
A escala é, debe ser, sobre todo unha boa iniciación
en tódolos diferentes aspectos da vida, tanto materiais
como culturais; ó mesmo tempo que imparte uns coñecementós e uns valores propios da sociedade na que
está metida. Nos seus comenzos, a escala xurdiu para
axudar no labor da familia , pero despois chegou a convertirse nun elemento imprescindible para a edución
dos individuos, como ponte de unión entre a familia e a
sociedade, capacitándonos para vivir en comunidade
(ou así debería ser). A escala reune xente de moi diferente orixe e clase social (sobre todo as escalas públicas) permitináo así a convivencia e o contraste social
que proporcionan ó neno e ó xoven a posibilidade de
medrar persoalmente e de entender a sociedade .
O labor dos mestres é fundamental non só polo que
ensinan de libros senon como formadores , modelos de
conducta e aínda como axudantes do rapaz para
abrirse á sociedade e a ser comunitarios.
/

A escala tende continuamente ó perfeccionamento
das súas funcións , pero non podemos esquecer que
non está preparada para enfrentarse a cerios problemas que foron aparecendo na sociedade. E o caso de
fenómenos como a delincuencia, as drogas, a sexualidade, e outros problemas que puxeron en conflicto a
vida escolar.
Hai duas actitudes ou disposicións que non resolven
estes problemas: por unha parte a simple e fácil condena moral ou a teima polo cumplimento ríxido do
programa, e por outra a deixadez ou indiferencia ante
os conflictos .

Elementos da escola que poden influir no uso das
drogas
Un plan educativo sobre as drogas debe ter un carácter informativo e preventivo. Este labor debe ser asumida por tódolos educadores e en to.do momento.
No próximo número analisaremos máis polo miudo
este papel de prevención na escala, pero agora irnos
ver. aqueles elementos que dentro dela poden influir de
forma directa ou indirecta no uso e abuso das drogas.
Non queremos dicir que determinados elementos que
se poden dar na vida escolar leven necesariamente ó

consumo de drogas, pero sí que poden ser un xermolo
para iso .
1. Actitudes ríxidas, pouco comprensivas e autoritarias por parte dos profesores , van bloquear a posibilidade do alumno para descubrir as súas propias capacidades e provocar actitudes de rebeldía onde o consumo de drogas sexa unha manifestación extrema
desta rebeldía.
2. Relación excesivamente fría e distante entre o profesor e os alumnos na que está ausente o necesario calor
humano.
3. Ausencia de autoridade, que en bo ambiente axude
ós rapaces a valorar o orde e o respecto.
4. Ausencia ou pobreza de recursos nos plantexamentos de aprendizaxe e nos elementos materiais
necesarios.
5. Oespersoalización do alumno, ata convertilo nun
simple obxecto receptor do ensino .
·
6. Cons umo de drogas legais (tabaco e alcohol) por
parte dos mestres, que leva a unha imitación por parte
dos alumnos .
Estes elementos supoñen unha falla de di álogo e
comunicación entre o profesor e o alumno , distan ciamento dos profesores , falla de interés e· moti vac ió n.
Que o alumno vexa ó formador como un home au to ritario ou excesivamente mol e indulxente, produce nel
rechazo ou burla ; desta maneira non se desen ro lan as
posibilidades creativas , debil ítase a capac idade crít ica
e ignóranse os cam iños soci ais necesarios para a vida
en comunidade. Non é a base de pe rsuasión nin temor
como se evita o consumo de drog as, com pre ofrecer
alternativas que incluían actitu des, valo res , oportunidades, actividades e program as de vida viab les e
constructivos.
Dr. Manuel Varela Veiga
Director do Centro de Drogodependencia de Lugo
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Ten o seu aquel

Veño daquela festa que xa non

é coma as de ha·i anos: daquela si
que se celebraban; como hoxe
non vos é así, daquela hai que se
resignar.
Velaquí tres palabras iguais
que significan causas distintas.
No primeiro caso é un pronome
demostrativo que significa unha
festa que está máis lonxe do que
tala que se fose "esa " ou " esta".
No segundo caso é un adverbio
equivalente a " naque! tempo".

No terceiro corresponde ás formas "entón", "por iso". Lede outra vezó parágrafo primeiro e decatarédesvos do que digo.
A palabra "aquel" ten tamén
tres significados: "aquela rapaza
ten o seu aquel (atractivo) e vímolo co aquel (motivo, ocasión,
oportunidade) de vir visitar ó seu
avó".
Pero o que é unha palabra que
serve para todo é o verbo aquelar.

Tanto significa preparar, arranxar
ou dispoñer causas, coma incomodar e fastidiar, o mesmo ca
compoñer e asear ou tamén estimular e avivar, sen que falte o
sentido de aloumiñar e afalagar.
En realidade é un vocábulo comodín que se emprega para expresar aquilo que non se quere
descubrir ou indicar doutro xeito.
E non digamos nada de cando é
un verbo reflexivo· -aquelarse-,
que entón aínda inzan os seus
significados.

Día das Letras Galegas

o dezasete de maio,

que este ano é adicado a
Ramón Otero Pedrayo.
Foi este ilustre ourensán
dos xenerosos e bos,
con Risco e con Castelao
membro da Xeración Nós.
Levaba no seu gran carpo
forza e grandeza de alma
do que hoxe é testemuño
o seu pazo de Trasalba.
Escribía coma os anxos,
talaba que era delicia:
a súa paixón máis fonda
era o pobo de Galicia
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Era un cristián ben sincero:
nos ditas e feítos seus
aparecía un home
gran crente np naso Deus.
Que este ano adicado

ó querido don Ramón
nos traía o san contaxio
da súa fonda paixón.
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