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Editorial
ELECCIÓNS AUTONÓMICAS

A vitoria do Partido Popular estaba cantada. As enquisas 
previas así o foron anunciando, algunhas a grandes voces. 
Tanto da prensa galega como a estatal, incluídos os vaticinios 
do CIS.

Necesita explicación? Algúns si. Hai moitos que non entenden 
como un Núñez Feijóo tan absolutamente incapaz de nada 
poida revalidar o seu mandato. Crían que un presidente que 
durante os 12 anos que leva á fronte do goberno galego 
sen outros méritos que facer políticas favorecedoras das 
empresas eléctricas, de políticas forestais depredadoras, 
dos intereses privatizadores da sanidade, a educación e 
as residencias de maiores non podía volver ser elixido. Os 
máis críticos coa súa xestión non deixaron de recordar 
a súa inacción fronte á desaparición do sector bancario 
galego, a súa incompetencia fronte ao desmantelamento 
industrial, o seu desleixo fronte á ruína das produtoras 
lácteas, a súa responsabilidade fronte ao recruamento da 
emigración, o paro, particularmente xuvenil, o abandono do 
campo, a desaparición irremisible do galego e incluso os 
seus vínculos con coñecidos narcotraficantes. Foi inútil.

Como se explica? Da mesmo xeito que todas as ocasións 
anteriores: un personaxe que sabe venderse como ninguén, 
que é capaz de presentarse como un gran xestor.  Incluso, 
sendo como é un seguidista das políticas neoliberais 
argalladas en Madrid, ofrece unha imaxe de ultradefensor 
dos intereses dos gandeiros, dos pequenos empresarios, do 
tren, da pesca… imaxe que difunde a prensa conservadora 
galega e española e, particularmente unha TVG que non 
é outra cousa que un desfile permanente de conselleiros 
anunciando a bombo e platillo plans nunca levados ao seu 
fin e noticieiros que non son máis ca fábricas de aplausos 
ao líder indiscutible. 

O recurso á mentira é outro mecanismo infalible. A imaxe 
que transmite de moderado en medio da gran crispación 
que hai, incluso dentro do seu propio partido, é outra gran 
falacia: alí estaba na Praza de Colón xunto a Casado, 
Rivera e Abascal, alentando ultranacionalismo español. Pero 
xa o enunciou Goebels, o ministro nazi da propaganda: unha 
mentira repetida mil veces convértese nunha verdade.

E, non menos importante, unha maquinaria electoral 
permanentemente engraxada cunha política caciquil ao vello 
uso, anovada co uso das redes sociais para glorificar polo 
alto e ancho do universo as bondades do líder . Mensaxes 
que, todo hai que dicilo, calan con facilidade nunha 
sociedade galega crédula e particularmente acomodaticia 
que se aferra ao máis vale malo coñecido…

Dicionario xeográfico Xoán Mariño 
Alcalá. Municipio madrileño onde se fan as pilas alcalinas.
Dinamarca. Sinal que fan os daneses no chan para marcar o 
seu territorio. 
Cincinati. Vermú que preparan no medio oeste americano con 
Cinzano e nata.
Marsella. Cidade francesa situada onde o río Sella desemboca 
no mar.
Albania. Territorio limítrofe entre O Freixo e Valadares en 
torno ao monte Albán.
Kentucky. En inglés pronúnciase ‘quen ta qui’, que é como 
din os de Malpica Quen está aquí?  O cal demostra que este 
Estado norteamericano tamén foi fundado por galegos.
Suíza. País centroeuropeo habitado por heilbéticos, seareiros 
neonazis do Betis.
Xeografía. Ciencia que estuda o xeo en todas as súas formas 
(glaciares, pedraceira, xeada, cubiños…) e lugares (Ártico, 
Antártico, montañas, neveiras e frigoríficos).
Depresión. Terreo afundido respecto ao relevo que o rodea, 
polo que necesita tratamento psiquiátrico.
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Presentación do noso 
número 50
A asociación Terra de Outes, sobrepoñéndose á crise do 
coronavirus, conseguiu sacar á rúa a súa revista nº 50, un número 
extraordinario con portada de Alfonso Costa e 40 páxinas de 
contidos, como sempre, variados e  artigos asinados por todos 
os seus colaboradores habituais: Xan García, Mingucho Campos, 
Pilar Sampedro, Xoán Mariño, Xosé M. Vázquez, Lidia Vicente, 
Ramón Blanco, Paz González, Xosé C. Añón, Alba Calo, Xosé 
Dios, Xesús Mato e Eloy Herbella e mais algúns e algunhas outras 
que escribiron para a ocasión: Santi Nieto, Sara Outeiral, Júlio 
Diéguez, Manuel López e Berta Nieto; xunto a varias alumnas do 
IES As Insuas de Muros: Raquel Cambeiro, Ángela Mayo, Sofía 
Fernández e Sabela López.

As circunstancias do confinamento ao que estivemos sometidos 
dificultáronlle ao equipo de redacción xuntarse, reunir o material e 
corrixir probas, así como celebrar a saída á rúa do novo número 
cunha comida, como adoitamos facer, ou sequera uns viños e uns 
petiscos para os nosos lectores e colaboradores, pero non nos 
impediron aos que facemos esta revista acudir puntualmente á 
nosa cita co público lector.

Por outra parte, o acto de presentación debeu ser virtual e correu 
a cargo de Xoán Mariño, integrante do Consello de Redacción 
e coordinador do mesmo, dispoñible, para quen desexe velo, no 
seguinte enderezo de internet: https://youtu.be/hhMhwh2-PVA.

As nosas Xornadas de exaltación do patrimonio cultural tiñamos 
previsto celebralas o pasado mes de maio, pero as circunstancias de 
todos coñecidas obrigáronnos a pospoñelas para os próximos días 15 
a 18 de outubro.

Nesta ocasión pretendemos adicalas ao Camiño de Santiago pola Ría 
de Muros e Noia para contribuír ao seu recoñecemento como Camiño 
oficial, coa finalidade de convertelo en catalizador do turismo pola 
comarca e impulsor da hostelería e, por conseguinte, da economía 
no noso concello. 

O seu contido está integrado por unha exposición de fotos do Camiño 
por Muros, Outes, Noia, Lousame, Rois, Brión e Ames; charlas sobre: 
“A oficialización do Camiño Muros-Santiago”, “O trazado histórico 
do Camiño de Muros a Santiago pola costa”, “As repercusións 
económicas do Camiño e O exemplo da comarca de Fisterra”; 
roteiros complementarios pola comarca (subida ao Tremuzo, ruta 
pola carpintería de ribeira, visita ao castro de Baroña, roteiro literario 
por Noia…); realización por parte dos asistentes ás Xornadas dun

traxecto do Camiño a cabalo (de S. Ourente a Outes), outro por 
mar (de S. Cosme a Noia) coas cinco embarcacións tradicionais de 
Terra de Outes. Así como a elaboración e distribución dunha guía de 
Outes e a publicación dun número especial da nosa revista adicado 
especialmente ao Camiño de Santiago.

XI Muiñada

Tamén podes acceder 
ao vídeo escaneando  

este código QR
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HISTORIA

A xurisdición de Muros (XV) Xoán Fco. García Suárez

4.6.- Lista de oficios das 
freguesías de San Lourenzo 
de Matasueiro, San Miguel de 
Valadares, Santa Leocadia de 
Intines, San Christobal de Corzón, 
Santa Cruz de Campolongo e 
San Xián de Tarás.
Lista que eu, Juan Antonio Gallardo, 
mordomo da freguesía de San Christobal 
de Corzón dou para que conste alí onde 
conveña dos oficios que hai na dita 
freguesía que coas súas utilidades é na 
maneira seguinte:
 
Manuel Outeiro: Fabricante de tella, 
exérceo dous meses e regúlaselle de 
utilidade ao ano cento oitenta reais. E 
por tecedeiro que o exerce seis meses 
regúlanlle en cada día dos que traballa 
gaña dous reais e dezasete marabedís.

Juan Antonio Gallardo: carpinteiro, 
regúlaselle gaña ao día que traballa de seis 
meses que o exerce, dous reais.
Que son os oficios que hai en dita freguesía, 
e por verdade, non saben asinar, rogo a 
un o faga por min. En dita freguesía. Abril 
catro de mil setecentos cincuenta e tres. Ao 
rogo Joseph Areas.

Lista que eu, Rosendo Vilariño, mordomo 
da freguesía de San Miguel de Valadares 
dou para que conste onde conveña dos 
oficios que hai na dita freguesía que coas 
súas utilidades e distinción é na maneira 
seguinte: 

Domingo de Sande Perillán: mercader 
de viño ao por menor, regúlanlle saca de 
utilidade ao ano cen reais, e por vendelo 
por si mesmo sesenta.

Domingo de Sande Cadrado: arrieiro, 
regúlanlle saca de utilidade ao ano, 
seiscentos reais.

Francisco de Bara: estanqueiro, 
regúlaselle saca de utilidade ao ano, 
corenta reais.

Matheo Gallardo, fillo de Antonio, e Pablo 
Lourido, ferreiros. A cada un regúlanlle 
gaña ao día que traballan, de seis meses 
que o exercen, tres reais de vellón.
Ignacio Martínez, xastre, regúlanlle por 
cada día que traballa dos seis meses que o 
exerce, un real e dezasete marabedís.

Que son os oficios que hai en dita freguesía, 
e por verdade, e non saber asinar, rogo a 
un o faga por min. En dita freguesía. Abril 
primeiro de mil setecentos cincuenta e tres. 
Ao rogo, Vicente de Montes.

Lista que eu, Manuel Riomao, dou 
como mordomo desta freguesía de San 

Lourenzo de Matasueiro, 
para que conste onde 
conveña, dos oficios, artes 
e demais empregos que 
hai en dita freguesía coas 
súas utilidades que, con 
distinción, é na maneira 
seguinte:

Joseph Martelo, mercader 
de viño ao por menor, 
regúlaselle saca de utilidade 
ao ano sesenta reais.

Francisco Blanco, taberneiro, 
regúlanlle saca de utilidade ao 
ano trinta reais.

Joseph Martelo, arrieiro, regúlanlle saca 
de utilidade ao ano mil douscentos reais de 
vellón.

Pedro de Campos, arrieiro, regúlanlle saca 
de utilidade ao ano douscentos corenta 
reais.

Nota: exercen este tráfico seis meses ao 
ano.

Juan Blanco, curtidor, regúlanlle saca de 
utilidade ao ano oitenta reais.

Juan Gerpe e Antonio da Rama, regúlanlle 
polo oficio de carpinteiros que exercen 
seis meses, gaña cada un o día que 
traballa, dous reais.

Caietano de Paredes e Manuel de Sande, 
xastres, regúlanlle a cada un o día que 
traballan, de seis meses que o exerce, un 
real e dezasete marabedís.
 
Que son os oficios que hai en dita freguesía, 
e por verdade que non saben asinar, rogo a 
un o faga por min. En dita freguesía. Marzo 
vinte de mil setecentos cincuenta e tres. Ao 
rogo, Lorenzo Núñez.

Lista que eu, Miguel García, mordomo da 
freguesía de Santa Leocadia de Intines, 
dou para que conste onde conveña, dos 
oficios, que hai en dita freguesía coas súas 
utilidades que, con distinción de clases, é 
na maneira seguinte:

Bartholome López, Leonardo García e 
Pedro da Senrra, curtidores, a cada un 
regúlaselle gaña ao ano cento vinte reais.

Pedro da Senrra e Pedro Martelo, xenro 
deste, arrieiros, exercen seis meses e 
a cada un regúlanlle de utilidade ao ano 
douscentos trinta reais.
Que son os oficios que hai en dita freguesía, 
e por verdade que non saben asinar, rogo a 
un o faga por min. En dita freguesía. Marzo 
dez de mil setecentos cincuenta e tres. Ao 
rogo, Ramón Davila.

Foto 1: Arrieiro (século XVIII), en Vigo no ano 1876. 
(La Voz de Galicia, 14/05/2019). Na Parroquia de San 
Lourenzo habia varios arrieiros.



Lista que eu, Bentura García, mordomo da 
freguesía de Santa Cruz de Campolongo, 
dou para que conste onde conveña, dos 
oficios e artes que hai en dita freguesía 
coas súas utilidades que, con distinción de 
clases, é na maneira seguinte:

D. José Antonio Romero, veciño de San 
Fins de Eirón, por unha taberna que ten no 
termo desta freguesía, regúlaselle saca de 
utilidade ao ano cincuenta reais de vellón.

Taberneira, Bictoria Blanco, regúlaselle 
saca de utilidade ao ano vinte e catro reais.
Basilio do Sil(*) , xastre, regúlaselle gaña 
o día que traballa de seis meses que o 
exerce, un real e dezasete marabedís de 
vellón.

Juan Antonio da Cruz e Pasqual de 
Lema, a cada un regúlaselle polo oficio 
de tecedeiros, o día que traballan de seis 
meses do ano que o exercen, real e medio 
de vellón.

Que son os oficios que hai en dita freguesía, 
e por verdade e non saber asinar, rogo a 
un o faga por min. En dita freguesía. Marzo 
catorce de mil setecentos cincuenta e tres. 
Ao rogo, Miguel Pérez.

Lista que eu, Francisco Fernández, 
mordomo da freguesía de San Xián de 
Tarás, dou para que conste onde conveña, 
dos oficios, artes e facultades que hai en 
dita freguesía e o seu termo coas súas 
utilidades que, con distinción de nomes e 
clases, é na maneira seguinte:

Mercaderes ao por menor: Bentura de 
Quintáns e Bartholome Gómez, regúlaselle 

gaña cada un de por si ao 
ano sesenta reais.

Mercader de viño 
e taberneiro: Jacob 
Fernández, regúlaselle 
saca de utilidade ao ano 
por tal taberneiro, corenta 
reais; e polo demais cen 
reais.

Estanqueiros: Miguel da 
Canle, regúlaselle saca de 
utilidade ao ano corenta 
reais.

Curtidores: Salvador da Iglesia, Balthasar 
de Ons, Ignacio de Ons, Juan de Castro, 
Thome Romero e Bartholome de Castro, 
regúlaselle a cada un saca de utilidade ao 
ano, noventa reais de vellón.

Pedro de Caamaño, Mathias da Gándara, 
Juan Antonio de Abelleira e Patricio de 
Castro, xenro de Sebastián de la Iglesia, 
regúlaselle a cada un saca de utilidade ao 
ano sesenta e cinco reais.

Tecedeiros: Agustín Romai, fillo de 
Dominga de Castro, Alberto de la Iglesia, 
Bernave Nieto, Julian de Abelleira, 
Geronimo Castelar –fillo de Elena da Cruz– 
e Patricio de Castro –fillo de Caetano–, a 
cada un destes regúlaselle cada día que 
traballa de seis meses que o exercen, un 
real e dezasete marabedís

Xastres: Francisco de Amaril, Miguel da 
Canle, e Andrés Fernández, fillo de Maria 
Fernández, a cada un destes regúlaselle 
cada día que traballa de seis meses que o 
exerce, un real e dezasete marabedís.

Zapateiros: Balthasar de Ons, Thomas 
Romero –fillo de Domingo Fernández–, 
Andrés de Ons –fillo de Ignacio–, Miguel 
Luhia e Salvador de la Iglesia, a cada un 
destes regúlaselle cada día que traballa 
de seis meses que o exerce, dous reais de 
vellón.

Carpinteiros: Eugenio Ramos e Pedro 
Arestiño. A cada un destes regúlaselle 
gaña o día que traballa de seis meses que 
o exerce, dous reais.

Xornaleiro: Francisco Diaz, regúlaselle 
cada día que traballa de catro meses que o 
exerce, dous reais.

Que son os oficios que hai en dita freguesía 
e as súas utilidades, e por verdade o asino 
en dita freguesía. Marzo vinte e un de mil 
setecentos cincuenta e tres. Francisco 
Fernández.

(*)do Sil: pensamos que se trata do apelido Dosil.
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Foto 2. Ferramentas de carpinteiro.
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A sociedade Sabín-Alborés 
A Ramón Sabín Nieto e a Salvador Alborés 
Riomao o lugar do seu nacemento afastounos, 
mais na vida adoitan suceder circuntancias 
que unen as persoas independentemente do 
seu lugar de nacenza. Isto foi o que aconteceu 
con Ramón e Salvador. O primeiro naceu en 
Miño o día 26 de outubro de 1926 e Salvador é 
oriúndo desta terra de Outes, concretamente 
naceu nunha aldea pertencente á parroquia de  
S. Xoán de Roo. Os dous formaban parte dunha 
familia numerosa. Ramón era o terceiro de cinco 
irmáns (o segundo varón) e Salvador o menor 
de sete irmáns. Ámbolos dous comezan a súa 
actividade laboral de moi novos e os dous no 
mesmo ámbito produtivo: a transformación 
da madeira. Fan os estudos primarios e ao seu 
remate incorpóranse ao mundo laboral.

Ramón Sabín con trece anos principia a traballar 
no serradoiro de Miño “Rodríguez Hermanos 
LTDA”. Con 24 anos (1950) falécelle o pai e el 
pasa a substituílo nos labores dentro da industria 
que o proxenitor desenvolvía. Ouso afirmar que, 
naqueles tempos ateigados de múltiples 
dificultades económicas e doutra índole, tanto 
Ramón como Salvador levan vidas paralelas 
inda que na distancia. Ramón casa con Mari 
Sabín o 27 de maio de 1952 e do matrimonio van  
nacer dous fillos: Manuel (1955) e Ramón (1958). 
Salvador tamén coforma a súa propia familia, da 
que van nacer tres descendentes.

Dáse a circunstancia de que a sociedade 
“Rodríguez Hermanos” pretende expandi-la 
empresa pola ría de Muros e Noia. Barallan 
varias zonas mais finalmente optan polo Freixo, 
na parroquia de Sabardes, e propóñenlle a 
Ramón vir de encargado, destino que este acepta 
de bo grao. Deste xeito tan sinxelo principia 
a súa andaina por esta terra exercendo de 
encargado do serradoiro de SEDEFAL e é aquí 
nesta empresa onde coñece a Salvador Alborés 
Riomao, quen tamén era operario do mesmo, ao 
igual que o fora denantes o seu pai.

Salvador desenvolvía as tarefas de “fragueiro”. 
Coñecíanse como fragueiros  aqueles traballadores 
que percorrían os piñeirais na procura de madeira 

para fornece-la empresa madeireira. Os fragueiros 
ollaban a madeira, cubicábana, taxábana, 
facíanlles unha oferta aos propietarios da mesma 
e apalabraban a compra e logo cortábase en toros 
de varios metros para ser transportada á empresa. 
Axiña conxenian e técese unha profunda e 
sincera amizade que perduraría no tempo. O 
traballo xeneroso e competente fainos prosperar e 
acordan fundar unha sociedade conxunta. 

O primeiro paso que dan os propietarios da nova 
sociedade é incorporar como novo socio ao irmán 
de Ramón, José, e alugan por cinco anos un 
serradoiro en Espiñeiro propiedade de Juan 
Mallo, que inda hoxe se mantén en pé malia botar 
xa bastante tempo sen actividade. Desvencéllanse 
de SEDEFAL, manteñen a actividade no de 
Espiñeiro, mais seguen a explorar novas empresas 
ubicadas noutro lugar que lles permitan máis 
autonomía e seguir mellorando, en especial a súa 
situación económica e a das súas familias.

A sociedade participada a partes iguais polos 
tres socios decide mercar entón a fábrica de 
Boca de Oroña, inda que seguen mantendo 
durante o tempo de vixencia do contrato de 
arrendamento a de Espiñeiro. Mentres tanto, 
acondicionan a de Boca de Oroña e dótana de toda 
a maquinaria e servizos que cren necesarios para 
a súa óptima posta en funcionamento. Unha vez 

rematada esta dotación principia a actividade no 
serradoiro de Boca de Oroña, situado na parroquia 
de Cando, á beira do río Tambre e preto da súa 
desembocadura na ría, rexentada por Salvador 
Alborés e os irmáns, José e Ramón Sabín, cada un 
coas súas competencias e responsabilidades. Os 
piñeiros, xa torados e derramados, eran trasladados 
ás instalacións fabrís para a súa transformación en 
carros tirados por vacas e bois e posteriormente en 
tractores, carrocetas e camións. Cando o piñeiral 
estaba situado nunha ladeira ou terreo costento 
os toros botábanos a roldos deica a marisma e 
alí cargábanse en barcos para trasladalos ó seu 
destino para o seu tratamento e transformación.

A empresa posuía dúas embarcacións: unha con 
motor, o barco “Adelino Manuel”, e o “Alicia”, 
que non estaba motorizado e tiña que navegar a 
remo ou ser remolcado. A dinámica do carreto era 
semellante á dos serradoiros ubicados nas ribeiras 
fluviais e marítimas, dependendo, en parte, das 
condicións do terreo no que fora mercada. Xa 
no serradoiro os toros de piñeiro pasaban polos 
aparellos de serra onde se separaban os casqueiros 
e facíanse táboas de 2,5 metros de logo por 2,5 
centímetros de grosor. O ancho das mesmas podía 
variar segundo a utilización que se lles fose dar, de 
igual maneira a súa lonxitude. Parte desta madeira 
xa cortada destinábase á construción de casas e 
outros edificios. 

O serradoiro 
de Boca de Oroña Mingucho Campos

Serradoiro de Boca de Oroña
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Daquela non había os adiantos de agora e as columnas fundíanse rodeadas 
de madeira e tamén se utilizaba esta para facer estadas sobre as que 
traballaban os obreiros da construción nos labores de ergue-las paredes, 
recebalas de cemento, pintalas, construí-los sobrados dos edificios con máis 
de dúas plantas e o faiado, etc. Cortábanse tamén en forma de “tablilla” co fin 
de envasar produtos do campo, peixe... 

Toda esta madeira serrada nos aparellos da fábrica tratábase cun líquido especial 
e poñíase a secar amontoándoa en torres e castelos nos terreos anexos que 
eran propiedade dos donos do serradoiro. A instalación madeireira dispoñía 
de catro aparellos de serrar para os que eran necesarios os servizos de 
catro operarios. En definitiva, o serradoiro daba traballo directo a máis de 35 
persoas, entre as que había que contabilizar os dous fillos varóns de Salvador 
Alborés: Francisco, que desenvolvía os labores de oficinista, e Salvador, que 
se encargaba de limar e prepara-las serras. Os casqueiros eran utilizados para 
leña, ou sexa, que non se desperdiciaba nada.

Xa seca a madeira preparábase para o transporte (inicialmente marítimo, 
en galeóns, sancosmeiros e nos propios barcos dos que dispoñía a empresa) 
deica o peirao do Freixo, onde se cargaba en barcos de cabotaxe con 
destino ao País Vasco, costa norte de África e portos do Mediterráneo. 

Estes barcos facían o retorno cargados de sal, cemento, ladrillo, tella e outros 
produtos. Cando xa melloraron as estradas o transporte facíano prioritariamente 
os irmáns Pérez Villaverde (Alejandro e Quin do Viro) nos seus respectivos 
camións. Chegados a este punto temos que referirnos aos intermediarios, 
que eran persoas que mediaban nas transaccións e, neste caso concreto, 
hai que mencionar os “Lanteros”.

Porén, os tempos van mudando e colle pulo o envasado en plástico, a 
utilización do cemento encofrado en moldes de chapas metálicas e de estadas 
igualmente metálicas na construción, a fabricación de embarcacións con outros 
materiais... e o negocio da madeira vai minguando. A crise da madeira chega 
á factoría de Boca de Oroña e os seus propietarios deciden pechala no 
ano 1982, pasando os obreiros a cobra-lo paro. Pero no intermedio deciden 
fabricar bloques de formigón destinados á construción e a ese efecto mercan 
un aparello que lles permite fabrica-los bloques de forma rectangular e ocos 
polo interior, e mesmo un camión provisto de guindastre para a carga e o seu 
transporte, usando para estes labores as mesmas instalacións.

Paralelamente ao desenvolvemento das actividades xa descritas, Ramón 
Sabín vaise facendo cunha importante carteira de seguros que lle permite vivir 
comodamente. Tamén morre seu irmán José e a terceira parte que lle pertencía 
como propietario da industria é mercada por Salvador Alborés. 

No ano 1990 Ramón xubílase e seguen coas actividades da construción de 
bloques os irmáns Francisco e Salvador. Un fatídico día 22 de agosto de 
1994 Ramón falece de súpeto na súa casa, construída á beira da praia de 
Cabanas, na veciña localidade de Tal. A construción de bloques prosegue ata 
que no ano 2012 Francisco Alborés se xubila e o seu irmán segue co camión 
facendo os traballos que lle xorden até que a el mesmo lle chega o tempo da 
xubilación.

Na actualidade as instalacións seguen ben conservadas e boa mostra disto 
dánola a ilustración que se achega ao antedito. 

HISTORIA

Francisco Alborés

Serradoiro de Boca de Oroña na actualidade



Un dos motivos que impulsaron o labor de 
catalogar a arquitectura popular de Outes (ver 
revista Terra de Outes nº 50) foi o seu crecente 
deterioro, debido fundamentalmente ao 
abandono do rural, ao que estas construcións 
están indisolublemente unidas. Xa a aquelas 
alturas do cambio de milenio no que deu 
comezo a súa catalogación, era evidente 
que a maioría dos muíños, non só estaban 
fóra de uso, senón practicamente en ruínas 
en case a súa totalidade; os hórreos eran 
poucos os que se seguían utilizando para a 
súa función orixinal e dos mixtos (aqueles 
que teñan as paredes de pedra e madeira), 
algúns non conservaban máis ca o esqueleto 
de cantería (ver foto 1) e unha gran parte foran 

substituíndo as táboas por ladrillo e cemento; 
as fontes e lavadoiros aínda que estaban libres 
da maleza, as sucesivas intervencións das 
autoridades municipais para o seu mantemento 
determinaron que poucos ficaran a salvo da 
chapuza e quedasen afogados en cemento; 
os pombais atopábanse case todos sen tellado 
e invadidos pola vexetación; e, por último, os 
reloxos de sol, se ben se vían relativamente 
en bo estado de conservación, tamén estaban 
case todos incapacitados para marcar as horas 
pola falta do gnomón ou por telo deteriorado.

Ademais, a expoliación sistemática de que 
son obxecto as manifestacións da arquitectura 
popular polo valor da pedra con que están 
construídas, ou a cobiza dos traficantes 
de arte, que non teñen escrúpulos en 
desmantelar hórreos ou muíños para vender 
a ricos burgueses que embelecen as súas 
fincas e xardíns, onde queira que estean, con 
elementos deste tipo, obrigaba ao seu rexistro 
para impedir a súa impune desaparición.

A catalogación dos hórreos de madeira 
e mixtos en Cando evidenciou, pola súa 
parte, outro dos nosos maiores motivos de 
preocupación: a introdución de novos materiais 
de construción, producidos industrialmente, 
máis baratos pero carentes de valor estético 
na arquitectura tradicional, que vén dando 
lugar a unha rápida degradación destas 
edificacións populares: as paredes de madeira 
dos hórreos son inexorablemente substituídas 
polo cemento e o ladrillo, que non precisan 
renovacións periódicas; os tellados dos poucos 
muíños que aínda quedan en funcionamento 
cóbrense con pranchas de fibrocemento, 
altamente contaminante, e o mesmo acontece 
con tódalas reparacións que se fan en fontes 
e lavadoiros, onde o formigón é empregado de 
forma inmisericorde.

Deparou o percorrido por Cando á pescuda de 
hórreos o inventario de 120 destas construcións, 
das cales 32 eran de pedra, ás que nos 
referimos no número anterior, e o resto de 
madeira e mixtos, aínda que algúns destes xa 
substituíran completamente as súas paredes por 
ladrillo e cemento. O grupo máis numeroso está, 
de novo, no propio lugar de Cando, onde hai 33 
deles; mentres que 16 están en Cuns e o resto 
áchase moi repartido: seis hainos en Vilardigo e 
outros tantos no Pumar; catro na Toxeira, Insua 
e Carballido; tres en Filgueiro, Vilar, A Corga e 
Loureiro; dous no Gallardo e un só no Enxido.

Un dato curioso que nos sorprendeu foi que 
un gran número deles (35) erguen sobre 
cepas macizas, cando este tipo de soportes é 
máis raro nas outras parroquias do concello. 
Pero é que, ademais, presentan unha inusual 
variedade de morfoloxías: desde simples cepas 
rectangulares (foto 2), cepas cun ancheamento 
na parte superior, a xeito de ménsulas, cepas 
de perfil cóncavo, cepas con perfil en S e aínda 
outras prismáticas, máis estreitas na parte 
inferior ca na superior (ver foto 7).

1. Hórreos de madeira
Aqueles que tiñan a súa cámara totalmente 
construída de madeira eran escasos, uns 
cinco ou seis. E de todos eles, o único que 
as conservaba íntegras no ano 2000 era o de 
Manuel Cernadas, en Cuns (foto 3), aínda que 
este non é un hórreo de madeira típico, porque 
ten o arranque das paredes penais tamén de 

pedra. Os demais, ou ben mudaran a madeira 
por ladrillo, ou ben estaban totalmente en 
ruínas, como era o caso do hórreo do Aniñón, 
entre Cando de Arriba e Cando de Abaixo (foto 
4), un exemplo único de hórreo de madeira de 
tres tramos que chegaba a medir máis de cinco 
metros de longo por metro e medio de ancho.

2. Hórreos mixtos
Constitúen o grupo máis abundante na 
parroquia, con máis de 80 exemplares, 
correspondendo o maior número aos de 
dous e tres tramos, con 34 e 35 exemplares 
respectivamente e, como nos casos anteriores, 
boa parte deles están no lugar de Cando. Pero 

8 | TERRA DE OUTES 

Hórreos de Cando (II) Xoán X. Mariño

ETNOGRAFÍA

Foto 1. hórreo de J. Blanco. Cando

Foto 3. Hórreo de M. Cernadas. Cuns

Foto 2. Hórreo de Carmen Arestiño. Cando
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se ben no tocante aos hórreos de pedra, a 
maioría encóntranse en Cando de Arriba, polo 
que se refire aos mixtos, a distribución é máis 
equitativa: 17 están en Cando de Abaixo e 15 
en Cando de Arriba.

a. Hórreos dun só tramo
Antigamente había catro, cuxo tamaño variaba 
entre os 2.62 e os 3 m de longo; entre 1.1 e 
1.57 m de ancho e un pouco máis de 3 m de 
alto. Deles só o de Jaime Trillo, en Cando de 
Abaixo, se conserva en bo estado (ver foto 5), 
aínda que non no seu emprazamento orixinal, 
pois hoxendía está instalado sobre a placa dun 
cuberto e non ten as paredes penais totalmente 
construídas de pedra, como é habitual, senón 

que só ten cantería nas trabes e sobretrabes, 
esquinais e pinche (as sobrepenas son de 
cemento); do resto, un en Vilardigo, estaba 
bastante arruinado; outro, en Filgueiro, xa 
só conservaba pés e grades, aínda que é 
posible que fose de madeira, do tipo de Manuel 
Cernadas que vimos máis arriba; e o último, de 
Elías Tomé, xa desaparecera por completo da 
segunda vez que visitamos Cando de Arriba.

b. Hórreos de dous tramos
Son, como dixemos, 34 e o seu tamaño varía 
entre os 3.6 e os 5.62 m de longo; 1.15 e 1.8 
m de ancho e 3.1 e 4.85 m de alto, aínda que a 
maioría oscila entre os 4.5 e 5 m de longo, arredor 

de metro e medio de ancho e 3.5 m de alto. Nove 
deles están en Cando de Arriba, outros tantos en 
Cando de Abaixo; 5 (ou 7, porque un par deles, 
que actualmente teñen as paredes de cemento 
e ladrillo, orixinalmente puideron ser de madeira) 
e o resto repártense entre A Corga, A Toxeira, 
Carballido, Insua, Pumar (3), Vilar e Vilardigo. 
Unha gran parte deles viron substituídas as 
doelas de madeira das súas paredes polo ladrillo, 
outros estaban totalmente en ruínas, como o de 
José Blanco (ver foto 1). E apenas a metade 
deles aínda se achaban en bo estado, entre eles 
o de Lucía de Campia, en Cuns (foto 6), que se 
ergue sobre tres pares de pés oitavados con 
tornarratos unidos transversalmente e biselados, 
menos a capa rectangular do lado sur, que fai 
de plataforma de acceso á cámara e precisa dun 
pé subsidiario e, ademais vai precedida de catro 
chanzos para subir a ela; a súa cámara ten os 
seus dous tramos separados por columnas de 
pedra, unha das cales fai tamén de xamba para 
a porta situada sobre a mencionada plataforma; 
as súas paredes costais son de madeira, salvo 
trabes, sobretrabes, columnas que, á parte de 
articular a cámara en dous tramos, suxeitan 
os listóns horizontais aos que se fixan os 
balagustros de madeira e xambas da porta, que 
son de pedra; os seus penais son de cantería, 
cun lixeiro estreitamento na parte inferior e 
dúas filas de rañuras en cada unha; o teito ten 
sobrepenas de cantaría, tella curva e adornos en 
forma de cruz e de pico sobre altos pedestais 
moldurados; mágoa que só sexa utilizado como 
panel de exposición de apeiros de labranza e 
maceteiros.

c. Hórreos de tres tramos
O seu número é similar (35 en total), pero están 
moito máis repartidos por toda a parroquia: 
seis en Cando de Abaixo, cinco en Cuns, catro 
en Cando de Arriba e Vilardigo, tres en Insua e 
no Pumar, dous na Toxeira, Vilar, Carballido e 
no Loureiro e un en Filgueiro e no Gallardo. As 
súas dimensións varían entre os 5.57 do máis 
pequeno e os 7.92 m do máis longo; na anchura 
van dos 1.2 aos 2 m; e na altura, o máis baixo 

non pasa dos 3.2 m e o máis alto chega case 
aos 5 m; pero a gran maioría oscila entre os 6.5 
e os 7.5 m de longo; 1.5 e 1.7 m de ancho e 3.5 
e 3.7 m de alto. 

Como no caso anterior, ou aínda peor, varios 
deles estaban en moi mal estado, como o de 
Carmen Arestiño, en Cando de Arriba (ver 
foto 2) e unha cantidade escandalosamente 
elevada (19) xa viran reemprazadas as táboas 
das súas paredes por ladrillo e cemento.
A súa fisionomía é semellante ao grupo anterior: 
costais de madeira cos tramos separados por 
columnas de pedra, agora dúas de cada lado, 
penais de cantería, con algunhas rañuras nelas 
e teitume e adornos idénticos, pero con algunhas 
diferencias: nas paredes penais, en ocasións, 
ábrese unha porta máis e nas costais aparecen 
sobretrabes en maior número, como no hórreo 
de José Gorgal, de Cando de Abaixo (foto 7), 
que chegan ata media altura da cámara.

Fican aínda por ver os hórreos de catro e cinco 
tramos, dos que tamén hai algún exemplo 
na parroquia, pero será no próximo número 
desta revista, xunto cunha pequena referencia 
aos remates que adornan estas construcións 
populares en Cando.

Foto 5. Hórreo de Jaime Trillo. Cando

Foto 6. Hórreo de Lucía de Campia.Cuns

Foto 7. Hórreo de José Gorgal. Cando

Foto 4. Hórreo do Aniñón. Cando
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“A praga, non está feita a medida do home, polo 
tanto, o home di que a praga é irreal, é un mal 

soño que ten que pasar. Pero non sempre pasa, 
e de mal soño en mal soño, son os homes os 

que pasan”. 
Albert Camus: A Peste, 1949.

Pasou o peor. Ou non… A pandemia da 
enfermidade COVID-19 por afectación do 
Coronavirus SARS-CoV-2, foi tremenda. O 
número de mortxs no estado español, a 31 de 
maio do 2020, foi de 27.121 persoas. 

En Galicia, o número de mortxs foi de 616; os 
mortxs nas residencias de maiores no estado, 
foron 16.321 e en Galicia 299 (case o 50% dxs 
que morreron nas residencias de maiores). 
Os datos, con ser moi importantes, non son 
definitivos... e esperemos que en outono non 
rebrote este episodio de pesadelo colectivo. En 
Galicia a pandemia de coronavirus tivo “menos 
incidencia” de contaxios e mortalidade que 
no resto do estado español. Influíron diversos 
factores: a dispersión da poboación, a menor 
utilización do transporte público, o baixo nivel 
de contaminación, a menor chegada de persoas 
procedentes doutros lugares, a chegada da 
calor etc. Non foi a actuación da Xunta, senón 
as propias condicións do país, as que frearon a 
maior diseminación do virus. A nefasta xestión da 
Xunta, si que tivo moito que ver coa afectación 
severa e a elevada mortalidade en dous ámbitos 
moi determinados: nas residencias de maiores e 
nos servizos sanitarios. 

A afectación tan importante nas residencias de 
maiores explícase pola privatización e a cesión, 
por parte de Núñez Feijóo e o PP, a multinacionais, 
a fondos de investimento e a grupos da Igrexa. A 
situación das residencias privadas caracterízase 
pola precariedade da atención, o amoreamento 
dxs residentes e a carencia de persoal. Así o 
manifesta o informe do Consello de Contas 
de Galicia, ante as denuncias do persoal e 
dxs familiares de residentes, e nas que moitas 
adxudicacións foron irregulares; ademais non 
houbo controis por parte da Administración, teñen 
un déficit de persoal evidente, as instalacións están 
deterioradas e existe un claro incumprimento dos 
contratos e protocolos. A alimentación en moitas 
delas é moi mellorable. 

A moitas das persoas residentes privóuselles (no 
inicio da pandemia) o dereito á asistencia sanitaria 
pública. A gran maioría das residencias carecen de 
persoal médico ou de enfermaría, e teñen acceso 
limitado aos servizos da Atención Primaria. Só 
á metade das persoas residentes falecidas 
lles realizaron as probas diagnósticas e moitxs 
faleceron sós nos seus cuartos. DomusVi, principal 
grupo en Galicia, con 29 establecementos, nace 
na antiga Caixanova (Geriatros), logo vendida 
a Novagalicia Banco. Agora, é propiedade dun 
fondo británico: Intermediate Capital Group, na 
que o dono é o francés Yves Journel. A segunda 
en importancia é a sociedade instrumental SRS, 
de dono galo tamén, propietario de Cortefiel. 
Outra é a Fundación San Rosendo, con 1.670 
traballadorxs e un orzamento de 53,8 millóns de 
euros, con 67 centros, sobre todo en Ourense.  
O impulsor é o crego Benigno Moure, que en 
2008 era o presidente e impulsor deste grupo, 
e foi condenado a 5 anos de cárcere por 
apropiación indebida a unha anciá enferma de 
Alzheimer (a este home, Fraga deulle a Medalla 
Castelao... e aínda non se lle retirou). Usuarixs e 
traballadorxs alertan de que a falta de medios e 
persoal facilitou os contaxios. Segundo o último 
informe da Asociación Estatal de Directoras y 
Gerentes en Servicios Sociales, desde o ano 
2012, o Sistema de Dependencia acumula un 
recorte nos Presupuestos Generales del Estado 
de 5.864 millóns de euros (todos eses anos, 
gobernadxs polo PP). Pero detrás dxs donxs das 
Residencias privadas están tamén: Florentino 

Pérez, Demetrio Carceller, SANITAS, EULEN, 
SANTA LUCÍA, CASER, ACS, SACYR etc..., é 
dicir: constructoras, aseguradoras, xente que non 
mira precisamente polo interese da xente maior... 
e a Igrexa.

Con respecto aos servizos sanitarios, xa falamos 
moitas veces dos recortes aplicados polo sr. 
Feijoo e o PP en Galicia nos seus once anos de 
goberno na Xunta. Pero agora cómpre engadir só 
un dato máis: aos profesionais sanitarixs non se 
nos fixo unha proba de detección do coronavirus 
ata o 25 de maio! Si, ao sr. Feijoo non lle importa 
saber como están xs seus traballadorxs, pero si 
lle importa facer “o maior estudo epidemiolóxico 
da historia de Galicia” para maior gloria do 
“amado líder”. Dende primeiro de carreira de 
epidemioloxía e de estatística, sábese que 
con 1.000 entrevistas, cun máis-menos 2, xa é 
representativo de como está unha situación... 
Pois ben, o sr. Feijoo vai facer 100.000 (...pero 
non mirou os seus traballadorxs!). O gasto que 
xera (son cartos públicos...) e a sobrecarga 
de traballo para xs profesionais que xa están 
cunhas tarefas excesivas, non lle importan! A día 
1 de xuño, están feitas 51.000 probas e segue 
o despropósito coa realización doutras 50.000 
probas máis: que pena!

A día 1 de xuño, a afectación de profesionais 
sanitarios no estado español é de 51.482, e en 
Galicia é de 1.403.  Pero o peor: 63 sanitarixs 
morreron...

SAUDEGALIZANDO

Afectación da pandemia do 
coronavirus en Outes Dr. Xosé M.ª Dios Diz
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Pero que pasa en Outes? Temos datos que 
indican que tivemos afectación... pero non como 
noutros lugares. O total de positivos para a 
COVID-19 foron 15, que tendo en conta aos 6.300 
habitantes do concello, supoñen o 0,23%. Morreu 
unha muller no concello. Se o comparamos cxs 
afectadxs no estado español: 238.564 (0,48%) 
vemos que a afectación en Galicia foi a metade. 
Explicacións: moitas... pero o importante é que o 
virus non circulou en Outes coma en Madrid ou 
Barcelona. Os casos de Outes foron importados 
de xente que veu de Madrid ou de xente que 
estaba de viaxe en Benidorm… Evidentemente 
a inmunidade de grupo que temos é tamén moi 
baixa… e este non é un bo dato de cara ao 
outono...

Xs pacientes do meu cupo con resultado 
microbiolóxico positivo foron 5 ó 31/05/2020. Xs 
pacientes do cupo do Dr. Lado con resultado 
microbiolóxico positivo: 4 (unha falecida). Xs 
pacientes do cupo do Dr. Lafuente con resultado 
microbiolóxico positivo foron 4. Xs do Dr. Loureiro 
con resultado microbiolóxico positivo foi 1. Xs do 
cupo do Dr. Fuentes con resultado microbiolóxico 
positivo foi 1. E os do Dr. Gaciño (Pediatra) con 
resultado microbiolóxico positivo, ningún.

Fixéronse moitos test en Outes (non ao persoal 
sanitario e tampouco ao non sanitario, ata o 
25 de maio...) entre os que foron solicitados 
directamente polo persoal médico e os do estudo 
epidemiolóxico de Galicia; o total de positivos 
para a COVID-19: foron 15; como tamén dixen, as 
persoas do meu cupo con resultado microbiolóxico 
positivo, foron 5; con resultado microbiolóxico 
NON positivo foron 80. As persoas do Servizo 
de Atención Primaria (SAP) que engloba a Noia, 
Porto do Son, Lousame e Outes e que ten o 
Punto de Atención Continuada en Noia, e que 
deron resultado microbiolóxico Positivo foron 96. 
As persoas do SAP, con resultado microbiolóxico 
NON positivo foron 2.378.

Mirado o coronavirus aos pacientes do meu cupo 
para o estudo de seroprevalencia do SERGAS 
SARS-CoV-2:32: TODOS FORON NEGATIVOS. 
De 51.000 probas feitas en toda Galicia (ata o de 
agora), o 0,9% deron POSITIVO.

Mirada a enfermidade da COVID-19 nos pacientes 
do SAP, para o estudo de seroprevalencia 
SERGAS SARS-CoV-2: tivemos 1 POSITIVO de 
51.000 probas… orzamentos públicos gastados 
sen xeito e sobrecarga en AP evidente.

A forma de mirar os pacientes do estudo do 
virus SARS-CoV-2 foi a PCR; faise tomando un 

exudado cun hisopo nasofarínxeo, por lavado 
nasal; detecta ácidos nucleicos (PCR) e o 
resultado pode ser: positivo ou negativo. Os 
datos do estudo seroepidemiolóxico demostran 
que só 0,9 de cada 100 galegxs se infectaron 
co SARS-CoV2, polo que poderían xerar algún 
tipo de inmunidade contra o coronavirus. Galicia 
é a cuarta comunidade de España onde menos 
se estendeu a pandemia. A pregunta é: facía 
falta facer 100.000 tests? Gastar cartos públicos 
cando con 1.000-1.500 entrevistas teriamos o 
mesmo resultado? Por que se sobrecarga, sobre 
todo ao persoal de enfermaría, dos Centros de 
Saúde, para algo que xa todxs coñecemos? É o 
sr. Feijoo un irresponsable ao someter a Sanidade 
Pública a un traballo que non resolveu ningún dos 
problemas que tiñamos?

Feijoo nombrou xs membros da Comisión Galega 
de Xestión da Crise Sanitaria en Galicia, e 
apresurouse a dar os nomes dxs participantes: 
vemos que case todxs son Xefxs de Servizo 
(cargos nomeados a dedo pola Consellaría 
de Sanidade); reúnense semanalmente, por 
videoconferencia, para aprobar os diferentes 
protocolos que Sanidade previamente 
implementou. O equipo está formado por 35 
persoas, incluíndo “expertxs” en Atención 
Primaria, Pediatría, UCI, Medicina Interna e 
Urxencias. As súas decisións, por suposto, están 
mediatizadas por quen xs nomeou…!

Sabemos que a enfermidade da COVID-19 é 
moito máis agresiva ca unha gripe, e ten unha 
capacidade de progresión moito máis rápida 
e unha capacidade de provocar a morte dxs 
doentes por lesión importante das células do 
pulmón, ocasionando Pneumonía Bilateral 
e Fibrose Pulmonar. Pero tamén temos 
tratamentos para esta terrible enfermidade: 
ademais de tratar a sintomatoloxía dxs doentxs, 
como novidade usamos plasma de pacientes 
convalecentes. Tamén o Ruxolitinib; como opción, 
o Baricitinib, que xa se usaba, e tamén o uso de 
ambos; úsase como alternativa o Tocilizumab. 

Incluso a Hidroxicloroquina (Dolquine -Donald 
Tump!-) está usándose, pero con resultados 
moi malos. Os corticoides tamén se usan.

O sr. Feijoo “adiántase” sempre ao goberno 
do estado español nas medidas do plan de 
desescalada, como se o que faga Sánchez 
dependese do que lle dixo Feijoo previamente... 
tanto a nivel xeral como nos Centros de Atención 
Primaria. Comezou coa declaración do Estado 
de Emerxencia Sanitaria, “un día antes” de que 
Sánchez decretase o Estado de Alarma... E que 
curioso, que todo o que falan xs presidentes das 
CCAA, nas xuntanzas con Sánchez, o sr. Feijoo 
adiántase a comentalo, para que el diga que é o 
que debe facer o sr. Sánchez... como se fose Feijoo 
quen lle dá as ordes a Sánchez... E todos sabemos 
que o sr. Feijoo non é capaz diso... Se nin sequera 
é capaz de convocar as eleccións en Galicia 
sen que previamente o faga Urkullu (como fixo 
sempre…); isto implica unha perda de categoría 
de Galicia e a supeditación do país ao que diga o 
PNV.  Os problemas de definición e confusión, das 
fases de desescalada, débense en gran parte á 
idea de Feijoo de que pareza que fai algo... Cando 
non fai nada de forma directa impulsada por el! 

A enfermidade é moi grave e non sabemos se 
poderá haber un rebrote no outono. Encontrounos 
moi mal preparados para unha pandemia 
deste tipo, e todo ocasionado polos recortes 
durante once anos do sr. Feijoo e o PP. Por iso 
estabamos tan mal preparadxs: en persoal, en 
infraestruturas e no propio coñecemento deste 
tipo de coronavirus. Non investir en sanidade e si 
facelo (con orzamentos multimillonarios) en gastos 
militares, por exemplo, ou noutros departamentos 
prescindibles, leva a que a sociedade estea 
pouco e mal atendida no tema sanitario. De nós 
depende cambiar esta dinámica. Que os gastos 
en sanidade, en servizos sociais, en residencias 
de maiores e de discapacitadxs, sexa o prioritario. 
Nas vindeiras eleccións, temos a oportunidade de 
cambiar esta dinámica; de nós depende o futuro 
que lles deixemos axs nosxs fillxs!

SAUDEGALIZANDO
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O encontro foi tremendamente gratificante, moi ameno e frutífero. O 
recoñecemento entre os dous produciuse de súpeto. Ámbolos dous nos 
coñeciamos de moitos anos anteriores. Inda que levaramos máis de 
60 anos (que se di moi logo) sen vernos e sen ter unha conversa, inda 
que fora pequena. Os anos da infancia deben marcar profundamente as 
relacións humanas. Era unha mañá soleada do mes de xuño e alí nos 
atopamos nunha terraza da rúa do Hórreo, tomando unhas cañas de 
cervexa. Mais, vaiamos ao gran da conversa esta.

José Manuel Mayán Santos está moi unido a Os Muíños e a Quintela. 
Lugares ámbolos dous pertencentes á parroquia da Santo Ourente. A Os 
Muíños por parte de pai, que era militar e a Quintenla por parte de nai. 
Ata os sete anos criouse con súa avoa e cos seus tíos alí en Os Muíños. 
A súa primeira escola foi a do Sr. “Peneiras”, no Cotro, é dicir, na mesma 
parroquia mais en distintos lugares. Con 9 anos ingresa no Seminario 
Menor de Belvís (Santiago) e alí bota pouco tempo repartido en dous 
anos. Logo vai ao colexio “Peleteiro”, onde estuda bacharalato e PREU. 
Logo, no  ano 1960 ingresa na Facultade de Medicina, licenciándose 
e graduándose en Medicina e Cirurxía no ano 1970 e no 1971 ingresa 
como médico interno no hospital de Santiago. Mais a súa meta non a dá 
por acadada e no ano 1973 especialízase en Anestesia, Reanimación 
e Dor. O seu dinamismo e as súas arelas de maiores coñecementos 
condúceno cara á categoría de Doutor en Medicina cunha cualificación 
de “Sobresaliente cum Laude” (1975). Anos máis tarde aínda había 
diplomarse en Medicina de Empresa (1976), Acupuntura e Dor (1981) 
e Dirección e Xestión na Área de Saúde (1991) e incluso adquirir dúas 
novas especialidades en Medicina Interna (1983) e en Medicina Xeral 
(1995).

Tamén comenta que no ano 1973 se fundan as universidades da terceira 
idade en Francia, sendo o promotor da mesma o profesor Pierre Vellas 
e que en 1978 se crean en Galicia as aulas da terceira idade polo 
padre Gómez e que no ano 1997 xorde a Asociación Cultural Galega 
de Formación Permanente de Adultos (ARTEGAL) dirixida nos seus 
comezos por D. Rafael Romero e na actualidade por D. Ángel Fagilde. A 
USC pode dar mostras fachendosa da iniciación dunha nova disciplina: 
A Xerontoloxía. E de que no ano 1991 se implanta por primeira vez o 
Curso Superior de Xerontoloxía Clínica e Social co obxectivo de formar 
profesionais capacitados para xestionar, programar e avalia-la calidade 

da atención ás persoas maiores. No ano 1992 iníciase un Curso de 
Especialización en Enfermería Xeriátrica e Xerontolóxica e máis tarde 
desenvólvese o primeiro Curso Superior de Dirección e Xestión de Centros 
Xerontolóxicos, o primeiro destas características, coa finalidade de 
formar persoal capacitado para dirixir centros xerontolóxicos. Decontino, 
o primeiro Máster de Xerontoloxía Clínica e Social e, paralelamente, o 
Curso Auxiliar de Xerontoloxía e Xeriatría e tamén o Curso de Coidadores 
de Persoal Ancián Dependente, que foi o primeiro destas características 
que se impartiu en diferentes concellos co obxectivo de formar a futuros 
coidadores de anciáns. Mais a actividade formativa terá continuidade 
co Curso de Monitores de Actividade Física e Ocio Para a Terceira 
Idade, no que se formaron monitores que impartiran actividade física ás 
persoas maiores; demostran con isto que a actividade física é primordial 
para fortalece-la saúde dos de idade avanzada. Poderíase continuar 
comentando polo miúdo outras actividades e iniciativas postas en marcha, 
porén prefírese salientar dúas: A posta en marcha por primeira vez nunha 
universidade galega do IV Ciclo Universitario dirixido a persoas maiores 
de 55 anos e o Programa de Doutorado de Xerontoloxía, no que se 
formaron importantes investigadores (médicos, enfermeiros, avogados, 
psicólogos, xerontólogos...) que seguen traballando pola Xerontoloxía.

Como é sabido, as persoas maiores, como grupo de idade diferenciado, 
teñen intereses e distintos rasgos específicos con esixencias sociais ben 
definidas e por iso a ciencia do coñecemento que abrangue a este colectivo 
propicia o nacemento da Xerontoloxía como ciencia e disciplina que ten 
un alto grao de utilidade social e consolídase como materia de estudo. O 
nacemento, o crecemento, o envellecemento e a mesma morte son etapas 
moi significadas tanto para o ser humano como para os demais seres vivos 
e sempre ao longo do tempo, nas diferentes sociedades e culturas, o estudo 
do envellecemento fai que sexa unha disciplina moi antiga pero unha ciencia 
de investigación recente. Estase referindo o doutor Mayán á Xerontoloxía.

Entrevista a...
José Manuel Mayán Santos
Un catedrático da facultade de Medicina
de Santiago natural de Outes
Un membro do consello de redacción desta revista tiña 
proposto nunha xuntanza do mesmo a realización dunha 
entrevista a José Manuel Mayán Santos pola súa brillante 
traxectoria e executoria no ámbito da Medicina en Compostela. 
Nunha das xuntanzas celebradas posteriormente os membros 
do consello encoméndanlle a realización desta entrevista. 
Despois de contactar con el por medio de whatsapp e 
telefonicamente conveñen os dous o día, lugar e hora, e a 
Compostela desprázase o entrevistador cun caderno debaixo 
do brazo e a mente ateigada de posibles preguntas a facerlle. 

José Manuel Mayán Santos recibindo un premio de xerontoloxía.
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En tódalas iniciativas e actividades anteditas e en moitas máis José 
Manuel Mayán Santos ten un labor prominente, primeiro como profesor 
titular (1988) e logo como Catedrático de Enfermería Xeriátrica e 
Xerontolóxica na Universidade de Santiago de Compostela -USC- (1991).

Mais a súa intensa actividade sanitaria e docente está tamén vencellada 
á xestión académica e así vén desempeñando o cargo de Vicerreitor da 
comunidade universitaria e compromiso social da USC dende o ano 1991. 
E desempeñou outros numerosos postos: Coordinador do Programa 
Oficial de Postgrao en Xerontoloxía: Máster en Xerontoloxía Social, USC 
(2006-2007), Director entre 2000 e 2006 da titulación de Xerontoloxía 
(título propio da USC implantado por primeira vez nunha universidade 
española ), Director do Programa de Doutorado en Xerontoloxía 
(2000-2007), Director do Instituto Xerontolóxico Galego dende 1992, e 
ademais realizou máis de corenta cursos de especialización profesional 
no ámbito xerontolóxico e da saúde a nivel internacional, salientando 
como pioneiros os de formación de coidadores de anciáns. Tamén 
desenvolveu liñas de investigación en Xerontoloxía: Xerontoloxía clínica, 
psicosocial e experimental, Envellecemento Activo, Benestar e Calidade 
de Vida, Valoración Xerontolóxica Integral. Destas liñas científicas saíron 
16 teses doutorais.

Por se o currículo non fose suficientemente extenso, é tamén autor 
de máis de 40 publicacións de diversos xéneros: científico-didáctico, 
novela e poesía amais de varias monografías, entre as que se poden 
salienta  “Tratado de Actividad Física y Ocio para la Tercera Edad”(1996), 
“El Estado de Bienestar Social. Estrategias para el Siglo XXI” (1998), 
“Cuidadores de Ancianos” (2000), “Musicoterapia Gerontológica 
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Portada do libro Enfermería en cuidados sociosanitarios

(Técnica Psicomotriz)” (2001), “Terapéutica Gerontológica” (2003), 
“Actividad Física y Ocio en Gerontología II: Aplicaciones prácticas” 
(2003), “Actividades y ejercicios físicos básicos para mejorar la calidad 
de vida del mayor” (2004), “Enfermería en Cuidados Sociosanitarios” 
(2005) ou “¿Qué es el Parkinson? Guía de tratamiento para el lenguaje, 
el habla y la voz” (2005).

Obtivo subvencións para varios proxectos de investigación de diferentes 
institucións europeas (Programa Comett), estatais e da comunidade 
autóma galega. Foi titor do programa “Labora”, “Xuventude con 
Experiencia”, programa subvencionado pola Consellería de Emprego, 
Muller e Xuventude, e director do  proxecto “Titulación Virtual de 
Graduado Superior en Xerontoloxía”, subvencionado pola USC.

Se nos referimos ás conferencias e relatorios presentados en congresos 
temos que referirnos a máis de 70 conferencias, 60 relatorios e 100 
comunicacións a nivel autonómico, estatal e internacional. Ademais 
disto correu coa organización, dirección e docencia  de máis de 60 
cursos e seminarios no ámbito xerontolóxico. Ao que habería que 
engadir que é membro de varias sociedades científicas, como a Real 
Academia de Medicina e Cirurxía de Galicia e Asturias.

Mais non por isa intensísima actividade académica deixou de 
desenvolver outra non menos intensa vida social entre a que se pode 
salientar o seu período como presidente de la SD Compostela, que 
comezou en 1977 e finalizou en 1983. O seu mandato á fronte do clube 
de fútbol compostelán coincidió coa apertura dun bingo propiedade do 
clube. Conta el “Nesa época a lexislación sobre o xogo autorizaba ás 
entidades deportivas a abrir un bingo. Realmente veunos moi ben, posto 
que serviu para conseguir ingresos nunha época na que a situación 
económica non era nada boa”.

E para maior motivo de admiración, non podemos obviar a súa non 
menos importante actividade política e así, debemos lembrar que na 
administración pública foi concelleiro e tenente de alcalde do Concello 
de Santiago de Compostela por AP e responsable das áreas de deporte, 
sanidade e servizos sociais. Foi Deputado do Parlamento Galego polo 
PP na 6ª lexislatura 2002-05 Na actualidade é Vicesecretario de acción 
sectorial do PP de Santiago, Vicesecretario de relacións institucionais 
e membro da Xunta Directiva Provincial do PP e, finalmente, membro 
da Xunta Directiva do PP de Galicia.... Por outra parte tamén realizou 
labores de Vogal da Comisión Nacional do INSERSO e na comisión da 
CRTVG.

Como froito da súa brilante carreira profesional e académica, obtivo 
múltiples galardóns de institucións académicas e científicas, entre 
as que cómpre salientar: O Premio no V Congreso da Sociedade 
Canaria de Xeriatría e Xerontoloxía polo traballo “A musicoterapia 
como técnica psicomoitriz”, o Premio no IV Congreso Internacional 
de Estomatoloxía, o Premio Beltrán Báguena da Sociedade Española 
de Xeriatría e Xerontoloxía á mellor publicación do ano, o Premio 
especial á comunicación. II reunión da Sociedade Galega de Xeriatría 
e Xerontoloxía e o Premio á mellor comunicación oral galega de ámbito 
social. XVIII reunión da Sociedade Española de Xeriatría e do V 
congreso da mesma especialidade, entre outros varios.
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Desterrar tópicos sobre a emigración 
escoitando aos propios emigrantes

Raúl Soutelo

As pescudas sobre as migracións históricas dos galegos, nomeadamente a 
América e, en menor medida, a Europa, multiplicáronse dende os anos noventa 
ata datas recentes, co resultado de que os expertos galegos nese ámbito adoitan 
estar presentes nos congresos e revistas internacionais. De feito, os estudos 
migratorios son un tema forte polo número de teses e publicacións só superadas 
polas referidas ao nacionalismo, as transformacións no mundo rural e, por suposto, 
a guerra civil (coas secuelas de represión) e a ditadura franquista. Porén, no 
imaxinario social actual seguen imperando estereotipos e tópicos sobre a Galicia 
emigrante que teñen desmentido as pescudas especializadas. Por exemplo:
a) Os galegos non emigraban a consecuencia da miseria xa que esta impedía facelo a 
América cando era tan acentuada como acontecía na metade meridional de España.
b) Tampouco marchaban a cegas nin ao descoñecido senón que procuraran 
información por diversas canles para comparar as oportunidades laborais e de vida 
nos diferentes destinos potenciais.
E, sobre todo:
c) Os emigrantes non foron traidores á patria que marcharon renunciando a loitar pola 
transformación económica, social e política de Galicia porque en América constituíron 
centos de sociedades microterritoriais que enviaron remesas colectivas para 
financiar obras de interese social nas súas freguesías. E moitos dos que retornaron 
convertéronse en activos líderes agraristas ou republicanos nas primeiras décadas 
do século pasado.

Daquela, con todos os respectos para Rosalía, Castelao, Vicente Risco ou Ramón 
Piñeiro, cómpre ir lendo obras máis recentes e mellor documentadas nas fontes 
escritas e na recolleita das lembranzas dos propios emigrantes e dos familiares 
destes. Esta ollada polo miúdo deita moita luz nos proxectos desas persoas e, tamén, 
sobre as consecuencias da súa diáspora para o conxunto da sociedade da época. 

Nas páxinas que seguen usaremos as lembranzas dunhas irmás outenses que 
emigraron a Venezuela e a Alemaña para apuntar algúns aspectos que poden resultar 
novidosos para os devotos dos tópicos literarios aos que antes nos referimos. Non é 
casualidade que o propio Ramón Villares Paz salientase, nunha entrevista publicada 
na Voz de Galicia o 25 de setembro de 2013, que “temos unha tradición un pouco 
maldita nas elites culturais galegas que é considerar como bo ó que se queda e malo 
a quen marcha. E isto é unha especie de traxedia interpretativa e cultural”.

Os mozos preferían emigrar que deslombarse traballando nos sectores tradicionais da 
economía local, como eran serrar madeira nos montes e manipulala nos serradoiros 
de Outes. Constantino Martínez Romero “o Marelo” naceu en Entíns o 9 de novembro 
de 1919 e marchou a Venezuela canso do traballo nun serradoiro. Alá empregouse 
nas minas de Baruta e ascendeu ata encargarse do mantemento e explotación 
dunhas canteiras. Ao cabo de dez anos investiu os seus aforros en montar unha 
picadora de pedra en La Dolorita e expandeu o negocio. Casou cunha alemá e viaxou 
regularmente a Galicia para facer investimentos inmobiliarios e descansar en Outes, 
onde era respectado e querido porque deixaba o seu Mercedes para vodas e outras 
cerimonias, pagaba os fogos das festas, a reparación do campanario destruído por un 
raio e outras obras de interese veciñal. 

Por iso sobraron candidatos cando “o Marelo” precisou obreiros para as canteiras que 
tiña en Venezuela. Un deles foi Manuel Vieitez Blanco, curtírase cortando madeira 
no monte cunha serra de aire dende os doce anos, e despois na construción dos 
encoros. Traballou arreo en Venezuela durante oito anos e reclamou as súas irmás 
Mª do Carme e Peregrina, que lle escribiron ante a falla de expectativas laborais 
e vitais na bisbarra. Chegaron alá en 1959 e María do Carme empregouse axiña 
como mucama doméstica interna. Contounos ela mesma que puxo como condición 
compartir cuarto coa súa irmá Peregrina, que traballaba como costureira para casas 
de familias acomodadas de Caracas. Era o mellor xeito de protexerse da lascivia de 
señores e señoritos. 

“Marchamos en 1959 porque acá non había posibilidades de nada. Os que non 
tiñan moitas terras nin pinos, con catro leiras malvivían. Nós íbamos ao aserradero 

Joaquin Castro. Emigrante de Outes en Venezuela

Emigrantes galegos en Caracas
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a ganar 15 pesetas ao día que ao fin do mes non chegaban a nada. Entón 
escribímoslle a un irmán que tiñamos alá, reclamounos porque había a reagrupación 
de familias e marchamos no 1959. Cando chegamos non o conocíamos de negro 
e flaco que estaba porque vivían nunhas barracas que tiñan cerca das canteiras. 
Nós queríamos estar alá uns anos, aforrar para mandarlle aos pais e volver para 
casarnos. […] Eu traballei na casa da familia dun alemán casado cunha catalana, 
coidando dos dous nenos que tiñan. Facíalles a comida aos nenos e cando 
tiña tempo axudaba a limpar a casa. A miña irmá e mais eu estábamos xuntas 
e na gloria porque tiña o meu dormitorio con cuarto de baño. […] Cociñaba eu e 
comíamos ben. As condicións de vida eran cen por cen mellor que eiquí. […] A miña 
irmá aprendera a modista porque tiña un defecto nun pé e miña nai dixo que tiña 
que ser costureira. Cando se orientou un pouquiño alá puxo anuncios e foi coser 
polas casas dos ricos. As mulleres traían vestidos de Curaçao e ela arregláballos”.(1)  

Consolidada a súa situación laboral e residencial as irmás Vieitez pensaron xa na 
seguinte fase do seu proxecto de vida. Ambas as dúas mantiveran a relación epistolar 
cos mozos que deixaran atrás e, agora, proxectaron casar con eles. Peregrina fíxoo 
por poderes coa condición de que el deixase de “andar por riba as ondas do mar” e se 
xuntase con ela en Venezuela. Pola contra, María do Carme retornou a Galicia para 
casar co seu Manuel, que xa levaba anos emigrado en Alemaña, integrárase ben e 
rexeitaba comezar de novo en Venezuela. 

“Xa eramos novios os dous cando nós marchamos. Foi triste a separación porque 
el marchou a Alemania e eu estaba en Venezuela. Regresamos para casarnos e eu 
fun para Francfurt porque o meu xa tiña o seu traballo alá e uns cartiños aforrados. 
Díxome: imos para Alemania porque eu empezar de cero en Venezuela é volver 
atrás”.

Os irmáns Vieitez Blanco representan ben a emigración galega a Venezuela pola súa 
procedencia do medio rural, polos traballos que desempregaron alá e pola propia 
orixe xeográfica, posto que Outes foi un dos concellos coruñeses que forneceu máis 
emigrantes a Venezuela, xunto cos de A Coruña, Oleiros, Sada, Santa Comba, Val do 
Dubra, Tordoia, Trazo, Ames, Negreira, Brión, Ortigueira e Ferrol (García Domínguez, 
1999: 78). En conxunto, os coruñeses foron o 29,47% dos galegos chegados a 
Venezuela durante os anos cincuenta e ata 1962, só superados polos pontevedreses, 
cun 36,63%, e por diante dos ourensáns, cun 26,5% (Campos Álvarez, 2009: 79). 
Ademais, o propio Manuel Vieitez foi un deses mozos de orixe rural que prosperou 
traballando arreo na construción, outros fixérono como xardineiros, conserxes, 
xastres, zapateiros, condutores de ómnibus ou taxis. Esa foi a realidade laboral 
de boa parte dos inmigrantes galegos no período inmediatamente posterior a súa 
chegada, ben reflectida, por certo, na narración da andaina migratoria de Blas Carou 
(Conde, 1995: 152) ou na do propio Manuel Rei Freire, un mozo de Rois que se 
estableceu en Noia con varios negocios cando retornou de Venezuela. Pola súa 
banda, Manuel Vieitez estableceuse por conta propia con dous camións de transporte 
ata que se converteu no xefe de persoal na Hermandad Gallega de Caracas.

Porén, os anos na emigración pasaban axiña, e xa convertidos en adultos 
vedraios tiveron que decidir se retornaban cos fillos mozos ou asumían que 
estes permanecerían no que era o seu país. As familias que experimentaron un 
considerable ascenso económico e social en Venezuela, alomenos en relación 
coa súa situación de partida, non fixeron ese salto atrás asociado a un posible 
retorno, polo menos ata os anos oitenta do século pasado. Algúns dos que 
volveron durante os anos sesenta reemigraron a Europa descubrindo o doado 
que resultaba visitar Galicia cos fillos durante as vacacións estivais e, sobre todo, 
as mellores posibilidades de formación e desenvolvemento profesional que xa 

(1) Este parágrafo e os seguintes que figuran sangrados son transcrición da gravación 
das lembranzas das irmás Mª do Carme e María Vieitez B., entrevistadas polo autor o 
20-III-2012.

ofrecían os nacentes estados de benestar social na Europa occidental daqueles 
anos. As lembranzas das irmás Vieitez Blanco son, de novo, moi lúcidas nese senso:

“De Alemania viñamos todos os anos de vacacións cos nenos no coche. Non era 
como estar en Venezuela. Chegábamos a Noia e aínda nos preguntaban cando 
chegábamos a España, porque para eles España era a Serra de Outes. […] 
Pensamos en volver con eles pracá pero non había futuro pros fillos. Tiñan que 
ir para Madrid, Barcelona ou Vascongadas, porque acá só había catro fábricas de 
madeira. Nós adaptámonos ben ás normas dalá. Despois o fillo casou cunha italiana 
e a filla cun alemán. Fixeron casa alá. Agora nós vamos pralá en marzo. Botamos 
tres meses e no verán vimos con eles. Despois volven eles nas navidades”.

A reinserción na sociedade de orixe foi máis complexa para venezonalos que volveron 
dende o caracazo e fuxindo das políticas chavistas nos anos noventa e seguintes. 
Atopáronse cunha sociedade moi distinta da que eles deixaran e contribuíran a 
mellorar coas súas remesas. As reflexións dun retornado de Venezuela establecido no 
Carballiño (Ourense) lembran a amargura do Blas Carou de Alfredo Conde e remiten, 
de novo, a esa tradición maldita de agardarmos que outros, neste caso os nosos 
emigrantes, antepoñan arranxar os problemas colectivos de Galicia aos seus propios 
proxectos de vida. Antonio Abellás preguntábase, ao remate daquela conversa: “Que 
queren os deiquí? Primeiro que te vaias polo mundo, para que lle deixes sitio porque 
traballo para todos non había. Despois que gañes moitos cartos e que os mandes […] 
Pero tu que morras alá e que non veñas disfrutalos acá!” E sentenciaba: “Eu non pido 
un altar para os que nos fomos, pero respecto si”. 
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Constantino Martínez coa súa muller e o fillo nun mural do Araguaney
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OPINIÓN

Sempre hai!!
Ben, era de esperar que nas reseñas deste pasado trimestre non 
haxa moito a que meterlle man no referente ás actuacións públicas 
ou similares no noso concello.
Debido á situación particular na que estamos inmersos debido á 
pandemia da covid-nineteen que nos trastocou todo o habido e por 
haber, deixándonos co pé cambiado e coa boca aberta... Algo para 
o que non estabamos preparados...
Durante este particular arresto domiciliario, por así chamalo, 
rompendo un pouco o xeo, a xente ás oito da tarde aplaudía dende 
as súas ventás, con acérrima puntualidade inglesa, dando así un 
xesto de solidariedade co persoal sanitario e forzas de seguridade 
do estado. Correcto!!
Polo demais neste número non tocariamos máis paus, pois a 
excepcionalidade da situación require un pouco de colaboración 
pacífica. Sempre hai quen aproveita a conxuntura para destacar 
nesa órbita de supremacía subvencionada (anos ha!..., pois o capital 
a fondo perdido aínda subsiste na actualidade...; debe ser unha 
marabilla durmir tendo ese tipo de colchóns... a fondo perdido!!...).
Tamén queremos destacar a dispoñibilidade do persoal do Concello, 
xa sexan os municipais repartindo mascarillas, ou a limpeza das 
entradas dos locais comerciais por parte do persoal autorizado por 
todos coñecido. Dende estas liñas parabéns polo bo traballo que 
están a facer. 
Coa mesma, hai que recoñecerlle o esforzo aos establecementos 
privados que aportaron dende os primeiros días a súa libre 
disposición á hora de enfrontarnos coa situación tan grave que 
tiñamos diante. Chapó!!
Por último, unha pequena reseña que nos chegou de forma singular 
á nosa redacción. Resulta que hai unha empresa de carne selecta 
Rubia Galega que acadou nin máis nin menos que o segundo posto 
a nivel mundial pola súa calidade do produto, con sede no concello 
de Outes, como así se identifica na etiqueta que comercializan, 
levando o nome do noso concello polo mundo adiante, pois están 
servindo aos mellores restaurantes de toda España ademais dos 
estranxeiros. Ata aquí todo ben!! Pois parece ser que non tiveron 
nin a mínima consideración dende o Concello, co alcalde á cabeza, 
nin unha felicitación verbal, nada de nada. E ata pediron se podían 
asfaltarlles unha pistiña no acceso ás instalacións e parece ser que 
a resposta foi entre unha calada e un non! Xa están pensando en 
pagala eles mesmos e tamén en retirar o nome de Outes da etiqueta 
que consta no envoltorio dos seus produtos, carne de boi selecto, 
entre outros. En fin... Aí queda!
Con todo o lembrado, non hai motivos para que non se sigan 
cumprindo as labouras de ter as beirarrúas limpas de silvas, así 
coma os solares en chan urbano que parecen montes deixados 
a bravo, sen dono... Hai que intentar manter o concello limpo... 
detalliños... Supoñemos que a medida que entremos no verán se 
vaian subsanando xunto con moitas pequenas cousas máis. Ir 
collendo o ritmo pouco a pouco, mais non esquecendo as normas 
fundamentais do momento, as distancias nas praias, pois xa se 
viron aglomeracións masivas  na praia de Broña que deixan moitas 
dúbidas ao respecto... Sempre para diante debería ser a máxima!!

Lusco e Fusco

ASÍ TAMPOUCO ...

Máis postes da corrente en estado lamentable.

FOTODENUNCIA ...

Eólicos non ou si?

NIN DE COÑA ...
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XUVENIL

Esta última entrega sobre vivir unha experiencia 
Erasmus terá como tema principal algúns consellos 
básicos para superar a súa fin. Dicir adeus sempre 
é duro, pero despedirse do que foi o teu fogar 
durante 9 meses e dunha familia e amigos que non 
sabes cando poderás volver ver ao seu completo, 
é complicado. Se participaches no programa 
Erasmus + este ano e a túa mobilidade se viu 
afectada polo COVID-19 tendo que volver antes 
de tempo e abruptamente ao teu país de orixe, 
quedando atrapado nunha corentena no país de 
acollida ou simplemente non podendo desfrutar 
ao 100% da experiencia, estes consellos poden 
axudarche especialmente.

Ninguén esperaba que unha pandemia mundial 
nos ía golpear deste xeito, pero mesmo se fuches 
de Erasmus e soubeches a data na que ía acabar 
con tempo para prepararte, é difícil non sentirse 
baleiro ou mesmo fóra de lugar ao volver á casa. 
Ás veces é necesario aceptar a tristeza ou ter 
uns días de baixón. Dáte un tempo para superalo 
e deléitate na morriña. Fai unha lista de cancións 
que che recorden a momentos específicos que 
viviches no estranxeiro, que descubriches alá 
ou que compuxeron a banda sonora de todo o 
vivido, mira unha e outra vez as fotos da galería 
e recorda os bos momentos. Un bo truco para 
ir volvendo de novo á normalidade é facer isto 
acompañado de amigos ou familiares. Amósalles 
os teus novos descubrimentos musicais e todas 
as fotos de lugares e persoas que foron especiais 
para ti durante eses 9 meses. Pouco a pouco irás 
superando todo o vivido, os sentimentos iranse 
repregando e seguirán nun recuncho da túa mente. 
Non desaparecerán nunca, pero sairán con menos 

intensidade a medida que poñas de novo os pés na 
terra e te acomodes á túa rutina anterior. A conexión 
que forxaches co país, coa xente, os costumes etc. 
seguirán aí. Se, de todas formas, queres asegurarte 
de que os recordas a miúdo e es, coma min, dos 
valentes, ou como diría a miña nai, inconscientes, 
podes facerte unha tatuaxe –só ou acompañado 
do grupo de amigos– que sempre che lembre e 
simbolice o que viviches, onde o viviches e con 
quen o viviches.

Outro truco para superalo o antes posible é 
seguir en contacto coas persoas que coñeciches, 
incorporalas á túa nova normalidade (parece que 
estes días todo soa a coronavirus). A día de hoxe e 
despois desta experiencia tan traumática, poderíase 
dicir que unha moi alta porcentaxe da nosa 
poboación manexa o procedemento necesario para 
levar a cabo unha vídeo-chamada. Fai todas as que 
necesites. Probablemente as primeiras semanas 
teñas a sensación de que falas máis a través da 
tecnoloxía que coas persoas que tes diante, pero 
é que eles están a vivir o mesmo ca ti e son os 
que mellor te comprenderán. Podedes compartir 
sensacións, anécdotas que vos van acontecendo, 
todos os trámites que sexa necesario levar a cabo 
coa vosa universidade para dar por rematado o 
programa de mobilidade e, como non, recordos.

Fai plans. Se ás veces xa nos custa ver aos amigos 
que viven na nosa contorna porque nunca se 
concreta exactamente que é o que se vai facer e 
ao final iso queda en nada, imaxina que pasará 
se deixas no aire quedadas con persoas ás que 
dificilmente vas atopar pola rúa, nun comercio, 
nunha cafetería ou nunha festa. As palabras lévaas 

o vento, polo que colle a axenda e comezade a 
reservar datas e destinos aos que viaxar todos 
xuntos. Se coñeciches a persoas do teu mesmo 
país vai ser moito máis doado, non deixes que os 
lazos creados se esvaezan e fai quedadas sobre o 
papel. Organiza reunións cos demais, no teu país 
para amosarlles todo o que ten que ofrecer, no 
país onde vos coñecestes, para lembrar recordos e 
crear outros novos, en novos lugares que poidades 
descubrir xuntos, etc. Aprovéita que vas ter guías na 
maioría de países europeos, mesmo ao outro lado 
do charco e por todo o mundo! Mesmo podedes 
planear vivir outra experiencia no estranxeiro noutro 
momento, quen sabe.

Volve á túa rutina habitual ou crea unha 
completamente nova. Descubre lugares que 
non te molestaches en visitar nunca porque non 
apreciabas o que tiñas na casa. Estando lonxe da 
patria un dáse conta de canto deberiamos valorala 
e que pouco o facemos. Escoitando falar sobre 
outras moitas partes do mundo un dáse conta 
destas cousas. Non sabemos o que temos! Apóiate 
moito na túa familia e amigos, deixa que eles 
sexan os que te guíen de volta á terra. Ademais, 
e como xa dixen, fainos parte a eles tamén do teu 
Erasmus, cóntalles as túas vivencias. Podes facer 
álbums con recordos, fotos e demais obxectos que 
gardaras. Eu, por exemplo, dende que souben que 
me ía de Erasmus tiven unha libretiña na que fun 
apuntando os preparativos, cousas aleatorias que 
se me ocorrían estando xa alá e na que lle pedín 
a algunhas persoas que escribisen unha nota de 
“despedida”. Móstralles algunhas destas cousas 
ás túas persoas máis achegadas. Outra boa idea 
é que lles cociñes algo típico do país que visitaches 
e que compartas receitas tradicionais que foras 
descubrindo. 

Pode que ao comezo esteas triste, teñas que 
chorar e só penses no marabilloso que foi o 
tempo que estiveches fóra, pero pensa que outras 
oportunidades aparecerán nun futuro e quizais as 
collas con máis ganas e menos reparos ao saber 
que esta outra foi tan ben. Verás de novo aos 
amigos que fixeches, pode que mesmo teñas a 
oportunidade de presentarllos aos daquí, visitarás 
de novo ese país que tanto te namorou e estarás 
ben. Lembrarás todas estas vivencias cun sorriso 
na cara. Isto foi só o comezo. 

Unha galega de Erasmus 
na Irlanda (e III) Alba Calo Blanco

Quizais un diario ou escribir non sexa o que mellor se adapte a ti;  
busca outras formas creativas ou manuais de deixar gardado todo o que pasaches. 
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O QUE NON FOI DE VIVO

O que ten camiñar só é que podes volver ser aquel cativo 
que mira todo con ollos novos sen que ninguén che 
alcume de tolo. Saio de Cedeira co día esforzándose por 
apartar as tebras, demasiado monte a leste como pra que 
pague a pena pararse a mirar o espectáculo. Logo quedan 
atrás os compañeiros do coche de liña, mulleres e vellos 
melancólicos e unha rapazallada leda que debeu pasar a 
noite de troula en Ferrol. Estes seguen coa maioría cara ó 
centro da vila, mentres os poucos que levan o meu camiño 
van dispersándose nas proximidades.

Cara ó norte, a paisaxe compártena a gandería heroica e 
os cultivos arbóreos de globulus, masas mestas de aspecto 
desagradable. Paro a almorzar a metade da pequena 
empanada que levo, á vista dunha valgada repartida en 
grandes prados dun verde vivo a pesar do avanzado do 
verán, rodeados dos inevitables eucaliptais. Xa cómpre 
matar o xexún. Veñen aí as subidas e quero chegar ó Bosque 
Petrificado que nomean algunhas guías, e desde onde xa se 
volve ver o mar, e Teixido, antes das once. Conto con toros 
enteiros do carbonífero, quizais ata con aneis de crecemento 
recoñecibles con centos de millóns de anos ó lombo. 

A pista segue cortando a media altura valgadas rodeadas de 
eucaliptos, pra acabar entrando nunha masa quilométrica de 
cultivo arbóreo.

Despois, o mundo vólvese antigo e eterno. A vexetación 
exótica vese substituída polos piñeiros que xa pintara 
Castelao con tanto sentimento. Piñeiros que protexen a 
herba que dá sustento ó gando, mestúranse con pegadas 
de peregrinos e das campañas institucionais. Aproveitando 
a posición de árbores vivas, os comuneiros construíron un 
cercado de táboas para marcar e separar o gando. O mesmo 
carpinteiro, de seu ou por encargo, tivo a idea de facer un 
banco corrido encostado a unha parte do cercado. Sobre 
o banco, alguén deixou unhas botas vellas, moi colocadas 
mais sen os cordóns. Quen sabe que historias gardan. 
Poderías pensar que, na fin do fin do mundo, sexan como 
as que queiman os peregrinos sen cerebro onda o faro de 
Fisterra, pero non parece. Os peregrinos á moda póñenlle 
lume sen retirar cordóns nin adornos. Tírolles unhas fotos 
coa cámara da comuñón da Sofía. Quedarán pra un relato 
futuro.

Nin tal Bosque Petrificado. O nome é unha licencia poética. 
As pedras, vellas como o mundo, e fermosas, e inspiradoras, 
nada teñen nin tiveron nunca que ver co biolóxico. A erosión 
de centos de millóns de anos si lles deu certo aspecto de 
cortiza arbórea. Pasaría horas mirándoas co mar ó fondo, 
pero non podo entreterme, que o tempo corre, e o bus de 
volta sae ás tres de Cariño.

Tiro fotos mentres zigzagueo monte abaixo por un camiño 
transitado habitualmente polos peregrinos. Testemúñano os 
bidóns plásticos esquecidos e as moreas de pedras enriba dos 
esteos indicadores. O mar e o ceo engurran o nariz ante a moda.

De súpeto, desaparecen as pegadas da Xunta, da Deputación 
e dos turistas. Podería estar, hai corenta anos e a douscentos 
quilómetros, nos vellos camiños de Castrelo, entre pasos e 
sentimentos iguais desde hai mil anos. A porta dun valado, 
toda de madeira rústica, tráeme lembranzas de décadas atrás.

Por fin, chego a Teixido, directamente na praza da igrexa. 
Entro con toda a reverencia dun ateo e todo o respecto dun 
amante da arte. Tanto o retablo principal do santo como o 
pequeno retablo da Paixón teñen columnas salomónicas 
adornadas con acios e follatos. Sobre a pía, unha nota aclara 
que é “Agua bendita. Sólo para santigüarse. ¡Gracias!”.

No exterior, hai libre acceso a unha cripta, un soto baleiro 
cunha gran cruz minimalista no medio e arredor da que 
arden cento e medio de velas iluminando outras tantas fotos 
dos que non poden marchar de ningures sen deixar pegada.

Marcho xa, cando me tenta a entrar na taberna dos Irmáns 
Bouza, o último local aberto saíndo da aldea, quizais unha 
lembranza do café do Florencio na miña infancia. O bar 
parece arrincado íntegro dos anos setenta e ten diante un 
pequeno expositor con lembranzas.

Aposto comigo mesmo que necesito un café, mais perdo 
en canto vexo que teñen licor caseiro e pido un dedal. A 
dona non entende que só quero unha proba e bota unha 
copa xenerosa. Dubido, mais lembrando que me espera un 
ascenso de cincocentos metros en tres ou catro quilómetros, 
dou un segundo sorbo despois do primeiro. Nisto que entra 
un home pola porta cun cartucho de churros. É dono tamén 
e insiste en que non son horas de tomar iso sen comer. Os 
churros están bos e acompañan media dose do licor, que é 
magnífico.

Co estómago cheo e quente, a ascensión desde Teixido faise 
fácil. A tal hora, empeza a chegar a masa de turistas. Nas 
curvas da subida, pasean tranquilamente unha egua e o seu 
poldro.

Cara ó norte e Vixía Herbeira, a dous quilómetros de Teixido, 
ó pé do desvío que leva a Teixidelo, está o monumento a 
Leslie Howard e os seus compañeiros mortos nun ataque de 
avións nazis en 1943. Leslie Howard fora Ashley en Foise 
co vento. Tres anos antes, en 1936, protagonizou O Bosque 
Petrificado.

Círculos.
Henrique Álvarez
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MISCELÁNEA

O ESMOLEIRO

Observo o vello esmoleiro. É un 
coñecido de toda a vida. Nunca 
pronuncia palabra ningunha, 
comunícase parcamente mediante 
xestos. Vai de porta a porta e os veciños 
danlle comida, diñeiro, roupa usada, 
tabaco... Senta no chanzo da entrada 
dunha vivenda e, lentamente, come 
o que lle boten, coma se fose un gato 
rueiro. Logo vaise deixando o prato no 
chan e en silencio.

O mendigo anda case sempre pola 
Alameda. Hai alí un banco que é o seu 
fogar. Ao seu carón sempre ten unha 
bolsa de farrapos e restos e un cartón de 
viño barato. 

Fíxome ben naquel velliño desastrado. 
A pel vella e sucia. A cara e a mirada, 

sucadas de engurras indiferentes. 

Hai tempo que renunciou a moitas 
cousas. Camiña polo parque sen fixarse 
nos anciáns nin nos nenos. Tampouco as 
flores ou os paxaros o atraen demasiado. 
Camiña en silencio coma se andase ao 
redor de todo, describindo círculos que 
o afastan máis e máis, sen remedio, sen 
alegría nin aflición, daquel mundo alleo 
que o rodea.

O esmoleiro bebe un grolo e, ao 
baixar o cartón do viño, mírame. 
Un estremecemento sacódeme 
bruscamente. Ao mesmo tempo 
comprendo a razón da angustia que 
empeza a invadirme, pois na súa ollada 
vexo a miña. 

Espertei angustiado.
Eloy Herbella
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O NENO DA RÚA

Aí estaba, aquel neno coa súa 
faciana manchada de terra, 
chorreando de suor.
Vestido con farrapos e cos seus pés 
descalzos, pedindo unha moeda.
A xente ignorábao e el, cos 
seus olliños brillantes e a súa 
faciana delgada sorría, estaba tan 
acostumado a sentir desprezo e 
a ser maltratado que xa non lle 
importaba.
Sentado nunha banqueta fixo unha 
pausa, e sacou dos seus petos un 
codelo de pan e con moito coidado 
desenvolveuno, e aproveitou 
de xeito oportuno unha lata que 
atopara, cuxo contido era zume de 
laranxa, que estaba por algo máis 
da metade. Comeu un pouco do 
codelo de pan e bebeu un grolo de 
zume. 
Cando calmou a fame, empacou 
coidadosamente o que lle sobrou e 
gardouno, ergueuse e continuou coa 
rutina de seguir pedindo esmola.
Só e sen ledicia ningunha, 
continuaba a súa ardua tarefa, nin 
sequera tiña tempo para preguntarse 
cales eran os seus delitos para ser 
condenado á pobreza.

Aquel día non lle foi tan mal, máis 
dalgunha alma boa deixoulle o 
suficiente para vivir ese día.
Canso camiñaba de volta á 
súa morada, un caseto feito de 
casqueiros de madeira, cuxas 
paredes interiores estaban cubertas 
de cartón; o mobiliario consistía 
dunha mesa de piñeiro e dunha 
cama estartelada, onde se podían 
ver os resortes ao descuberto, sobre 
ela descansaba unha muller anciá 
enferma.
—Como che foi hoxe, Antón?
—Moi ben, avoa –respondeu o 
neno, naquel cuarto tebroso.
E poñendo o peto enriba da mesa, 
sacou coidadosamente o cacho de 
pan que lle sobrara e, acompañado 
da lata de zume, que non quixera 
bebela toda, deullo a súa avoa.
O neno miraba con tenrura como a 
avoa con grande dificultade comía 
aquel delicioso manxar, o cacho de 
pan e o zume da lata.
Cada día, aquel neno províalle 
alimentación e coidados a súa 
avoa... sempre gardaba a metade 
das moedas nun caixón de madeira, 
que celosamente gardaba.

Alí estaba novamente o neno da rúa, 
nesta ocasión levaba zapatos, un 
pouco rotos, abofé, pero levábaos 
nos seus pés.
Xa non estendía a súa man para 
pedir unha moeda, desta vez levaba 
consigo unha caixa de madeira, 
dentro dela levaba anilina de cor 
castaña e negra, pasta para puír 
zapatos e unhas tiras de trapo para 
sacar brillo.

Manel Monteagudo

R
EL

AT
O



20 | TERRA DE OUTES 

FOTO ANTIGA

Neste número referímonos a unha 
portada da mesma vida, corpos 
coidados, exaltación do espírito 
entre tempos paralelos, anhelando 
a quentura da lareira nun futuro 
inverno... mollado, máis calado ca 
nunca.
Unha cultura guiada pola lembranza 
dos máis vellos, a cultura orixinal 
daquela xente de invernos duros, 
espirituais nun todo, fóra dos 
romanticismos convencionais e das 

intencións caladas, sendo meros 
instrumentos imperativos da propia 
vida, coas súas tolemias e valores 
que decanta a grandeza que 
encerran os corpos que sementan 
os campos do sentir imperativo da 
propia vida.
Tamén nos recorda os tempos da 
vida, unha tráxica dimensión, a 
tristura pola que pasamos todos 
nalgún momento, cos distintos 
ritmos e riquezas que a conforman, 

cos seus aspectos dubidosos, coas 
distintas formas que toma, e coas 
sensibilidades nosas formando así 
un conxunto único e cunha forza 
creadora como a súa riqueza e os 
seus ritmos do tempo, ritmos do 
mar, dos soños, das penas, dos 
choros e das aspiracións... dos 
amores e fracasos, case diriamos 
de todo nun tempo de historia 
humana...

Xastre

A Óptica da túa confianza!
Malecón de Cadarso, 3 (Xunto á ponte de San Lázaro) - Tlf. 981 82 42 60

N O I A



Nº51 | XULLO-SETEMBRO 2020 | 21

LECTURAS RECOMENDADAS

INVISIBLES 
Relatos do maltrato
Montse Fajardo
Edicións Matriarcas, 2017

Invisibles é un libro de 
relatos. Concretamente sete 
historias reais de mulleres que 
sufriron maltrato machista e 
que deciden facer pública a 
súa terrible experiencia para 
facernos ver a todos e todas o 
necesario de denunciar estes 
actos delitivos e que sexan, á 
fin, xulgados e castigados.

A través da lectura deste 
libro, asistimos a tremendas 

situacións de violencia, exercida en todas as súas variantes, 
na física, na verbal e na psicolóxica ou emocional. As 
historias que estas sete mulleres teñen a valentía de contar 
son moi duras, aterradoras. Os maltratadores utilizan o 
acoso, provocan o illamento e usan os fillos e fillas de xeito 
vingativo contra as vítimas. Son tamén moi relevantes e 
coincidentes as dificultades que as mulleres atopan para 
identificar o maltrato, as consecuencias da perversión do amor 
romántico, as neglixencias, as dificultades que atopan para 
interpoñer denuncia, a pouca operatividade da mesma onde, 
incomprensiblemente, o maltratador atopa certa empatía social.

No epílogo, escrito por Rosa Campos, psicóloga do CIM de 
Pontevedra, temos unha reflexión moi interesante. Pregúntanos 
a quen lle poriamos a etiqueta de “Invisibles” e acerta cando 
di que seguro que pensariamos nas mulleres, ou na súa 
descendencia, ou se cadra no propio maltrato. Acerta, si, pero o 
que realmente sucede é que os invisibles son os maltratadores. 
Son homes que están arredor de nós, forman parte da nosa 
vida cotiá e este libro vai tamén de sinalalos, de describilos, de 
velos entre nós; en definitiva, vai de visibilizalos.

Os sete relatos están deseñados de xeito que a autora, Montse 
Fajardo, pasa a un segundo plano. Ela expón os feitos contados 
polas vítimas de xeito ordenado sen aportar opinión ningunha, 
deixándoos “ao descuberto” e sen aditivos. Así afondamos na 
vida de cada unha delas e percibimos o máis emocional destas 
historias.

Invisibles xera un proceso “íntimo e persoal” entre quen le 
e o que está a ler. Estas historias provocan que os lectores e 
lectoras identifiquemos os sentimentos, os estados de ánimo e 
nos poñamos irremediablemente do lado da relatora, da vítima.

Eva, Mariluz, Tina, Ana, Irene, Marga, Begoña son as sete 
voces valentes que soportaron o espanto da violencia machista 
e que nola contan para axudar a vencela. Debémoslle, pois, 
moito agradecemento.

Lidia Vicente

LIBRE TE QUIERO
Jorge M. Reverte

Espasa Narrativa, 2019

Don Jorge: para saber hai que ler 
ou ver

O andazo da COVID-19 que puxo a proba 
os alicerces económicos e organizativos da 
nosa sociedade no desigualitario mundo 
globalizado que esgota os recursos do 
planeta Terra fíxonos acougar e deunos 
tempo para lecturas pendentes. Eu botei 
man da novela Libre te quiero de Jorge 
M. Reverte, que levaba máis dun ano 
agardando quenda. Atraérame, cando a 

merquei, porque se baseaba, seica, na andaina vital de peripecia de Manuel 
Otero Martínez, o veciño do Freixo que perdeu a vida no desembarco dos 
aliados en Normandía. 

Certamente, o libro cumpre as expectativas que xera a reseña da contracapa 
pois o autor ten demostrado os seus coñecementos da realidade política, 
económica e mesmo social da España dos anos trinta en obras anteriores como 
a magnífica Tiempo de héroes, na que biografía ao comandante Modesto. De 
feito, coidamos que os capítulos 40 a 45 e o 48 desta novela son os mellores 
porque transportan ao lector ata a heroica defensa de Madrid por milicianos e 
brigadistas internacionais que apoiaron ao exército popular leal á República.

Cataluña e, sobre todo, Asturias e Madrid sérvenlle ao autor para deseñar o 
marco dunha trama clásica, no senso de personaxes esteotipados e planos, coa 
única excepción, quizais, do sicario catalán e da súa espelida dona. Porque 
caciques habíaos e moitos, na Galicia dos anos vinte e trinta, mais non resulta 
crible que un tipo tan burdo e zafio como o seu don Manuel [Martínez] 
chegase a ser o omnipotente prócer de Galicia e mesmo planificase a rebelión 
militar con Emilio Mola… Pedro Barrié ou Juan March terían moito que 
dicirlle ao respecto ao noso don Jorge. 

Con todo, o maior problema desta novela xorde cando o autor perpetra 
descricións da sociedade galega daquela altura ou da “comarca de Outes” 
(páx. 338) aínda que afirme nos agradecementos que “todos los lugares que 
aparecen en el libro los conozco” e que Ignacio D´Olhaberriague (a persoa 
que se ocupou da documentación) “ha tenido que buscar a fondo en mil sitios 
para que lo que sucede en esta novela sea de verdad” (páx. 343). Non acadan 
este obxectivo no que atinxe á recreación verosímil da sociedade galega (e 
outense), que era moito máis complexa, dinámica e, sobre todo, interesante, 
do que os simples esbozos deitados nesta novela farán supor á inmensa 
maioría dos seus lectores.

Quizais fose cousa de remitir a Jorge M. Reverte cadanseu exemplar do 
Outear. Memorias de Outes e dos 100 anos de Historia de Outes de Xan 
García Suárez, xunto con algúns exemplares da nosa revistiña. Mesmo 
poderiamos convidalo a que nos honrase coa súa presenza na xa tradicional 
homenaxe ás vítimas do fascismo na contorna diante do monólito que tamén 
garda lembranza do outense Manuel Otero Martínez. E animalo a que fixese 
unha precuela centrada nos pais e nese tío abandonado ao lado escuro da 
forza… Claro que haberá que xuntarlle un exemplar d’O porco de pé para 
que non veña descubrirnos mediterráneos moi trillados entre nós.

En calquera caso, como galegos bos e xenerosos, deberiamos pórnos ao seu 
dispor para guialo en lecturas ou viaxes que lle descubran de verdade aquela 
Galicia arrasada pola represión militar e fascista desatada no verán de 1936. 
Vista dende a nosa terra, a parte final da novela resulta atropelada e o sacrificio 
de Yolanda e Carme máis excesivo que heroico porque a realidade dos crimes 
de xénero perpetrados polos asasinos de azul e os seus banais cómplices e 
guías forneceu exemplos aínda máis tráxicos, como teñen demostrado as 
coñecidas obras de Aurora Marco ou Montse Fajardo.

Saúl Bustelo
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─ A Lira, papá? E onde está Lira?
─ Alén de Muros
─ Alén de Muroos???
Hai 50 anos, para un neno da terra de Outes de 5 anos, 
o mundo remataba en Muros. Así que, cando seu pai lle
dixo que esa tarde de domingo de verán ámbolos dous 
irían ó fútbol ver un partido do Outes máis alá de Muros, 
aquel neno xa intuíu que ía ser unha tarde realmente 
máxica.
─ Lira, Lira... a min ese nome lémbrame o Brasil.
─ Pois si; se o miras ben, ten as mesmas letras, malia 
que mudadas de sitio.
─ Pois entón vai ser difícil gañármoslles. Verdade, 
papá?
─ Verdade. O Brasil é o campión do mundo, mais o Lira 
é o campión da ría de Muros.
Hai 50 anos, ir de Outes a Lira nun 600 era unha viaxe 
dunha hora. Ós 5 anos, unha viaxe máxica, máis aínda 
despois de pasaren Muros e se adentraren en territorio 
inexplorado.
─ Xa chegamos, papá? Cantos coches aparcados! 
Moitos son coma o noso, pequenos e brancos. Así a 
todo, algúns son moi grandes, mira!
─ Si. É que vén moita xente porque este partido é moi 
importante. Se o Outes gañar, seguirá de líder da ría 
de Muros. Xa sabes que o outro día o Outes gañou por 
7 a 0 ó Tambre no campo do Bosque, por iso agora é 
o líder. E xa che temos explicado que a cor do noso
coche non é branca, senón gris; pequeno é, si, iso é 
obvio. E os que dis que son tan grandes son ómnibus. 
Anda, vamos xa!
─ Pero papá… non dicías que iamos ó fútbol? Isto é 
unha praia, co mar e todo! Eu quero ir ó fútbol ve-lo 
líder!
─ Este é o campo de fútbol! O Lira xoga os partidos na 
praia. Non ve-las portarías? E toda a xente ó redor do 
campo… en fin, do areal. Aquí chámano o Catecismo.
─ Pois o porteiro desa portaría máis perto do mar po-
derá aproveitar para se bañar cando a pelota pola outra 
andar.

─ Paréce-lo poeta Añón, 
ha, ha! Mira, aí están os 
equipos!
─ Siii! O Outes de encarna-
do, coma sempre. Outes! 
Outes!
Hai 50 anos, ós 5 anos, ve-
los futbolistas coas cores do 
mundo, non só as brancas 
e negras da televisión, era 
algo fantástico. E se por 
riba se xuntaban coa bran-
ca area e o mar azul dunha 
tarde de verán, o panorama 
multicolor era, realmente, 
máxico.
─ Coma sempre que ti 

lembres. No entanto, non sempre foi así. Estes unifor-
mes, coa camiseta vermella tirando a gra e o pantalón 
branco, pagounos José de Blas, Blanco, e colléronos 
Antonio do Cociñeiro e Edelmiro en Berdiales, un co-
mercio de Santiago que é ó lado do bar Azul do seu 
amigo Moncho Boullón.
─ Entendo. Camisetas encarnadas con cartos brancos 
nun comercio verde xunta un bar azul. É fácil.
─ Mais nalgún partido o equipo foi coas raias verme-
llas e brancas duns uniformes comprados en Noia. E 
o antigo Outes, que xogaba no Cotro moito antes de ti
naceres, e aínda antes nas Cunchiñas, tiña a camiseta 
ás raias brancas e negras.
─ E logo saía na tele? Mira, mira, papá! Ese que vai 
co asubío debe de se-lo árbitro, non si? Arbitrucho! Ar-
bitrucho! Mais… mira iso! Fixémola boa! Agora si que 
se acabou!
─ Se aínda está a comezar! Que pasa ho?
─ Non o ves? Eses outros de marelo son os do Lira, 
non? Claro, con ese nome teñen que ir de marelo. Todo 
o mundo sabe que os de marelo sempre gañan! Xa o
din tódolos meus amigos, mesmo os máis grandes que 
xa van hai tempo á escola. O Brasil vai de marelo, inda 
que na tele sexa branco, e sempre gaña. Mere tamén 
vai de marelo e é o líder do Ture, dixéchesmo ti. E aquí, 
Lira ten case que as mesmas letras ca Brasil, e case as 
mesmas ca líder tamén, e vai de marelo. Xa me parecía 
a min que este partido non o podiamos gañar.
─ Certo que o que gaña o Tour vai sempre de marelo. E 
na Vuelta tamén. Porén, o Lira xogou na Serra non hai 
moito un partido amigábel no campo do Bosque, e non 
gañou. Ti non foras.
─ E o Lira ía de marelo daquela? Non o creo. Mira, 
mira! Xa arrancou o partido! Miraaa! A pelota é das me-
llores, das bonitas que teñen cadrados pintados! Está 
claro que aquí son moi bos ho!
Hai 50 anos, para un neno de 5 anos os cadrados po-
dían sen dúbida ter 5 lados. Hai 50 anos e agora.
─ Si. É un balón de regulamento dos modernos. E de 

cores, para que se vexa ben na praia.
─ Aí vai Cartagena co balón de furamento, e agora Ma-
nolito. Non vexo Nolete, papá.
─ Hoxe non xoga. Creo que está enfermo… Coidado 
aí!
«« Goool! »»
─ Berraron gol! Quen marcou, papá?
─ Marcou o Lira. Non comezamos ben.
─ Claro, os de marelo. Non o vin ben… e canto tardan 
estes futbolistas en face-la repetizón!
─ Repetición. As repetizóns témolas que chamar repe-
ticións, como din na televisión española.
─ Si, na televisón.
─ Pois paréceme a min que aquí non vai haber repe-
ticións.
─ Vaia ho! Igual ca no campo do Bosque.
─ Paréceme que o gol foi de Lado Insua, de quen din 
que é unha máquina na area porque de neno xogaba 
na praia de Sardiñeiro.
─ Pois ese que chaman Parrulo tamén debe de ser ou-
tra máquina aquí, ó lado da agua, eh, papá, eh?
«« Goool! »»
─ Agora si que o vin. Outra vez o Brasil, digo o Lira. 
2 a 0, non si, papá? A xente de aquí foi moi lista por 
escolle-lo marelo. No Outes non podían pensalo antes 
ho? Claro que o marelo cadra co nome do Lira e non co 
do Outes, non si, papá?
─ Si… non. En fin, o caso é que non lembro case que 
en ningún partido o Outes estar a perder así dende que 
reorganizámo-lo equipo o ano pasado. E sobre o que 
a ti máis che leva a vida, o uniforme do Lira, polo que 
aquí din, antes era encarnado e negro, ás raias. Este 
marelo é o do Las Palmas, que un navegante trouxo 
das Canarias.
─ Aaaah! Pois probe Las Palmas! Se agora ten que 
xogar coa cor suplente, pode perder moitos partidos. 
─ A verdade é que o Lira é moi bo. E na area é moi 
difícil xogar e eles están máis afeitos. Pero mira, mira! 
Xuta xa, Pepiño, xuta! Goool! Gol do Outes!
─ Goool! Goool! Xa estamos afeitos á area! Quen mar-
cou chámase Pepe tamén, papá?
─ Si, Pepe de Gosende, malia que agora o chaman 
Rivelino porque gosta das filigranas, coma o brasileiro. 
Está emocionante o partido!
«« Vamos Lira! Moi ben, Jorge! Pepe, a Juan que está 
só! Aí, Carlos, a Ramiro! Rápido, pásalla a Manín! Moi 
boa! Dálle, Manín! »»
─ Por que animan aquí tanto ese Manín, papá?
─ Porque é moi bo. Tamén xoga co Carnota federado 
e hoxe tiña un partido na Copa da Costa, mais escolleu 
xogar este co Lira contra nós.
─ Claro, eu tamén escollería xogar de marelo e non 
fedellado. E non están as mozas, papá?
─ Que mozas?
─ As mozas que animan sempre o Outes! Alabí, ala-
bá…

Fútbol de cores 
nas praias de alén Xosé Carlos Gz Anhón

Equipo do Lira campión da II Copa da Ría de Muros, en 1969
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─ Ah! As que se poñen xunto ás escolas no campo do 
Bosque.
─ Si, en fronte do marcador. Ás veces animan o outro 
equipo e despois din “y se lo han creído materile”. É 
moi divertido! A propósito, 2-1 é un resultado moi bo-
nito. Cando nun partido están 2-1 tiñan que parar para 
vérmo-lo marcador así máis tempo.
─ Pois mira, fixéronche caso. Xa estamos no descan-
so. Non está tan mal o resultado, 2 a 1. Imos ver se 
conseguimos algo de beber entre tantísima xente; e si, 
si, mira-la rifa tamén ho!
─ Que, Lamela? Ti tamén viñeches? Como o ves? Hai 
que recoñecer que estes do Lira que chaman  Millona-
rios teñen un equipón millonario en calidade, coa súa 
lexión de fisterráns traídos polo panadeiro e o botica-
rio. E sobre todo ese Manín é un gran futbolista, eh? 
E tamén o seu porteiro, o que chaman Rateiro. Ó fi-
nal mandou un balón a córner cando xa cantabámo-lo 
empate. Podiámolo fichar, non?, ha, ha. Malia que o 
noso Brión tampouco non é mao, claro. E aínda ben 
para nós que hoxe non están cabriolando aquí outros 
como Miculita ou Castiñeira, que serán uns fenómenos. 
De tódolos xeitos, non fago caso de perdermos nunca, 
así que penso que aínda imos remontar no segundo 
tempo, non cres? Seica trouxéche-lo rapaz para ver 
gaña-lo Outes?
─ Trouxen, mais el non está moi convencido diso. 
─ E logo, rapaz? Non entendes de fútbol ho? Non ves 
que no Outes temos un equipazo? Brión, Monxo, Car-
tagena, Andrés, José Francisco, Carracho, Manolito, 
Edelmiro, Segundo; Rivelino, quen marcou o gol; Juan 
Domingo, quen é irmán de Nolete; os de Galdrán cando 
xogan…
─ Si tal! Si que entendo! Ben sei que os de marelo sem-

pre gañan! É que non foi á escola ou que?
─ Como?
─ Non fagas caso. Cousas de nenos. Vamos, que xa 
comezou a segunda parte e non é doado coller sitio con 
tanta xente.
─ Non oes, papá? Unha pergunta. Ese Manín que 
animan moito, de non xogar de marelo, sería grande, 
como dixo o señor aquel? Verdade que non?
─ Si, sería un gran xogador igual. Co Carnota vai de 
branco e azul.
─ Non oes, papá? Outra pergunta. Un equipón é máis 
ca un equipazo? Verdade que si?

─ Xa veremos! Esperemos que non. Mira! Agora non 
está Brión de porteiro!
─ Xa fichamos Rateiro para manda-lo balón ó corno? 
Pois non facía falta! Podía eu se-lo porteiro, coma can-
do xogamos diante da casa ou na Feira do Ghando. 
Inda que aí o mellor porteiro dos rapaces máis grandes 
é Lelé da Mouricia e…
─ Para, para! O que pasa é que o Outes fixo un troco e 
o que está agora na portaría é José Antonio, quen é moi
bo tamén. Como estudaba en Santiago, foi campión es-
colar co colexio La Salle e xoga tamén no Compostela 
xuvenil. Alí chámano Suárez. E por aquí xoga ademais 
nalgún equipo de Noia, e co Cando na Liga do Tambre.
─ E lembra sempre con quen xoga e como se chama? 
Mira! Na portaría deles non hai ninguén!
─ Si, Rateiro foi desbordado e imos marcar! Goo…! 
Noon! Salvouno o defensa do Lira cando o balón xa 
entraba! Mágoa!
─ Mágoa! Oh! Por que deixaron de xogar agora, papá? 
Se van beber, o Outes pode aproveitar para marcar un 
gol!
─ Semella que estaba alguén mancado, mais xa volven 
xogar. Coidado coa falta!
«« Uiiii! »»
─ Fóra por pouco! Foi un gran remate de cabeza de 
Manín. Coidado outra vez!
«« Goool! »»
─ Outro gol dos marelos, desta vez a José Antonio! Se 
cadra Suárez parábao, eh, papá, eh?
─ En fin, xa fixera varias boas paradas. Agora perde-
mos 3 a 1. Parece que vas ter razón, si.
─ Xa. Aquel señor non fora a escola, verdade, papá?
─ Non é iso ho! Vas ter razón en que non imos gañar 
este partido. Aínda que… Uiii! Viches?

─ Sii! O balón moderno pe-
gou no poste! Uiii!
─ Iso mesmo. Un tiro noso 
ó traveseiro! Está visto que 
non é o día do Outes. Falta 
pouco para acabar e está 
a chover, así que é mellor 
írmonos xa antes de toda 
a xente saír amoreada. Ala, 
entra no coche!
«« Ides acabar no mar o 
asubío e mais ti!!!! »»
─ Por que berran agora no 
partido, papá?
─ Vou ver. Ti agarda aquí… 
«« Gool! »»
─ Xa vin! Houbo gol do Ou-
tes! O árbitro asubiara un 
penalti e Rivelino tirouno e 

marcou!
─ Tiraría o penalti cunha filigrana, claro. Así que 3-2, 
non si, papá?
─ Si, 3 a 2 para o Lira. Un bo partido, a pesar de per-
dermos. Aínda falta moita liga, mais quen fica agora ben 
para a gañar é o Esteiro. E xa che digo que o Esteiro 
tamén xoga nunha praia, no Artón, e que, malia te-las 
cores azul e gra coma o Barcelona… pode que o seu 
porteiro vista ás veces de marelo, he, he!
─ Só ás veces o porteiro? O Lira ten moita vantaxe nis-
to! O campión será o Lira ho!… de non lle quitar ningún 
navegante as camisetas…

─ Por que me chísca-lo ollo? E por que non arranca 
o coche agora? Claro! Non ves que este coche non é
o noso?
─ A min xa me parecía raro, papá, mais como ti sempre 
sabes como é o noso coche e viñeches a este, pois 
eu tamén.
─ Hai tantos 600 aquí… Anda, vamos para o noso. 
─ Gris e pequeno, iso é ovo.
Hai 50 anos parece obvio que as cousas eran máis 
sinxelas e as persoas, moitas veces, non se preocupa-
ban de fecha-los coches, pequenos ou grandes, para 
protexeren radios que aínda non tiñan.
─ Lira 3, Outes 2! Un bo partido, eh papá? Perdermos 
por 3 a 2 na praia contra un equipón de marelo coa pe-
lota de cadrados está moi ben, non si?
─ Está. Nunha hora xa estaremos na casa e poderás 
contalo todo. Non oes? Non te poñas a durmir no co-
che! Que logo contarás soños. Non oes ho?
Dende hai 50 anos, aquel neno de 5 anos iría vendo 
como o Outes entraba uns anos despois, xa federado, 
na Liga da Costa, malia que entón xa non de encarnado 
senón do branco e negro histórico, coma os equipos 
da televisión, e coa fichaxe de Rateiro como porteiro; 
a mesma liga na cal tamén entraría máis tarde un Lira 
que xa non xogaba na praia nin ía de marelo, por moito 
que esa cor lle cadrase; a mesma liga na cal encan-
dearían fenómenos, estrelas rutilantes que algunha vez 
foran marelas. E o neno, xa non de 5 anos, seguiría nas 
tardes de domingo vendo partidos no campo do Bos-
que e viaxando pola Galiza co seu pai no 600, ou no 
ómnibus de Ghalteiros, alén de Muros e mesmo alén de 
Lira. Vería como o Outes sería líder sen ter que vestir 
de marelo e como chegaría a ser campión da Costa, 
como xogaría na herba do Carballiño e ata na herba de 
Riazor e como tería un novo campo na verde herba do 
Cunchido; e ata vería moito despois xoga-lo auténtico, 
con tódalas letras ordenadas, equipo amarelo do Brasil. 
Mais, por moitos anos que pasasen, nunca esquecería, 
coma un soño máxico, aquela tarde dun domingo de 
verán en que un Outes encarnado xogara un partido de 
fútbol cun balón pintado de cadrados que eran pentágo-
nos contra un invencíbel equipo marelo na branca area 
dunha praia de Lira.
─ Que xa chegamos á casa! Non oes?
No domingo 16 de agosto de 1970, ás 5 da tarde, no 
areal de Portocubelo de Lira, o Lira C.F., campión do 
torneo do ano anterior, e o C. F. Outes, debutante e lí-
der trala primeira xornada, xogaron un partido de fútbol 
correspondente á segunda xornada da Liga da Ría de 
Muros. O partido rematou co resultado de 3 a 2 a prol 
do Lira, equipo que finalmente gañaría tamén esa liga e 
que vestía de marelo. De xeito veloz, os periódicos da 
época deron fe da enorme expectación e da excelencia 
do partido, co andar do tempo borrado da memoria de 
tódalas persoas (todas? todas non!) que alá estiveran. 
Con todo, sería recollido cinco décadas despois no libro 
Crónica da ría de Muros de fútbol 1968-1971, do grupo 
DOMANIJUDIANJO, o cal serviría para que certo rapaz 
daquela comprobase agora que algún vello soño fora 
ben real.
Unha tarde real de sol e choiva de verán. Unha bóla 
de cores voando hai 50 anos nunha praia que tocaba o 
océano, fronte á fin da Terra e baixo o Olimpo celta. Un 
fútbol de cores nunha tarde máxica de domingo, alén 
de todo.

Equipo do Outes vestido aquí coma a selección española, no campo do Bosque



OS PAPEIS DE AÑÓN

Xusto un día despois de entregarmos o último artigo desta serie ás fauces 
da imprenta viñemos saber do contaxio de Boris Johnson, entrando así a ser 
personaxe da súa propia traxedia. No entanto, optamos por non actualizar 
daquela o dato cando revisamos as galeradas, por non contravir os designios 
dos deuses. Felizmente, atendido nas máis duras horas na UCI por un par 
de metecos (oh, providencia!), o  do cabelo dourado venceu a enfermidade, 
forxando así un novo chanzo indelébel na súa lenda áurea.
O que si hai que corrixir é a cifra de vítimas mortais da pandemia, xa daquela 
escandalosas mais hoxe (no intre de redacción destas liñas) desoladoras, por 
máis que o simple costume de sermos humanos e a narcolepsia teledirixida 
nos leven a ver como normal, dentro da “nova normalidade”, que España conte 
con 28.330 mortos (dos cales 619 corresponden a Galiza), con test positivo, 
por Covid-19, a enfermidade que percorre o mundo ao lombo do funesto virus.
Tan cosmopolita coma Boris Jonhson ou coma o novo (?) coronavirus era 
o noso Añón. Coñeceu el as incipientes cidades galegas e viviu nas máis 
importantes urbes ibéricas daquela: Lisboa, Sevilla, Madrid. Se facemos caso 
dos biógrafos, que atopan a fonte nalgún poema do autor, visitou ademais os 
lugares máis eminentes de Francia e Italia (e mesmo hai quen inclúe Inglaterra, 
ínclita patria de Boris Johnson, noutrora paraíso dos amantes da liberdade). 
Como sabemos, a primeira cidade importante que pisou foi Lisboa, onde puido 
vivir entre 1846 e 1850. Alá estaba xa asentado o seu curmán Diego Campos 
Añón, propietario dunha loja de livros e estampas no nº 20 da Rua Nova do 
Carmo. Debeu ser naquela cidade onde coñeceu (e por fin imos presentar 
o protagonista desta serie de artigos) o suposto e enigmático lord ao que 
acompañará nunha longa viaxe por Europa (de 1850 a 1853), nalgúns dos 
típicos destinos habituais das xiras que os viaxeiros románticos emprendían no 
século XIX para coñeceren outras terras do vello continente.
Coidamos que a primeira referencia a este individuo tragado polo misterio do 
tempo é a que consigna Manuel Murguía na nota necrolóxica dedicada ao noso 
poeta, publicada o 15 de xuño de 1878, dous meses despois do deceso: “(...) 
despues de una corta estancia en el vecino reino, pasó á Italia en calidad de 
secretario particular con un lord inglés que deseaba visitar la península italiana 
y el reino de Francia”. 
Máis explícito, pois ofrece unha identidade, once anos despois, é Victorino 
Novo y García; no prólogo ás Poesías de Añón (1889), escribe: “(...) acompañó 
en calidad de secretario a un lord inglés, Mr. Shawfordt, con el cual recorrió gran 
parte de Francia, casi toda Italia, yendo luego a Andalucía, donde permaneció 
tres años (...)”. Nótese que o destino final, Andalucía, tal como se presenta 
na redacción podería quedar suxerido como termo tamén da viaxe de Mr. 
Shawfordt (e non só de Añón, de quen si sabemos con certeza que residiu 
uns tres anos en Sevilla), ou polo menos así o debeu entender Uxío Carré 
Aldao, quen vén repetir o mesmo noutro prólogo, na edición das Poesías de 
1920: “Como segredario do lord ingrés Mr. Shawfordt visitóu Francia, Italia e 
Andalucía, residindo n-esta rexión española (...)”.
Novo y García e mais Murguía foron amigos de Añón. Estamos pois antes 
fontes primarias e moi valiosas para a súa biografía. O curioso é que outro 
contemporáneo, neste caso sevillano, o periodista Joaquín Ardila, ao facer, 
tamén em 1889, a evocación do poeta di: “Por la época que lo conocí volvía 
de una larga permanencia en Portugal (...)”. É dicir, nada parece saber este, 
que o tratou en Sevilla, de ningunha xira europea con ningún lord inglés. Isto 
aínda crea máis incertezas sobre o episodio. Mais seguiremos supoñendo a 
existencia do enigmático viaxeiro.
Coido que é Xosé María Álvarez Blázquez quen, en 1960, lle saca o “-t” final 
ao apelido do inglés errante: grazas á facilidade para os idiomas, Añón “obtiene 

un empleo como secretario del hacendado turista Lord Shawford, con quien 
viaja durante estos años por Francia e Italia, (...)”. Ricardo Carvalho Calero, o 
homenaxeado este ano co Día das Letras Galegas, segue a Álvarez Blázquez, 
pois mantén a mesma grafía para o apelido e tampouco inclúe Andalucía como 
parte da xira europea do lord. En 1951, outro historiador da nosa literatura, B. 
Varela Jácome volve deixar Andalucía como parte separada do periplo, mais 
nótase a filiación con Novo y García en que si mantén o “-t” ao referirse ao “lord 
inglés mister Shawfordt”. 
E destes autores toma os seus datos Fernando Bel Ortega, quen conclúe que 
Añón chegou a Lisboa en 1846 e saíu “cara Francia e Italia ó redor de 1850 ou 
quizais antes, e ben poidera ser que acompañara como secretario ó tal Lord 
Shawford ou Shawfordt, do que non atopei datos de se existiu, e quen foi”. 
Álvarez Blázquez suxire que Añón foi introducido polo curmán Diego Campos 
“en el mundillo lisboeta de las letras”, e sitúao, como fan outros biógrafos, como 
redactor da Revista Peninsular, “publicación bilingüe simpatizante con la idea 
del federalismo ibérico”. O certo é que nos consta que nesta revista publicou 
o poema en castelán “A Lisboa”, escrito en Madrid o 19 de febreiro de 1857, 
bastante despois desta primeira época da que estamos a falar (e, sen termos 
máis datos, non se debe confundir “redactor” con “colaborador”, mais isto non 
vén ao caso agora). Provendo tamén o sustento do poeta, aventura Álvarez 
Blázquez que Diego Campos puidese asociar o parente ao seu negocio de 
libros e gravados ou propiciarlle, aproveitando que estaría Campos ben 
relacionado nos medios intelectuais, “algún empleo docente”. E, profundando 
nesta tese, aínda sostén o biógrafo: “No hemos de excluir la posibilidad de su 
dedicación, ya entonces, a la enseñanza de idiomas”. O certo é que, uns anos 
despois, cando xa estea instalado en Sevilla, antes de ir para Madrid, entre os 
anuncios na prensa hispalense atopamos algún no que se oferta, por exemplo, 
“un nuevo curso de francés por el sistema Ollendorff, dirigido por el señor Añón, 
ex-profesor del liceo parisiense en Lisboa”, o cal viría corroborar esa ocupación 
docente en terras lusitanas. Neste contexto intelectual puido darse o encontro 
co lord inglés, quen se fixaría por forza nas útiles cualidades dun culto políglota, 
o compañeiro ideal para emprender unha longa viaxe por terras afastadas.

Lord Byron co seu servente, e amante, Robert Rushton, por George Sanders

Añón, secretario dun lord inglés (IV)
Ramón Blanco




