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AS NOSAS NOVAS

Editorial:
Tarancón ó paredón

Hai constancia fotográfica abondosa, tomada durante a Guerra Civil
e con posterioridade, na que poden verse cardeais, bispos e cregos
compartindo o saúdo franquista con xenerais e demais uniformados
capitostes fascistas ás portas das igrexas e seos. Eran tempos nos que
Franco, “caudillo de España pola graza de Deus” entraba “bajo palio” nos
templos mentres sonaba con solemnidade o “Tedeum laudamus”. Eran os
tempos do “nacionalcatolicismo”, denominación coa que se coñece un dos
sinais de identidade da ideoloxía franquista e a súa manifestación máis
visible: a hexemonía exercida pola igrexa católica en tódolos ámbitos
da vida.
Anos despois, xa cun franquismo agonizando, agromaba das gorxas
máis retrógadas aquela enrabietada expresión: “Tarancón ó paredón”.
Vicente Enrique e Tarancón, famoso polas súas agarradas con Franco,
coñecido pola súa negativa a presidir unha solemne celebración
relixiosa á morte do ditador con tódolos bispos (que rematou oficiando
Marcelo González), arcebispo de Toledo, e recoñecido posteriormente
polo seu protagonismo conciliador durante a transición, era presidente
da Conferencia Arcebispal nos tempos das derradeiras penas de morte,
executadas o 27 de setembro de 1975 polo franquismo. Igualmente no
ano 1975, con ocasión do “Caso Añoveros”, ó que o réxime ditatorial
detivo para mandalo ó exilio polo “gravísimo delito” de publicar
unha pastoral discrepante con aquela tiranía, Tarancón fixo chorar
ó decrépito tirano (morreu meses despois) ó comunicarlle que sería
excomungado da igrexa católica de consumar esa iniciativa.
A “Transición” foi un período da historia do Estado que non se
zafou de episodios dramáticos, pero que supuxo todo un proceso de
reconversión dun réxime ditatorial en un Estado social e democrático
de dereito iniciado so o reinado de Xoán Carlos I, no que Vicente
Enrique e Tarancón desempeñou unha función, un moi especial rol
protagonista, antes e despois da morte de Franco (20-XI-1975).
Adóitase situa-lo seu inicio na data de defunción do ditador, mais
tanto partidos políticos coma forzas sociais diversas e incluso xentes
provintes do mesmo réxime viñan ocupándose da demolición das
estruturas do Estado nadas no ano 1936. A Carlos Arias Navarro
sucedeuno na Presidencia do Goberno Adolfo Suárez González, quen
consensuou coas formacións políticas e demais organizacións sociais,
entre elas a Conferencia Episcopal, a elaboración da oitava Lei para
a Reforma Política, sometida a referendo o 15-XII-1976, que supuxo
de facto o derrubamento das estruturas do sistema político franquista,
abríndose un período constituínte que rematou coa aprobación
da actual Constitución o 6 de decembro de 1978 e a súa posterior
promulgación.
No terreo político-relixioso, a diferenza de Guerra Campos,
Tarancón soubo face-lo enterramento da ditadura. Guerra Campos,
natural de Ames, representaba todo o contrario de Tarancón, era o bispo
favorito de Blas Piñar e dos máis ultra reaccionarios e nostálxicos. A
Constitución de 1978 “supostamente laica” veu substituí-las Leis
Fundamentais e a dos Principios do Movemento Nacional da ditadura.
“A Igrexa non presta nin serve patrocinio a ningunha ideoloxía política e se
alguén a utiliza estará usurpándoa”. Frase de Tarancón trala coroación do
ex-rei, Xoán Carlos.
Cumpríndose este setembro o 40º aniversario dos cinco derradeiros
fusilamentos do franquismo, entre eles dous galegos, cómpre lembralo testemuño de Xosé Humberto Baena (24 anos). Sabía que aquel 27
de setembro de 1975 o ían matar. “Papá, mamá: execútanme mañá á mañá.
Pensade que a vida segue, lembro a túa última visita, papá. Dixéchesme que fora
valente, como un bo galego”. Fernando, o seu pai soubo que foi valente
porque: “Mañá cando me fusilen pedirei que non me tapen os ollos para ve-la
morte de fronte”. Xosé Luís Sánchez Bravo (22 anos), o outro galego,
pasou a súa derradeira noite na compaña da súa nai, a súa cónxuxe,
Silvia, empreñada de tres meses, e os seus irmáns, cantando cantigas
populares da terriña. Don Alexandre, cura de Hoio de Manzanares
lembra o horror daquelas execucións: “Amais dos policías e gardas civís
que participaron na execución chegaron outros en autobuses para montar
unha algueirada polas execucións. Moitos viñan bébedos. Cando fun darlle a
extremaunción a un dos tres fusilados, inda respiraba. Achegouse o tenente que
mandaba o pelotón de fusilamento e deulle o tiro de graza sen darme tempo a
arredrarme do corpo caído. O sangue salpicoume”.
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Cesión da escultura de Pepa Nieto ao Concello
O pasado mes de xullo, Xoán X. Mariño, en calidade de representante da Asociación
Terra de Outes, e Carlos López Crespo, como máxima autoridade municipal, asinaron un
convenio de cesión da escultura titulada “Interiores” coa que o ano pasado a artista outense Pepa Nieto quixera agasallar á nosa asociación por terlle organizado unha mostra
da súa obra na terra natal.
O acordo ao que chegaron é froito do compromiso por parte de Terra de Outes coa
autora de expoñer dita escultura nun local público onde puidese ser visitada permanentemente. Por ese motivo o Concello comprometeuse á súa vez a buscarlle arrombo na
Casa da Cultura da Serra mentres transcorren os 10 anos de cesión temporal, durante
os cales a artista poderá dispoñer de dita peza para calquera exposición individual ou
colectiva que desexe e polo tempo que precise, segundo o acordado tamén por ambos
representantes.

VII Muiñada
Do 30 de xullo ao 1 de agosto pasados celebrouse na Casa da
Cultura de Outes a VII Muiñada, as xornadas coas que a
Asociación Terra de Outes vén promovendo desde hai xa oito
anos o noso patrimonio cultural.
Nesta ocasión, por coincidir co X aniversario da nosa Asociación,
decidiuse adicar estas xornadas ao Asociacionismo, para poñer
de releve a importancia social que estas organizacións posúen
pola súa actuación persistente, abnegada e nalgúns casos digna
de admiración.
A tal efecto organizouse un foro para intercambiar experiencias,
ao cal foron invitadas agrupacións que actúan en diferentes
ámbitos, como foron a Asociación Cultural Barbantia, a
Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza, a Asociación Turística Comarcal Muros-Noia, a A.V.
Sueiro de S. Lourenzo, a Asociación de Pais e Nais do CEIP da Serra, a Asociación Xuvenil Harar de Noia e a Asociación
de Discapacitados da Bisbarra de Muros ADISBISMUR.
A última xornada tivo lugar unha visita guiada ao Museo do Mar de Noia e mais ao Museo das Laudas de Sta. Mª a Nova
de Noia e pola tarde foi inaugurada a exposición “ACC Terra de Outes: 10 anos de activismo cívico e cultural”, que repasa
a traves de fotografías, carteis e toda clase de publicacións (revistas, libros, catálogos, DVD e discos) a traxectoria da nosa
Asociación desde a súa fundación no 2005. E rematou esta VII Muiñada cunha mesa redonda sobre os apoios institucionais e
trabas administrativas para o Asociacionismo galego no que participaron representantes dalgunhas das asociacións invitadas
e a deputada provincial Ánxela Franco, en representación da Deputación da Coruña.

Churrascada
Outro ano máis, esta vez á sombra das árbores da área recreativa
de Ceilán que a Sociedade Liceo de Noia posúe á beira do río
Tambre, xentilmente cedida para tal fin, tivo lugar o sábado 18
de xullo a churrascada que a nosa asociación organiza cada
verán para os seus membros e colaboradores.
Nesta ocasión, logo de que os nosos chefs Francisco Balayo
“Pancho”, Enrique Vidal “Quico” e Rafel Fontenlos “Fali” asasen
os 22 kgs. de carne e 60 chourizos crioulos que consumiron os
50 nenos e maiores asistentes, levouse a cabo a presentación
do nº 31 da nosa revista. En representación do seu consello
de redacción, falou Xoán Mariño, quen fixo fincapé no número
extraordinario de páxinas para conmemorar os 10 anos de
existencia da asociación.
O resto da sobremesa estivo amenizada por Susi Rey e Laura
Mato, que, coa gaita e a pandeireta, respectivamente, animaron
a socios e socias a cantar alegremente ata a tardiña.
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Terra de Outes: 10 anos de activismo cívico e cultural (II)
Xoán X. Mariño
O segundo ano de existencia da nosa Asociación estivo marcado, ademais dos actos mencionados no capítulo anterior, pola participación de
Terra de Outes na loita veciñal e ecoloxista contra a construción do viaduto
de Langaño e, por último, na homenaxe do pobo de Outes ao mestre D.
Manuel Canay.
A oposición ao viaduto de Langaño
O viaduto que actualmente une Ribademar con Rates pasando pola Enseada de Langaño foi presentado por Núñez Feijoó como unha forma de
resarcir a Galicia do desastre causado polo afundimento do Prestige, pero
na realidade non era outra cousa que un gran negocio de máis de 26 millóns de euros para as construtoras, nunha época na que non cesaban de
concebirse obras faraónicas das que se beneficiaban grandes empresas
e partidos políticos a conta do erario público e sen importarlles o máis
mínimo a destrución do medioambiente, en particular unha das maís emblemáticas áreas da Rede Natura 2000 cal era a desembocadura do río
Tambre, a parte dos máis ca previsibles danos ao marisqueo na ría de
Noia do que viven milleiros de persoas, así como as inevitables afectacións a terreos de cultivo, vivendas e rede viaria desde Ribademar a Catasueiro. Por todos estes motivos a Asociación Terra de Outes sumouse á
Plataforma Contra o Viaduto e a Variante de Outes constituída para evitar
por todos os medios a desfeita: presentáronse un senfín de recursos e denuncias, mantivéronse reunións de todo tipo con deputados e autoridades
municipales e autonómicas, sempre inutilmente e, por último, fixéronse
catro concorridos actos de protesta, dous en Santiago, o 14 de setembro
e o 6 de outubro e outros dous en Outes: unha caravana de vehículos de
O Freixo a Outes o 14 de xaneiro e una multitudinaria manifestación na
Serra o 20 de agosto. Finalmente a obra levouse a cabo e foi inaugurada por Feijoó, o muñidor do infausto Plan Galicia, en xaneiro de 2011. A
loita contra o viaduto de Outes resultou, ao cabo, infrutuosa, pero era un
combate que ningún ecoloxista que se teña por tal podía eludir e, por ese
motivo, en palabras do portavoz da Plataforma, Xesús do Río, expresadas
na revista Terra de Outes nº 0, resultou un exercicio de dignidade e unha
experiencia de mobilización popular de cara a futuras agresións ao medio
natural que codiciosos capitalistas sen escrúpulos non cesan de planear
en complicidade con políticos deshonestos.

Manifestación na Serra contra o viaduto de Langaño

Homenaxe ao mestre D. Manuel Canay
Rematou o ano 2006 cun acto de homenaxe á personalidade de D. Manuel
Canay, destacada pola súa adicación abnegada, desde o seu papel de
mestre, a tantas xeracións de nenos e nenas que coñeceron o seu incansable maxisterio e preocupación por sacar adiante a tantos alumnos aplicados, pero sen recursos naquela época de penuria que foi a posguerra.
Por este motivo, esta Asociación dirixiuse en xuño de 2006 á corporación
municipal solicitándolle o nomeamento de Fillo Predilecto para Manuel Canay ou se lle concedera a Medalla de Outes. Aceptadas tanto unha como
outra propostas polo goberno local, o sábado 30 de decembro, en sesión
solemne da corporación municipal, o alcalde Carlos L. Crespo impúxolle
a medalla do concello e outorgoulle o título de Fillo Predilecto. Tralo cal,
o homenaxeado, pronunciou un discurso no que expresou lúcidos xuízos
sobre o valor do traballo e a educación para o progreso dos pobos, xunto
dunhas verbas de agradecemento por un agasallo do que non se consideraba especialmente merecedor. Culminou a homenaxe a este mestre

cun xantar popular ao que asistiron perto de 80 persoas entre as que se
distribuíu un folleto editado por esta Asociación, que incluía unha cariñosa
loubanza de quen fora a súa compañeira de colexio, Pilar Sampedro.

D. Manuel Canay e Xoán Mariño no día da homenaxe

O ano 2007: a I Muiñada e a revista Terra de Outes.
O terceiro ano de vida da nosa Asociación contemplou o nacemento de
outros dous dos nosos sinais de identidade: as anuais Muiñadas e a nosa
revista trimestral que co presente número chega xa aos 33 exemplares.
Antes diso, sen embargo, tivo lugar a conmemoración do Día Internacional
da Muller Traballadora, cunha exposición, do 8 ó 15 de marzo, na casa
da Cultura de Outes, de fotografías e testemuños orais e literarios do
relevante papel social e cultural desempeñado polas mulleres de Outes,
recollidas polos alumnos do IES “Francisco Añón”, xunto cunha charla o
día 8 de marzo sobre “o camiño das mulleres cara á igualdade”, a cargo
da profesora Rosa Martínez Ferreiro. E tamén se celebraron as Letras
Galegas, como se mencianou no capítulo anterior, así como, aínda que
con posterioridade á posta en marcha da I Muiñada, a Homenaxe a Xosé
Agrelo Hermo referida no propio capítulo.
Pero o fito mais destacado do ano foi a organización da I Muiñada, concebida como unha xornada de exaltación da arquitectura popular e a tal
efecto dispúxose o día 20 de outubro, no Centro Social de Outes, unha
conferencia sobre os muíños na economía das sociedades tradicionais,
que impartiu o profesor de Historia Alfonso González, ao que seguiu a
presentación do libro de Xoán X. Mariño Os Muíños de Outes, o primeiro
dos tres que ata día de hoxe publicou esta Asociación. A continuación tivo
lugar na Casa de Cultura a inaguración dunha exposición fotográfica relacionada cos muíños, con fotografías de Xacinto Cambeiro e pechouse esta
muiñada coa celebración dun magosto popular na Horta do Muíño, durante
o cal tivo lugar a actuación do grupo de pandereteiras “D’Outeson”.
Sen embargo, no sucesivo estas xornadas perderon o seu carácter inicial
de reivindicación da arquitectura tradicional, para converterse en xornadas de exaltación do patrimonio cultural, tanto material como inmaterial,
pasando asimesmo a durar varios días. Así, a II muiñada, no ano seguinte, adicada ao traxe galego, comezou o 19 de outubro coa inauguración,
na Casa da Cultura, da exposición A indumentaria tradicional Galega, da
Agrupación Folclórica Ximiela, de Louro, na que interviron Salvador Fernández Moreda, presidente da Deputación de A Coruña, que financiou a
elaboración dos traxes e o alcalde de Outes, ao que seguiu o 24 de outubro, a presentación do libro A indumentaria tradicional Galega, con Clodio
González, autor do mesmo e Suso Xogaina, autor das fotografías que o
ilustran; incluíuse tamén no desenvolvemento destas Xornadas a presentación o 25 de outubro do nº 4 da nosa revista, á cal nos referiremos máis
abaixo. E finalizou esta II Muiñada cun Campionato de trompo e un novo
magosto popular, coa actuación musical de “Os Tabernícolas do Leiradal”,
no Campo da Feira, o 15 de novembro.
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Da mesma forma, a III Muiñada durou do 24 ao 31 de outubro de 2009,
cun programa moito máis amplo que comezou coa inauguración dunha
exposición de fotos antigas de Outes, recollidas polos alumnos do IES
Poeta Añón e unha conferencia de Clodio González, membro do Padroado
do Museo do Pobo Galego, sobre O valor histórico da fotografía. O día
seguinte proxectouse a película: Eu, o tolo de Chano Piñeiro e despois
Aurora Marco, catedrática de Literatura da USC, disertaba sobre Pepe
Agrelo: autor, director e actor de teatro para xoves. Ao que continuou, o
día seguinte, a presentación do noso segundo libro: Soños e bágoas, do
poeta natural do Cruceiro de Roo, Gonzalo Armán, e a charla de A literatura infantil e xuvenil feita polos escritores do Barbanza polo escritor Pastor
Rodríguez. O xoves 29 ía ter lugar a presentación do que era xa o nº 8 da
revista Terra de Outes e finalizaron estas xornadas cunha serie de actos
adicados ao poeta Añón, coas que esta Asociación quería ir preparando o
ambiente necesario para celebrar por todo o alto o Bicentenario do poeta
de tres anos despois. Así, o mesmo día 29, o escritor Ramón Blanco falaba
de 1966, Ano das Letras Galegas adicado a Añón, mentres que un día
despois levábase a cabo unha lectura de poemas de Añón, por parte dos
alumnos dos CEIP da Serra e do Cruceiro e do IES Poeta Añón, así como
a entrega de premios a nenos e nenas gañadores do concurso de debuxo
convocado, en colaboración co Concello, entre os escolares de Outes para
ilustrar poemas do noso gran poeta. Rematou esta Muiñada o sábado 31
cun roteiro literario Polas Terras de Añón, unha ofrenda floral diante do
seu monumento e un campionato de trompos, seguido dun magosto, no
Parque da Feira.
A IV Muiñada, celebrada do 15 ao 17 de outubro de 2010, perseguía un
dobre obxectivo: por unha parte continuar cos actos adicados a Añón
de cara ao seu Bicentenario e, por outra parte, botar as bases dun novo
proxecto que comezaba a rondar a cabeza dalgúns dos membros da directiva de Terra de Outes: a organización nun futuro próximo dun encontro
de embarcacións tradicionais no noso concello. A tal efecto se dispuxeron,
por un lado, unha serie de actos vinculados á figura do noso insigne poeta,
como foron unha lectura de poemas de Añón, por parte de escolares de
Outes, un novo roteiro literario Polas terras de Añón e tres conferencias, a
primeira A Ría do poeta Francisco Añón, por Xoán X. Mariño, a segunda
Francisco Añón, poesía e liberdade, por Ramón Blanco e a terceira A poesía amorosa de Añón por Manuel do Río; e por outro lado a proxección do
documental O IX Encontro de embarcacións tradicionais de Galicia coas
explicacións de Manuel Sendón, organizador do evento, unha visita ao
estaleiro tradicional de Abeijón Hermanos do Freixo e unha conferencia
do investigador Xoán F. García sobre A carpintería de ribeira no concello
de Outes. E concluíu esta Muiñada coa presentación dun novo número, o
12, da nosa revista.
A seguinte Muiñada, que tivo lugar no 2011, foi adicada a Álvaro Cunqueiro, con ocasión do centenario do seu nacemento. Comezou cun contacontos sobre “O mundo interior de Álvaro Cunqueiro” a cargo do coñecido monologuista Quico Cadaval o día 12 de outubro e rematou o día
15 cunha performance poética
de contido cunqueirán realizado
polo artista-dramaturgo noiés
Serafín Fernández, seguida dunha conferencia do catedrático de
Lingua e Literatura da Galega
Manuel García Sendón sobre A
poesía de Álvaro Cunqueiro e,
finalmente, a presentación do
nº 16 da revista Terra de Outes,
cun suplemento sobre o escritor
mindoniense.
No 2012 e 2013 interrumpíuse a
celebración das muiñadas, para
adicar eses anos, primeiro, á
conmemoración do Bicentenario
de Añón, ao que nos referiremos
no próximo número, e o segundo
á organización do XI encontro de
Cartel da V Muiñada
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embarcacións tradicionais que tivo lugar no Freixo. De xeito que se reanudaron as VI Xornadas de exaltación do patrimonio cultural no 2014 cunha
serie de actos organizados do 29 ao 31 de agosto e que consistiron na
instalación, no Centro Náutico do Freixo, dunha exposición de fotos sobre
o encontro de embarcacións tradicionais que tivera lugar alí o ano anterior;
a proxección dun documental sobre o mesmo acontecemento; unha serie
de charlas sobre o mundo do
mar: O patrimonio marítimo galego, a cargo de Víctor Fernández, membro da FGCMF, Os
escritores galegos do mar, polo
escritor Francisco Fdez. Naval,
A carpintería de ribeira no estado español, por Enrique Otero,
profesor no centro de formación
A Eixola e Os estaleiros de Outes, que impartiu Xan García;
unha homenaxe ao mariñeiro
republicano, natural do Freixo,
Manuel Otero, falecido no
desembarco de Normandía en
1944; e, finalmente, tivo lugar a
botadura das dúas embarcións
doadas pola Consellería do Mar
Portada nº 0 da revista Terra de Outes
e que foron bautizadas cos nomes de Támara e Langaño, mentres, o grupo de Pandereteiras do Freixo
animaba musicalmente o acontecemento.
E da última Muiñada ata o de agora, a VII dáse conta na sección de “As
Nosas Novas” deste mesmo número.
En derradeiro termo, naquel ano 2007 consumouse un dos proxectos dos
que máis orgullosa está Terra de Outes, ao que nos referiamos liñas atrás,
a publicación da nosa revista, de carácter trimestral e cuxo nº 0 foi presentado o 18 de novembro na Casa de Cultura por parte de Mingucho Campos
e Xoán Mariño, integrantes ambos do seu consello de redacción que dirixe
desde aquel número Xosé M. Vázquez. A revista, ao longo dos seus oito
anos de existencia foi ampliando as súas 16 páxinas iniciais, en varias
ocasións: primeiro coas 20 páxinas coas que contou o nº 1 en xaneiro de
2008, logo con diversos suplementos que incluímos no seu interior, un
adicado a Añón, no nº 2; outro ao turismo de Outes, no nº 3; o seguinte,
outra vez a Añón, no nº 8; un máis no nº 16 de outubro de 2011, adicado
a Cunqueiro, e un último consagrado a Rosalía de Castro con ocasión do
150 aniversario de Cantares Gallegos. Aumentamos tamén a extensión
da revista en tres números especiais de 28 páxinas: un para contribuír á
conmemoración do Bicentenario de Añón; outro para celebrar o nº 25 da
revista e o último especial foi o nº 31 para festexar os 10 anos de existencia desta Asociación, que se cumpriron o pasado mes de xullo.
Pero tamén foi ampliando a súa tirada, dos 100 exemplares do seu primeiro número, aos 200 que saen na actualidade, ademais de dúas tiradas extraordinarias de 300 exemplares para o Bicentenario de Añón e o encontro
de embarcacións tradicionais no Freixo. E por outra parte, desde o nº 16,
estendeuse a color a todas as súas páxinas.
O que non mudou nunca foi o carácter co que xurdiu: unha publicación de
contidos variados con seccións diferentes, unhas fixas: Historia, Páxinas
literarias, Entrevista, Saúde, Opinión, unha sección que chamamos “Miscelánea” onde se acostuma poñer unha receita gastronómica, xunto con
algunha viñeta humorística, un artigo de evocacións ou unha foto antiga
e, sempre ao final da revista, unha sección que chamamos “Os papeis
de Añón”. Hai outras menos habituais, como as de Roteiros e Viaxes,
Medioambiente, Economía, Etnografía e Sociedade, Deportes, Música
ou Reportaxes, nas que escribiron gran número de colaboradores. E, por
suposto, tampouco cambiou a lingua na que se escribe a revista, porque
consideramos o exercicio do galego a nosa máis importante contribución
á cultura non só de Outes, senón de toda Galicia e forma de expresar
o noso desexo irredutible de manter o uso escrito desta lingua milenaria
para portar ata as xeración futuras o facho aceso polo noso insigne poeta
Francisco Añón.
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A XURISDICIÓN DE A SERRA 1752-1753 (III)
Resposta á pregunta 16
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Xoán Fco. García Suárez

16ª.- A que cantidade de froitos adoitan montar os referidos
dezmos de cada especie, ou a que prezo acostuman
arrendar un ano con outro.

quince son eclesiásticos. A do Marqués de La Sierra, Francisco
Rodríguez, veciño da freguesía de Valadares, en mil dez reais, e
de satisfeitos contémplanselle de utilidade cen.

Á décimo sexta dixeron que os dezmos contidos na pregunta
antecedente, aínda que da súa cantidade fixa non poden dar
razón, contemplan ascenderán un ano con outro nesta freguesía
de Outes, a douscentos cincuenta ferrados de trigo, novecentos
de centeo, dous mil de millo, setecentos reais de liño, trescentos
cincuenta de la, douscentos cincuenta de años, cen de cabritos,
cento noventa ferrados de trigo e cento vinte e seis de centeo,
un e outro por razón de primicia, que todo regulado por un
quinquenio importará catorce mil seiscentos setenta e oito reais
de vellón, de que poderían corresponder, segundo prudente
regulación, a dito cura, tres mil reais; e a oblata ascenderalle a
sesenta e tres ferrados de trigo, trinta de centeo e vinte galiñas,
as cales importarían sesenta reais de vellón. Ao cura de San
Miguel de Valadares corresponderanlle douscentos oitenta e
ao de San Xoán de Róo trescentos. A parte que en todo fai o
Cabido de Santiago, tráena actualmente en arrendo Francisco
Pérez, Bentura Ramos e Thiburcio de Hermida, na cantidade
de nove mil catrocentos sesenta reais ao ano; e de satisfeita
regúlaselle a cada un de utilidade ao ano, segundo as partes
que levan: a Don Francisco Pérez, corenta; ao expresado
Bentura Ramos oitenta, e outros tantos ao citado Thiburcio de
Hermida. A do Convento de Belvís, Don Joseph Taboada, en
douscentos oitenta reais, e de satisfeitos considéranselle de
utilidade cento sesenta. A de Don Luis Rodríguez de Otero e
a do Mosteiro de San Martiño de Santiago, Juan Antonio de
Campos e Gabriel de Arines, do seguinte xeito: a de D. Luis en
douscentos oitenta reais, e a do Mosteiro en sesenta e oito, e
de satisfacer ambas partidas, regulan de utilidade a cada un cen
reais de vellón; os noventa pola do referido D. Luis, e os dez
pola do Mosteiro, cuxos dezmos e máis que contén a pregunta

Os dezmos da freguesía de Santa Maria de Lira ascenderán a
trinta ferrados de trigo e vinte de centeo, seiscentos de millo,
cento oitenta reais de carneiros, trinta de cabritos, setenta e
cinco de la, vinte e catro de liño, outro tanto de serda, oitenta e
un ferrados de centeo por primicia, que computado todo por un
quinquenio, importará ao ano mil setecentos vinte e sete reais
de vellón, do que corresponderán ao Arcediago de Trastámara,
pola metade dos dezmos que percibe dos froitos das terras do
igrexario, cen reais da mesma moeda de vellón, e o restante a
dito cura, a quen ascenderá a oblata anual que percibe a corenta
e sete ferrados de centeo.

Mapa do antigo Reino de Galiza, coas sete provincias

A freguesía de San Xoán de Mazaricos, unha das que se compón
esta Xurisdición, a noventa ferrados de trigo, douscentos quince
de centeo, catrocentos de millo, trinta reais de liño, vinte e
catro de la, cincuenta de carneiros e cabritos, oito de porcos,
noventa e seis ferrados e oito cuncas de trigo, tres ferrados e
catro cuncas de centeo, ambas especies por razón de primicia,
que todo importará un ano con outro tres mil trescentos reais
de vellón, e a oblata ascenderá a trinta e seis ferrados de trigo.
A de Colúns a oitenta ferrados de trigo, cento cincuenta de
centeo, catrocentos vinte de millo gordo, cincuenta de miúdo,
oitenta reais de la, cincuenta de carneiros e cabritos, e cento
trinta e sete ferrados de trigo por primicia, que todo importará
ao ano tres mil catrocentos corenta e cinco reais, de que
corresponderá ao cura de Santiago de Arcos e ao Cabido de
Santiago cento corenta e cinco reais por metade, nos que se
inclúen vinte e catro por primicia; o Arcediago de Santa Thasia1,
un cento polo dezmo dos froitos do igrexario e os restantes ao
cura, e a oblata que este percibe ascenderá a sesenta ferrados
de centeo.
A de Vaos, douscentos cincuenta ferrados de trigo, cen de
centeo, catrocentos de millo gordo, dez de miúdo, vinte e catro
reais de liño, seis de la, catorce de carneiros e cabritos, seis
de serda e cincuenta ferrados de trigo de primicia, que todo
importara por un quinquenio tres mil cincocentos vinte reais,
cuxo dezmo e primicia por atoparse en economato os ten
actualmente en arrendo D. Joseph Avencio Ybarra, presbítero
veciño da Vila de Corcubión, en tres mil catrocentos cincuenta
reais, e de satisfeitos considéranlle de utilidade anual setenta
reais, e o que o cura ecónomo percibe por razón de oblata
ascenderá a vinte e oito ferrados de trigo.
E en canto ao voto, importará nesta freguesía de Outes cento
vinte e cinco ferrados de centeo, na de Lira corenta, na de
Mazaricos quince, e na de Vaos doce; toda da mesma especie,
sobre todo ao cal se remiten ás certificacións e relacións que
houber, e responden.
1 Santa Thasia: Mosteiro ubicado en San Ourente de Entíns. As primeiras
noticias son do ano 1123, cando D. Bermudo Pérez de Traba recibe e dona á
Igrexa de Santiago o mosteiro de Santa Anastasia.
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Relación dos “Levadores do Foral do Rego”,
xuño de 1912
Mais ó que ten mal sino,
mal sino o seguirá.
qu’ as rápidas correntes
non volven nunca atrás.
¿Qu’ asperas s’ a esperanza.,
caso de ti non fai?
(Rosalía de Castro. Follas Novas)
Velaí un relatorio con nomes e apelidos de mulleres e homes, “levadores
forais”, segundo os seus respectivos lugares de residencia, monótono por
falta de variedade, mais tamén ilustrativo memoristicamente falando, que nos
permite botar unha ollada retrospéctiva á nosa historia, non tan afastada do
tempo no que nos tocou vivir, pero sempre desexosos de relembrala. Nomes
e apelidos identitarios de persoas pertencentes ó alén que deixaron un ronsel,
unha fonda pegada familiar, campan deste xeito.
O REGO: Antonio Sacido Romero, Adelina Sacido Romero, Faustino Sacido
Romero, Loreto Sacido Romero, José Fontenlos Mesías e María Gándara.
COIRADAS: Joaquín Antelo Alborés, José Antelo Alborés, Teresa Lorenzo
Vázquez; María Lorenzo Vázquez, co seu
cónxuxe, Tomás Campos; José Hernández
Soutelo e por imposiblidade a súa filla Antonia “y
por no saber esta los testigos”; Domingo Mayán
Martínez e Carmen Lorenzo; Benita Lorenzo
Romero, por si mesma e como representante
dos herdeiros de Simón Alborés e de Santiago
Alborés; Fernando Pérez Lado, coa súa muller
Esperanza Alborés; José Reimóndez García,
por si mesmo e como apoderado de Dominga
Nieto; María Alborés Martínez, con poder do
seu home, Francisco Pérez Lado; Santiago
Coiradas Romero; Dolores Dosil Blanco, “por no
saber los testigos”; María Ferreiro Antelo e “por
no saber, su hija Antonia Pais”; Antonia Castro
Nieto, ela mesma e asemade como titora da súa
filla María; Paulina Besoita, con poder do seu
esposo, Manuel Coiradas; Dolores Lores Santos
e o cónxuxe, Antonio Castro L.; María Alborés
Lorenzo; Estrella Alborés Campos autorizada polo
seu home, José Coiradas e a petición dos dous,
as correspondentes testemuñas; Manuela Sande;
Manuel Pérez Paz; Dolores Campos Señoráns,
“por no saber su hijo Joaquín”; Josefa Alborés, con
autorización verbal do seu marido, Manuel; José
Lorenzo Lestón e Policarpio Alborés Lorenzo.
ENTÍNS: Carmen Campos, autorizada verbalmente polo seu marido; María
Caamaño e o seu fillo; Domigo Lores; José Romero, Manuel Campos e
Joaquina Blanco Romero.
PAZOS: Josefa Lois e fillos, Rosa Lois Fernández, Carmen Blanco Santos e
Cayetano Tajes.
O CONCHIDO: Teresa Alborés, con poder do seu marido; Josefa Sanmartín e
o seu cónxuxe Francisco; Pilar Campos, Dolores Busto, Joaquín Piñeiro, María
Romero, María Sanmartín, José Gandara e a súa neta Josefa.
A SERRA: José Carballo.
RIBADEMAR: Domingo Rama.
A BARREIRA: Domingo Buján, Dominga Fernández, Manuel Castro Coiradas
e Manuel Castro Lestón.
FONTENLOS: Constante Romero.
TARÁS: Manuela Alborés Lorenzo.
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Mingucho Campos

O SINO: Antonia Nieto, respondendo asemade polo seu marido e por Antonia
Pais.
O autor intentou respecta-la literalidade do documento, mais obviando
repetitivas frases que farían máis monótona a súa lectura, sen renunciar, iso si,
ao seu comentario. Das frases “por no saber, y los testigos” despréndese que
gran parte das e dos levadores eran analfabetos, circunstancia consubstancial
á natureza daquelas xentes do primeiro terzo do século XX. Na sociedade
española do ano 1900, segundo Alfredo Liébana Collado, o 56% dos homes
eran analfabetos e o 71,8% das mulleres tamén. No ano 1910 variara un
pouco a situación e seguía a porcentaxe de mulleres á fronte: o 59,1%, fronte
ó 41,4% de homes.
Lorenzo Luzuriaga ten feito un estudo sobre o analfabetismo en España do
que se desprende que vivir nas áreas rurais de Galicia supoñía na meirande
parte dos casos ser analfabeto. Causas diversas: dispersión da poboación,
réxime da propiedade da terra, illamento e incomunicación por carencia de
infraestruturas básicas, nivel de escolarización, condición de sexo... O feito
de nacer home ou muller condicionaba a escasa formación. Naqueles tempos
de emigración masiva en Galicia os homes
debían recibir maior preparación cás mulleres,
porque deles entendían os petrucios, en moitos
casos erroneamemte, que ía depende-lo futuro
familiar. Pola contra, as mulleres estaban
destinadas ás trasfegas rutineiras do campo,
do fogar e á crianza dos fillos se os houber,
verdadeiras matriarcas exercentes do seu poder
socio-familiar.
O 6 de febreiro de 1913 B. Calderón publicou
no diario La Voz de Galicia un artigo que dicía:
“...No puede explicarse nuestra emigración más
que por un estado anormal de la economía
social contrario a la vida del trabajador y de la
familia obrera, contrario a la evolución normal
del trabajo y de la riqueza social...”. Sintetizando:
crise socio-económica á que as aldeas de Outes
citadas non son alleas.
Mais os datos das dúas primeiras décadas
do século XX non van ser un caso illado e
moi mellorado anos despois, porque segundo
documentos elaborados polo Instituto Nacional
de Estadística -INE- Galicia tiña no ano 2009
a poboación menos formada de toda España;
un de cada catro galegos ou eran analfabetos
ou non remataran o equivalente á Educación
Primaria (non se fala da Educación Xeral Básica
-EXB- implantada pola “Lei Villar Palasí”) e dez puntos por riba da media do
Estado.
Eis a xeito de preámbulo dun estudo máis amplo e pormenorizado duns
indicadores demográficos do concello de Outes (fonte: Instituto Galego de
Estatística -IGT-).
Taxa bruta de natalidade no ano 2013: 5,2.
Taxa bruta de mortalidade no mesmo ano: 15,7.
Índice de envellecemento da poboación en 2014: 289,9.
Idade media da poboación no 2014: 51,4 anos; as mulleres 54 e os homes
48,6.
Poboación total: 6804: 3.350 mulleres e 3.254 homes.
Continuando co documento cómpre salientar que nel non consta o
“cabezaleiro”, é dicir, o foreiro obrigado do pagamento ó dominio das rendas
correspondentes a el e ós demais “levadores”. O “cabezaleiro” era na práctica
un servidor gratuíto, un intermediario entre o propietario do dominio e os
“levadores” que ficaba nomeado como encargado de recada-las rendas e
pagalas ó seu debido tempo.
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A forxa dun artista
Como foi a súa formación artística?
Fixen debuxo lineal por correspondencia na academia ABC de
Madrid. Ti sabes quen era Forján?
Non.
Pois este home era de Rons (Negreira) e debuxaba para La Voz
de Galicia. Facía (asinando como “Forxán”) unhas viñetas humorísticas moi acertadas, lembro moitas delas. El era alumno da
academia ABC, que facía desconto a quen conseguise matricular
a outros. Así que eu entrei porque mo dixo el. Ves? (Barbazán
vai amosando un feixe de debuxos), todas estas láminas son
de principios dos anos cincuenta. Tamén botei temporadas en
Santiago de Compostela, formándome, primeiro na Escola de
Traballo que había en San Domingo de Bonaval e despois na
Escola de Artes e Oficios, en San Agustín, o que hoxe é a Mestre
Mateo.
Entón, cando estivo en Madrid?
Cando estiven matriculado na Escuela de Artes y Oficios Artísticos desa cidade. Uns tres anos, desde o curso 1956-57. Tamén
me fixen socio do Círculo de Bellas Artes, onde ía debuxar polas
noites; alí había modelos ao natural a quen lle pagaban por posar.

No taller, co retrato de García Cambón e, en pequeno,
o autorretrato de mozo

No momento en que lle encomendan erixir o monumento a
Añón andaba vostede polos corenta anos. A que se dedicaba
daquela?
Na década dos sesenta xa estaba en Negreira, e comezaron a
facerme encargas. Xa tiña o taller na casa. Facía alí os meus traballos e polas noites seguía indo a Santiago, á escola de artes,
para seguir aprendendo e practicando.
Lémbrase especialmente dalgún mestre artista?
Home, en Santiago fun alumno do escultor Francisco Asorey, en
Modelado. Tamén, na mesma escola, do pintor Manuel López Garabal, en Debuxo... Tiven moi bos mestres, aínda que xa non me
acordo do nome de todos. Deume Debuxo ao Natural Roberto
González del Blanco...
Estaba Asorey contento co alumno?
Penso que si. El andaba por alí vendo como traballabamos, cando
eu facía algo dicíame: “está ben”, “está ben”.
Coñezo algunha obra del, pero os outros dous que cita non
sei quen son.
López Garabal érache un pintor santiagués, moi bo, cunha técnica
moi depurada. Acórdome dun cadro del que se chamaba “Mulleres Mariñeiras en Fisterra”, e representábaas con cestos de peixe
á cabeza; el veraneaba alá. Roberto González tamén era pintor,
nacera en León pero morreu en Compostela a finais dos cincuenta. Dominaba moi ben o debuxo e xogaba moito coas cores.

Nº 32 · outubro - nadal 2015

Entrevista a Andrés Barbazán
Andrés Barbazán Ferreiro naceu na Chancela (Negreira) en
1926. No seu peto nunca falta un lapis co que vai acompañando
as súas palabras sobre calquera anaco de papel. No café, lendo
o xornal, se a fotografía dunha cara chama a súa atención, logo
a traslada a unha servilleta que despois igual arquiva onda os
centos de debuxos que conserva. Aínda que debuxar foi sempre
a súa vocación, profesionalmente é máis coñecido como escultor.
Para quen non o saiba, este artista cheo de inquedanzas, ilusión
e sabedoría foi o creador do emblema que desde 1966 preside o
centro do noso concello: o monumento ao Poeta Añón.
Quen lle pide a vostede a realización do monumento? Foi José
Sotelo Ferreiro, que era membro da comisión de homenaxe ao Poeta
Añón. Foi sempre o meu contacto mentres traballei nesta obra.
El era concelleiro daquela?
Non sei. Penso que era mestre, e non lembro que formase parte do
Concello. Aínda conservo a correspondencia que me enviaba, unhas
cartas moi agarimosas. Despois da inauguración xa pouco souben
del.
Pero o concello é quen fai o encargo, non? Como foi que
contactaron con vostede?
En realidade convocaron un concurso, había que
presentar unha proposta. Puxeron un anuncio na
prensa e foi así como souben que buscaban alguén
que fixese o monumento. Deseñei unha maqueta
(fixen as imaxes con cera e utilicei un taboleiro para
figurar a plataforma) e redactei un orzamento. E saíu
elixido o meu proxecto.
Seguramente foi o que máis gustou... Porque
habería algún máis, non?
Pois non sei os que había. Despois díxome Picón
(o canteiro de Noia) que tamén el se presentara ao
concurso.
Que indicacións lle deron para esculpir as pezas?
Ningunha. Tiven plena liberdade para concibir a
obra. Sotelo Ferreiro simplemente me facilitou o
retrato do poeta, a partir do cal faría o busto. Tamén
ideei o pedestal e mais as figuras de pedra. Tiven
que ir ver o sitio onde hoxe está o monumento, que
daquela era todo escaleiras, e pensei en poñer tamén
as pedras por detrás facendo de muro.
De onde viñeron as pedras?
As pedras leveinas eu, fíxose todo aquí (en
Negreira). Despois colocáronas canteiros que serían
de Outes, imaxino, pois foran contratados polo Concello. A min
desbastáranmas uns canteiros de Negreira cos que traballaba. Foron
arrincadas na Ponte Maceira, en Portor; é a mesma pedra que ten a
casa de Baladrón. As dúas figuras pétreas fíxenas na casa e leváronse
canda o busto, na véspera da inauguración.
A inspiración do busto é evidente, mais como ideou estas dúas
estatuas que o acompañan?
Fíxenas coa idea de figuraren dous paisanos galegos. Un home
sentado, pensativo, cavilando nas súas cousas. E unha muller fiando
coa roca, porque é algo moi enxebre. Son cousas que vin de neno.
Pola Serra de Outes dise que representan os pais de Añón.
Pois non. Non foi con esa idea.
E transmitíronlle algunha opinión que lembre especialmente?
Cando se inaugurou si. Rematado o acto, fóronse retirando os
asistentes e quedei contemplando o monumento. Había un home,
calado, a carón de min. De súpeto dime: “Alí, no home, tivo un
falliño”. E pregúntolle: “E logo?”. “Deulle unha punteirada no
xeonllo máis fonda que as outras”, repuxo el. O certo é que quedou
así cando ma desbastaron e despois, se quería arranxalo, quedaba o
xeonllo máis pequeno; por iso o deixei estar así.
Cóntenos como foi o proceso de elaboración do busto.
Levaríame tres ou catro días facelo. A partir da fotografía que me
pasara Sotelo, modelei en barro a imaxe, sobre un soporte de aramio.
Saquei un molde reproducido en escaiola e despois outro molde de
xeso. Finalmente mandeino a fundir a Madrid, á fundición Codina
Hermanos. Tiven que levar o molde a Lugo, e de alí foi nun camión
a Madrid.
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Menuda viaxe fixo o Poeta Añón!
Si, ho. Foi comigo un mestre da escola de artes de Santiago. Coido
que xa tiña eu o Citroën, así que iriamos no meu coche ata Lugo. O
transportista xa saíra e tivemos que ir detrás do camión máis alá da
cidade.
Lembra o acto de inauguración?
Fun con Liste, que era mestre dun taller de madeira en Santiago
onde eu tamén tallaba (este home facía moitos Quixotes en buxo).
Inaugurouse o monumento con varios discursos. Houbo un baile
galego. Tamén fomos á casa onde nacera Añón e volveron dar unha
palabras. Era unha casa sinxela, humilde.
Na portada desta revista aparece unha fotografía do mestre Canay
cos seus alumnos nas escaleiras onde hoxe está o monumento.
Canay aínda vive, e tamén estaba na inauguración.
Si, acórdome ben del. Estaban alí o alcalde (que era Baldomero
Puerta Henche) e concelleiros, os da comisión de homenaxe ao poeta
e algún representante da Real Academia Galega.
Sebastián Martínez Risco (presidente da RAG) e mais Otero
Pedrayo. Gustoulles a obra aos académicos?
Comentáronme que estaba ben.
No arquivo da RAG vin por vez primeira unha copia
do seu autorretrato de mozo, que conservan con
outros papeis relativos ao Día das Letras Galegas
de 1966.
Ese autorretrato fixérao en Santiago, mirando para un
espello na pensión, unha década antes. Estivo, xunto
con outras obras miñas, na Casa do Concello, onde
me montaron unha exposición por aqueles días.
Foi esta a súa primeira obra destinada ao espazo
público?
Antes xa fixera o monumento dedicado a D.
Victoriano Fabeiro, médico de Negreira, que está nun
parque desa vila.
E despois do de Añón?
Fixen o de Domindo de Andrade, en Cee; o de Óscar
Batalla, fundador dun colexio; o de López Abente,
en Muxía; o de Castelao, en Negreira... Tamén cun
amigo escultor de Madrid, Juan Cruz, realizamos
un mural abstracto en pedra nuns apartamentos para
estudantes en Salamanca, promovidos, entre outros
socios, polo fillo do mestre que me puxera escola en
Negreira. Preto desta obra tamén fixemos eu e mais
Juan Cruz outro mural en barro, de catro ou cinco
metros de longo, representando o Lazarillo de Tormes: o rapaz e
o cego, e Salamanca ao fondo, coa ponte sobre o Tormes. E aquí
en Negreira, na capela do Cotón, a imaxe en madeira do Cristo
crucificado; outra imaxe relixiosa en madeira, unha Santa Ana,
encargáronma de Vilanova de Lourenzá...
Entón vostede especializouse como escultor, aínda que a súa maior
vocación parecía ser o debuxo.
Teño máis controlado o debuxo. A escultura é máis caprichosa, aínda
que me deu máis de comer por mor dos encargos.
Das súas esculturas, cal é a que máis apreza?
Non sei dicir unha en especial. A de Añón gústame moito, véxoa
moi ambiental. O monumento de Cee será o de máis envergadura.
Tamén lle teño moito aprezo a unha cabeza de nena que fixen en
1954, en pau de pereira tinxida en escuro, tomando como modelo
unha filla de Jesús García Calvo (fundador de Feiraco). Por certo,
xa falando de debuxos, estou especialmente orgulloso dun retrato de
Antonio García Cambón (promotor da Finsa) que me fai compañía
cando traballo; ten unha expresividade na mirada que parece que está
o home aí comigo.
E agora en que está a traballar?
Agora só fago enredadas polo taller.
Barbazán vai estendendo nunha mesa do estudio varias carpetas
e sobres onde garda un inxente material gráfico, entre debuxos
e fotos. Vaimas pasando mentres as lembranzas acoden á súa
memoria, intacta. Os feitos revividos préstanlle unha luz especial
aos seus ollos claros. Cóllenos a noite e aínda seguimos pasando
recordos.
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Máis vale maña ca forza

Sostendo a escultura, á esquerda de Solís Ruiz e diante de Filgueira
Valverde

Cando comezou a súa inquedanza artística?
Xa de pequeno facía cousas. Fun á escola de Garrido, en Negreira,
e xa alí debuxaba.
E na escultura, como eran os seu primeiros traballos?
Lembro que labrei en madeira unha parella de bois turrando por un
carro do país. Perdeuse nunha exposición de Pontevedra. Levárao
á escola para Santiago, co xugo, o loro, fumeiros... Ata o acompañei
dun arado, unha sementadora, a grade... Un da Estrada que viña á
escola acordouse de min e falou co tal Garrido. Este pediuma para a
exposición de Pontevedra e xa non veu de volta.
Recibiu algunha lección das que non se esquecen?
En Madrid fixen un modelado sinxelo. Tiña barro e a foto do doutor
Victoriano Fabeiro. O profesor díxome: “Está bien, pero esto es muy
fácil para usted”. Eu preparara aramio e, seguindo a fotografía, fixen
en barro o busto do médico. Díxome o mestre: “¿Este quién es?”. E
eu: “Un señor de mi pueblo”. “Está bien, pero con esto no se aprende”, sentenciou. Aquilo deume moito que pensar.
E onde se tomou esta instantánea? (pregúntolle sostendo unha
foto na que se ve a Barbazán, moi novo, sostendo unha escultura, e acompañado de “autoridades”).
Iso foi en Pontevedra. No ano corenta e oito estaba eu no cuartel.
Fixemos aquela figura e regalámoslla á Deputación de Pontevedra.
Este que ves aquí é José Solís Ruiz, que foi gobernador civil alí nos
anos corenta e tamén foi ministro de Franco, pois eran moi amigos.
E este de aquí é Filgueira Valverde!!
Será, si, non me lembro.
Outra das súas facetas, seguramente menos coñecida, é a de
versificador.
Hai anos facía algúns versos sobre cousas que vía, case sempre
relacionados con anécdotas da rapazada. Tamén fixen nos anos setenta un almanaque para Feiraco...
E vimos antes o molde que fixo para o busto do fundador desta
empresa.
Si, de García Calvo. Pois resulta que me encargaron o calendario e
debuxei escenas típicas da vida rural, do mundo que eu coñecera,
como por exemplo os muíños. Os da miña casa tiñan muíño, e meu
pai ensinábame a reparar as pezas que ían rompendo, os dentes
do rodicio. Hai que aprender de todo. Ir collendo maña. Sempre me
gustou amañar cousas. Ben, o caso é que os debuxos do almanaque ían acompañados dunhas coplas inventadas por min.
E ultimamente púxolle letra a un himno.
Si, ando nesas.
Tamén se interesa pola etimoloxía dos topónimos. Vostede non
para.
Non se pode perder a gana de aprender.
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Támara e Langaño no XII Encontro
de embarcacións tradicionais de Galicia
O pasado mes de xullo celebrouse en Cabo de Cruz o XII Encontro de
embarcacións tradicionais de Galicia. Terra de Outes, como membro da
Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, participou neste evento
que ten como actividade principal a exhibición do patrimonio de embarcacións tradicionais do noso país. Os nosos dous barcos, a buceta Támara e
o bote de Noia Langaño, acudiron á cita. Previamente houbo que engalanalos: unha man de pintura que deixa ver a madeira e xa lucían como dous
soles. Despois levalos a Cabo: grazas Antonio (e perdón por non saber
os apelidos) por prestarnos o carro e tamén a Talleres Villade, que nos
ofreceu outro aínda que non o usamos. De véspera xa durmiron as naves
nas augas da Arousa.
No “acto de saúda ás novas embarcacións”, que se fai en cada Encontro
para presentar e darlle a benvida aos novos barcos que incrementan o
patrimonio, Támara e Langaño son homenaxeados polo público que con
aplausos e vítores celebran a súa incorporación.
Tamén protagonizan a inauguración do Encontro: co izado de velas cos
barcos atracados iníciase cada Encontro, as autoridades escollen os nosos
barcos para desde eles dicir unhas palabras e levantar as velas (con algo
de axuda).
Ata aquí todo ben, falemos agora das singraduras por estas augas. Antecedentes: non se pode dicir que entre @s asociad@s de Terra de Outes haxa
expert@s mariñeir@s, algúns dos nosos socios e socias participaron nun
curso de iniciación á vela tradicional que se fixo no Club Náutico Municipal
do Freixo, con desigual aproveitamento, o bo labor de Álex (monitor do
curso) non foi suficiente para converternos nuns excelentes navegantes.
Con todo, o espírito era valoroso e mesmo algo temerario, en terra non pensabamos quedar e así o fixemos: agás en dúas ocasións que se suspendeu a navegación por mor das condicións meteorolóxicas (forte Nordés) ou
se recomendou que non saísen os barcos máis pequenos, cumprimos co
noso cometido, navegamos cos dous barcos ata a Pobra ou ata Escarabote
etc, segundo o mandado pola organización; a nosa tripulación de iniciados
mariñeiros e mariñeiras no só saíu ao mar, senón que conseguiu o máis
importante: volver a porto. Algún pequeno susto pasouse: nun deses días
de forte Nordés, non estaba claro se saír ou non, os nosos valentes alá
van decididos a enfrontarse a calquera perigo que ouse pór en cuestión a
súa pericia como mariñeiros, na boca de saída do porto o Nordés rebota
contra o peirao e o vento arremuíñase, o que tiña que ser sotavento é agora
barlovento, Támara vai dereita cara aos cons que están na base do peirao,
a proa dun barco de 12 metros que quere saír vénsenos enriba, hai que
virar de présa, coa axuda dos remos viramos, non hai tempo para cambiar
a vela, imos á mala, o barco pasou e os cons afástanse, zafamos. Achégasenos unha lancha de socorro da organización, fálannos: “hoxe non é día
para saír nese barco”, respondemos: “bueno, ho, non é para tanto, pero
se quedades máis tranquilos atracamos e punto”. Como vedes Támara, a

Xesús Mato

quen algúns socios alcuman “a nerviosa”, superou sen mágoa unha difícil
proba.
Unha peripecia parecida foi protagonizada polo Langaño, tamén moito Nordés, varios intentos para saír do porto. Finalmente conségueo, navega ben,
aínda que o vento por momentos ponse bravo, crúzase a dorna de Mar
de Muros que decidiu volver a porto, o seu patrón dinos: “Está incómodo,
mellor que volvades”. Dubidamos, Langaño dá a volta e regresamos, non
sei se sería acaído alcumar a Langaño como “o prudente” .

Pode parecer, polo anteriormente descrito de xeito algo esaxerado e un
pouco novelado, que a navegación foi difícil, non é así, as máis das saídas
foron totalmente tranquilas e gozamos dunhas boas condicións meteorolóxicas, o que permitiu unha navegación moi pracenteira. Como curiosidade sinalaremos que a tripulación dos nosos barcos é na que se apreciaba
unha maior proporción de mulleres.
A participación dos socios/as de Terra de Outes no Encontro foi abondosa,
aínda que desigual, nos catro días de duración. O sábado, que sempre é o
día máis forte, poderiamos ser uns trinta entre socios e achegados (amigos,
familiares...).
Non hai espazo para describir todos os actos, que como sempre acompañan a cada Encontro, houbo de todo: Relatorios sobre temática mariñeira
(Xornadas Técnicas), recitais de poesía, música e danza nas rúas, concertos nocturnos, teatro, presentación de libros, exposicións, obradoiros e
máis. Quen teña curiosidade pode atopar o programa completo en culturamarítima.org. O ambiente festivo que se vive en cada Encontro é moi
particular, só hai unha maneira de coñecelo: participar nalgún.
Desde Terra de Outes invitamos xa á participación no seguinte Encontro,
pola nosa parte esperamos que poidamos engadir ao patrimonio de todos
un barco Sancosmeiro.

A Óptica da túa confianza!

Malecón de Cadarso, 3 (Xunto á ponte de San Lázaro) - Tlf. 981 82 42 60
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Unidade a prol da NLG,
ou o desexo e a realidade
O pasado 15 de xullo, na Alameda de Santiago, case todos os
partidos políticos con representación en Galiza (incluído o PP)
asinaron a Declaración de Unidade a prol da Normalización da
Lingua Galega. No acto houbo tamén representación de Terra
de Outes. A iniciativa, promovida desde a Mesa pola Normalización Lingüística, tivo como finalidade “garantir o dereito a vivirmos en galego e conseguirmos para el verdadeira igualdade
e oficialidade real, tomando como punto de partida os acordos
comúns e amplos establecidos na Lei de Normalización Lingüística, na Lei de uso do galego como lingua oficial de Galiza polas
entidades locais, e no Plan Xeral de Normalización da Lingua
Galega de 2004”, tal como recolle o documento asinado, que
pode descargarse en www.mesa.gal.
Porén, na mesma web, con data 24 de setembro de 2015, publícase a nota “Feixó lanzou a pedra contra o galego e agocha a
man tras os tribunais”, referíndose á “non admisión a trámite do
recurso presentado pola RAG ante o Tribunal Constitucional en
relación ao mal chamado decreto de plurilingüismo”. Fagamos
memoria: o 28 de abril de 2015 o plenario da Real Academia
Galega comunicaba (pode verse en www.academia.gal): “a RAG
vese na obriga a recorrer ao Tribunal Constitucional na defensa
dos dereitos das persoas galegofalantes, que considera vulne-
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Ramón Blanco

Foto: Xan Muras. MNLG

rados polo devandito decreto, dando así continuidade ao procedemento xurídico iniciado coa demanda presentada no seu día
perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia” (refírese ao
Decreto 79/2010 para o plurilingüismo no ensino non universitario).
O 17 de abril de 1970 o propio Xosé Filgueira Valverde defendera nas Cortes españolas o emprego vehicular do idioma galego
no ensino, rematando a súa intervención parlamentaria nesta
lingua. O que daquela semellaba atrevemento debería ser hoxe
xustiza.

Cea de homenaxe a D. Manuel Canay
Xoán Mariño

O mestre D. Manuel Canay naceu no lugar de
Zarzón (Sabardes) en 1917, polo que cumpriu o
pasado mes de xuño 98 anos. Comezou a exercer
como docente en 1940 e desde 1942 estivo
destinado en escolas unitarias da Serra e Valadares
ata que se inaugurou o CEIP da Serra, do que foi
primeiro director, ata a súa xubilación en 1984, ao
mesmo tempo que participou na súa construción
desde a corporación municipal da que formou
parte desde 1958 ao 72. Ao longo da súa dilatada
carreira docente exerceu un constante e sacrificado
maxisterio sobre máis de corenta xeracións de
outenses que gardan del unha garimosa lembranza
que levou a un pequeno grupo dos que foron seu
alumnos que se veñen reunindo anualmente desde
hai uns 30 anos a renderlle homenaxe, en forma
de unha misa na capela da Serra e unha cea, que
veñen celebrando con el desde 10 anos atrás, pero á
cal, nesta ocasión o homenaxeado non puido acudir
polo seu delicado estado de saúde. Pero si recibiu
o cariño dos que se veñen reunindo con el nestes
encontros que fan cada ano o primeiro venres do
mes de agosto e cos que se fotografiou á saída do
acto relixioso e que son, de esquerda a dereita:

Luis García (máis coñecido como Luis do Gorro);
Antonio Antelo (Antonio do Cociñeiro); Enrique
Villaverde (Quique de Enrique); José Baña (Baña
de Brión); José Rodríguez (Pepe da Pacheca); o
sacerdote Adelino Tuñas, que ademais de ser antigo
alumno, oficiou a misa; D. Manuel Canay; detrás
deste, Juan Lestayo (Juan de Ramiro); José Cereijo
(Pepe Cereixo); Antonio Martínez (Antonio do
Cachurro); Manuel Lage (que na Serra é coñecido
como Manolo da Mapa); Juan Carou (ou Juan do
Moreno) e, por último Francisco Añón (tamén Paco
da Tahona).
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LECTURAS RECOMENDADAS

Lidia Vicente

Falando Claro

Pepe Sendón
Alvarellos Editora, 2014
O 11 de abril deste ano, e organizado pola nosa asociación, Terra de Outes, presentouse na
casa de cultura da Serra un audiovisual titulado “Falando Claro, a historia do anarquista
Claro José Sendón Lamela”, un traballo que xorde paralelamente ao libro do mesmo nome
e que quero recomendar a todos os/as letores/as, especialmente aos/as que gosten de relatos
biográficos.
O autor, Pepe Sendón, no prefacio do libro xa nos advirte da súa intención: compoñer a historia
do seu antepasado nado en Louro, sen intención de converter o libro nun texto de valor académico ou de investigación histórica. Sen embargo,o libro aporta un senfín de datos que o autor
recolle nunha longa investigación (comenza a procura en tempos pre-dixitais) e así consegue
exemplares de prensa, fotografías, artigos, rexistros de entrada e documentos que formaron un
arquivo suficiente para que Pepe Sendón compoña a vida do anarquista.
Nace así o libro que conta a historia da vida de Claro José, ademais dunha escolma da súa
obra xornalística e tamén o delicioso relato da súa novela Amor que se afirma, publicada en
1934 e que nos sitúa na infancia deste “trotamundos”: marcha embarcado con 13 anos da
aldea de Louro para chegar a Buenos Aires 36 días despois.
Intercalando capítulos da novela citada anteriormente, textos xornalísticos, cartas e discursos
cos apuntes históricos, económicos e sociais do autor, temos unha lectura próxima á novela e
que nos “embarca”, como fixera Claro José, por unha viaxe que vai do 1897 ao 1937, que nos
leva de Louro a Arxentina, de Lisboa a Estados Unidos, de Nova York volta a Galiza (en Lousame, como dirixente sindicalista nas minas
de San Fins), de Huelva a Casablanca. Vive o golpe militar franquista en Alicante e Valencia e fai a súa última viaxe de novo a Estados
Unidos e México. Morre en Manhattan con 40 anos. Unha vida curta pero moi intensa que nos atrapa nunha lectura pracenteira para
comprender ese momento da historia, para aprender dos movementos políticos, sindicais e tamén culturais que se daban en España e
América. O autor marca un percorrido pola vida de Claro José e os/as lectores/as imos marcando un percorrido de aprendizaxe.
Tanto no libro como evidentemente no documental, podemos poñer cara ao anarquista de Louro a través de fotografías, así como tamén
visualizar a familiares, a outros anarquistas e mesmo as naves nas que Claro José embarcou nesa trepidante viaxe que foi a súa vida.
Falando Claro, unha biografía que recomendo para gozo dos e das amantes das historias reais. A historia dun home de curta vida, pero
intensa e emocionante.

EVOCACIÓNS

Deolinda Gómez Molinos

Manolo de Carabinas
Un dezaseis de agosto (festa de Entíns) de 2015, foise da nosa comunidade unha
gran persoa.
Cando ocorren estes casos, sentímolos, abrazámonos e o noso corazón encolle;
parece como que o sol se oculta de repente, o noso semblante triste ponse a xogo
coa dor.
Desde estas liñas de cariño cara á súa xente manifesto a miña pena, a miña tristeza.
Cantas veces me ría contigo, Manolo, víase na túa mirada que sentías cara a min
un cariño como o que eu tamén sentía contigo.
Hoxe, cando sei do acontecido, circulan pola miña cabeza, un senfín de recordos.
Asoma ao meu corazón o semblante riseiro de miña nai, “a túa madriña”. Cando
estabades xuntos, abrazábadesvos, iso era cariño.
Todos sabemos o que supoñen as perdas, pois a vida bateunos a todos moito.
Hoxe quixera para todos os que o quixemos deixar por un momento atrás a
pena, recordalo como era el, guapo, bo mozo, simpático e sobre todo boa xente.
Descansa en paz! Manolo, ti non pasaches pola vida, porque sei, deixaches detrás
unha familia marabillosa que te quixo. Non podo deixar de nomear a túa neta Irene, con que cariño falaba de ti, da túa
elegancia, do teu porte. Non mentía!, eu tamén o sentía así.
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Xornadas de información sociosanitaria
Dr. Xosé Mª Dios Diz
O día 29 de outubre do 2015, darán comenzo as Xªs Xornadas de
Información SocioSanitaria de Outes.
Nesta edición, colabora o Concello de Outes, o Centro Social de Outes,
o Centro de Saúde e a Xerencia de Xestión Integrada de Santiago.
Tamén a Asociación Cultural Terra de Outes.
Celébranse o último xoves de cada mes, dende outubro do 2015, ata
maio do 2016.
Ao ser as Xªs Xornadas, queremos facer unhas charlas-coloquio que
sexan atractivas o público que acode asiduamente a elas (entre 60 e
70 persoas de media), con un formato dunha charla de 45 minutos e
un coloquio posterior dunha media hora. As charlas darán comenzo ás
18:30 h. e serán no Centro Social de Outes.
Seguimos cos colaboradores habituais de ciclos anteriores, e neste,
contamos coa Asociación Cultural Terra de Outes, que colaborará de
forma desinteresada, para que as charlas se fagan co máximo interese
posible.
Este ciclo, contará coa presenza de:
29 de outubro do 2015: Dr. Luis Verde Remeseiro, Xerente da Área
de Xestión Integrada de Santiago, que falará sobre “Sistema Sanitario”. Fará a inauguración das mesmas. O Xerente é a persoa responsable de como funciona tanto a Atención Especializada como a Atención
Primaria. Ten ao seu cargo a 300.000 persoas e en algunhas especialidades ata 500.000 persoas.

de AP de Outes, “Actitude ante a dor”. Patoloxía moi frecuente en Atención Primaria. Temos diferentes tipos de dor, de causas que o provocan e de tratamentos que se poden utilizar para combatilo.
31 de marzo do 2016: Flor Dios Villamea, Médica: “Dietas: atlántica,
mediterránea... criterios para elixir a miña”. Para manternos en forma,
sempre se nos recomenda: dieta e exercicio. Saber cál é a mellor dieta
da que dispoñemos, adaptada a esa persoa en particular, sería prioritario. Flor intentará resolvelo.
28 de abril do 2016: Mª Luisa Jimenez Hidalgo, Óptica Ortometrista:
“Problemas na vista”. Saberemos o que é a Miopía, a Hipermetropía,
o Estrabismo, a Presbicia, etc... Esta especialista resolveranos as dúbidas.
26 de maio do 2016: Dr. José Mª Dios Diz, Médico especialista de
Atención Primaria de Outes: “Hipertensión Arterial”. Temos moita lenda
urbana no tema da HTA. Trataremos de resolver moitas dúbidas dos
nos@s doentes e facilitarlles comprender unha enfermidade que ten
moitas consecuencias e moi malas senon se trata correctamente, pero
que ben tratada e controlada, podemos facer unha vida normal. Faremos a clausura do ciclo.

6 de novembro do 2015: Mª Xosé Abuín Alvarez, secretaria xeral da
CIG Saúde: “Sanidade Pública-Sanidade Privada”. Tema de vibrante
actualidade, debido á posta en marcha do novo Hospital de Vigo (Álvaro Cunqueiro) e as deficiencias tremendas que está tendo no seu
traslado desde os outros hospitais de Vigo.
17 de Decembro do 2015: Dr. Rafael López López, xefe de Oncoloxía
do Clínico de Santiago. “Como combatir o cancro”. Experto nos temas
do cancro, non só a nivel Galego, senón a nivel europeo.
28 de xaneiro do 2016: Dr. J. M .García Pazos: Adxunto de neumoloxía do CHUS. “A tose e os problemas respiratorios”. Neumólogo de
recoñecido prestixio, dando múltiples conferencias e participando en
traballos de investigación. Falaremos das enfermidades respiratorias
máis frecuentes: bronquite, neumonía, enfermedade obstrutiva crónica, etc.....

A finalidade das charlas é informar a xente de patoloxías moi frecuentes nas consultas de Atención Primaria, que moitas veces, ou por falta
de tempo ou a masificación das consultas, non se lle pode dedicar a
atención que deberiamos a certos temas. Moitas veces, só informando
e escoitando @s doentes, podemos xa facer moito pola súa doenza.

25 de febreiro do 2016: Dr. Angel Lado Llerena, Médico especialista

A asistencia ás charlas, dependendo do tema que se trate, é o que nos
motiva para seguir facéndoas. Entre 60-70 persoas, acoden a cada
conferencia e moitas veces, o coloquio que se deriva ao rematar a
charla é máis produtivo que a propia charla. A xente, participa deshinibida no coloquio, poñendo moitas veces, en apuros @ relator/a, pero
sempre nos comprometemos a que se algo non sabemos contestalo
como se debería, collemos o tf. da persoa e en 24 horas, terá cumprida
información do que preguntou.

CONSTRUCIÓNS

BLANCO

Traballos de Albanelería e Cantería
Teléfonos: 981 769 439 - 635 946 920
Boca de Oroña, nº 6 - Cando - 15286 OUTES (A Coruña)

Tamén temos xente que non quere falar en público ou é muda ou ten
dificultades para expresarse; est@s doentes, poden escribir a súa pregunta e pasarlla ao moderador das charlas (Dr. Dios) e el fará esa
pregunta @ relator/a.
Trataremos de que o décimo ciclo de charlas sexa tan interesante
como os anteriores, que a xente responda coa súa asistencia ás mesmas e que o Sistema Sanitario Público, Universal, Gratuíto e de Calidade, perdure por moitísimos anos, sendo un dos mellores do mundo,
polo propio Sistema e polo@s profesionais que nel están.
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Non, Non e Non!
Que fácil é dicir que non!, coma outras tantas cousas.
Hai xente que o leva no sangue, nos seus adentros, e os
motivos saberanos eles, se cadra nin iso. Falamos nesta
ocasión dos que antepoñen o NON a todo, digas o que
digas NON, propoñas o que propoñas NON, iso de o
Non xa o tes, verídico con este tipo de cidadáns que
se deberon crer nalgún momento mellores ca ninguén,
pois tiñan que facer prevalecer o seu criterio por enriba
do dos demais...
Referímonos a eses enviados dun “ente superior”
para adoutrinar o resto, eles son “exemplares”, os das
boas ideas, mellor “os das ideas” e punto pelota! Toda
unha autoridade ao uso, que fixo e desfixo a imaxe e
semellanza pois a súa idea tiña que prevalecer sobre
a dos demais, non porque fora a mellor ou a máis
adecuada, senón por que era a súa. Tempo despois,
algunhas das decisións tiveron que recuar e como a
xente é tan “cazurra” pois resulta que se perderon anos
moi valiosos por non dar o brazo a torcer en decisións,
pois o imperativo do Non estaba no aire, xunto con
algunhas doses de prepotencia e agresividade verbal,
como principio activo nas reaccións.
Hoxe en día sería impensable aquel tipo de condutas,
aquel punto de mala hostia continua co mundo, hoxe
andaría caladiño coma un buxo ou baixo arresto
domiciliario e suspendido de emprego e soldo ata nova
orde. Estarían os cárceres cheos de individuos dese
tipo, cheíñas!! O termo medio nisto non existe, e non
che poño nome porque non procede, poñerlle un pouco
de intriga sarcástica para non variar, vivimos entre o
pasado recente e a actualidade, dous extremos opostos
en actitude.
Mais esa xente hoxe en día segue botando man do Non
por sistema, como na premería mais as cartas non son
as mesmas, cambiou un pouco o conto, pois o lobo xa
é vello, xa non morde como mordía de novo, pero así
e todo hai que ter coidado de non arrimarse moito, por
se acaso...toda precaución é pouca.
E como reflexión no aire, sería desexable que ese
tipo de xente, que ao fin e ao cabo, xente sen máis
cualificativos, que teñan momentos nos que a súa
propia Soidade lles faga reflexionar sobre os Nons
que botaron pola boca, só por sistema, máis que por
criterios racionais e responsables, pois o ego era tan
grande que non lles deixaba pensar con claridade
no ben xeral, e realmente é e foi unha mágoa que
non se deran conta das repercusións que tiveron as
decisións de tanta negatividade, que ao fin e ao cabo,
resultou pouco máis que gratuíta. Unha chamadiña
ás conciencias, que xa está ben de tanto durmir…
Hampelmanns!!
Lusco e Fusco
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Manifestacións, gastos, comportamentos
e actitudes... que os delatan
Escribiu Miguel de Unamuno no ano 1908 unha carta que
traducida ó galego vén dicir o seguinte: “Sabido é o que foron
sempre os nosos gobernantes. Cando non queren, non poden
ou non saben cumprir co que a opinión pública lles demanda,
falséano todo. A meirande parte dos políticos viven do engano
e nel queren manternos a todos, sen decatárense de que non é
posible idiotizar a aqueles cidadáns libres que teñen os miolos
no seu lugar e un espírito crítico fundamentado ó que non están
dispostos a renunciar”.
Eis o primeiro exemplo destes políticos lorcháns e mangantes:
o deputado do PP que dixo facerse deputado para “tocarse os
collóns”, José Miguel Moreno, exalcalde de Valdemoro. Home,
para tocarse os collóns non é imprescindible facerse parlamentario
se es varón, abonda con querer e decidir onde, como e cando,
non che parece? Tampouco se precisa ser un parasito político
para diante doutras “súas señorías” tocarse os collóns e menealo membro ergueito, porque resulta máis gratificante facelo na
intimidade e diante dun espello, se non o tes ensumido e inda se
che levanta, meu!
“Puta barata podemita” pode ser unha frase recorrente á hora de
respostar a unha adversaria política, mais, neste caso non coa,
porque os dous mangantes e intelixentes autores desas expresións
pertencen ao mesmo partido: o PP. Son, pois, correlixionarios
pensantes e comunicantes; por iso, non deben contradicírense.
Non faltaría máis!
E estoutra do alcalde de Granada, Torres Hurtado: “As mulleres,
canto máis núas, máis elegantes”? Pois, tampouco, porque as donas
e os homes canto mellor vestidos máis elegantes son. Outro caso
é cando toca “aquilo” na intimidade. Son curiosas “meteduras de
pata”, “despropósitos” que demostran un gran nivel intelectual dos
seus autores, “frases altisonantes”... Curiosamente até o de agora
os tres pertencen á mesma formación política, o PP, e inda non os
expulsaron, ou si?
Eis outras pérolas: “O Congreso gasta 3.800 euros ó mes en pagalo ADSL a 190 deputados nas súas propias casas” (elconfidencial.
com do 28/07/2015); “Os colocados do Senado” (El Mundo, 8 de
xullo do 2015); “Pleno no Senado: 212 señorías ausentes” (El
Mundo, xoves 9 de xullo de 2015). Rede Púnica: “Me suda la
polla el nombre de la empresa. Es el adjudicatario”. “Esculturas
de Chillida, sobrinas menores de 14 años con pisos a su nombre,
cumpleaños a todo trapo pagados con subcontratas” (El País,
28/07/2015)... “O Senado un pazo de zombis políticos” (Diario
Público, venres, 7 de agosto de 2015). Canto vai tarda-lo PP en
dicir todo aquilo que sabe e cantos de nós estamos dispostos a
esixirllo? Canto tempo lle vai facer falta ao PSOE para denuncialas cavernas clientelares, verdadeiras covas de mala reputación e
antros de acomeramento de moi ben mantidos?
Os paiasos e vividores na política nunca faltaron. É, efectivamente,
unha vella práctica e unha banalización da res pública, pero nos
actuais momentos de impredecibles consecuencias.
Lémbranos Álvarez Junco que cando o “Emperador do Paralelo”,
avenida barcelonesa de alegre vida nocturna, Alejandro Lerroux,
viaxaba a Madrid para engaiolar ós obreiros quitábase o sombreiro
e substituíao por unha pucha coa intención de semellar un
“camarada” máis. Logo viña a súa incendiaria frase: “Levantádelle
o veo ás novicias e elevádeas á categoría de nais”.
Políticos! Non podía ser doutro xeito!
Gundar Rial
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ASÍ NON

CARTAS AO DIRECTOR
Sr. Director:

Para que farán cousas se non tiñan pensado mirar por elas? Que
motivacións terán?

ASÍ TAMPOUCO

Mantemento, mantemento! Un respecto con todo o que se fai, pois
vale cartos. Unha ollada basta!

NIN DE COÑA

O domingo 26 de xullo, e con motivo das festas patronais do
concello, programouse para a tarde un concerto da Banda de
Música de Padrón na Horta do Muíño.
Tamén estaba programada para ese mesmo día, pero pola
mañá, a tradicional caravana de vehículos na honra de san
Cristovo, percorrido que se fai dende A Serra ata O Freixo, retornando de novo á Serra para rematar coa tradicional sardiñada, que o concello organiza para gozo de todos/as veciños/as.
As inclemencias do tempo trouxeron chuvia nesa mañá e,
con bo criterio, os organizadores da festa decidiron anular a
procesión do san Cristovo, e deixar para a tarde a sardiñada,
prevendo unha melloría do tempo. Acertaron na predición meteorolóxica, e achegueime ata A Serra coa intención de escoitar
o concerto e tamén gozar da sardiñada.
A miña sorpresa ao chegar foi atopar que tanto o concerto
como a sardiñada se estaban a celebrar ao mesmo tempo e
no mesmo espazo: a Horta do Muíño. Acerqueime ao palco
onde a banda de música, composta fundamentalmente por
xente nova, interpretaba o seu repertorio entre a algarabía da
xente, os pitidos de canciños que estaban á venda nos postos
ambulantes de feira e o rebumbio propio dunha festa. A música
quedaba oculta baixo todos eses sons festeiros e os poucos
oíntes faciamos esforzo por sentila.
Quixera deixarlle a miña queixa polo que, ao meu modo de ver,
é un “maltrato” (entenda o termo no seu sentido máis benévolo) á música, neste caso á que con tanto esforzo e dedicación
xente nova interpreta nunha banda tradicional. Todos e todas
temos a obriga de coidar e respectar a música e moi especialmente aquela que forma parte do noso, esas agrupacións
de gaitas, cantareiras e, como neste caso, bandas de música.
Corresponde aos responsables políticos poñer as ferramentas
necesarias para dignificar a música tradicional.
Como vostede saberá, na mesma Horta do Muíño está a casa
da cultura. O concerto da banda sería unha ledicia no seu salón
de actos.
Reciba un afectuoso saúdo,
Vicente Nerio

DEOLINDA
DERMOFARMACIA

Ldo. Miguel Ángel Marañón Gómez

ORTOPEDIA HERBORISTERÍA
AYUDAS TÉCNICAS
Volvemos ao Requeixiño, e unha cociña por aquí, unha neveira por
alí… Á vista está que algúns pouco evolucionaron... Non oirían falar
do “Punto Limpo”?

Avda. Finisterre, 3 · Telf.: 981 850 114
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O artista que creou ao Poeta Añón
Ramón Blanco

Nas páxinas centrais deste número figura a entrevista con Andrés
Barbazán Ferreiro, a quen tivemos a sorte de coñecer no outono
do 2012 (por mediación de Amancio Liñares Giraut), cando se celebraba na Cidade da Cultura o bicentenario do Poeta Añón. Era o
4 de outubro, casualmente a mesma data na que hoxe redactamos
estas liñas. Tres outonos máis tarde podemos dicir que Barbazán
foi esculpíndonos unha amizade de bronce, á que non lle fan falta
coroas de loureiro.
Ninguén podía relatarnos tan ben a intrahistoria dese conxunto monumental erixido en homenaxe ao noso poeta. Cando fala daqueles tempos, Barbazán sempre nomea a José
Sotelo Ferreiro, de quen nós só sabiamos (que
fora vogal da comisión pro-homenaxe a Añón)
por algunha documentación que se conserva
no arquivo da Real Academia Galega: recortes de prensa, correspondencia e unha copia
(quen nos ía dicir que anos despois a veriamos
na versión orixinal!) do autorretrato de Barbazán. Estes documentos amosan as dificultades
que hai cando se leva adiante unha homenaxe
desta envergadura. Non menos difícil foi reunir
o diñeiro co que custear o monumento. No número 20 desta revista (“Contribución noiesa”, p.
5), dábase conta da aportación financeira feita
polo Concello de Noia, sendo alcalde Antonio Busto: 500 pesetas
da época (acordo en Sesión ordinaria do 18 de maio de 1966). En
marzo de 1966, en nome da “Comisión Homenaje al Poeta Añón”,
o alcalde Puerta Henche distribúe unha nota solicitando a colaboración para o festexo: “El homenaje de referencia se costeará por
suscripción popular y las aportaciones pueden enviarse a la Real
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Academia Gallega (La Coruña) o a esta Alcaldía”. No boletín da
Asociación de Residentes de Outes en Buenos Aires, publicarase anos despois (9-11-1970) unha memoria dalgunhas actividades
feitas en Outes, entre as cales está “la erección del monumento
de Añón”. Sobre a prehistoria desta obra terían moito que dicir, de
seguro, Domingo Sendón Rodríguez e outros membros daquela
asociación de emigrados, como parece desprenderse das placas
en memoria do poeta (dúas delas no propio monumento).
En 1878, nada máis morrer o poeta, os amigos “madrigalegos” forman unha comisión para publicaren as obras de Añón. Este primeiro intento xa logo foi frustrado, mais outros
proxectos viñeron co pasar dos anos. E así, no
programa de actos daquel 17 de maio de 1966
figura: “1º Â unha da tarde, inauguración e
benzón do moimento erixido na praza principal
de Outes en honra do grorioso Patriarca, obra
do notable escultor Andrés Barbazán”. Se houbo daquela un encomiábel traballo común para
tal fin, en época de tanta dificultade, coidamos
que máis facilmente se poderían reeditar agora aqueles ánimos para unha nova conmemoración. O vindeiro ano chegarán a cincuenta os
que este fito de pedra e bronce leva adobiando
o centro da Serra de Outes, convertido en emblema local onde a veciñanza recoñece o perenne retrato do poeta,
avivando así o seu recordo. Por iso, desde estas humildes páxinas,
propoñemos a creación dunha nova comisión que organice para o
Día das Letras Galegas de 2016 a celebración da efeméride deste
medio século do monumento a Añón, contando, desde logo, coa
presenza de Andrés Barbazán, merecedor tamén desta homenaxe.
Xoán X. Mariño
Presidente da ACC Terra de Outes

O pasado 30 de agosto sacudiunos cruelmente a todos os membros da familia de Terra de
Outes a triste nova do falecemento súpeto e sorpresivo dun dos nosos máis antigos socios:
Francisco Rama, “Fufú” para os seus veciños e coñecidos, “Paco” para os seus amigos, que
eran numerosos debido ao seu carácter xovial, natureza xenerosa e trato aberto e sincero con
todo o mundo, que facían confiar nel desde o primeiro momento no que se o coñecía. Pero
ademais unha inxenuidade xuvenil, sen dobreces nin retrancas, contribuía a que fose doado
querelo e con esas encantadoras armas conseguir o que se propoñía, pero non para el, senón
para O Freixo, onde tiña establecido o seu domicilio: primeiro un campo para a equipa de
fútbol da que foi presidente e despois, dunha corporación municipal da que formou parte nas
ringleiras do Partido Popular durante 20 anos, a nova lonxa, paseo marítimo, ampliación do
porto e centro náutico.
O seu enterro, multitudinario como se recordan poucos na Historia de Outes, foi un claro
exemplo do coñecido, respectado e querido que era polos centos e centos de persoas que,
sobrecollidas pola dor de non volver ver ao seu amigo e o desgarro emocional da familia, lle
foron dar a súa derradeira despedida, con bágoas nos ollos, sen poder ocultar a súa enorme
tristura.
Desde estas páxinas, Terra de Outes aplaude o acordo do pleno municipal tomado a proposta
da nosa Asociación encamiñado a outorgarlle un merecido recoñecemento: poñerlle o seu nome ao Centro Náutico, edificio
polo que tanto se preocupara de que funcionase non só como escola de navegación, senón tamén como centro veciñal e asociativo e do que estaba tan orgulloso por embelecer e dar prestancia ao porto do Freixo, a cuxo coidade se atopaba permanentemente.

