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Editorial:
O recibo da luz e o catastrazo

As samesugas ou sambesugas son uns anélidos que 
parasitan a outros animais, entre eles o home, utilizadas 
antigamente para sangra-los enfermos. Mais, figurada e 
coloquialmente, utilízase este substantivo para nomear 
e definir a aquela ou aquelas persoas que engorde 
van desposuíndo a outras dos seus bens. As brañas 
de Sarnón e o Areal, polas súas augas doces, eran 
os lugares socorridos hai moitos anos para atopalas, 
non sen traballo e sabenza. As samesugas utilizadas 
nos coloquios atópanse hoxe en día en demasía, con 
exceso, abuso, insolencia, descortesía... Velaí dous 
exemplos desagradables do seu achado:
O recibo da luz. Eis tan só o primeiro: potencia 
contratada 4 kw de media, máis enerxía facturada, 
imposto sobre a luz e IVE. Toda esta samesuga suma 
en dúas mensualidades a considerable cantidade de 
184,28 €. Salientemos que o IVE (21%) supón  do 
total do recibo 31,98 € amais do imposto sobre a luz de 
7,41 €. En total, 39,39 €. E por riba, sen contempla-lo 
abusivo custo da enerxía e as deficiencias do servizo.
O catastrazo albíscase para o 2016, iso si, pasadas as 
eleccións xerais do 20 D, mais no 2015 por medios 
aéreos fotografouse todo o territorio de Outes na 
procura de construcións novas e mellora das xa 
existentes. Como lambiscada o Ministerio de Facenda 
e Administracións Públicas por medio da Xerencia 
Rexional do Catastro tivo a ben contactar coa 
veciñanza comunicándolle cando menos unha sanción 
de 60 €  ficando inda pendente do seu abonamento o 
IBI correspondente ao mesmo ano 2015. Argüía na 
súa proposta de resolución a  Xerencia que, unha vez 
realizadas as comprobacións oportunas, procedíase 
a regulariza-la descrición dos inmobles por térense 
producido neles circunstancias determinantes 
dunhas altas ou modificacións non declaradas de 
xeito correcto. Pero, cal é o xeito “correcto” da 
declaración? Sabido de todos é que para iniciar toda 
obra requírese a autorización previa do Concello e que 
dita autorización leva aparellada o pagamento da cota 
correspondente ao volume das obras a realizar; xa que 
logo, este constitúe o primeiro abono a satisfacer para 
a realización das obras e o primeiro xeito correcto da 
declaración das mesmas. Despois virá o pagamento 
á empresa realizadora polo contribuínte co 21% do 
IVE, todo iso cos cartos empetados no banco e polos 
que tamén se pagaron os impostos. Pero o catastrazo 
non remata aquí, porque para o vindeiro ano vai vir 
unha revalorización da propiedade superior ao 46% 
e o aumento do IBI por parte do Concello, malia ter 
rebaixado o tipo impositivo do 0,600% ó 0,400%. 
Este plan de caza ós inmobles nos que se realizou 
unha mellora parte dunha filosofía falaz, porque non 
todos tributamos o mesmo. Non hai máis que relata-lo 
número de impostos que paga o sufrido contribuínte 
por estas melloras: taxa municipal polas obras, IVE 
das mesmas, IBI anual do inmoble, imposto polos 
depósitos bancarios, sanción de 60 €e revalorización da 
propiedade. Nada menos que seis!
E todo isto nun concello envellecido, con alta porcentaxe 
de pensionistas, un elevado índice de xoves en paro, 
traballadores mal retribuídos e unhas pensións cun 
importe medio inferior aos 700 €.

Revista subvencionada por:
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Actividade marítima
Como resultado da xuntanza de asociación de vela tradicional e en-
tidades relacionadas co mar, realizada o 31 de outubro de 2015 a 
bordo da embarcación Joaquín Vieta, a nosa asociación acordou 
levar a cabo as seguintes actividades:
1.- Curso de navegación a vela en embarcacións tradicionais: Cele-
brarase no Freixo na primavera de 2016, as datas están aínda por 
decidir. Participarán, a parte das embarcacións de Terra de Outes, 
as de Mar de Muros, coa colaboración dos seus  patróns, e o Centro 
Náutico Municipal. É posible que pidamos a algunha outra asocia-
ción da F.G.C.M.F que tamén nos bote unha man, dependendo da 
demanda que teña o curso.
2.- Concentración no Freixo das embarcacións da F.G.C.M.F. próxi-
mas á Ría de Noia. Está previsto facer esta concentración-festa, na 
fin de semana anterior ao Día das Letras Galegas. Participarán as 
seguintes asociacións: Terra de Outes, Mar de Muros, Ostreira de 
Abelleira, Canle de Lira e Joaquín Vieta.
3.- En colaboración coas asociacións citadas no apartado 2, faremos concentracións nas vilas mariñeiras da Ría de Noia coincidindo coas festas 
locais, sempre e cando cheguemos a acordos que garantan o pagamento dos gastos que estas concentracións supoñen para cada asociación.

O pasado 17 de outubro no noso local social 
da antiga escola de Outes presentouse o nº 32 
da nosa revista. E para conmemoralo como 
se merece, organizouse unha comida para os 
socios e colaboradores da que se encargou 
Xesús Mato, como é habitual cada vez que 
se trata de preparar unha paella de Terra de 
Outes. O honor da presentación do novo 
número da revista cóubolle nesta ocasión a 
Mingucho Campos, membro do seu consello 
de redacción, durante a sobremesa, logo de 
que os comensais celebrasen cun cava os 10 
anos de existencia da nosa asociación.

Presentación da revista nº 32

Deron comezo as Xª Xornadas de Información SocioSanitaria de Ou-
tes. Con gran presenza de público, inaugurou as mesmas o Xerente de 
Xestión Integrada de Santiago, o Dr. Luis Verde Remeseiro. Se a charla 
foi interesante, co título de “Sistema Sanitario”, o coloquio que se viviu 
foi intenso... e tenso. Moitas preguntas relacionadas coa problemática 
sanitaria de privatización do Sistema Sanitario Público, e preguntas so-
bre os casos concretos de demoras en consultas, probas diagnósticas 
e intervencións cirúrxicas.
Colaboran na realización de ditas xornadas a Asociación Cívico-cultural 
Terra de Outes, a Xerencia de Santiago, o Concello, o Centro Social e 
o Centro de Saúde da localidade. Tamén contamos coa colaboración 
de ADISBISMUR, que elabora o detalle que se lle entrega ao ponente 
(unha imaxe da ponte do Ruso).
As xornadas terán a súa continuidade o último xoves de cada mes, 
correspondendo a próxima ao Dr. J. M. García Paz, adxunto de neumo-
loxía do CHUS, que falará sobre a tose e os problemos respiratorios. 
Será o 28 de xaneiro, ás 18:30 h. no Centro Social de Outes.

Xornadas Sociosanitarias
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Campelo sobre o deste nome, de Antonio Rodríguez de Campelo; 
o da Pedreira de Antonio Rodríguez, sobre o Rio de Olbeira; que 
todos eles moen seis meses ao ano, e regulan a cada un de 
utilidade oito ferrados de centeo; o de So Plantío sobre o Rio da 
Cheda de Domingo Caamaño; o do Cantiño sobre o deste nome, 
de Alverte de Suárez; que estes moen catro meses e regulan a 
cada un de utilidade catro ferrados de centeo.

Na de Vaos hai sete muíños chamados: o da Cabada, de Pedro da 
Senra e que inclúe dúas rodas e o da Cabada de Christoval Trillo; 
un e o outro sobre o río deste nome de Cabada; o da Fervenza, 
de Pedro dos Santos, sobre o Rio da Fervenza; os cales moen 
todo o ano e a cada roda regúlanlle de utilidade dezaseis reais de 
centeo; o de Cubo, de Juan Antonio Pérez, sobre o Rio de Badorrío; 
o da Pontella de Joseph Lado Ferreiro sobre o da Pontella, e o 
de Badorrío de Juan Antonio Pérez, sobre o de Badorrío; e o da 
Pontella, do cura de dita freguesía, sobre a Pontella, e os cales 
moen catro meses e a cada un deles regúlanselle de utilidade catro 
ferrados de centeo.

Na de Lira, atópanse tres muíños, chamados: o de Bochecas, de 
Santiago de Formoso, o de Bochecas de Juan Antonio Caamaño, 
o de Christoval Formoso, que se atopan sobre o Rio de Bochecas, 
moen seis meses e a cada un regúlanselle de utilidade anual oito 
ferrados de centeo.

Na de Mazaricos, hai nove muíños, chamados: o de Atán de 
Andrés Diaz, o de Atán de Badaneiro de Ventura da Ucha, o do 
Cura de D. Juan Soneira, cura de dita freguesía, que se atopan 
sobre o Rio de Vara de Ventin; o do Bado dos Miñatos, sobre 
o deste nome, de Miguel Bieites; que estes moen todo o ano e 
regulan en cada un de utilidade dezaseis ferrados de centeo; o de 
Atán de Badaneiro, de Salvador de Baña sobre o Rio de Curros das 
Eguas, o das Candas de María Vázquez, sobre o das Candas, o 
de Laxeal sobre o deste nome, de Joseph Casais, veciño de Santa 
Eulalia de Chacín, Xurisdición de Muros, o da Insua, de Antonio 
París sobre o Rio de Vao de Eguas, que estes moen seis meses 
e a cada un regúlanselle de utilidade oito ferrados de centeo, o 
de Mazaricos de Ambrosio González, sobre o Rio de Mazaricos, 
que moe tres meses e se lle regula de utilidade catro ferrados de 
centeo, e responden.

Xoán Fco. García Suárez

A Xurisdición de A Serra 1752-1753 (IV)
Resposta á pregunta 17

HISTORIA

17ª.- Se hai algunhas minas, salinas, muíños fariñeiros ou de 
papel, batán ou outros artefactos no termo, distinguindo de 
que materiais e de que uso, explicando os seus donos e o que 
produce cada un de utilidade ao ano.

17ª.- Á décimo sétima, que só dos que contén hai muíños fariñeiros 
dunha pedra negra, propios dos que irán sinalados e os seus 
consortes, que todos unicamente serven para o servizo dos iguais, 
dos cales hai nesta freguesía trinta e cinco, chamados: o de Abaixo 
de Vista Alegre, de Domingo Barreiro; o Novo de Vista Alegre, de 
Salvador Pérez; o do Medio de Vista Alegre de Benito Carballo; o 
do Cagaceiro, de D. Joseph Taboada; o do Areal de Juan Antonio 
de Campos; o da Veciña, de Antonia Quintáns; o de Roi Paz, de 
Salvador Lariño. Que todos se atopan sobre o denominado Rio da 
Serra. O do Pirulleiro de Abaixo de Francisco de Vara; o de Arriba 
de Berres de Domingo Romero, que se atopan sobre o Rio das 
Pesqueiras, e un e outro moen todo o ano, e a cada un regulan 
nel de utilidade dezaseis ferrados de centeo. O Queimado, de 
Francisco Nieto, sobre o Rio de Bouza-Cubela; o de Castelo, de 
Antonio de Sande sobre o Rio de Ameixeira. O de Cambeiro de 
Abaixo de Juan Martínez sobre o de Outes, o de Arriba de Rosendo 
Pais, o do Medio de Francisco de Lens; o de Abaixo de Baltasar 
de Agra; que estes tres atópanse sobre o Rio Pego. O de Terelle, 
de Juan de Mayo, sobre o Rego de Egua; o de Lestaio, de Andrés 
García sobre o de Badalaxe; que todos eles moen seis meses e 
a cada un regulan de utilidade oito ferrados de centeo ao ano. O 
de Carleo de Arriba, de Juan Rodríguez sobre o Rio de Carleo de 
Arriba; o Novo, de Domingo Lestón; o de Esperón, de Josepha 
Novo; o de Lavandeira, de Juan de Agra; que estes se atopan sobre 
o Rio da Pontella, moen nove meses e a cada un regúlanselle de 
utilidade, doce ferrados de centeo. O da Pontella, sobre o río que 
deste nome, de Santiago González; o de Portomarín e o da Figueira 
de D. Domingo Romero e o do Couto de Ignacio Cambeiro, que 
se atopan sobre o Rio de Portomarín, moe oito meses e regulan 
de utilidade a cada un dez ferrados de centeo. O de Abaixo de 
Lantarou, de Juan Antonio Gosende; o de Arriba de Lantarou, de 
Domingo Lestón; o do Medio de Lantarou, de Francisco Lestayo, 
que están sobre o Rio da Fervenza moen dez meses e regulan 
a cada un de utilidade doce ferrados de centeo. O de Arriba, de 
Juan Antonio Lourido; o de Abaixo de Thomé Núñez; o de Sande 
de Agustin Lourido, que se atopan sobre o Río de Ameixeiras; o de 
Moledo de Arriba de Domingo Núñez; o de Abaixo de Moledo, de 
Anizeto de Moledo; que os dous se atopan sobre o Rio da Milleira; 
o de Abaixo de Outes, de Antonio Vázquez, sobre o Rio de Outes; 
o da Baqueira, de Martin Antonio de Vara, sobre o Rio da Baqueira; 
os cales moen catro meses e a cada un regúlanlle de utilidade 
anual catro ferrados de centeo.

Na freguesía de Colúns atópanse nove muíños chamados: o 
de Sande, sobre o Rio Bravo, de Francisco González, con dúas 
rodas, moen seis meses e regúlanlle de utilidade a cada un oito 
ferrados de centeo. O da Braña, sobre o dito río, de Alonso de 
González, o de Braña de Currelo, de Juan da Senra; o da Pedra, 
de Andrés González; e que estes atópanse sobre o Rio de Currelo; 
o de Vilarcobo sobre o de Badalaxe, de Jazinto Rodríguez; o de 

O Muíño Grabiel, no Río de Outes, restaurado a iniciativa de Terra de Outes, apare-
ce no relatorio do Catastro de Ensenada.
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Xoán X. Mariño

Terra de Outes: 10 anos de activismo cívico e cultural (III)

O ano 2008 
Comezou o terceiro ano de vida de Terra de Outes coa inaugu-
ración, o 12 de xaneiro, da exposición de pintura e escultura de 
Alberto Rodríguez, coa participación do propio artista, na Casa da 
Cultura de A Serra, ao que seguiu a presentación do nº 1 da nosa 
revista o 19 de xaneiro e, en marzo, para conmemorar o Día Inter-
nacional da Muller Traballadora, a profesora Maribel Rodicio falou 
sobre un acontecemento de gran transcendencia histórica: “o 75 
aniversario do voto feminino en España”. 
Pero unha das actividades de maior interese do 2008 foi a organi-
zación dun debate electoral o 23 de febreiro entre Francisco Jor-
quera, Antonio Erias e Ceferino Díaz, os candidatos nº 1 do BNG 
e Partido Popular nº 3 do PSOE, respectivamente, pola provincia 
da Coruña ao Congreso nas eleccións xerais daquel ano, nunha 
Casa da Cultura ateigada e cuxos asistentes, logo da discusión so-
bre os programas duns e outros, interpelaron aos candidatos sobre 
diferentes temas que interesaban non só aos cidadáns de Outes, 
senón de toda a provincia.
Homenaxe a Francisco Añón
En abril celebráronse as II Xornadas de Añón, coa excusa do 130 
aniversario do seu pasamento, pero en realidade constituía o prole-
gómeno ao que sería catro anos despois a conmemoración do seu 
Bicentenario. Inauguráronse estas Xornadas o luns 14 cunha expo-
sición sobre Francisco Añón na Casa da Cultura, onde os escritores 
e historiadores Xoán X. Mariño, Manuel del Río, Carlos Pereira, 
Gonzalo Navaza, Ramón Blanco, Xesús Balboa, Pilar Sampedro 
e Manuel G. Sendón, falaron nos seguintes días sobre Outes na 
época de Añón, O humor na poesía de Añón, Añón e a masonería 
europea, A poesía de Añón: estudio crítico, As diferentes edicións 
da obra de Añón, Galicia na época de Añón, Os valores pedagóxi-
cos da poesía de Añón e Añón na orixe do Rexurdimento, respec-
tivamente. De xeito paralelo, presentouse o suplemento adicado a 
Añón na revista Terra de Outes nº 2, realizouse un roteiro literario 
Polas terras de Añón e, na clausura das Xornadas tiveron lugar 
unha ofrenda floral diante do monumento de Añón, unha lectura 
dos seus poemas, por parte dos alumnos do CEIP da Serra, CEIP 
do Cruceiro de Roo e IES Poeta Añón; fíxose entrega de premios 
do concurso de debuxo convocado entre os escolares de Outes e 
finalmente o grupo de gaitas do Concello de Outes puxo colofón a 
estas Xornadas.
En maio tivo lugar a conmemoración das Letras Galegas, coa in-
auguración da exposición de homenaxe a Xosé Agrelo; en xullo a 
presentación do nº 3 da revista de carácter cultural Terra de Outes; 
en agosto a inauguración do Monumento ás vítimas do franquismo 
en A Coviña (O Freixo) e, finalmente, a celebración da II Muiñada, 
xa todo comentado en capítulos anteriores.
O ano 2009 
Inaugurouse coa exposición de pintura Muros no corazón, de Xoán 
X. Mariño, na Casa da Cultura de A Serra, o 9 de xaneiro. O día 
seguinte fíxose a presentación da revista nº 5 de Terra de Outes e 
o 4 de abril a presentación da revista nº 6.

En maio tivo lugar a celebración das Letras Galegas coa charla de 
Xabier Castro sobre Ramón Cabanillas e o debate sobre a figura de 
Ramón Piñeiro, coa participación de Bieito Iglesias e Inés Coiradas, 
na Casa da Cultura de A Serra, os días 15 e 16 de maio, xa tamén 
reseñadas en capítulos anteriores.
En xullo fíxose unha exposición de maquetas de barcos elabora-
das polo carpinteiro de ribeira Manuel González, na Casa da Cul-
tura. No mesmo mes tivo lugar a Inauguración do Xardín da Me-
moria arredor do monumento ás vítimas do franquismo do Freixo, 
con Lourenzo Fdez. Prieto, entón vicerreitor da Universidade de 
Santiago, e a intervención musical de Emiliano Mourenza e o mes-
mo día 18 de xullo presentábase a revista nº 7 de Terra de Outes.
Finalmente leváronse a cabo as III Xornadas de exaltación do pa-
trimonio cultural, que bautizamos como Muiñadas, do 24 ao 31 de 
outubro, e ás cales fixemos tamén referencia no nº 32 desta revista.
O ano 2010
A actividade de Terra de Outes deste ano iniciouse coa presenta-
ción da revista nº 9 Terra de Outes o 23 de xaneiro, á cal seguiu o 
día 10 de abril a do nº 10, que tivo lugar no restaurante Feliciano 
coa proxección dunha montaxe fotográfica e musical relativa á acti-
vidade da asociación e o nacemento da revista.
En maio celebrouse unha nova edición das Letras Galegas, a que 
adicamos a Uxío Novoneyra e acompañamos da exposición de Eu-
ropa en Vicente Risco, xa reseñada anteriormente. E no mesmo 
mes plasmouse a nosa segunda colaboración coa Asociación Cul-
tural Barbantia facéndonos cargo de organizar a presentación, na 
Casa da Cultura da Serra, do nº 55 do suplemento cultural A Voz de 
Barbantia e os libros O pintor do sombreiro de malvas e Setteccen-
to, con Marcos Calveiro, autor de ambos.
En xullo realizamos a presentación dun novo libro: Antítese nativa, 
de Manuel L. Rodrigues, o venres 9 na Casa da Cultura, e unha 
semana despois a do nº 11 da revista Terra de Outes, nesta ocasión 
no transcurso da churrascada que para os socios e colaboradores 
organiza cada ano no verán a nosa asociación, ao primeiro no pa-
seo fluvial do Tins e ultimamente na área recreativa que, á beira do 
Tambre, en Ceilán, posúe o Liceo de Noia, e que xentilmente pon 
á nosa disposición.
Un mes máis tarde, o 17 de agosto Día de Galicia Mártir, inaugu-
rouse a placa que en memoria das vítimas do franquismo noiesas 
colocou no momumento do Freixo o alcalde de Noia, Rafael G. 
Guerrero, mentres tiña lugar a intervención musical de Patxi García.
E rematou este ano 2010 coa IV Muiñada, as Xornadas de exal-
tación do patrimonio cultural que tiveron lugar do 15 ao 17 de ou-
tubro, na Casa da Cultura, en cuxo contido, detallado no número 
anterior desta revista, se incluíron varias charlas referidas ao poeta 
Añón, encamiñadas a resaltar a proximidade do Bicentenario do 
poeta e, por último, coa II exposición de Fotos antigas de Outes 
que se puido visitar na Casa da Cultura do 1 ao 15 de novembro.
O ano 2011
Abriuse coa presentación da revista nº 13 de Terra de Outes o 10 
de xaneiro, no transcurso da comida que para socios e colaborado-
res se realiza todos os anos no noso local social logo da Asemblea 
Anual que sempre ten lugar por estas datas. No mesmo escenario 
presentouse a revista nº 14 o 4 de abril.
En maio a celebración das Letras Galegas tróuxonos a presenta-
ción do libro Diccionario Lois Pereiro.
En xullo, ao remate da tradicional churrascada estival da nosa Aso-
ciación, presentouse a revista nº 15 de Terra de Outes.
O 21 agosto tivo lugar a Homenaxe ao deputado republicano 
Luis Barrena, no 75 aniversario do seu asasinato, xunto ao mo-
numento ás vítimas do franquismo en O Freixo, coa presenza de 
Xoán C. Garrido, da Iniciativa Galega pola Memoria Histórica e 
Francisco Jorquera, deputado no Parlamento español.
E concluíu a actividade do sexto ano coa realización da V Muiñada, 
este ano, do 12 ao 15 de outubro, foron adicadas a Álvaro Cunquei-
ro no centenario do seu nacemento, e cuxo desenvolvemento xa foi 
tamén descrito no nº 32, onde tamén se sinalaba a presentación do 
derradeiro número dese ano da nosa revista.
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Mingucho Campos

Litixio familiar

Turra do raño, labrego,
turra do raño e langrea;

que no ha faltar quen, folgado,
coma a túa recolleita.
(M. Leiras Pulpeiro)

Ás veces sucede que á hora de informar coa obxectividade que carac-
teriza a esta publicación un séntese na obriga de escribir sobre sucesos 
que o informador preferiría manter silenciados. É este un deses casos, 
porque consultando a documentación tan ben gardada e custodiada como 
en tantas ocasións esquecida atópome coa demanda datada o 15 de maio 
do ano 1923 dirixida ao “Xulgado Municipal de Outes”, para a celebración 
de xuízo verbal civil, interposta por Segundo Alborés Campos, casado, de 
sesenta anos de idade e veciño da freguesía de S. Xián de Tarás contra 
Baltasara, Estrella e D. José Alborés Campos, irmáns seus; mais tamén 
contra Domingo, Carmen, Rosa e Ramón, os catro fillos do matrimonio 
formado por Diego Alborés Campos igualmente irmán do demandante, fi-
nado o 23 de abril de 1914 e Josefa Ramos, procedente 
da familia Añón da Barreira.
Segundo, que tiña para aquel tempo un certo nivel cul-
tural que lle permitía exercer como se dun mestre rural 
se tratara, era fillo de Domingo Alborés Coiradas e Rosa 
Campos Canle; casou con Dominga Fernández, de cuxo 
matrimonio naceron catro fillos: Baltasara, Balbina, Jesús 
(emigrou alén mar e nunca máis se soubo del) e Manuel 
(emigrante retornado da Arxentina). Cos aforros empeta-
dos durante os tempos da súa mocidade construíu unha 
casiña dun andar na Barreira que logo herdou Rodrigo 
Coiradas Sacido e co paso do tempo mercou Perfecto de 
Ramos. Os cinco irmáns, Segundo, Diego, Baltasara, Es-
trella e José procedían do lugar de Coiradas, en concreto 
dunha casa arrombada á beira do camiño que levaba á 
Barreira e Tarás entre a do “Grilo” polo Leste e a de Car-
men Pérez Alborés (Carmen a “Grande”) e Joaquín, “o Za-
pateiro” polo Oeste, coñecida como “Casa de Estrella”. Baltasara, veciña 
do Rego, quedara xa viúva; Estrella, casada con José Coiradas Rama, 
vivía en Coiradas, ao igual que Domingo e Carmen Alborés Ramos, ámbo-
los dous solteiros. D. José (o tratamento que lle outorga Segundo deriva 
da súa condición de perito) e Rosa, casada con Domingo Mourís Campos, 
de oficio zapateiro, vivían na Cruz (na actualidade Avda. de S. Pedro e 
rúa Poeta Añón respectivamente), mentres que Ramón, casado con María 
Santos Blanco, era veciño do Conchido (na actualidade Rúa do Rocío).
A saga ou historia da dinastía familiar de Segundo revélanos a orixe da 
súa procedencia: a parroquia de Alborés (S. Mamede), situada ao Norte 
do concello de Mazaricos. Antes do ano 1650, segundo un estudo xenea-
lóxico realizado polo mestre das “Graduadas” do Cruceiro de Róo, Avelino 
Alborés Gosende, o primeiro Alborés da dinastía casou en Áspera; un fillo 
seu, Francisco, contraeu matrimonio coa veciña da mesma localidade, 
María Fernández, no ano 1678. A familia foi en aumento e espallándo-
se por diferentes lugares; mais seguindo a liña xenealóxica descendente 
atopamos que un fillo de Francisco, Felipe, uniuse en matrimonio no ano 
1703 coa veciña de Outeiro, María Campos. Un fillo deste contraeu nup-
cias con Vicenta Fernández (Lagoa, 1736) e Marcos, descendente deste 
matrimonio e enlazado con Clara das Fontes (Viro, 1772) tivo catro fillos: 
Francisco, nado o 7-6-1773, María Benita (26-9-1775), Tiburcio (1-2-1777) 
e Santiago, casado en Coiradas (1808) con María Antonia Coiradas proce-
dente da casa da “Pesca”. Deste matrimonio naceron cinco fillos: Domin-
go, o pai de Segundo, casado con Rosa Campos Canle, como xa se ten 
reseñado (1847); José, unido en matrimonio (1851) con Joaquina Castro, 
procedente de Cela (Pontevedra), fundador da rama da familia Alborés de 
Ribademar; Manuel, casado con Benita Lorenzo (1862), do que vai pro-

cede-la familia coñecida como os “Pirixel” de Coiradas; María e Cipriano.
O preito deviña do reparto da herdanza que lles correspondía a cada un 
dos lexítimos herdeiros, reparto popularmente coñecido como as “parti-
llas”. Demandáballes Segundo aos outros herdeiros a quinta parte do pi-
ñeiral descrito na demanda como “Alto del Fexo”.1 situado na parroquia de 
Entíns (Sta. María), cunha “cavida de quince concas equivalentes a catro 
áreas noventa centiáreas”, que estremaba polo Norte co camiño do Foxo; 
polo Sur, coa propiedade de José Romero “muro en medio”; polo Leste, 
coa toxeira propiedade de Jacobo García Iglesias e polo Oeste, coa de 
Manuela Filgueira”.
Argumentaba Segundo no punto terceiro da súa demanda que no acto 
de partición da herdanza deixada polo seu pai ficaba sen incluír, por “ol-
vido involuntario” o predio denantes referido; mais utilizado, iso si, polos 
demais herdeiros “cortando pinos y aprobechando esquilmos  cuando los 
necesitaban sin intervencción de nadie, puesto que procedían de buena fe 
y los aprobechaban a imitación del finado Domingo Alborés Coiradas, que 

era el dueño de la heredad que queda limitada.”  e cuxo 
falecemento data en “aproximadamente vinte e catro anos 
antes” da presentación da denuncia, é dicir, no ano 1899. 2
Sen embargo no parágrafo cuarto da denuncia descríben-
se textualmente os seguintes feitos: “Como quiera que el 
demandante invitó diferentes veces a los demandados y 
casi todos los años después de que se efectuó la partija 
no haciendo caso de lo que se le proponía en el terreno 
amistoso y necesitando como necesita el que demanda de 
la parte que le toca es el caso de proponerle la presente 
para que convengan en la petición de la misma y den al 
demandante la porción que le corresponde como uno de 
los herederos del finado D. Domingo manifestando que el 
objeto litigioso y la parte que tocar le pueda no escede su 
valor de cien pesetas”. Rematando a demanda coa: “Súpli-
ca al Tribunal que habiendo por presentada esta deman-
da con sus copias, se ha de sirvir tramitarla con arreglo á 

derecho, señalando día y hora en que deba tener lugar la comparecen-
cia.=Entre renglones= no = valga”.3 

O resultado do litixio foi unha mediación entre as partes en conflito ou 
conciliación pola que Ramón Alborés era recoñecido como propietario da 
toxeira e compensaba ao seu tío, Segundo, co pagamento que lle corres-
pondía. Outro motivo de discrepancia era unha parcela ou herbal situado 
na marea do Conchido, pero aquí non houbo perdedores nin gañadores, 
porque o dominio público quedou con todo.
1.- Non atopou o autor na toponimia lugareña algunha referencia ao “Alto do Fexo”, 
mais si ao “Alto do Foxo”,  polo que procede a interpretación de erro involuntario na 
redacción da demanda. En efecto, o Foxo é un piñeiral e toxeira comprendido nos 
lindeiros da parroquia de Entíns (Sta. María), como mesmamente e deste xeito se re-
coñece ao describilo cos estremeiros incluídos no documento referido.
2.- Está claro que os cualificativos “olvido involuntario” e “proceder de boa  fe”  non 
son argumentos sólidos para fundamentar unha denuncia contra ningún, máis ben 
semellan atenuantes ou xustificacións duns determinados procederes; xa que denun-
ciar significa dar a coñecer publicamente unha mala acción e dar parte, neste caso 
ao Tribunal Municipal de Outes, duns danos realizados polos seus autores con cons-
ciencia e feitos á mantenta, e, xa que logo,  con malicia,  mala  fe e engano. U-lo pois 
o dolo?
3.- Este cuarto parágrafo é contraditorio co anterior porque vén desmenti-lo esque-
cemento involuntario e o proceder de boa fe reflectidos no precedente, xa que se un 
herdeiro avisa reiterada e reiterativamente aos demais herdeiros dende que se subs-
cribiron as partillas dun uso impropio da herdanza é lóxico pensar que estes últimos 
fixeron omisión deses requerimentos durante anos. Descoñecemos o ano da sinatura 
das partillas, pero hai que supór que foron varias as anualidades que precederon á 
denuncia. Cantas? Non as fai constar no documento o denunciante; mais, se Segundo 
tiña sesenta anos cando interpuxo a denuncia e o seu pai,  Domingo, finara “aproxi-
madamente” vinte e catro anos antes, tal e como fica referenciado no preito interposto 
perante o Xulgado Municipal de Outes, hai que argüir que o pai finara aproximadamen-
te no ano de 1899, ano no que Segundo cumpría trinta e seis anos de idade. 
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Xastre

Feitos pagáns no 64

dende a orixe, esta foto ten algunha que outra pincelada de 
misterio que nos retrae cada vez que nos plantamos ante un 
feito estrambótico de superstición e cousas raras...
O protagonista principal, ou sexa o “Espantallo” que representa 
o mesmo Demonio puxérallo Dominga do Coxo, “A Cujilla”, que 
era a dona da casa (parece ser que cría moito en bruxerías), en 
referencia ás inquilinas da casa de enfronte -a Sra. Seguindita 
de Pose e a súa criada Mercedes-, pois levábanse mal; moita 
rivalidade escénica, que en máis dunha ocasión estas deran 

parte ás forzas da 
orde pública mediante 
denuncias. Doutras 
veces en vez de 
espantallo, era 
unha basoira o que 
penduraba na fachada 
neobarroca dos 
Etchevers. Todo moi 
metafórico.
A paisaxe que dá 
forma a esta estampa 
do ano 1964 está viva 
a medida en que o que 
enfía a vista nela, faise 
con toda a atención 
que por segundos 
se pousa nas caras 
de cada protagonista 
-secundario- e mesmo 

o feito que recolle non queda nunha ocorrencia folclórica illada, 
nin nun acto de liturxia allea, nin moito menos nunha mostra dos 
diferentes ritmos sociais nunha Galicia boreal.
Á fin máis do mesmo, procurar un pouco de luz nos complexos 
sociais atemporais, xunto con algún que outro burguesillo de 
corpo farto. En conxunto mestúranse ideas cristiáns-pagás, e 
por riba de todo resalta unha grande idea que se fai sentimento 
vital de todos eles: a “amizade”, que xa non é pouco.

Os feitos miudiños en que se compón esta historia, como dixo o 
poeta, caprichos de tempos pasados que quedaron conxelados 
para futuras olladas, e que neste caso concreto vannos reflectir 
os pensamentos ou ideas “tortas” das protagonistas que non 
aparecen na instantánea. As facianas con corpo que si foron 
recollidas polo flash primeirizo son xente ben coñecida de todos, 
que nos tempos actuais os que sobreviviron o paso dos días nesa 
continuidade necesaria para poder contar as cousas, andan cos 
setenta e pico ás costas. Moitos fóronse desprendendo da vida, 
a maioría aínda moi 
novos de idade, que 
por cousas do destino 
de cada un non 
chegaron a este lado 
do río que dá unha 
supervivencia residual 
polo cal ninguén é 
dono universal dela. 
Nunha breve enume-
ración vemos a 
Feliciano de pé 
pola esquerda -bo 
chiste-, seguido de 
Cachucho, Pepe de 
Cereixo, e Sr. Mallo 
-o do aserradoiro-. 
Tamén temos a Miros 
de Juan, apoiado en 
Manolo do Casado, ao 
lado Antonio de Benedicta e Kiko de Enrique, con Molinos polo 
medio, e como peche da liña Higinio, Pepe -un taxista de Noia 
casado en Outes- e Pepe de Elías.
Nesa mesma orde, á inversa e agachados, recoñecemos a 
Trubia, seguido de José da Boela -Latas- todo traxeado xunto a  
Paco de Galdrán, e cerrando a banda un empregado do Banco 
de Bilbao.
Dado que a superstición forma parte do noso código xenético 

FOTO ANTIGA

A Óptica da túa confianza!
Malecón de Cadarso, 3 (Xunto á ponte de San Lázaro) - Tlf. 981 82 42 60
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Ramón Sestayo Lestón é Presidente de Asociación de 
Discapacitados da Bisbarra de Muros (Adisbismur) e 
Vicepresidente de Confederación Galega de Persoas 
con Discapacidade (Cogami).  Moncho, como o chaman 
os seus achegados, sempre tivo moi claro que a vida, 
que polos anos 80 e 90 levaban as persoas con algunha 
discapacidade como a que el padece, non podía seguir 
así, de maneira que adicou os seus eforzos a traballar 
por conseguir que os discapacitados galegos puidesen 
gozar dunha existencia coma calquera outra persoa, coas 
mesmas oportunidades. 

Cóntanos como empezaches 
a colaborar con Adisbismur.

Con aproximadamente 15 
anos, facendo, entre outras 
moitas funcións, a visita ás 
casas para a recollida dos 
datos do censo. Durante a 
elaboración do censo das 
persoas con discapacidade 
fun coñecendo cales eran as 
necesidades que tiñan, sendo 
a falta de formación unha 
delas. 

Que iniciativas comezou a 
levar a cabo esa asociación?

Dende Adisbismur empeza-
mos a impartir cursos de 
alfabetización para a obtención do graduado escolar, pero 
tamén se imparte formación dirixida ao emprego, como o 
curso impartido en Outes sobre restauración de mobles, ao 
que asistiron 15 persoas. 

Na actualidade que labor desempeña a asociación que 
presides?

Impartiuse un curso de carpintería durante 9 meses a 10 persoas 
que aprenderon o oficio de carpinteiro. Isto desembocaría 
finalmente no nacemento dunha actividade empresarial con 
6 delas que formarán parte do cadro de persoal do centro 
especial de emprego Esteirana de Carpintería.

Tamén es Vicepresidente de Cogami. A que se dedica esta 
asociación?

A Confederación Galega de Persoas con Discapacidade é 
unha entidade sen ánimo de lucro, declarada de utilidade 
pública e constituída por 51 asociacións entre as cales está 
Adisbismur, que ten como misión conseguir a plena inclusión 
das persoas discapacitadas en todos os ámbitos da sociedade, 
a potenciación do asociacionismo e a prestación de servizos 
que satisfagan as súas expectativas. Para conseguilo xestiona 
12 iniciativas empresariais de economía social, líderes na 
busca de novas metodoloxías de traballo para máis de 800 
persoas con discapacidade que emprega.

Cres que as demais actividades participativas que 
impulsades teñen igual importancia?

Entrevista a Ramón Sestayo Lestón

Cando se creou a Asociación de Discapacitados da Bisbarra de 
Muros?
Adisbismur constituíuse en xuño do ano 1982 co desexo de converterse 
na ferramenta necesaria para traballar pola integración das persoas con 
discapacidade da zona. 
Por que motivo?
Ata daquela as persoas con discapacidade estaban metidas nas casas, 
sobreprotexidas polas familias, apenas saían porque, todo hai que dicilo, 
as vilas non estaban preparadas para as persoas con problemas de 
mobilidade, non había transporte adaptado, nin beirarrúas e, sobre todo, 
contabamos con escasas, case nulas, oportunidades para a integración.
Quen foron os seus impulsores?
A primeira xunta directiva que tivo Adisbismur estivo formada por Juan 
Carpintero Vázquez, que foi presidente, Vicente Abelleira Cambeiro 
ocupaba o cargo de vicepresidente, o tesoureiro foi Ramón Anxo 
Fernández Pais, o secretario Domingo Dosil Cubelo e os vogais foron 
Domingo Sieira, Serafín Tuñas e Ramón Cubelo. 
Esta primeira directiva iniciou o seu mandato dando un paso relevante 
para os concellos de Muros, Outes, Carnota e Mazaricos: elaborar un 
censo de persoas con discapacidades destes concellos e coñecer cales 
eran as necesidades que demandaban. Ían porta por porta das casas 
para elaborar este censo porque non existía ningún rexistro das persoas 
que tiñan discapacidade, nin sequera a nivel da Administración.
E cal foi o froito dese primeiro labor?
Estes primeiros contactos deron como resultado, un ano despois, a 
inscrición en Adisbismur dun grupo formado por 56 persoas da comarca, 
e é tamén cando comezan as xuntanzas cos alcaldes e tamén cos 
profesionais de traballo social para explicarlles o porqué da entidade e 
que pretende. En 1984, case son 100 as persoas asociadas e xa se está 
a falar de dereitos: acceso á formación, a un traballo, necesidade de ter 
un transporte adecuado, desenvolver proxectos destinados á mellora da 
calidade de vida das persoas, co que a Administración ten que destinar 
para iso financiamento. 
Pero perseguiades algo máis, non?
Obviamente o obxectivo que perseguiamos era o da integración laboral 
e esa meta comezou a acadarse en 1985 cando foi elixido Domingo 
Dosil como presidente de Adisbismur. Durante eses anos era case 
imposible que unha persoa con discapacidade puidera optar a un 
traballo, por iso se fixo necesario pensar en alternativas, como poden 
ser facer cooperativas nas que o seu persoal laboral foran as persoas 
con discapacidade. É así como inicia a actividade unha empresa que 
comercializa bolsas de plástico.
En 1989 empeza a tomar forma a nova cooperativa. Xa non era só unha 
idea plasmada no papel, senón unha realidade, nuns terreos en Lariño 
onde se asentaron as instalacións da cooperativa As Lombas e que, 
un ano despois, van estar rematadas e dotadas coa maquinaria que se 
adquiriu a través de orzamentos da Xunta e da ONCE. Esta é a primeira 
oportunidade laboral para 23 persoas da bisbarra de Muros, que chegou 
a contar con 70 persoas con discapacidade, unha oportunidade que ata 
ese momento non lles foi brindada nin pola empresa privada nin pola 
pública.

ADIBISMUR



TERRA DE OUTESNº 33 · xaneiro - marzo 2016 9ENTREVISTA

Dende o movemento asociativo estáse a concienciar nos 
concellos da necesidade de traballar na accesibilidade, 
a eliminación de barreiras que impiden ás persoas con 
mobilidade reducida o poder ir a un banco, ao médico, 
farmacia ou ao concello porque hai chanzos que lles 
impiden acceder. Esta concienciación, polo tanto, non só é 
para os rexedores municipais, tamén o resto da cidadanía 
ten que coñecer que hai persoas que non teñen os mesmos 
dereitos, polo que inician as campañas de sensibilización, 
concienciación e visibilización.

Pero ademais de dedicar 
esforzos na construción de 
vilas sen barreiras, dende o 
movemento asociativo tamén 
tiñan moi claro que o lecer, 
o poder optar a activades 
recreativas, tamén era moi 
importante, sobre todo para 
moitas das persoas que 
tiñan moi complexo o poder 
saír das casas por motivos 
como a falta de transporte 
axeitado, a imposibilidade 
de poder acceder a lugares 
por mor das barreiras ou 
mesmo a sobreprotección 
das propias familias. É por 
isto que Adisbismur comeza 
a participar en xornadas 
deportivas, xornadas de 

convivencia con persoas con discapacidade da comarca, 
participa no programa de vacacións ás que asisten persoas 
de todo o estado español, xornadas de pesca, excursións e, 
desde 2003, algo que ata ese momento parecía impensable, 
que todas as persoas puidesen navegar nun barco que lles 
permite o acceso, como é o veleiro Laion.

Fálanos dese veleiro.

Nese ano, Cogami conseguimos en garda e custodia un 
veleiro incautado pola Audiencia Nacional ao narcotráfico e 
que nos permitiu poñer en marcha o programa Escola de Vela 
para Todos e Todas, en colaboración coa Asociación Ámbar, 
dentro do proxecto Gavea (Galicia Vela Adaptada), que leva a 
cabo Cogami. Esta iniciativa ten como finalidade derribar as 
barreiras que lles impiden ás persoas con discapacidade gozar 
do mundo mariño. Sen embargo, a actividade promovida por 
Ámbar supón un paso máis, xa que cos veleiros adaptados, 
ademais de pasear, os discapacitados teñen que facer un 
esforzo para axudar a mover as embarcacións, dando un gran 
exemplo de superación.

Un último comentario que queiras facer?

Todas estas actividades participativas, serven tamén para 
visibilizar ás persoas, que o resto da veciñanza en particular, e 
da sociedade, en xeral, teña coñecemento da diversidade das 
persoas, de que a todas nos gusta gozar das actividades que 
se realizan no entorno pero que non todas poden participar 
en igualdade de condicións.  

Centro de Valadares

Sen lugar a dúbidas o referente comarcal máis importate da 
vosa actividade é o Centro Ocupacional de Valadares. Cóntanos 
como foi a súa construción.
Foi durante o ano 2000 cando se iniciou a construción do centro 
ocupacional nuns terreos cedidos polo concello de Outes a 
Adisbirmur e que sería tamén apoiado co financiamento que chega 
do Ministerio de Asuntos Sociais e da Xunta de Galicia e tamén dos 
fondos europeos do PRODER.   
Mais o inicio do seu funcionamento aínda se demorou un 
tempo, non?
En efecto, non sería ata catro anos despois, cando o centro abriu 
as súas portas e faríao con 18 persoas usuarias, que iniciaron a 
actividade durante as mañás, por falta de financiamento para o 
uso do comedor. Un ano despois, xa se podería realizar a xornada 
completa, con servizo de comedor e de transporte adaptado e tamén 
servizo de fisioterapia, logopedia, atención psicolóxica e obradoiros 
prelaborais como o barro, cestería, xardinería, etc. Ademais, 
é importante poder trasladar a estas persoas ao centro, para iso 
solicítase unha subvención á ONCE que resulta aprobada para a 
compra de dúas furgonetas adaptadas.  
Logo como foi ampliando a actividade?
En 2006, o número de persoas usuarias que acudían ao centro era 
de 26 e xa se impartían cursos formativos destinados á integración 
laboral, como ocorre co curso de viveirismo, que desembocou na 
creación dunha iniciativa empresarial de viveiros que comercializa 
plantas e arranxa xardíns públicos, como os do concello de Muros 
e da zona portuaria do Freixo. Catro anos despois, nace o centro 
especial de emprego Viveiros Valadares, que empregan a 3 persoas 
para realizar actividades de mantemento de xardíns. Esta boa 
noticia de creación dun centro especial de emprego coincide con 
outra situación negativa, a crise afecta ao sector da construción e da 
madeira, co que Esteirana de Carpintería, a primeira empresa que 
crea ADISBISMUR, ten que pechar.  
Actualmente, como sobrevivides?
A crise non só afectou ao sector empresarial, tamén nos resentimos 
no mundo do social porque houbo recortes nos orzamentos públicos. 
Tivemos que idear novas propostas de financiamento. Como no 
centro de Valadares impartimos talleres de teatro e musicoterapia, 
decidimos  optimizar estes recursos e realizar festivais nos que os 
protagonistas son as persoas usuarias do centro. Cóbrase unha 
entrada a un prezo accesible e eses cartos van directos a financiar 
actividades do centro. 
Tamén comercializamos entre entidades culturais e deportivas da 
zona, ademais de en feiras ás que acudimos, produtos elaborados 
nos obradoiros de cerámica e cestería que realizan as 38 persoas 
usuarias que acoden actualmente ao centro de Valadares, uns 
produtos que contan cun valor engadido, están feitos por persoas 
con diferentes capacidades.
Outra maneira de autofinanciarse a entidade ADISBISMUR é a 
través das cotas das máis de 600 persoas que ten asociadas.

Entrevista a Ramón Sestayo Lestón
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A xente de Outes está desorientada: as plantas non saben se botar 
fl ores como se comezara a primavera ou se, como deberan, poñerse a 
descansar esperando o bo tempo para comezar un novo ciclo de vida. 
Esta confusión non é de estrañar: segundo publica no seu informe de 
novembro a Organización Meteorolóxica Mundial -voceira ofi cial da 
ONU respecto do tempo, o clima e a auga- este ano que remata será 
o máis cálido desde que existen rexistros e acadarase o limiar simbó-
lico de 1ºC por enriba dos niveis preindustriais. E non se trata dunha 
situación anecdótica senón que revela a tendencia de quecemento que 
vimos padecendo nos últimos anos, de feito, o quinquenio 2011-2015 
tamén bateu o récord do máis cálido na historia meteorolóxica; unha 
tendencia que obedece, sen dúbida, ao incremento das emisións de 
gases de efecto invernadoiro.

Coñecemos ben algúns efectos do cambio climático: o incremento do 
nivel das augas consecuencia do desxeo dos glaciares, o aumento 
da frecuencia e intensidade de fenómenos meteorolóxicos adversos 
como as vagas de calor, os furacáns, etc., os cambios na circulación 
atmosférica e oceánica, malia seren difíciles de observar para nós, 
quizais porque están presentes continuamente nos medios de comuni-
cación. Porén, descoñecemos outras alteracións tan importantes como 
esas e máis doadas de apreciar, sobre todo para quen vivimos preto 
da natureza: son os cambios que afectan aos ecosistemas naturais: 
ao desenvolvemento fi siolóxico das especies, á súa distribución, ao 
tamaño das poboacións, ... Botemos un ollo a algúns deles.

Cambios fenolóxicos.

Todos os organismos vivos, en maior ou menor medida, pasamos por 
distintas fases ao longo do noso ciclo vital. Estas fases, que se su-
ceden periodicamente, están acopladas aos ritmos estacionais que 
determina o clima propio da zona e dependen, por tanto, do tempo 
atmosférico que se vaia dando ao longo do ano. Denomínanse etapas 
fenolóxicas e podémolas observar nos ciclos biolóxicos das plantas 
anuais e dos insectos, nos cambios no desenvolvemento de arbustos e 
árbores, nas migracións das aves, etc. Probablemente non coñecera-
mos este nome, pero, de seguro, sabemos que tras as nabizas veñen 
os grelos, que polo San Xoán a sardiña molla o pan, que as centolas 
nos meses sen erre están baleiras,... e que isto non é por capricho, que 
depende das condicións meteorolóxicas. Cada cousa no seu tempo, 
no dobre sentido.

A alteración destas etapas é unha das consecuencias do cambio cli-
mático menos divulgada nos medios; quizais porque hai poucos estu-
dos ao seren difícil de cuantifi car, quizais porque se lle concede menos 
importancia posto que parece non ter un efecto directo sobre a nosa 
calidade de vida. A realidade é que son de vital importancia, non só 
para os organismos que se ven afectados, senón tamén para nós, que 
os comemos. Quen non sabe que se as árbores fl orean demasiado 
cedo, logo non logran os froitos; que se non hai nordés, as sardiñas es-
tán secas; que se non vai frío, as árbores demoran a caída das follas. 
O crecemento e a reprodución son as principais actividades ligadas ás 
condicións meteorolóxicas.

Nas plantas, os procesos ligados ao crecemento e a reprodución de-
penden en gran medida do fotoperíodo (a duración relativa do día e a 
noite). Por sorte, como este só depende dos movementos de transla-
ción e rotación da Terra, aínda non somos quen de alteralo. Pero para 
enganar as plantas abonda con pequenos cambios na temperatura 
e na dispoñibilidade de auga e nisto somos expertos. Os principais 
efectos do quecemento global son o adianto das datas de foliación, fl o-
ración e frutifi cación e o atraso da caída das follas nas especies cadu-
cifolias. Estudos realizados en Cataluña poñen en evidencia este feito: 
respecto de hai uns 25 anos, a saída das follas adiántase por termo 
medio uns 20, a fl oración e a frutifi cación uns 10 días, mentres que a 
caída das follas sofre un atraso dunhas dúas semanas. Prodúcese, por 
tanto, un incremento importante do período en que teñen actividade e, 
en consecuencia, un aumento do consumo dos recursos (nutrientes 
minerais, auga) que precisan para mantela. No casos de que se trate 
de especies cultivadas, este feito pode obrigarnos a aumentar a rega 
e o uso de fertilizantes.

No que respecta á fauna, a infl uencia directa das condicións meteoro-
lóxicas parece ser menor que nas plantas, mais como consumidores 
destas que son, pódese producir unha falta de sincronización entre os 
requirimentos e a dispoñibilidade de alimento en cada momento, que 
pode traducirse en fracasos reprodutivos ou diminución da supervi-
vencia.

Polo xeral, a aparición das fases larvarias dos insectos coincide co 
desenvolvemento das primeiras follas en primavera, que adoitan seren 
moi ricas en nutrientes e tenras. Mais, se os ciclos de plantas e insec-
tos se desacoplan pode ocorrer que o insecto naza moi cedo e non 
atope alimento ou que naza tarde e produza graves danos nas plantas. 
Do mesmo xeito, se a fl oración e a eclosión dos insectos polinizadores 
non coinciden, a formación dos froitos verase difi cultada.

A outra xente de Outes
Un outono primaveral

MEDIOAMBIENTE

Mª Paz González López

Cambios fenolóxicos

Procesionaria
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Estes exemplos serven para ilustrar que as alteracións carrexan pro-
blemas ecolóxicos moi difíciles de predicir e de atallar, pero que ade-
mais poden pór en perigo a produción de alimentos.

Cambios nas áreas de distribución das especies.

Por outra banda, o quecemento global ten outro efecto ecolóxico de 
gran importancia: a alteración das áreas de distribución de especies 
dependentes da temperatura. As plantas e os animais que estaban 
limitados polas baixas temperaturas poden prosperar en zonas frías 
que ata agora lles estaban vedadas, expandindo a súa distribución 
cara aos polos ou cara a maiores altitudes; mentres que as especies 
que vivían nas zonas máis frías das áreas ecuatoriais ou das monta-
ñas, ao atoparse condicións mais cálidas non poden seguir desenvol-
véndose alí, extinguíndose localmente.

Unha das maiores preocupacións dos países desenvolvidos en rela-
ción con este fenómeno é a expansión das enfermidades tipicamente 
tropicais cara ao norte, é dicir, ás portas das nosas casas. Que conste 
que, dentro do malo, quizais isto supoña un avance cara ao desen-
volvemento de tratamentos para estas enfermidades dramaticamente 
esquecidas ata o de agora. Vémoslle os cornos ao demo unicamente 
cando se achega.

Mais non é este o único perigo, un coñecido exemplo destas altera-
cións é a expansión da procesionaria do piñeiro cara ao norte e cara 
a maiores altitudes, expansión que está producindo graves prexuízos 
tanto na produción de piñóns como na industria madeireira. Tamén co-
ñecemos, por telo experimentado nas nosas praias, o aumento da fre-
cuencia das explosións de medusas que cada vez atopan máis zonas 
cálidas para reproducirse.

Aínda que nalgúns casos esta expansión de especies poida parecer 
beneficiosa, unha análise máis profunda de todas as implicacións de-
vólvenos á realidade. Algúns estudos sinalan que en Galicia o cambio 
climático parece favorecer o cultivo da vide, tanto porque se amplían 
as zonas cultivables como porque se incrementa o número de varieda-
des de uva aptas para o cultivo. Pero este beneficio ten a súa contra-
partida: o quecemento pode diminuír a produtividade das variedades 
tradicionais, adaptadas a condicións ambientais máis frescas, que son 
o noso signo de identidade e nos permiten unha presenza competitiva 
no mercado.

Crecemento das poboacións.

O tamaño das poboacións, tamén das que son 
obxecto de explotación, depende fundamental-
mente dos recursos de que dispoñen e estes están 
suxeitos ás condicións ambientais.

Unha das alteracións producidas polo incremento 
do efecto invernadoiro afecta directamente á nosa 
economía, fortemente dependente da fertilidade 
das nosas rías.

Aínda que non hai moitos estudos, parece que os 
existentes delatan unha tendencia de decrecemen-
to no tamaño das poboacións de fitoplancto nos úl-
timos tempos ligada ao cambio climático. Lembre-
mos que o fitoplancto constitúe a base das cadeas 
tróficas (produtores) nos ecosistemas acuáticos e 
por tanto é o sostén do resto de organismos (con-
sumidores) que se desenvolven neles.

O desenvolvemento dos organismos planctónicos 
fotosintetizadores depende da abundancia de nu-

trientes minerais e esta de que se produza o afloramento das augas 
profundas onde se xeran, fenómeno asociado aos ventos de com-
poñente norte. Nos últimos 40 anos, produciuse unha diminución na 
intensidade (nun 25%) e na duración (nun 30%) destes ventos tipica-
mente estivais, coa conseguinte perda de fertilidade e decrecemento 
da produción de fitoplancto e en consecuencia dos organismos que se 
alimentan directa ou indirectamente del. Hai datos que revelan unha 
correlación entre estes cambios na dirección e intensidade dos ven-
tos e a diminución no crecemento dos mexillóns de batea que atopan 
pouco alimento cando máis o precisan. Por outra banda, tamén parece 
existir unha relación directa entre estes cambios nos ventos e o au-
mento da frecuencia e duración das mareas vermellas. Ao diminuír os 
ventos de norte, que favorecen a saída das augas das rías e por tanto 
a súa renovación, as algas nocivas permanecen máis tempo nas rías 
impedindo a extracción e comercialización do mexillón.

Non se trata de ser alarmistas, senón realistas. Levamos meses pre-
ocupados por este outono tan cálido e seco e polos desaxustes que 
observamos nas especies que nos arrodean. Non son casos illados nin 
anecdóticos, forman parte dunha profunda, complexa e tremendamen-
te rápida transformación global da que somos responsables e que non 
parecemos capaces de frear. Quizais deberiamos tomar nota.

CONSTRUCIÓNS
BLANCO
Traballos de Albanelería e Cantería

Teléfonos: 981 769 439 - 635 946 920

Boca de Oroña, nº 6 - Cando - 15286 OUTES (A Coruña)

Bolboreta pavo real
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Vacinas si... Vacinas non...

Ultimamente está en cuestión o tema das vacinas. 
Determinados colectivos están en contra de que se usen 
determinadas vacinas. Outras persoas, sabendo da súa 
eficacia, retíranas: só unha administración irresponsable 
(exministra Ana Mato) non tivo en conta as consecuencias 
deste feito, producíndose a morte de persoas, en particular 
2 nenos, un en Arteixo e outro en Boiro, por non poñerse a 
vacina da meninxite B (actualmente e á vista do sucedido, a 
vacina da meninxite B, subminístrase en farmacias galegas 
desde o 1 de outubro do 2015). Outras 3 persoas no estado 
español, morreron, pola retirada da vacina da varicela. Alguén 
se terá que facer responsable da morte de persoas por unha 
decisión administrativa e economicista.
Definimos a vacina como unha preparación biolóxica 
que proporciona inmunidade adquirida activa, ante unha 
determinada enfermidade. Unha vacina contén un axente 
que se asemella a un microorganismo 
causante da enfermidade e a miúdo faise 
a partir de formas debilitadas ou mortas 
do microbio, as súas toxinas ou unha das 
súas proteínas de superficie. As vacinas 
son sempre para administrar de forma 
voluntaria. Non existe ningunha vacina 
obrigatoria.
A vacinación é o método máis eficaz 
de previr as enfermidades infecciosas; 
a inmunidade (creación de defensas) 
xeralizada debido á vacinación é en gran 
parte responsable da erradicación mundial 
da varíola e a restricción de enfermidades 
como a poliomielite, o sarampelo e o 
tétanos, na maioría de países do mundo. 
A Organización Mundial da Saúde (OMS) informa: que as 
vacinas autorizadas, están dispoñibles actualmente, para 
previr ou contribuír á prevención e control de vinte e cinco 
infeccións: Hepatite, Difteria, Polio, Tétanos, Tos Ferina, 
H. Influenzae B, Neumococo, Meningococo C, Sarampelo, 
Rubeola, Parotidite, Papiloma, etc.
En 1798 Edward Jenner, biólogo inglés, descubriu que 
inoculando material das lesións de varíola das vacas (de 
aquí o nome de “vacuna”) en humanos, estes inmunizábanse 
contra a varíola humana.
No estado español existe a “LIGA para la libertad de la 
vacunación”, un movemento naturalista que máis que a 
liberdade, promulga a antiinmunización. Encabézao o médico 
Xavier Uriarte, que en 2003 publicou Los peligros de las 
vacunas (Ática Salud). El, xunto co seu colega Juan Manuel 
Marín Olmos, autor de Vacunaciones sistemáticas en cuestión 
(Editorial Icaria, 2004), son seguramente as persoas máis 
significativas do movimento antivacinas no estado español. 
No libro de Uriarte, escribe: “Ante calquera das enfermidades, 
tanto eruptivas […] como non eruptivas (difteria, tos ferina, 
polio, gripe, hepatite...)  a actitude máis axeitada é deixar 
transcorrer o proceso natural da enfermidade”.

SAUDEGALIZANDOTERRA DE OUTES12

Federico Martiñón, Pediatra do CHUS e coordinador do grupo 
de Xenética, Vacinas e Infeccións, afirma “a non vacinación é 
unha intervención tan activa ou máis que a súa contraria; os 
riscos reais de non vacinar son moi superiores aos mínimos 
riscos teóricos que poden supoñer a vacinación”. E tamén 
di: “Os grupos antivacinas, son uns charlatáns...  isto debe 
facer reformularse as consecuencias da non vacinación”; 
o descrito, vale para estes grupos de irresponsables, pero 
tamén para unha administración que só mira as cuestións 
economicistas, en lugar de mirar pola saúde pública xeral de 
TODA a sociedade.
A morte en Olot (Catalunya) dun neno de 6 anos por Difteria, 
ao que os seus pais non quixeron vacinar, en xuño do 
2015, sendo unha enfermidade perfectamente controlable 
pola vacinación, mostrou da forma máis dura posible as 
consecuencias da non vacinación. Pero non pasa só no estado 

español: en EEUU acaba de morrer unha 
muller por sarampelo, uns días despois de 
que as autoridades endurecesen as súas 
leis de inmunización, nun intento de frear 
a expansión de colectivos antivacinas.
No tema da vacina da varicela, o sucedido 
é sangrante. Primeiro retírase por parte 
do ministerio de sanidade (Ana Mato), 
logo sucede o d@s nen@s mort@s... 
e en agosto do 2015: volve incluírse 
no calendario vacinal! Quen se fai 
responsable do sucedido? Valeu a pena, 
por cuestións economicistas, deixar de 
ter esta vacina no calendario? A SESPAS 
(Sociedad Española de Salud Pública 

y Administración  Sanitaria) di: “adoptar decisións sobre 
vacinas, sen a información científica suficiente, é arriscado 
e non é unha política de saúde sensata. Non existen estudos 
solventes, de custo-efectividade e de custo-oportunidade, 
que avalen a decisión do Ministerio”. A pregunta é obvia, que 
fan cos seus fill@s? Vacínan@s sen ter informes de custo-
efectividade, ou pasan deste tema? É responsable, basearse 
neste tipo de informes para introducir ou non unha vacina que 
se sabe da súa eficacia? Pode unha administración facerse 
cargo de 4-5 mortos ao ano, e non introducir unha vacina 
que sabemos salva vidas? Contradicindo a SESPAS, a AEP 
(Asociación Española de Pediatría) di: “pasar a varicela, 
crea inmunidade, pero unha porcentaxe non desprezable de 
nen@s, sofre complicacións derivadas, e aínda que non é 
frecuente, cada ano temos algunha morte. A AEP considera 
que a vacina si é custo-efectiva e explica que a inmunidade 
da vacina da varicela, é de longa duración”.
Como lles explicamos @s cidadáns estas contradicións? 
Por que son @s máis débiles @s que sofren as decisións da 
administración?
Por que son tan fortes c@s débiles e tan débiles c@s fortes?

Dr. Xosé Mª Dios Diz
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LECTURAS RECOMENDADAS

A praia dos afogados
Domingo Villar
Editorial Galaxia, 2009

Estamos diante dunha novela 
negra, que ademais ten o 
atractivo de ser “galega”. A 
trama de A praia dos afogados 
sucede na vila de Panxón, xira 
arredor dun mariñeiro e todo o 
ambiente mostra a maneira de 
ser e facer en galego, chegando 
a provocar nos que a len gana 
de percorrer cada curruncho no 
que o inspector Caldas anda á 
procura de pistas que resolvan 
o caso.
A novela comeza coa aparición 
dun mariñeiro afogado na praia da Madorra de Panxón; semella un 
suicidio pero a autopsia revela que foi un asasinato. Entra entón 
en xogo o elemento fundamental e atractivo da novela: o inspector 
vigués Leo Caldas. Este personaxe mostra as características propias 
do policía de serie negra (reservado, intelixente e observador) e 
tamén vai deixando ao longo do libro rastros da súa personalidade 
(humana e sensible), así como as relacións familiares e afectivas. 
O autor deixa unha sombra de misterio en canto á súa relación 
amorosa.
É moi significativa a relación que mantén co seu pai, que se converte, 
de forma fortuíta e sorpresiva, nunha peza fundamental que resolve 
o caso. Grazas á aparición do pai no argumento, Domingo Villar, 
lévanos do mundo mariñeiro ao mundo do cultivo de viño, pasamos 
pola Galiza do mar á Galiza de terra adentro, é por isto que me 
gusta encadrar este libro como novela negra “galega”.
A carón do personaxe central de Leo Caldas temos o secundario: 
Rafael Estévez. O axudante do inspector é un home de carácter 
duro, pouco amable, que resolve pola brava e o inspector ten que 
intervir para poñerlle freo. Rafael Estévez fronte a Leo Caldas, dúas 
maneiras de facer e de entender contrapostas que lle dan un toque 
atractivo á actuación policial. En ocasións, o autor confecciona un 
personaxe en clave de humor e mostra ao axudante de policía 
exercendo de maño (é natural de Zaragoza) que non entende o 
sentido retranqueiro galego, desesperado cos resultados que obtén 
nas súas pescudas.
Quero comentar un elemento que me pareceu orixinal na estrutura 
do libro e que se refire ós capítulos, de xeito que cada un deles 
titúlase por unha palabra e a súa definición.
A praia dos afogados é a segunda novela da serie do inspector Leo 
Caldas. A primeira foi Ollos de auga, publicada no 2006 tamén por 
Galaxia e con éxito de ventas. Pero foi coa que hoxe recomendo, 
onde Domingo Villar chega ao cine, estreándose neste 2015 a 
versión cinematográfica. Seguro que agora estaría ben entrar 
no debate, mellor a película ou mellor o libro? Normalmente as 
versións cinematográficas non cumpren as expectativas que nos 
deixan os textos escritos, pero xa sabemos que para gustos... De 
tódolos xeitos, neste caso, non vin a “peli” pero si que recomendo 
o libro, que como boa novela negra galega, asegúranos intriga e 
misterio ata a fin.

Lidia Vicente
RELATO

Deolinda Gómez Molinos

Vou contar un relato que ben puidera ser certo.
Din que nunha aldea galega vivían dous nenos, fillos de 
labregos non moi solventes, como era normal neses tempos. 
Un deles chamábase “Xosé” e o outro “Paco”. O primerio era 
un rapaz traballador dende a mañá á noite, axudaba a seus 
pais nos labores do campo e así ano tras ano, foi crecendo. 
Xosé casou, tivo catro fillos, tres eran nenos e a pequena 
Dolores que foi nena. 
Paquiño, o outro fillo, creceu véndoas vir, arroupado polos 
seus tíos que tiñan fortuna, pois estiveran na Arxentina e alí 
amasaron cartos. O rapaz, sabedor disto, deixouse ir e seus 
pais non quixeron ou ben non souberon guialo. Empezóuselle 
a chamar Paco e máis tarde chamábanlle “o señorito”.
Un día Xosé, coma sempre de mañá cedo, cos seus aparellos 
de labranza, comezou a xornada cunha gorra caladiña ata 
as cellas, un saco nas costas e por riba a legoña, na man un 
caldeiro de cinc, dentro un rastrillo e uns calcetíns de la por 
dentro dos zocos; deste xeito ía Xosé pensando nas súas 
cousas, nos fillos que estaban con estudos. Os rapaces valían 
para estudar e Xosé, sabedor disto, plantoulle cara á vida 
e tamén plantou e plantou cousas na terra. Cando ía, como 
digo, para o seu cometido, viña de fronte Paco e, moi efusivo, 
púxolle a man no ombro, deulle unha palmadiña e díxolle:
 -Eh, onde vas, Xosé?
 -Vou para o meu traballo, Paco, non coma ti que vés 
de “politicar” e iso non é traballo.
 Paco viña de sombreiro, bufanda e luvas de la, e no brazo 
tiña un reloxo de ouro que segundo dicían, lucía nas ocasións 
importantes, polo que viña dun evento de sona.
Así foi pasando o tempo e Xosé puido chegar á colleita, pois os 
tres rapaces chegaron a ser doutores en medicina (e, segundo 
din, con éxito) e a pequena Dolores é profesora de instituto. 
Xosé é recoñecido por eles e pasa coa súa dona tempadas na 
casa dos fillos. Polo nadal reúnense coma sempre todos. Un 
ano, din que os fillos lle agasallaron un reloxo de ouro. Xosé 
emocionouse, mirou para eles e díxolles:
 -Hai tempo que teño, non na man, senón no 
corazón, catro reloxos, que sodes vós. Cada minuto do tempo 
que marque a máquina, vaime dicindo o que valedes e que o 
fixen ben, o demais non importa.
Abrazáronse todos, e dixeron os veciños que na casa de Xosé 
soaba a gaita galega, como non soara nunca. Os seus fillos 
“da terriña”, demostraron o que eran.
Contan de Paco, que os anos, como sabemos, non perdoan. 
Deixou a “politicada”, e din que se foi da aldea coa súa dona, 
pois fillos non tivo, a vivir nunha casiña pequena. Algúns da 
aldea din que o viron nunha casa de empeño co reloxo de 
ouro.
Comentario:
Un pavo real, cando abre as súas plumas fai estalar de 
entusiasmo, cando as pecha todo volve ser coma antes, 
non deixa de ser un ganso. Aprendamos a ser coma Xosé. 
Camiñar dereitos, sen sobresaltos, sen tanta subida, para que 
o caer do tempo, non sexa tanto.
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En que concello se viu que os propios veciños teñan que limpar as 
silveiras das leiras alleas? Onde?

ASÍ NON

Como xa vén sendo habitual nesta sección crítica é rara 
a vez que lle faltan motivos para encher unha cuartilla, 
pero como non queremos caer na redundancia, hai que 
escoller a diversidade nos temas a tratar. Neste caso 
que nos ocupa fixemos unha menestra de opinións moi 
á maneira de Lusco e Fusco. 

Non hai número no que non saia o nome do Concello, e 
non podemos evitalo, mais evitalo de modo voluntario 
sería unha falta grave no noso escribir trimestral. 
É inevitable, pois cando non é por unha cousa é por 
outra, e seguimos dicindo que o Concello está en 
moitos aspectos “patas arriba”, abandonado á súa 
sorte, pois aínda que o goberno local se “xacte” de 
ter cartos, superávit, sen débedas... o caso é que aínda 
que sexa certo, seguro!!, pois o concello ten moito 
territorio, poboación decrecente e moi diseminada, 
e hai que mirar pola xente, que hai moito vello!!... 
Hai moita penuria en moitas casas, moitos gastos e 
pensións pequenas, e son xente á que o Concello tería 
que axudarlle, e quen di iso di outras moitas cousas 
que parece que non se enteran alí metidos á caloriña na 
Casa Grande, que non é só cobrar a fin de mes, e listo!!

Por outra banda, os “ruxerruxes” continúan ao longo e 
ancho do territorio local, pois hai un “new kid in town” 
e algunha xente pregúntase por que algún si e outros 
non. Hai xente moi cabreada, coa mosca na orella, 
pois resulta que algún quixo poñer ou facer casa cerca 
da praia de Broña e dixéronlle noon!, “where are you 
going, man?”. E, claro, despois coa mesma ven que 
outros alleos ao rueiro, sen ter nada por alí, compran e 
danlle parriba e  non pasa nada. Pois normal, a xente 
ou algunha xente, ao ver tal cousa, cabréase porque non 
chegan a entender ditos feitos! Hai moitas preguntas 
sen respostas, moita fartura a simple vista, moito bular, 
pois a cabeza non para! Esa distinta vara de medir é 
o que resulta paradóxico e desconcertante á vez, nun 
mar de opinións cidadás e dá moito que pensar!... E 
despois de todo aínda afirman que o Concello está 
manga por ombro, que o abandono é manifesto, todo 
a bravo, a limpeza deixa moito que desexar, etc. Ok. 
Perfect!, pois “Illuminati”, pídelle ti explicacións ao 
manda máis se tanta amizade tes “boy”, mais o que se 
ve é que non vén de agora... xa é de vello. 

A ver se nesta entrada de ano novo as cousas collen 
mellor color, pois a cansina retaíla dos políticos deixa 
moito que desexar, con pouca marxe para a esperanza 
e ilusión que o cidadán de a pé pode dispoñer coma se 
nada. Ao final un finísimo fío de fume. Só fume!   
   

Lusco e Fusco

OPINIÓN

Moito “Illuminati” bro.

Solares a bravo no casco urbano, e as autoridades, e os donos pa-
sando de todo! Vaia exemplo!

ASÍ TAMPOUCO

Cada frechiña é unha baldosa descolada… En que matarán o tempo 
os do Servizo de Obras?

NIN DE COÑA
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CARTAS AO DIRECTOR
 Escribía Víctor F. Freixanes en La Voz de Galicia o día 7 de 
xuño de 2015: “A política non é un choque de relixións, aínda que haiba 
quen a viva desa maneira. A política é a arte do discurso e da conciliación de 
intereses arredor dun horizonte común posible…”.

Non coincido con el malia consideralo un magnífi co académico, 
extraordinario pensador e gran escritor, porque a política e a re-
lixión foron e van da man. Sempre a política precisou da relixión 
tanto como a relixión necesitou a política. Ousaría ser máis con-
tundente: a relixión é política e a política é relixión na meirande 
parte dos aconteceres sociais. Explicareime.

“Por Deus, a Patria e o Rei morreron os nosos pais, por Deus, a Patria e o 
Rei morreremos nós tamén…”. Deus, Patria e Rei, tres palabras en-
cadeadas ou tres conceptos que constitúen o eixe recorrente da 
cantiga. Deus é o nome do ser supremo, facedor de tódalas cousas, 
que nas relixións monoteístas é sinónimo de divindade; na relixión 
cristiá Patria vén ser unha palabra, expresión ou enunciado de sig-
nifi cado idéntico ó de ceo, lugar e estado de benaventuranza con 
Deus, os anxos e mailos santos e o dereito divino dos reis é unha 
doutrina político-relixiosa. Dicía o freire Alonso de Cabrera: “O 
eminente poder que o Rei ten deriva de Deus... non, por causa do seu ofi cio, 
senón por causa da súa natureza divina”.

A Monarquía Absoluta fundamentaba o seu poder na orixe divina 
dos reis: “Deus establece ós reis como os seus ministros e reina a través 
deles”. O acrónimo INRI, mandado colocar nunha pequena táboa 
como titulus na cruz por Poncio Pilato refírese segundo os evan-
xeos de Marcos, Lucas, Mateo e Xoán ó Rex  Judeorum (o Rei dos 
xudeus).

Velaí pois unha connotación evidente entre política e relixión. 
Pero hai máis. Mahoma e a súa primeira dona, Jadicha, foron uns 
políticos iluminados relixiosamente. Foi cuxamente a relixión a 
que converteu a Mahoma no emprendedor de batallas e no Profeta, 
termo provinte da linguaxe relixiosa, que se refi re a unha persoa 
intermediaria entre os humanos e Deus.

Se ben é certo que a cabeza espiritual da Igrexa de Inglaterra é o 
arcebispo de Canterbury, tampouco é menos certo que Isabel II, 
actual raíña, ostenta o título constitucional de “Gobernanta Suprema 
da Igrexa de Inglaterra” . E cando estou a falar da Constitución fágoo 
mentando a norma suprema dun Estado de dereito soberano e dun 
conxunto de normas que determinan o seu ordenamento xurídico 
aprobado polo pobo mais redactado por políticos; xa que logo, re-
lixión e política van da man.

A Guerra Civil Española foi un confl ito bélico, pero tamén político-
relixioso que dividiu a España en dous bandos: o lexitimado pola 
vontade popular e os fascistas apoiados pola xerarquía da Igrexa 
católica, que se apresurou a denominalo como unha “cruzada” ou 
“guerra santa” en defensa da relixión. Escribiu no seu momento 
o ideólogo do fascismo, José María Pemán: “O fume do incenso e 
o fume do canón soben deica Deus, son unha mesma vontade vertical de 
afi rmar unha fe e sobre ela salva-lo mundo e restaura-la civilización”. 
En defi nitiva, os bispos españois converteron unha sublevación 
fascista nunha “cruzada pola relixión”. Eis a relixión e a política 
en perfecta simbiose, ou, o que é o mesmo, unha asociación de 
dúas administracións (ou unha, pero con funcións diferentes 
aparentemente ben disimuladas, ou non, a saber!) que resulta 
benefi ciosa para cada unha delas. Dende logo a vestimenta dos 
políticos diferénciase da dos bispos e cregos. E a ideoloxía e o 
exercicio cotián das súas funcións? A opinión é libre e persoal, 
lector!

Gundar Rial

Política e relixión

A mala xestión nas beirarrúas de Cando vista por catro 
(ou máis) veciños
En datas recentes estiveron por fi n dándolle o remate fi nal ás 
beirarrúas que van dende a Capela da Ponte ata a Ponte da Corga. 
Esta obra, como toda a maior parte dos veciños sabemos, é un 
despilfarro de cartos para as arcas do noso Concello, ou para quen 
sexa  que pague. Pensamos que a obra foi feita por interese dalgún, 
ou dalgúns: á parte do construtor e outras “herbas” e tamén algún que 
outro cacique, pois cremos que hai abondos neste barrio. Pero ollo, 
non todos os veciños están de acordo con estes feitos, aínda que 
calen a boca por medo a represalias, tanto por parte doutros veciños 
como polos gobernantes. Nós consideramos que nos tempos que 
corren podíanse gastar os cartos doutra maneira, e por iso facémonos 
estas preguntas.
1º- Estas beirarrúas faría falta facelas novas? Para a nosa maneira 
de pensar podíanse reparar como se fai noutras zonas; do noso 
concello sen ir a máis lonxe, pois non crea ningún veciño que estas 
novas obras están mellor feitas que as anteriores. E algún que outro 
cacique xa o sabe tamén. Alguén que entenda un pouco de construción 
e as viu construír daríalle noxo mirar para elas. Persoalmente, non 
entendemos como ningún organismo público, ou quen lle competa, 
non vixiou nin as obras, durante o tempo que duraron, nin a empresa 
que nelas traballou, pois esta estivo obrando sen cumprir normas de 
seguridade vixentes.
2º- Facía falta meter desaugue novo de augas pluviais? Nós 
cremos que non facía falta ningunha, excepto no tramo do lado dereito 
que discorre dende a Fonte da Corga ata 25 m. aprox. antes da Ponte 
da Corga  por asolagarse cando hai algún temporal e coincide con 
mareas vivas. Aínda así pensamos que con iso e todo quedou mal 
feito e tamén pensamos que os únicos veciños que se benefi cian 
como Deus manda son catro ou cinco co desanche das beirarrúas 
diante das súas casas, para nós bastante espabilados, por certo; na 
maior parte dos lugares anchéanse as estradas e aquí ancheamos as 
beirarrúas, será polo aumento dos veciños que lle fai falla para pasear 
e nas anteriores xa non se collía.
3º- Meter farolas novas e cableado novo? Tamén outro dispendio 
máis: pensamos que bastaba abondo o que había antes, tanto unha 
cousa coma outra, a non sacar os da corrente principal, que pensamos 
que dunha vez que se fi xo semellante obra “faraónica” (dicimos isto 
no sentido de gastar os cartos, claro está) tamén puideron meter todo 
soterrado. Pero, vaia, ao mellor tampouco lles chegaron os cartos 
do orzammento,  que por certo que o taboleiro de información co 
importe da obra e da empresa executora estábache ben posto: panza 
abaixo, porque non lles gustaría que se soubese quen era o que facía 
semellante barbaridade… E nós preguntámonos: onde están os da  
oposición?! Que tanto falan en plenos e fardan nos medios sociais 
como se fi xesen un traballo importante na política.
4º- Se había que empregar eses cartos porque se non ían 
para outro sitio, segundo di algún veciño benefi ciado por esta 
obra. Pois claro está! Nós pensamos que había bastantes sitios 
na parroquia onde se podían invertir estes cartos sen malgastar e 
creando benefi cios, para toda a comunidade en xeral e non só para 
catro veciños. Sen ir máis lonxe, por que en vez do dispendio de facer 
beirarrúas novas non se repararon. E despois continuar con elas ata 
a igrexa da parroquia ou ata onde chegasen os cartos, aínda que fose 
só por un lado. Todos os veciños sabemos que é un perigo para os 
peóns camiñar por esta zona. Polo que  estamos vendo o Franquismo 
comparado con isto que pasou aquí sería só o fermento.
5º- No noso concello temos obreiros e autónomos capacitados 
para facer esta clase  de traballos. E algunha desta xente está sen 
traballo. Por iso non sabemos por que trouxeron xente de fóra, aínda 
que xa todos imaxinamos o motivo.

Asinan: catro veciños moi indignados
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Pílulas do Lcdo. Añón: á venda só en farmacias (V)    

Naqueles anos finais do século dezanove Murguía, intelectual incansábel, 
prologa dous libros de José Ogea Otero: Céltigos. Cuentos y leyendas 
de Galicia (Ourense, 1883) e El mundo rural. Cuadros de costumbres 
(A Coruña, 1890; publicado por Andrés Martínez Salazar). Este político 
republicano, nacido e finado no concello ourensán de Cortegada (1845-
1909) era farmacéutico de profesión. Cursara a disciplina na universidade 
de Santiago de Compostela, onde, ao tempo que destacaba como 
escritor, foi contactando cos círculos republicanos e progresistas que 
volverían teimar pola liberdade en 1868. De facto, na I República (1873) 
foi deputado electo para as Cortes constituíntes polo distrito de Bande. 
Mais, como é ben sabido, o soño republicano logo foi descabezado polo 
xeneral Pavía (1874). Consecuentemente, Ogea seguiu o mesmo camiño 
que, tres décadas antes, fixera o poeta Añón: exiliouse en Portugal 
para evitar as represalias da Restauración Borbónica. E xa rexendo 
Afonso XII (quen inspirou un sonado romance de dona Nicolasa Añón), 

regresará José Ogea a Cortegada, agora si 
como farmacéutico, e dedicando moito tempo á 
escrita. Foi un dos primeiros en ingresar na Real 
Academia Galega, e compartiu inquedanzas 
políticas e intelectuais cos escritores do 
Rexurdimento, como demostran os xa mentados 
prólogos de Murguía. Tamén Ogea, á súa vez, 
será prologuista do famoso Aires da miña terra, 
de Curros Enríquez. Achegamos unha coñecida 
fotografía histórica deste grupo irrepetíbel.
El mundo rural está dedicado a Eduardo Chao. O 
pai deste era José María Chao, quen se alistara 
en 1809 no Batallón Literario dos universitarios 

composteláns (precedente daqueloutro batallón 
dos máis de trescentos universitarios de 1846), 
ás ordes do marqués de Santa Cruz de Ribadulla, 

para loitar contra as tropas napoleónicas. Tras participar en varias 
accións e ingresar como voluntario no exército, serviría como practicante 
de farmacia militar até 1814. Nos hospitais de sangue axudou José María 
Chao a salvar vidas, pero levou a fama de ser quen quixo rematar coa 
do Capitán Xeneral de Galicia, enviándolle o primeiro paquete bomba 
da historia, en 1824. Mais desta saga dos Chao, e doutros ilustres 
farmacéuticos da corda política de Francisco Añón, teremos que seguir 
falando noutra entrega.

OS PAPEIS DE AÑÓN

Ramón Blanco

Por unha nota de prensa da editorial Galaxia souben que o día 15 de decembro se presentaba 
en Santiago de Compostela a novela Romaría de Historias, de Xosé Neira Vilas, quen xa 
non puido acudir á cita que el mesmo concertara na libraría Pedreira. Era a súa última obra 
(inesperadamente póstuma), mais talvez non haxa que dicir derradeira, pois quen sabe que 
inéditos se gardarán aínda na fundación que el mesmo creara na casa natal de Gres (Vila de 
Cruces) canda a súa compañeira, Anisia Miranda, ao volveren de Cuba.

Romaría de Historias abre cunha famosa cita de John Berger: “A maior catástrofe cultural 
do século XX foi a perda da cultura campesiña. Ese mundo está a punto de desaparecer”. 
Neste novo libro volve Neira Vilas ao universo aldeán galego en cuxo reflexo se recoñeceron 
milleiros de persoas, non só galegas. Aquelas xa míticas Memorias dun neno labrego, editadas 
en 1961 en Buenos Aires, pasan por ser o libro máis vendido (e lido) da nosa literatura. Estaba 
dedicado “A todos os nenos que falan galego” e foi unha revolucionaria revelación (en palabras 
de X. Alonso Montero) para toda a xente do común que ía descubrindo como dúas realidades 
descualificadas, a lingua galega e a aldea, recuperaban no relato a dignidade da súa conciencia.

Xosé Neira Vilas faleceu o pasado 27 de novembro e con el morreu outro anaco da nosa aldea. A capela ardente instalouse en 
San Domingos de Bonaval, onda Castelao e Rosalía, antes de ser enterrado en Gres o día 28, cando tamén nos deixaba Xosé 
Chao Rego. É lóxico que un dos libros deste teólogo, Itinerario da conciencia galega, ao profundizar no cambio estrutural de 
Galiza a partir de 1950, conteña un apartado titulado “A voz de Balbino”. Que a terra que tanto amaron lles sexa leve.

R.B.

Deixaramos interrompida esta serie dedicada a temas de botica 
por mor de diversas conmemoracións que foron requirindo 
máis urxente atención da nosa pluma: o centenario da I Guerra 
Mundial (catro números sucesivos), o especial nº 31 cun recordo 
electoralista aos tres irmáns Añón, e unha modesta proposición 
para conmemorar hogano o cincuentenario do monumento ao noso 
vate e o seu Día das Letras Galegas. Dito isto, estamos dispostos 
a comezar un novo ano sacando po dos papeis acumulados. 
Comecemos.         

Hospitais de sangue

Cando Francisco Añón estaba na universidade compostelá (1837-1843), 
aínda era pequena a porcentaxe de estudantes que se dedicaba ás 
“ciencias”. Só a partir de 1850 Medicina empezará a gañar peso, paralelo 
ao ascenso de Xurisprudencia (a carreira que fixo Añón, despois de 
rematar xa os estudos de Filosofía e Teoloxía). 
Quen fixo algúns estudos de Medicina foi, por 
exemplo, Antolín Faraldo (con máis aplicación 
ca el, tamén estudou para médico seu irmán, 
Tiburcio Faraldo, de quen falabamos hai xa dous 
anos, no nº 21 desta revista), o famoso líder 
universitario provincialista, compañeiro de Añón 
na “Academia Artística y Literaria de Santiago de 
Compostela” e noutras lides. Quen lles ía dicir 
que moi  poucos anos despois aqueles salóns do 
desamortizado mosteiro de San Martiño Pinario 
habían servirlles de trincheiras aos levantados 
na causa de 1846!
Nas rúas de Santiago de Compostela Manuel 
Murguía presenciou o combate do 23 de abril 
daquel ano, cando as tropas gubernamentais 
de Narváez venceron as de Solís (o bando provincialista, no que tamén 
estaría implicado o mozo Añón). Daquela Murguía era un neno, estaba 
na botica de seu pai, onde se estabeleceu aquel día un dos hospitais de 
sangue. Pasaron os anos e non chegou a rematar os seus estudos de 
Farmacia, mais recolleu a isca daqueles provincialistas para acender o 
facho do Rexionalismo. O 23 de abril de 1885, coincidindo coa efeméride, 
recordou aqueles sanguentos sucesos, nun artigo que publicou en La Voz 
de Galicia.

De esquerda a dereita: sentados, José Ogea, Murguía, Cu-
rros e Martínez Salazar; de pé, Carré Aldao, Vaamonde Lo-
res, Tettamancy e Eladio Rodríguez. Na Coruña, en outubro 

de 1904. Arquivo RAG.

Memoria da conciencia galega


