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Editorial:
FANATISMO ASASINO
Ao abeiro dos recentes atentados en Bruselas temos
que expresar, en primeiro lugar, as nosas condolencias
a todas as vítimas e as súas familias e, en segundo lugar,
a nosa firme convicción na defensa da Liberdade e a
Democracia, motivo este polo que debemos rexeitar
firmemente dúas posturas que se están facendo oír
enganosa e ruidosamente.
Unha é a dos racistas e ultradereitistas que alimentan
o odio contra os extranxeiros e alentan o ataque
aos barrios musulmáns, mesquitas e albergues para
refuxiados.
Outra, no extremo oposto, a dos esquerdistas que
xustificándose nas agresións imperialistas contra os
pobos árabes, rexeitan toda intervención contra os
centros de poder dese fanatismo relixioso destrutivo
e sanguinario.
Brutalidade asasina que este último espalla entre civís
inocentes de toda Europa, precisamente coa intención
de acender una reacción irreflexiva de descerebrados
que ataquen coa mesma saña a poboación inmigrante,
e conseguir que toda esa xente indefensa busque a
protección deses defensores armados da fe islámica
e apoien masivamente ao autodenominado Estado
Islámico. Un Estado agresivo e despiadado que debe
ser combatido pola comunidade internacional como
antes o foi o réxime nazi e a súa política expansionista.
Da mesma maneira, debemos denunciar a postura cínica
e criminal dos gobernos europeos e americano que
agora claman ao ceo e procuran unha resposta armada
conxunta (que lamentablemente vai ir acompañada de
novos bombardeos sobre poboación inocente), pero
primeiro armaron e financiaron aos radicais islamistas
para eliminar réximes incómodos como foron os de
Mubarak, Gadafi e, recentemente, Bacher Al Asad, de
Siria, que finalmente acabaron reforzando o que eles
chaman ISIS.
Da mesma maneira queremos poñer negro sobre
branco o principal motivo de tanto sangue derramado: a
fabricación de armas de todo tipo que facilmente se fai
chegar aos combatentes yihadistas para que estendan
o terror; e que, logo, eses fabricantes sen escrúpulos
venden aos países occidentais para combater a
aqueles, enriquecéndose sempre, gañe quen gañe e se
a situación se enquista, mellor que mellor para os seus
negocios.
Toda acción da comunidade europea debe ir precedida
forzosamente da fin do armamento desas faccións
que combaten contra o réxime sirio e do descarado e
sanguento comercio das compañías armamentísticas.
Logo planear honestamente unha intervención que
inevitablemente esixirá sacrificios, tanto de soldados
como da poboación civil, pero é o camiño para que
esta inmensa traxedia vaia reducíndose pouco a pouco
ata desaparecer.
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Homenaxe a Fufú
O sábado, 19 de marzo, tivo lugar a colocación da placa que, por
iniciativa da nosa Asociación, dá o nome de Francisco Rama,
coñecido por Fufú, ao Centro Náutico do Freixo. Logo do
falecemento o pasado mes de agosto de quen fora un dos socios
máis entusiastas de Terra de Outes, a directiva desta acordou
solicitar á corporación municipal unha homenaxe a Fufú, que
foi aprobada polo pleno da corporación por unanimidade, non
tanto por formar parte dela durante máis de 20 anos, como polo
seu intenso labor social a prol da parroquia da que era veciño
e pola que tanta preocupación amosou, fundamentalmente para
que chegaran a bo termo a ampliación e modernización da
lonxa, a construción dos pantaláns, o paseo marítimo que dá
tanta vida, ademais de embelecer, ao porto do Freixo e o propio
Centro Náutico, broche de ouro do seu permanente interese e
preocupación por elevar o nivel de vida dos seus veciños.
O acto, consistente na colocación dunha placa co seu nome na
entrada do Centro Náutico tras as intervencións do presidente da
Asociación de Veciños do Freixo, Manuel Montes, o presidente
de Terra de Outes, Xoán Mariño e o alcalde de Outes, Carlos
López, así como a Coral O Peirao do Freixo, foi fervorosamente
aplaudido polos centos de veciños, veciñas e amizades que de
todas partes acudiron a renderlle esta última homenaxe, no
que non se cabía, polo que numeroso público debeu seguir as
cariñosas palabras que todos lle adicaron, desde o exterior.
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Asemblea anual
O sábado 16 de xaneiro, a asociación Terra de Outes
celebrou no seu local social do lugar de Outes a súa XI
asemblea anual, na que ademais de presentarse e aprobarse
o exercicio económico do 2015, se fixo balance da
actividade do mesmo período e se adiantou o programa de
actos do presente ano, no que en primeiro lugar figura non
só a continuidade desta revista, senón tamén a ampliación
de contidos con catro páxinas máis en cada número. Logo
de atenderse os rogos e preguntas dos socios e socias
asistentes, tivo lugar unha comida a base de mexilóns ao
vapor, seguidos dunha fideuá preparada polo socio Xesús
Mato e unhas lambetadas regadas co cava que serviu
para inagurar a segunda década de existencia de Terra de
Outes. Finalmente Ramón Blanco, membro do consello
de redacción da revista, presentou á sobremesa o novo
número desta publicación que chegaba xa ao nº 33.
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Cea de entroido

Cando chega o Entroido, Terra de Outes únese
ao pantagruelismo desatado e toleirón en que
se converte Galicia enteira, cunha lacoada na
que adoitan participar bo número dos socios e
socias con coloridas máscaras que contribúen
a espallar a diversión e a festa polo noso
concello.
Nesta ocasión, o obrigado lacón con grelos,
acompañado con viño de Amandi, seguido
de filloas e orellas, devorouse con fruición
o sábado 6 de febreiro no restaurante Areal.
Despois a festa continuou animadamente
no pub Antano en medio do ambiente
carnavalesco que durante toda a semana se
impón por todas partes.

Letras Galegas
O próximo mes de maio coinciden un gran número de
aniversarios relacionadas coa data do 17 de maio e as
Letras Galegas, que a nosa Asociación desexa conmemorar
pola súa trascendencia para Outes e a cultura galega en
xeral: estes son, en primeiro lugar, o 50 aniversario da
dedicación deste día a Francisco Añón e a construción
do seu monumento, o máis importante deste concello; en
segundo lugar, o centenario da fundación das Irmandades
da Fala; en terceiro lugar, a adicación do Día das Letras
deste ano a Manuel María e, por último, a reivindicación
desta efeméride para os escritores de Noia e Muros Pepe
Agrelo e Manuel Fabeiro, respectivamente.
Coincidindo con esta celebración Terra de Outes organiza
tamén unha concentración de embarcacións tradicionais
no Freixo, onde agardamos a presenza do buque Joaquín
Vieta, a bordo do cal terá lugar un recital poético. Salvo
este acto, todos os demais terán lugar na Casa da Cultura
da Serra, agás a conmemoración do aniversario do
monumento, que se realizará ao pé da propia estatua.
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A emigración galega a América
(1860-1936)
En lembranza dos nosos emigrantes
No 105 aniversario da fundación “Unión Residentes de Outes”
María eu son mozo,
pedir non m’ é dado,
eu vou po-lo mundo
para ver de ganalo.
Rosalía de Castro

No período de tempo comprendido entre os anos 1860 e 1936 dátase
a meirande parte dos fluxos migratorios da poboación galega con
destino a Cuba, Arxentina e Brasil fomentados polas políticas de
España e favorecidos polas das xoves repúblicas americanas que
precisan con urxencia pór en marcha a organización do seu aparello
produtivo e potencia-la súa economía explotando as materias primas
para iniciar deste xeito os respectivos procesos de industrialización.
Estes movementos migratorios que se deron tamén noutras rexións
españolas e en países de Europa poden cuantificarse no que atinxe a
Galicia en máis de 750.000 persoas, maioritariamente homes xoves,
poboación activa, procedentes do medio rural. Segundo os datos
estatísticos do INE tan só na provincia de A Coruña durante os anos
que van de 1911 a 1930 emigraron a América 223.281 galegos.
Os labregos galegos tiñan que soportar penosas condicións. A división
das terras de cultivo en parcelas de extensión reducida, minifundios,
producían pouco; pola contra, tiñan que pagar rendas bastante
elevadas por elas e non lles quedaba moitas veces nin para comer,
sobre todo en épocas de colleitas malas; amais diso os petrucios
galegos tiñan que envia-los seus fillos mozos a cumpri-lo servizo
militar en terras estrañas (América, África...). Ata entrado o século
XX era moi do común a deserción a través da emigración. Nestas
situacións de malvivir a fame afectaba a moita xente, como sucedeu
no lustro que vai de 1875 a 1880, coñecido como o “quinquenio da
peste”. Os obxectivos económicos das empresas de navegación e dos
países en expansión favoreceron a aparición de intermediarios, iso
que hoxe denominamos “mafias” que reclutaban e exportaban man de
obra a América cobrando unha substanciosa comisión prometéndolle
unhas condicións que case nunca se cumpriron.
Os emigrantes galegos saen de tódolos concellos sen excepción,
Outes entre eles, iniciando as provincias de A Coruña e Pontevedra
este éxodo (embarcaban anualmente ata 10.000 persoas) e medrando
ata equiparalas Ourense e Lugo. Os tres países de destino denantes
citados copan o 90 % de emigrantes neste período; a maioría dos
que marcharon a Brasil traballaron na agricultura, os que se foron a
Arxentina en menor medida, mentres que os que procuraron destino
en Cuba atoparon ocupación en múltiples oficios e profesións.
A curta equipaxe cultural dos emigrantes presupoñía un durísimo
traballo e enormes dificultades despois de desembarcar. Os xoves
campesiños analfabetos, ou case, tiñan que habituarse á vida
descoñecida, a das grandes cidades, e sufri-las humillacións dunha
poboación que os desprezaba por procederen do país que a tivera
sometida. Moitos milleiros de galegos anónimos fracasaron. Sen
embargo, unha minoría relativamente importante acadou naquelas
sociedades ultramariñas postos de relevo, e estes casos de triunfo
económico-social comezan a seren notorios e, asemade, probas
definidoras optimistas do fenómeno migratorio a América. Mais para
Galicia este período resulta catastrófico porque a sangradura dos
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xoves xa endexamais vai ser posible recuperala e o diñeiro que van
remesando non contribúe ó progreso de Galicia.
Os cartos que enviaban os emigrantes serviron nos máis dos casos
para mercar algunhas terras, amaña-las casas familiares, mercar algún
gando e redimi-los foros. A agricultura de subsistencia seguiu, unha
agricultura arcaica e minifundista orientada tan só ó autoconsumo. A
pobreza material continuou; pero, todo hai que dicilo, a redución do
analfabetismo, a difusión de novas ideas de liberdade, colaboración,
renovación e asociacionismo foron iniciativas salientables dos
movementos asociativos dos emigrantes galegos. Crearon asociacións
que cumpriron un importantísimo papel mutualista, asistencial, cultural
e lúdico (hospitais, escolas...). No ano 1930 había creadas e en
funcionamento só en Bos Aires 400 sociedades galegas, unha das
cales era a “Unión Residentes de Outes en Sudamérica”. Eis as
respostas solidarias dos nosos emigrantes á discriminación, pobreza
e abandono social dos que tiñan sido vítimas na terra que os aleitou
e criou.
Outra resposta solidaria foi a tan meritoria aportación cultural dos
galegos emigrados, intensificada notablemente coa chegada dos
exiliados políticos. Abonda a modo de exemplo ou proba desta
aportación cultural con poñer de relevo a fundación na Habana a
principios do século XX da Academia Galega, fundación promovida,
entre outros, por Curros Enríquez, amais da creación de 336 escolas
espalladas maiormente polo rural que serviron para reduci-lo
analfabetismo en Galicia.
O 4 de decembro do ano 1910 tivo lugar no salón do Centro Republicano
de España, situado no nº 782 da rúa S. Xoán da capital arxentina, a
asemblea fundacional da sociedade “Unión Residentes de Outes
en Sudamérica” coa aprobación dos seus estatutos e a elección da
súa primeira comisión directiva, presidida por Ramón Hermida (19101917), ao que sucederían Miguel Cernadas (1918-1925), Lucas Casais
(1926-1934), Cándido Lorenzo (1935-1936)... Pero para chegar a
este acto fundacional precisouse da afouteza de José Lestón, Miguel
Cernadas, Antonio Caamaño, Manuel Barreiro e Francisco Lago,
convocantes o día 13 de novembro de 1910 dunha xuntanza que
se celebraría 7 días despois no inmoble nº 380 da rúa Pedras para
“acordar asuntos de
trascendental importancia relacionados
cos emigrados do
concello de Outes”.
Nesta xuntanza do
día 20, despois da
exposición dos motivos da convocatoria
polos
asinantes,
decidiuse “constituír
unha sociedade con
fins benéficos entre
os residentes do
concello de Outes na
Arxentina,
aprobalos seus estatutos e constituí-la
sociedade”. Asinaron
Estandarte da Unión de Residentes de Outes na Arxentina
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esta acta prefundacional: Mariano Conde, Ramón Hermida, Miguel
Gómez, Manuel Vilariño, Manuel Suárez, Miguel Cernadas, José
Cernadas, José Caamaño, Angel Cantariño, Domingo Barreiro,
Antonio Caamaño, Domingo Pazos, A. del Río, D. Lestón, M. Carballo,
M. Rodríguez, José Lestón, Gerardo Lorenzo, Manuel Barreiro, A.
Núñez e Francisco Lago.
A sociedade compartiu durante varios anos con outras asociacións
dependencias do vello inmoble que fora sede do Centro Betanzos,
situado no nº 1660 da rúa México. Logo trasladou a súa sede a un
edificio cedido a tal fin pola familia Gosende, situado no nº 1577 da rúa
Pedriel, ata que so a presidencia de Tomás Tuñas Vara inaugurouse a
actual na rúa Dr. Enrique Finochieto, nº 1219, grazas ás aportacións
económicas da Xunta de Galicia, concello de Outes e ó nada
desprezable préstamo do socio Manuel Alborés.
O 15 de novembro do ano 1922, a iniciativa da comisión directiva da
asociación, presidida por Ferrín Sande e sendo secretario Domingo
Sendón, encargóuselle ó estudo gráfico X. Estrach, residenciado na
rúa Humberto (nº 966) de Bos Aires, a impresión da poética coñecida
de Francisco Añón. O libro, Francisco Añón, POESÍAS, consta de
235 páxinas, un limiar (“Añón”) de V. Novo e García (Ferrol, 1889),
unha Listaxe das persoas ou corporacións que colaboraran na súa
compilación e unha Advertencia editorial. Tres eran as finalidades da
directiva: por unha banda relembra-la figura do vate de Boel difundindo
e divulgando a súa creación literaria; por outra, recadar fondos para
o remate das obras das escolas graduadas do Cruceiro de Róo ás
que se lles poñería anos máis tarde o nome de “Escuelas Graduadas
Emilio de Navasqüés” (que sería nomeado, pasadas varias décadas,
presidente honorario da asociación Unión Residentes de Outes); e
a colocación dunha placa na casa natal do poeta. Cando o directivo
Miguel Cernadas lle pediu axuda ó seu antigo amigo Manuel de
Castro e López, director de El Eco de Galicia, para que se encargara
da corrección das probas impresas atopouse cunha desagradable
sorpresa. Se ben Castro e López aceptaba de bo grao a encomenda
tamén lle advertiu que esta iniciativa non era outra que a reimpresión
dun tomo da Biblioteca Galega que pertencía a Martínez Salazar, e é
por iso polo que ó remate do volume aparece esa Advertencia Editorial
pedindo desculpas e ofertando resarci-los posibles danos causados.
O 10 de xuño do ano 1943 constituíronse as “Sociedades Unidas do
Partido Xudicial de Muros”: Muradana, Outes, Carnota e Mazaricos.
Elixiuse unha xunta directiva intersocietaria e decidiuse editar como
órgano oficial das mesmas
e con carácter anual a
revista Monte Louro.
Aqueles barcos a vapor
sucaron longas légoas
oceánicas transportando
baúis ateigados de roupa
e vituallas, moitas arelas e
ilusións de progreso, tamén
incertezas, inseguridades
persoais,
desacougos,
moitas dúbidas e un
anaco moi importante de
Outes; mais tamén a bordo
daqueles vapores viaxaba
a soidade ancorada no
espírito daquelas xentes.
Velaí un exemplo:
Portada da revista Montelouro

Xantar da Unión de Residentes Outes. De dereita a esquerda: o poeta Domingo
Sendón, os seus grandes amigos e veciños de Outes Evaristo Suárez e Manuel
Vázquez, e o ex-presidente da asociación José Tuñas Vara, nun xantar de camaradería a inicios dos noventa. (Agradecementos a Ana María Sendón)

Motivo e Sentimento Outense
Meu secular campanario.
Obra de artista canteiro..
Tes na picota un loureiro
e na base un relicario.
Que non che vexo fai tempo,
mais se o pincel me axudara,
eu xuro que te pintara
cos ollos do pensamento.
Debaixo do meu tellado
lévoche nun currunchiño,
desde que fun rapaciño
ata que aguante o faiado.
Campanas do meu lugar,
recordando as romarías
dos meus pracenteiros días,
óiovos repinicar.
Ó son de rituales cantos,
foguetes, banda e gaiteiro..
E no ataviado cruceiro
vexo a procesión dos santos.
Logo na porta de Baco,
aturuxos, canto e alegría;
baile e risa todo o día
e máis de noite, un anaco.
Esta harmonía máxica
en min vai acompañada
da doente badalada
dunha alborada tráxica.
Cando o badallo, á carreira,
anunciou que a cega Parca
entrou correndo a comarca
e cortou verde roseira.
O toque do triste día
aínda me ha resoar,
anque oia repinicar
chamando para a romaría.
Sendón Rodríguez
Bos Aires, marzo de 1954
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Terra de Outes:
10 anos de activismo cívico e cultural (IV)
O ano de Añón (1ª parte)
No 2012 chegou o 200 aniversario do nacemento de Francisco Añón,
“gloria das Letras Galegas”, como o calificou D. Ramón Otero Pedrayo,
cando se inaugurou o seu monumento na Serra o 17 de maio de 1966.
Circunstancia que Terra de Outes non quixo deixar pasar para recordalo
e renderlle unha merecida homenaxe, polo que xa o ano anterior, quen
asina este artigo, como presidente da asociación, dirixiuse ao alcalde e
goberno municipal para conmemorar o acontecemento de forma oficial
e máis brillante posible.
Os preparativos
Aprobada a proposta polo pleno da corporación, non se perdeu tempo
en realizar unha convocatoria (entre a comunidade escolar, a quen se
quería implicar especialmente nos actos do Bicentenario para conseguir
a pervivencia da memoria do noso escritor entre as novas xeracións
de outenses) dun certame para escoller o logo
representativo da efeméride que habería de ser
fixado a toda a documentación oficial do Concello e
mais ofreceuse a todas as asociación de Outes para
que o usasen en todas as convocatorias públicas
ou privadas que fixesen dos seus propios actos de
homenaxe a Añón. O emblema escollido (ver foto
1) resultou ser da autoría de Clara Caamaño, entón
alumna de 6º de Primaria do Colexio da Serra, que
recibiu o premio ofrecido nas bases do concurso
da man do Concelleiro de Cultura Manuel García,
o domingo 7 de xaneiro, no transcurso do festival
musical organizado polo Concello de Outes.

Xoán X. Mariño

entabláronse conversas cos directores da Banda e das distintas corais
de Outes para musicar os poemas de Añón, que o músico noiés
(afincado en Outes) Rodrigo Romaní gravaría nun disco ao que el
mesmo contribuiría con algunha peza e que ademais se encargaría
de producir. O seguinte paso foi encargara Óscar Sendón e Juan Silva
un documental sobre o poeta, que ocupou moitas horas e días de
gravación en múltiples lugares, entrevistas a diferentes persoas e un
arduo labor de posprodución en estudio. Non menos tempo lle levou
ao artista noiés Alfonso Costa a elaboración dun cadro do poeta que se
lle solicitou para embelecemento dalgunha das dependencias da Casa
Consistorial. Completaban o plano de proxectos a construción dunha
páxina web sobre o Bicentenario, un recital poético que se levaría a
cabo nos actos conmemorativos previstos para outubro, certame de
pintura para escolares, un especial da revista Terra de Outes centrado
na figura do poeta de Boel, un curso de verán para ensinantes e a
colocación dunha placa recordatoria das
homenaxes realizadas polo pobo de Outes
neste ano.
Colexios, instituto e diversas asociación de
veciños e culturais ían levar a cabo pola súa
propia iniciativa diversos actos conmemorativos
nos que participu sobranceiramente o secretario
de Terra de Outes, Ramón Blanco, con charlas
e conferencias sobre o relembrando vate.
As IV Xornadas de Añón

Pola nosa parte, a ACC Terra de Outes en
colaboración co Concello, celebrou do 19 ao
22 de xullo, un curso destinado a profundizar
Foto 1. Logotipo do Ano Añón
De inmediato concertáronse entrevistas co
na vida do poeta Francisco Añón e difundir
Conselleiro de Cultura da Xunta de Galicia e Presidente da Deputación
a súa obra literaria entre docentes de todos os niveis e estudantes
Provincial para recabar a máxima financiación posible para os actos
universitarios, baixo a denominación IV Xornadas de Añón.
xa deseñados que se lles presentaron. Do entón Conselleiro Roberto
Bicentenario do nacemento do poeta.
Varela obtívose axuda para publicar un libro sobre a vida e obra de Añón
As actividades comezaron o xoves 19 coa inauguración da exposición
a traveso da Dirección Xeral do Libro e a cesión da Cidade da Cultura
Añón, precursor do Rexurdimento (ver foto 2) elaborada por Ramón
de Santiago para a realización dun congreso sobre a súa figura. Do
Blanco, Santi Nieto e Pili Sampedro, e formada por 13 paneis que fan
entón Presidente provincial Diego Calvo conseguiuse o compromiso
un percorrido vital e literario do poeta e os recoñecementos que recibiu
de reeditar o libro de poemas de Añón que a Real Academia Galega
ao longo da Historia. Despois presentouse a páxina web adicada ao
publicara con ocasión da dedicatoria do Día das Letras Galegas ao
Bicentenario
de Añón, deseñada por Luis Mariño e Leandro Fernández;
noso poeta no referido ano 1966, así como unha cantidade substancial
a
continuación
tivo lugar a conferencia Bicentenario de Añón, ocasión
para sufragar os gastos previstos nas actividades que se levarían a
para
reivindicar
ao poeta, que impartiu Henrique Monteagudo, profesor
cabo ao longo de todo o ano, particularmente a edición dun documental
da
USC
e
membro
da Real Academia Galega e, para rematar, fíxose a
sobre o autor, un disco con poemas musicados do escritor e un retrato
presentación
da
revista
nº 19 de Terra de Outes.
do mesmo para engalanar a Casa do Concello.
Cos recursos obtidos, nos meses seguintes comezaron os encargos
para concretar os proxectos. O primeiro consistía na reedición dos
poemas de Añón, para o cal era preciso recabar da Real Academia
Galega autorización expresa para publicalo e logo houbo que esperar
a que lle chegase a súa quenda na imprenta da Deputación antes de
presentarse no congreso que se celebraría en outubro. En segundo
lugar encomendóuselle a Ramón Blanco, o maior coñecedor de
todo canto se refire ao noso insigne poeta, un libro sobre a súa vida
e obra, que escribiu rapidamente, mentres se buscaba editorial que
o publicase. O ofrecemento fíxoselle a Víctor Freixanes, director de
Galaxia, que o incluíu gustoso na súa serie de Clásicos das Letras
Galegas e nolo tivo a punto, con todas as probas e correccións
imprescindibles, para ser presentado no mesmo congreso. De seguido

Foto 2. Ramón Blanco inaugurando a exposición Añón, precursor do Rexurdimento

Nº 34 · abril - xuño 2016

HISTORIA

A mañá do día 20 destinouse a realizar unha travesía marítima pola
ría do Poeta Añón a bordo do balandro Joaquín Vieta coa guía de
Xoán Mariño, coordinador do curso. Xa pola tarde tiveron lugar un
par de conferencias: A ría do Poeta Añón, a cargo de Xoán Mariño,
profesor de Xeografía e Historia, e Clasicismo e romanticismo na obra
de Añón, por Ramón Blanco, profesor de Lingua e Literatura galega.
Despois chegou o turno da presentación dun avance do documental
Francisco Añón. O poeta na súa terra (como ía titularse inicialmente),
por parte de Óscar Sendón, coautor do mesmo. E para pechar esta
segunda xornada o grupo coral do Club de Lectura de S. Lourenzo
interpretou o himno “A Galicia” de Añón.
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capacidade creativa. Por este motivo o corpus temático, lingüístico e
incluso formal do poeta outense é moito máis trascendental para a
forxa do galego literario e, por conseguinte, a conformación do galego
como lingua culta sobre a que se asentou a pervivencia da identidade
galega diferenciada. Por outra parte no seo do congreso tivo lugar a
presentación do documental e os libros financiados pola Deputación e
pola Consellería de Cultura.

O sábado pola mañá ocupouse cun roteiro literario Polas terras
de Añón, coa guía de Ramón Blanco. A tarde serviu para que os
profesores Xavier Castro e Manuel do Río impartisen as conferencias
A literatura galega na época de Añón e O levantamento de 1846 e o
nacemento de Galeguismo. E esta xornada pechouna Serafín Marcos
cunha performance poética que xirou en torno á figura do noso
escritor.
E o domingo clausurouse o curso coa actuación do grupo de gaitas
do Concello, que acompañou a ofrenda floral diante do monumento
a Añón por parte do presidente da Asociación Xoán X. Mariño e o
alcalde Carlos L. Crespo.
O congreso
O congreso centrado na figura do noso ilustre escritor tivo lugar na
Cidade da Cultura de Santiago, co patrocinio da Consellería de
Educación e Cultura da Xunta de Galicia, durante os días 4 e 5 do
devandito mes. Nel instaláronse os 18 paneis que conforman a serie
de Añón, precursor do Rexurdimento que se expuxeran no curso de
verán antes referido.
Nas sesións maxistrais participaron destacados especialistas como:
Ramón Villares, presidente do Consello da Cultura Galega; Gonzalo
Navaza, profesor na Universidade de Vigo; Pilar Sampedro, que fora
directora do IES Poeta Añón; Manuel García Sendón, catedrático
de Lingua e Literatura Galega; Rosario Álvarez, profesora da
Universidade de Santiago e Xesús Alonso Montero, investigador,
escritor e actual Presidente da Real Academia Galega (ver foto 3). A
través das súas intervencións púidose calibrar a auténtica dimensión
literaria do noso poeta, cuxa posición na Historia da Literatura Galega
está moi infravalorada, polo que este congreso adicado a revalorizar o
seu papel estivo plenamente xustificado. Un dos poñentes mencionou
que a contribución dos outros membros do Prerrexurdimento, Xoán
M. Pintos e Alberto Camino, a pesar do seu empeño permanente, non
acada en ningún de ámbolos dous casos a importancia de Añón porque
tanto un coma o outro carecen da súa categoría literaria e, sobre todo,

Foto 3. Xesús Alonso Montero, durante a súa intervención no Congreso de Añón

O documental, que levou o título definitivo de O poeta na memoria das
xentes de Outes (foto 5), elaborado por Juan Silva e Óscar Sendón,
é un traballo que artella dende os testemuños das xentes de Outes
(escritores, mestras, escolares, empregados, labregos, músicos,
descendentes…) unha imaxe do que para eles e elas representa
Francisco Añón. No final do primeiro día, o profesor da USC e membro
da Real Academia Galega Manuel González, en substitución do entón
presidente Xosé L. Méndez Ferrín (por enfermidade), presentou o libro
Poesías galegas de Francisco Añón (foto 6), que despois o Concello
Fotos 4 e 5. Carátulas do disco Outes canta a Añón e do documental O poeta na
memoria das xentes de Outes

Fotos 6 e 7. Portadas dos libros Poesías galegas de Francisco Añón e Vida e
Obra de Francisco Añón

repartiría por todos os domicilios de Outes. Ademais, o escritor Ramón
Blanco e o editor Víctor Freixanes, presentaron no mesmo escenario
do Gaiás o libro Vida e Obra de Francisco Añón (foto 7), no segundo
día do congreso. Finalmente, na clausura, Rodrigo Romaní interpretou
algúns poemas do noso escritor musicados por el mesmo, acompañado
da nena Noela Dosil, que o volvería acompañar na gravación do disco
Outes canta a Añón (foto 4),e no que tamén interveñen Xosé M.
Vázquez “Xastre”, a Banda de Gaitas de Outes, a Banda Municipal de
Música de Outes, Ánxela Tobío, Emilio Insua, Josefa González, Mari
Carmen García, o Quinteto de Vento de Outes, e as corais Francisco
Añón, Solpor e O Peirao recitando ou interpretando composicións
añonianas musicadas por Xastre, Manuel Blanco, Suso Baamonde e
Domingo Barreiro e que produciu o propio Romaní.
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A xurisdición de A Serra 1752-1753 (V)
Resposta ás preguntas 18 a 23
18ª.- Se hai algunha rapa no termo, a quen pertence, que número
de gando vén á rapa, e que utilidade lle dá ao seu dono cada ano.
Á décimo oitava, que cada individuo desta Xurisdición fai por si, e na
súa casa, a rapa do gando, sen que á súa vez exista lugar destinado
para iso. Todo o que se atopa en aparceiría acostúmase dar a metade da ganancia a excepción do lanar que é do esquilmo, o cabrume
e eguas ao cuarto, en cuxa intelixencia regulan de utilidade anual: a
unha ovella tres reais de vellón, dous pola cría e un pola la –ao respecto, non se valoriza o leite, por servir para o alimento da cría; o esquilmo
dun carneiro nun real; a utilidade dunha cabra en catro, tres pola cría
e un polo leite. A unha porca de cría das que se crían no termo seis
reais; a un par de bois propios vinte e dous reais de vellón, e o mesmo
dan dous en aparceiría, de por metade o dono e posuidor. A unha vaca
vinte reais para ambos, e catro máis ao aparceiro por razón do leite
que se valora; e a mesma utilidade por enteiro sendo propia. A unha
egua vinte e catro reais, aínda de calquera continxencia: a un contrario
propio de Antonio González, veciño
de dita freguesía de Colúns regúlanlle de utilidade anual cento cincuenta
reais, que importará o que percibe
dos donos das eguas por deixar a
monta. Non entra o esquilmo das femias. En canto ao número de reses
que hai no termo, remítense ás relacións presentadas e recoñecemento
feito, e responden.
19ª.- Se hai cortizos no termo, cantos e a quen pertencen.
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ción se remiten á lista que deron do vecindario e relacións dos interesados, sen que ningún teña casal ou facenda, e que en cada freguesía
hai tantas casas como veciños, e ningunha arruinada nin inhabitable,
e as pensións particulares que teñan constarán en ditas relacións, e
responden.
23ª.- Que bens, leiras e facendas propios ten o común e a canto
ascende o seu produto ao ano, do que se deberá pedir xustificación.
Á vixésimo terceira, que ditas freguesías non posúen propio algún
máis que os montes abertos, e tabernas seguintes: esta de Outes un
monte que non produce por ser inútil de natureza chamado Vaqueira;
e Braña Porreira con cabida tres mil ferrados, confronta polo Levante con Santa Maria de Intines, Poñente Santa Maria de Coiro, Norte
San Lourenzo de Matasueiro, e Sur con San Xoán de Róo. Ten tamén
unha taberna chamada de A Serra, que arrendan os seus veciños en
virtude do encabezamento, e que actualmente a ten Rosendo Figueroa,
na cantidade de setecentos trinta
e cinco reais de vellón ao ano, que
serven para axuda de pagar ditos
veciños os dereitos da S. M., e de satisfeitos considéranselle de utilidade
anual douscentos reais; e a Rosalía
Figueira a súa taberneira, corenta, e
a casa desta taberna é particular e
non do común.
A Freguesía de Lira ten un Monte
chamado do Bico cabida dous mil ferrados, que non produce pola súa aridez, ser pedregoso e inútil, ao Levante San Miguel de Cestayo, Poñente o
mar, Norte Santa Columba de Carnota e Sur San Martiño de Lariño.

Á décimo novena, que non poden
dicir a punto fixo cantos cortizos, e en
canto ao número e pertenzas remiten
ás mesmas relacións, e recoñeceA parroquia de Santa María de Lira (hoxe pertencente a Carnota)
formaba parte da Xurisdición de A Serra
mento, e regulan a utilidade de cada
unha en tres reais de vellón, e o mesmo dá en aparceiría, por metade,
A de Colúns ten un chamado Ruña e Ponte Olbeira, cabida dous mil
dono e posuidor, e responden.
cincocentos ferrados, destes, uns mil inútiles, e os restantes producen
20ª.- Que especies de gando hai no lugar e termo, excluíndo as
toxo e rómpense, das cales oitocentos de primeira calidade e catrocenmulas de coche e cabalos de pracer; e se algún veciño ten cabana
tos de segunda e o resto de terceira. Levante Monte de San Christoval
ou recua que pasta fóra do termo, onde e que número de cabezas,
de Corzón, Poñente Santiago de Arcos, Norte Rio de Ponte Olbeira,
explicando o nome do dono.
Sur Santa Maria de Coiro. Ten tamén unha taberna chamada Olbeira
arrendada a Domingo de Villar na cantidade de trescentos trinta reais
Á vixésima, que no termo de ditas freguesías hai bois, vacas e becee, de satisfeitos, regúlanselle de utilidade anual trescentos reais, e
rros, ovellas, carneiros, cabras, castróns, eguas, poldros, mulas, porcento cincuenta por vender o viño pola súa conta, e a casa da taberna
cos machos e femias, e o contrario que deixan deposto na pregunta
é de particular.
dezaoito, sen que poidan explicar o número e a pertenza de cada un,
polo que se remiten ás relacións e recoñecemento, e menos saben
A de Mazaricos, ten un monte chamado de Mazaricos e Pedra Aguda,
que fóra de dito termo teña ningún cabanas nin recuas e responden.
cabida dous mil setecentos noventa ferrados, mil de primeira calidade
e o restante de terceira, que producen toxo, e rompe. Levante Monte
21ª.- De que número de veciños se compón a poboación, e cantos
de Maroñas, Poñente San Xián de Beva, Norte San Thome de Vaos,
hai nas casas de campo ou casais. 22ª.- Cantas casas hai no lugar,
Sur Santa Eulalia de Chacin, Xurisdición de Muros, na cantidade de
que número de habitantes, cantas arruinadas; se é de señorío,
cento dezasete reais, e de satisfeitos regúlaselle de utilidade cento
explicar se ten cada unha algunha carga que lle pague ao dono
setenta e cinco e a Dominga Rodríguez, a súa taberneira, trinta, e a
polo establecemento do solo, e canto.
casa da taberna é de particular. A de Vaos ten un monte chamado
Á vixésimo primeira e vixésimo segunda que na freguesía de San
Niñán, e Lago, que produce toxo e rompe, cabida oitocentos ferrados,
Thomé de Vaos componse de setenta e cinco veciños, a de Mazatrescentos de primeira calidade, douscentos de segunda e o resto de
ricos de oitenta e cinco, a de Colúns de cento dezasete, a de Lira
terceira; Levante San Mamede de Alborés, Poñente San Christoval de
oitenta e nove, e esta de Outes trescentas quince, para cuxa verificaCorzón, Norte o río, Sur San Xoán de Mazaricos, e responden.
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Xastre

Momentos de lecer
Nesta ocasión vertemos unha ollada
rápida sobre unha instantánea
en branco e negro datada a finais
da década dos cincuenta na
Alameda de Noia, acercamento á
veciña vila mollada polo Atlántico,
para goce de tempos de balde,
que chegou ata os nosos días! A
vista dos vehículos de época ao
fondo, e o semblante das xentes
de Outes que recolle, case todos
impecablemente vestidos con pose
imitadora das películas americanas
deses anos, incluíndo un toque
chulesco con cigarro en man como
quen espera a contestación dunha
dama ao outro lado da cámara, co suspense xusto para darlle outra calada antes de seguir co devalar do tempo do mundo e
cos seus ritmos desafiantes.
Tamén pode ser que só sexa un grupo de amigos que acabaron en Noia como de costume e decidiran plasmar ese compañeirismo
cun recordo perdurable en papel couché. Iso só o saben eles e neles está a resposta.
De esquerda a dereita, de pé: Gonzalo do Viro, Xosé do Coxo, Quin do Viro, Luís Lestello e Joriño. Na mesma orde, abaixados:
Pepito do Gaito, Antonio Saviña, Pepe do Xastre, Silvino Molinos e Tomás de Coscoña.

GASTRONOMÍA
PASTEL DE ANIVERSARIO

Ingredientes:
• 2 masas de follado
• 3 melocotóns en xarope
• 2 kiwis
• 1/2 kg de nata
Elaboración:
Comezamos pasando polo forno a 210 graos
durante 10 minutos as dúas masas de follado,
unha encima da outra. De seguido dámoslle
outros 10 minutos de repouso na neveira.
Coa mesma montamos a nata, poñemos a escorrer os melocotóns, que se cortaran en tiras xunto cos kiwis
pelados.
Unha vez estea a base de follado lista -crocante-, encheremos o fondo da mesma coa nata batida, os kiwis e
as tiras dos melocotóns por encima.
Outro breve paso pola neveira e listo para degustar.					
Isolina Vidal Añón

10 TERRA DE OUTES

ENTREVISTA

COMPROMETIDO POR GALICIA
A pesar da súa xuventude vde. é xa un histórico do nacionalismo/
galeguismo outense. Semella que está a conquistar o espazo que o
nacionalismo non deu tido no concello.
Como xa comentei antes, creo que a aposta que fixemos en Compromiso
nas últimas municipais é moi ampla e aberta e que superamos unha das
eivas clásicas do nacionalismo galego, que estaba moi pechado en si
mesmo. A min gústame falar máis de galeguismo, que é un termo máis
inclusivo e co que se sente identificada moita xente.
Cando e por que comezou a militar en política?
Decido meterme en política na miña etapa universitaria, influenciado por
amigos cos que debatía e intercambiaba ideas. Aínda así o meu traballo
político estivo, sobre todo nos primeiro momentos, unido a Outes cando
decidimos crear Galiza Nova Outes.
Esta non era a primeira vez que concorría ás eleccións.
Participei, como sabe moita xente, do proxecto do Bloque durante varios
anos, pero esta era a primeira vez que me presentaba como cabeza de
lista dunha formación.
Como explicarlle, nun par de liñas, aos nosos lectores a ruptura do
nacionalismo?
Se un observa a deriva electoral do BNG xa se obtén unha resposta. Eu
creo que o nacionalismo galego de sempre pechouse en si mesmo e non
soubo ler os tempos. Agora ten un dobre problema, é unha organización
de corte radical e aínda por riba pertence á “vella política”. Con estes
vimbios era evidente que moita xente non nos sentiamos cómodos e por
iso iniciamos outras aventuras. Nestes momentos estamos nun tempo
de transición onde as fronteiras ideolóxicas e organizativas son máis
líquidas, e creo que estaremos un tempo así. O paradoxo é que nestas
circunstancias é cando o galeguismo, en colaboración con outras forzas
estatais do eido da esquerda, ten moitas posibilidades de encabezar o
cambio político en Galicia.
Que atopou vde. en Compromiso?
En realidade “atopou” non é a palabra, pois eu son, xunto con moita outra
xente, un dos fundadores de Compromiso. Creo que as organizacións
políticas deben ser máis permeables e máis transparentes, por iso
aplicamos métodos internos como listas abertas ou primarias abertas á
cidadanía para elixir os nosos candidatos. Por outra banda, eu non gusto
dos dogmatismos, e a nosa ideoloxía –a socialdemocracia renovada– é
aberta e inclusiva.
Por que non concorreu Compromiso ás pasadas eleccións estatais
dentro das Mareas (con Anova) ou na Iniciativa pola Unión (co
BNG)?
Porque así o decidimos entre tod@s nunha convención onde quen quixo
puido participar. Primou a idea de que tiña que haber unha candidatura
única pero a realidade dinos que o Bloque nunca se vai xuntar con forzas
estatais. Sendo sincero, eu apostaba por colaborar coa Marea, e sigo
apostando polo mesmo, porque creo que se dá unha oportunidade única
para un cambio político en Galicia. Ademais, Compromiso pode aportar
á Marea moitas cousas, comezando pola sensatez e por persoas con
moita experiencia política e profesional. Iso independentemente de que
sigamos apostando por un proxecto propio, pero é quizais o momento de
mancomunar esforzos polo país e polas maiorías sociais.
Que farán se se repiten as eleccións estatais en xuño?
Pois non o sei porque é unha decisión que tomaremos entre tod@s.
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Entrevista a Manolo González
Nacido en Rates en 1975, este outense licenciado (1998) e doutor
(2007) en Economía pola USC, ampliou estudos no Reino Unido
e en Dinamarca. Actualmente é profesor no Departamento de
Economía Aplicada da USC. Ademais do traballo no ámbito
académico, conta con experiencia nas áreas de Cooperación
para o Desenvolvemento e de Proxectos Europeos.
Comezou a súa vida política en Galiza Nova Outes, en 1995.
Afiliado ao BNG durante quince anos, cinco dos cales foi
concelleiro aquí. En 2012 saíu deste partido para ser un dos
impulsores de Compromiso por Galicia, de cuxo Consello
Político Nacional forma parte (tamén estivo, até hai tres meses,
na Executiva Nacional deste grupo). Presentouse por primeira
vez como cabeza de lista nuns comicios nas pasadas municipais
en Outes, onde é portavoz do Grupo Municipal de Compromiso.
Nas pasadas eleccións municipais Compromiso
por Galicia obtivo en Outes 1.205 votos (máis
do 31% dos emitidos). Como valoraron o
resultado?
Pois valorámolo moi positivamente. A verdade
é que a medida que ía avanzando a campaña
estabamos vendo que iamos suscitando máis
apoios, particularmente entre a xente máis nova,
co cal as expectativas tamén foron medrando.
Coido que fixemos unha boa campaña, con
propostas en positivo e de futuro; contamos cun
grupo de xente na candidatura moi implicado
na realidade social do Concello. Finalmente só
nos faltaron 40 votos para obter 5 concelleiros e
houbo moita xente que votaba ao PP que desta
vez considerou que era preciso un cambio e
votou por nós; de feito o PP perdeu case 900
votos, que é un terzo dos que lles votaran en
2011.
Agora son catro concelleiros de Compromiso,
o que a converten na segunda forza política
outense (o noso é un dos concellos onde
obtiveron máis representación), e no groso da oposición. Neste
intre semella a única alternativa ao PP en Outes. Como van as
cousas polo pleno? Hai bo entendemento cos 8 do PP e 1 do PSOE?
Os plenos non son o que deberían ser. A actitude do PP consiste
en baleiralos de contido e evitar calquera implicación dos grupos
da oposición na gobernabilidade do concello, aportando ideas ou
proxectos. É a vella política do Sr. Crespo. Aínda así nós estamos
a facer unha oposición firme e construtiva, lanzando propostas que
son sistematicamente votadas en contra pero que curiosamente logo
son nalgúns casos incorporadas á acción de goberno. Pasou coas
propostas de mellora dos parques infantís, ou coas actuacións no
núcleo urbano da vila e en outras zonas. A relación no persoal é
cordial con todos os concelleiros, incluídos os do PP, pois todos
nos coñecemos. Outra cousa é a diferenza no referido ás formas e
ás ideas políticas e aos proxectos para Outes, aí as distancias son
enormes.
Imaxino que non comparte as acusacións da veciñanza cando
falan do inmobilismo da oposición. En que medida son herdeiros
do que viña facendo o BNG en anos anteriores?
Sinceramente, creo que esas acusacións, se existen, xa non son tan
estendidas neste novo período. Entendo que en outras ocasións o
traballo da oposición era pouco visible, pero cónstame que era serio
polo menos por parte dos concelleiros que estaban no BNG e logo
en Compromiso. Hoxe tratamos de superar esa eiva cunha difusión
do noso traballo máis activa, en particular nas redes sociais, e creo
que a resposta é positiva. Aínda así sempre hai campo para mellorar
e facer máis cousas ou facelas doutro xeito, temos que estar atentos
e escoitar aos veciños. Sobre as siglas, non podemos negar que
hai unha certa continuidade, pois eu mesmo e outros compañeiros
procedemos do Bloque, aínda así a candidatura de Compromiso e
o proxecto que presentamos en 2015 foi moi renovado en canto a
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persoas e máis plural no ideolóxico. Creo que iso tamén foi valorado
positivamente pola cidadanía.
Que balance fai deste ano de lexislatura? Pode criticar
construtivamente o labor do grupo de goberno?
Pois o balance pode resumirse nunha palabra: continuismo. O
goberno municipal só aplica a rutina e non ten proxectos de futuro
para o Concello. Non se preocupa de dotar a Outes de servizos
para atraer á xente nova, como a escola infantil, nin moito menos
do desenvolvemento económico. Os orzamentos deste ano, que
ascenden a máis de 4.700.000 € inclúen unha partida de fomento do
emprego por 19.500 €. Isto xa o di todo. Do mesmo xeito numerosas
infraestruturas do concello amosan un importante deterioro pola
falta de mantemento, referímonos ao saneamento, aos paseos
fluviais e marítimos, etc.
Daquela, en que se podería mellorar? Que
rumbo debería tomar a política municipal?
Creo que é preciso unha viraxe de 180º na
política local, aplicar novas ideas e novos
proxectos para o fomento do desenvolvemento
económico, apoiando a creación de empresas
particularmente por parte da xente moza. Esa ten
que ser a prioridade. Tamén é importante dotar
a Outes de servizos de calidade, tanto para a
xente moza, que poida vivir en Outes como para
a xente maior, que cada vez é máis numerosa.
Debemos ampliar os servizos de atención aos
nosos maiores, quizais reforzando o centro de
día pero tamén os servizos de atención no fogar.
Por outra banda, é o momento de traballar no
mantemento de infraestruturas, non de facer
grandes investimentos, pois o que hai temos
que coidalo. Finalmente, fai falla transparencia
e fomentar a participación da cidadanía.
Transparencia nos procedementos de emprego
público, transparencia nas remuneracións
dos concelleiros... A transparencia é o mellor
antídoto contra a corrupción.
Cales considera puntos fortes e cales puntos fracos de Outes?
Outes ten agora mesmo unha situación privilexiada para o turismo
e ten uns profesionais moi activos neste sector. Temos a ría, que é
un tesouro que compartimos co resto da comarca e que debemos
poñer en valor, tanto dende o punto de vista do marisqueo e da
súa transformación como do turismo mariñeiro. Tamén temos que
coidala dende o punto vista medioambiental. Agora mesmo estamos
a 30 minutos da capital e a 40 minutos do aeroporto central de
Galicia, aspecto que temos que aproveitar tamén para atraer xente
a vivir aquí. E temos o capital humano, moita xente que está aquí
ou que tivo que marchar pero que sempre ten a Outes no corazón e
na cabeza. O único punto fraco que temos é un goberno que leva 21
anos á fronte do concello e que xa non dá máis de si.
Por que non se dá freado a perda de poboación?
A perda de poboación é un mal que non só nos afecta a nós, pero
no caso de Outes está se cabe máis agudizado. Eu creo que se debe
en boa medida á nula acción dos gobernos municipais en materia
de desenvolvemento económico, pero ninguén nega que é un reto
complicado. As cidades actúan como polos de atracción, pero no
noso caso tamén marchou e segue marchando xente fóra de Galicia.
Con tanto viaduto na ría, sería vde. partidario dunha hipotética
fusión con Noia?
Persoalmente, eu non a vexo. Non estou en contra da fusión dos
concellos, pero debe responder a un plan global e racional elaborado
a nivel galego. Entendo a lóxica de fusionar en concellos do interior
de Galicia, con poboacións inferiores aos 1.000 ou 1.500 habitantes,
pero non é o noso caso. Iso si, coido que debemos propiciar as
mancomunidades de servizos, para aforrar custes. E se falamos
de reformas da administración, o primeiro que debemos facer é
eliminar a deputación pois non valen para nada e só serven para que
os partidos de sempre coloquen aos seus.

TERRA DE OUTES 11

Profesor de Economía

Vde. é doutor e profesor de Economía Aplicada na Universidade de
Santiago desde o ano 2004. Cal é a súa valoración das transformacións que sufriu a Universidade desde o cambio de milenio?
Eu destacaría tres cambios. O primeiro, a implantación do chamado “modelo Boloña” para homologar os sistemas universitarios a nivel Europeo
e que na práctica supuxo un reenfoque da docencia, cara a un modelo
máis participativo e que prima máis a autonomía do alumnado, aspectos
que considero moi positivos. O problema é que se fixo sen incrementar os
recursos humanos e dese xeito moitos cambios non se fixeron efectivos
(por exemplo as titorías ou o traballo con grupos reducidos) e os resultados
quizais non sexan os agardados. Tamén hai que recoñecer que a unha
parte do profesorado lle custou cambiar “o chip” e seguen dando as clases
como sempre. O segundo aspecto relevante ten que ver coa adopción de
internet como ferramenta de traballo, non só para a comunicación entre
profesorado e alumnado, senón tamén no traballo académico e científico
en xeral. Hoxe o problema non é acceder á información senón seleccionar a relevante, e pararse a analizala sosegadamente. O terceiro ten que
ver co impacto da crise, que no caso da USC comeza xa antes de 2008.
Isto significou un parón na renovación do profesorado, particularmente
nas ciencias sociais e nas humanidades, e tamén menos recursos para
a investigación.
Que retos ten entón por diante a Universidade galega do s. XXI?
Os retos son ter un papel máis activo na sociedade e acadar mellores
resultados, tanto no campo da formación como no campo científico. Temos
que conseguir que o alumnado sexa activo, crítico e con capacidade de resolver problemas, que coido que son cualidades que se valoran non só no
mercado laboral senón tamén na vida en sociedade. Dende o punto de vista científico é fundamental participar en redes Europeas de investigación,
non limitarse ao marco español e engancharse aos grupos de maior nivel.
Xa temos algúns que son líderes, que atraen científicos e recursos a nivel
internacional, ese é o camiño. Logo, xa é un problema de toda a sociedade
que o capital humano que se prepara na universidade poida traballar no
país, e non teña que emigrar como acontece actualmente.
É certo que as Universidades están cada vez máis cerca do capitalismo e máis lonxe do humanismo?
Non sei se a dialéctica capitalismo/humanismo é acaída, pero si é certo
que cada vez se lle dá máis prioridade á captación de recursos por parte
dos grupos de investigación e aí as ciencias experimentais, e en menor
medida as sociais, teñen vantaxes sobre as humanidades. Eu creo que a
universidade non pode desenvolverse de costas ao tecido produtivo dunha
sociedade, pero temos que atopar un equilibrio para que as humanidades
non esmorezan, xa que son fundamentais para formar cidadáns (no sentido máis amplo da palabra).
Por que a súa facultade é un viveiro de líderes políticos (nomeadamente nacionalistas)?
Pois a verdade é que non sei moi ben a razón. Non só nacionalistas, teño
que dicir, posto que dous presidentes da Xunta socialistas (Laxe e Touriño)
tamén saíron desta facultade. Dise que a pegada dunha personalidade
forte como é Beiras foi fundamental, posto que moitos deses políticos foron
nalgún momento discípulos de Beiras, que foi dos primeiros catedráticos
da facultade. Mesmo chegaron a falar dos “Beiras boys”.
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OPINIÓN

“Errare Humanum Est”
O tempo pasa e as obras ben feitas ou mal feitas quedan
aí, á vista de todos, coma unha sentenza, mais valería
a pena volver falar sobre esas oportunidades perdidas,
anos sen contido, podendo ser aproveitados en facer
cousas que agora nos veñen á cabeza. Quen non se
acorda cando se pedía un IES para a Serra, ou o cambio
de nome das rúas, shit!!; que tolerías, pensaban algúns.
Había como unha especie de desidia, unha fina pel que
non se podía tocar envolvendo a clase política, local
neste caso a falar, pois só sabemos que cobran, mais os
feitos quedan a maioría das veces en palabras baldeiras,
fotos de quenda con verbas que soan ben á orella, mais
á fin e ao cabo… bla, bla, bla... Talk to me!!
De seguido escoitas nos bares, que é onde se nota a
cadencia de respiración do pobo (algunhas veces non
moi acertada), e oes a xente expresarse sen vergonza
e conta o que pensa, o que oíu o veciño, etc., o latexo
interior, e hai para todos os gustos e desgustos...
E falan dun “fenómeno” que adoita darlle ao acelerador,
entre outras cousas, e un bo día escacha o coche contra
un penal, e dende ese instante empeza a funcionar a
engranaxe das comenencias e cacicadas despejando
pista, pin-pan-pun!! e aquí non pasou nada... Muchos
besitos, te quiere el abuelito, coma o de Heidi.
Ben podiamos facer unha cuadrilla de “peliqueiros”
sen ningún problema, pois abundan, patroneados por
un “Jicho Kandal” de turno e listos, quedariamos
a expensas de posibles “pulsións”, cal mareas de
pensamentos, para entendernos mellor, que á fin iso
vén sendo a “política” local.
Que máis… O cidadán de a pé tamén quere saber ou
gustaríalle saber o que lles custa manter a tanto “elixido”
electoral, canto sae cada mes para facer que teñan unha
boa vida, desasosegada, sen novidade, canto?… Was
kostet?, porque saber sabemos que pasan tempo na
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casa grande, pero o que fan ou deixan de facer, diso
si que sabemos pouco. E os soldos que se embolsan!
O Alcalde tanto, a Tenente Alcalde tanto… ¿Tanto?, e
a que dedica o seu tempo dende que chegou ao sillón,
que cousas tratou, a que se adicou en corpo e alma, pois
por un soldo deses na privada hai moito que traballar
e demostralo con probas máis que materiais... e os
Concelleiros, e os operarios de oficina, tú, tú y tú, eh!,
no te escaquees, que te veo!!.., etc., etc. Que a xente
quere saber!!... e espera respostas que non chegan.
A xente tamén se pregunta cal é a situación do persoal
que traballa na piscina agora municipal, que?… Pasan
a ser traballadores do concello así polas boas… Non é
unha forma moi limpa de facerse cargo da xente que
traballa nela, se fose privada que actúen como queiran
-dentro da legalidade- mais sendo de titularidade
pública xa é outro cantar. Pasan a ser persoal laboral
do Concello pola jeta?…, pois suponse que debería
haber unhas probas por se hai máis xente interesada
nese traballo. Que foi da igualdade de oportunidades?
Voolaaaree!! Deben pensar que a xente é parva e non
se dá por enterada destes pequenos detalles de forma,
que xa teñen pasado e nunha destas enumeraremos con
outro artigo, pensarán que non haberá enchufados de
abondo. Xa está ben de cacicadas!!
É sabido por todos que estamos no país das “postas en
escena”, parece USA, esperando ver o Mago Merlín
nos seus quince minutos de fama e propaganda gratuíta
contando obras e milagres do santo de turno -leitmotiv
existencial- máis propio do club da comedia. Moita
comenencia na bisbarra e sempre da mesma carretilla.
Aleluia, repetía o predicador na sombra, Aleluia!!
Moito “monaguillo solto”, como xa se ronronea por
aí fóra, con distintos “hábitos” que non enganan a
ninguén, e van da man coma dous nenos á saída da
escola. Un afán de protagonismo precédeos, do único
modo inevitable e necesario para a súa liturxificción,
cal... “titiriteros por las ferias del reino”.

Lusco e Fusco

A Óptica da túa confianza!

Malecón de Cadarso, 3 (Xunto á ponte de San Lázaro) - Tlf. 981 82 42 60

NOIA
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ASÍ NON

TERRA DE OUTES 13

CARTAS AO DIRECTOR
Privilexiados do noso Concello

Deixando chatarra ao lado da parroquial de Roo. Pouca escola!!

ASÍ TAMPOUCO

Hai bastante tempo para acá que me estou fixando nos
privilexios dos que gozan algúns empregados municipais
de Outes: e pasando o mesmo tempo, das normas do
regulamento que os empregados de calquera outra empresa
non lles permitirían; a non ser nalgunha excepción ou nalgún
caso puntual.
Para empezar, que pinta un coche de bombeiros, parte dos
festivos ao medio día, diante dalgún dos bares ou tabernas
do noso concello? Pois lume non vexo! E alí, que eu saiba,
tampouco vive o condutor do mesmo.
Tamén quedo pasmado coa desvergonza dalgún
funcionario con uniforme e coche oficial do noso Concello:
aparentemente en horas de servizo, está un día calquera,
a unha hora calquera, consumindo nalgún dos bares do
concello, é ás veces acompañado dalgún descarado máis
da mesma casa.
Estimados lectores e conveciños: Quixera entender estes
feitos, mais a cousa é mala de entender. Sorte que só son un
par de casos, que eu vexa. Pois temos tamén, por fortuna,
xente moi competente (e non digo que os que fan estas
trasnadas non o sexan) traballando no Concello, da que non
teño nada que dicir. Si, xa sei, excepto algúns políticos, mais
deses… que queredes que vos diga que vós non saibades?
Ben, compañeiros, gustaríame que os descarriados lesen
isto e reflexionasen un pouco; e se volven ás andanzas,
que non o fagan con tanto descaro como ata agora, pois os
contribuíntes non somos parvos, aínda que si nolo fagamos.
X. Freixo

Revista subvencionada por:
Vertedoiro de lixo tecnolóxico nas inmediacións do vergonzoso e
noutrora Hospital CENGAS. Ver para crer.

NIN DE COÑA

CONSTRUCIÓNS

BLANCO

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

Fonte inacabada en Vistalegre que agora acolle todo tipo de bichería.
Exemplo de cartos mal gastados.
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Vale para algo a Valedora do Pobo?
Dr. Xosé Mª Dios Diz
Este será un artigo diferente aos escritos por min, ata o de agora,
pero quero poñer de manifesto o ninguneo que se está a producir
entre a Institución da Valedora do Pobo e as Institucións que, polo
menos, deberían respectala.
A Plataforma SOS Sanidade Pública de Compostela, da que son
voceiro, ten presentado diferentes QUEIXAS, ante a Valedora
do Pobo e outras instancias, denunciando diferentes aspectos
da Sanidade Pública que están en cuestión nestes momentos.
Relatarei algunhas das actuacións feitas e o resultado que tivemos
ata o de agora:

Presentamos unha QUEIXA ante a Valedora do Pobo para
que non exista discriminación na concesión de tratamentos
oncolóxicos para est@s pacientes, cun mesmo diagnóstico.
É inexplicable e vergonzoso que, ante un mesmo diagnóstico,
en hospitais do SERGAS se dea o trato determinado, e noutros
hospitais do mesmo SERGAS, non se concedan. Tamén, que se
concedan noutras CCAA e non na galega. Ou que a Asociación
Europea do Medicamento (AEM) a conceda e non se conceda
no estado español. Parece incrible que cun mesmo diagnóstico,
teña o paciente catro filtros: a AEM, a Asociación Española do
Medicamento, o Comité de Farmacia Autonómico e o Comité de
Farmacia de Área Sanitaria. Ao final: catro filtros, cunha visión
economicista exclusiva, que o que fai é conceder ou non un
medicamento, segundo o criterio da xente deses comités. Tamén,
iso si, pode ser concedido, como “uso compasivo” pola dirección
do hospital correspondente.
Formamos parte da Rede Galega de Defensa do Dereito á Saúde,
e presentamos ante a Valedora, o 9 de novembro do 2015, o
documento de “exclusión sanitaria”. Referido ás exclusións
da asistencia sanitaria, das persoas inmigrantes, pero a lei que
permite isto: a “Lei de Garantías” (vaia eufemismo) exclúe non só
@s sen papeis, senón @s cidadáns españois de máis de 26 anos,
que non se manifesten “pobres de solemnidade” e perderán o seu
dereito á asistencia sanitaria, así como @s que se ausenten do país
por máis de 6 meses. Si, a Lei de Garantías, en lugar de garantir
unha Asistencia Pública Universal, o que fai é excluír persoas do
Sistema Sanitario Público.

Levamos ante a Valedora do Pobo, o 26 de maio do 2015, a posta
en marcha do Consello de Saúde de Área (CSA) de Santiago de
Compostela (despois de dúas intentonas por parte da Valedora do
Pobo, o xerente de área e a Consellería de Sanidade, continúan
sen contestarlle a este asunto). O CSA é un organismo consultor
da xerencia de xestión integrada de Santiago (das 7 xerencias de
Galicia), que tiña que estar constituído por lei dende o ano 2008
e aínda non se conformou, co cal, as asociacións de usuari@s
do Sistema Sanitario Público, Plataformas Sanitarias, colexios
de profesionais relacionados coa saúde, sindicatos, partidos
políticos, e outras entidades, non poden participar na toma de
decisións (unilateral) da Xerencia de Área.
Levamos ante a Valedora, o 26 de maio do 2015, a mala calidade
dos produtos para pincharse a insulina por parte d@s pacientes
diabétic@s: as agullas son de tan mala calidade que causan
hematomas importantes no lugar do pinchazo, pérdese a insulina
por extravasación ou non penetra na zona subcutánea do pinchazo,
por non axustarse ben á pluma de insulina. Rompen no abdome
d@ doente (temos radiografías con ata 5 agullas incrustadas nun
abdome dunha doente). Temos máis de 200 denuncias de pacientes
@s que lles provoca algún tipo de malestar a mala calidade destas
agullas. Cónstanos que a consellería o sabe dende fai anos, pero a
consellería segue sen contestar a esta demanda.
Levamos á Valedora o 9 de Outubro do 2015 o tema da suba
excesiva de cota @s residentes das Residencias do SERGAS:
elevouse a contía do que teñen que pagar ao mes, por lei, só co
apoio do PP, ata o 100% da pensión do residente. A consellería
correspondente segue sen dar noticias do escándalo que supón
para un/ha residente pagar TODA A SÚA PENSIÓN ao SERGAS.

Todas estas iniciativas, e outras máis que fixemos, poñen en
evidencia que o que din a Constitución Española e o Estatuto
de Autonomía de Galicia, de que a Sanidade debe ser Gratuíta
(exclusión de medicamentos, copagos, etc.), Universal (vimos
a exclusión que se produce), Pública (tódolos días se están
trasladando pacientes da Sanidade Pública á privada, así como
as externalizacións, etc.) e de Calidade (se non se substitúe
persoal, se se compran produtos de baixa calidade, etc.) É UNHA
MENTIRA. Temos que reverter a situación e afirmar, co eslogan
de SOS Compostela que “A SANIDADE PÚBLICA ESTÁ EN
PERIGO”. E falar da Sanidade Real, que é a que viven @s
doentes día a día, e non a que nos conta a Consellería de Sanidade.
Ánimo e adiante. 		

			

Santiago, 22 de febreiro do 2016
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MEDIOAMBIENTE

A outra xente de Outes.
Libre de pesticidas?
Recentemente, puidemos ver carteis anunciando cursos para a obtención do carné de manipulador/a de produtos fitosanitarios, espallados
polo Concello. E como reacción a eles o enfado de moitos dos nosos
veciños e veciñas ante o que consideran un novo atraco destinado
unicamente a recadar as taxas de expedición do carné e ao enriquecemento dos agraciados co privilexio de impartir os cursos.
Non pode sorprendernos esta reacción porque é certo que sufrimos
un constante saqueo con impostos indirectos que non se axustan ao
principio de proporcionalidade, pero neste caso, penso que debemos
reflexionar un pouco antes de elevar a voz contra os lexisladores.
A normativa da que emana a obriga de realizar estes cursos (RD
1311/2012 do 14 de setembro) pretende axustarse ao novo marco europeo de actuación para conseguir un
uso sustentable dos praguicidas e, tal
como recolle na introdución, ten dous
obxectivos fundamentais:
• Reducir os riscos e efectos
prexudiciais do uso dos praguicidas na saúde humana e no
ambiente. É dicir, persegue a
nosa seguridade: a de quen os
aplica, a de quen consome os
produtos que son tratados con
eles, a de quen bebe a auga e respira o aire a que van parar
directa ou indirectamente e a do medio ambiente en conxunto.
• Fomentar a xestión integrada de pragas e as propostas ou técnicas alternativas, tales como os métodos non químicos. É dicir,
pretende fomentar unha agricultura que reduza o uso de pesticidas químicos, como a agricultura ecolóxica.
Non parece que os obxectivos sexan disparatados, pois non debemos
esquecer que a maioría dos produtos fitosanitarios son:
• Substancias cunha elevada toxicidade non só para aquelas pragas que pretenden combater senón para o resto de organismos
que cohabitan cos nosos cultivos (pensemos na redución drástica
das poboacións de abellas nos últimos anos) e mesmo para nós.
• Non biodegradables, polo que teñen unha elevadísima persistencia no medio e continúan facendo dano moito tempo despois de
seren utilizados.
• Bioacumulables ao longo da cadea trófica, polo que a súa concentración vai aumentando ao longo desta, de xeito que nos organismos que se atopan no cumio das pirámides tróficas, seres
humanos incluídos, poden acadar doses tóxicas e mesmo letais.
Parece de sentido común que para a venda e o uso de compostos
que poden ser tan prexudiciais para a saúde propia e allea e para
o medio se requira unha formación axeitada. E que se pretendemos
tender a unha agricultura máis sostible e respectuosa co medio, quen
cultivamos, sexa para a venda, sexa para autoconsumo, deberiamos
coñecer técnicas alternativas aos pesticidas ou ter a onde acudir para
recibir asesoramento.

TERRA DE OUTES 15

Mª Paz González López
Ata o de agora, e malia que a maioría dos pesticidas reflectían na
súa etiqueta que só podían ser empregados por profesionais, calquera
persoa podía mercar estes potentes velenos nos establecementos de
venda de produtos agrícolas. E por tanto, podía tamén almacenalos na
súa casa, aplicalos na súa horta e comer os vexetais tratados con eles.
Todo isto, seguindo as instrucións de aplicación e de seguridade incluídas no “sinxelo, claro e visible” prospecto que teñen a obriga de conter.
Como exemplo de que non parece un labor que non requira certa formación, na foto pódese ver a etiqueta dun insecticida “apto unicamente
para uso profesional” adquirido sen ningún tipo de problema antes da
entrada en vigor desta normativa e as “sinxelas” instrucións que contén; só o tamaño da letra supón unha
clara dificultade para un uso correcto.
A nova normativa, de aplicación
desde o 26 de novembro de 2015,
establece os requisitos de formación
que deben cumprir os usuarios/as e
os vendedores/as de fitosanitarios e
obriga a estar en posesión dun carné
para acreditar eses coñecementos.
Para os casos máis habituais entre
nós, é dicir, agricultores que realizan
tratamentos na súa propia explotación, é suficiente o carné de nivel básico. Para obtelo, deberase realizar
un curso cuxos contidos son desde
o meu punto de vista moi razoables: información sobre as principais
pragas, etiquetaxe dos produtos, riscos para o medio e para a saúde
das persoas, medidas de seguridade na aplicación, primeiros auxilios,
técnicas e equipamentos de aplicación, normas de transporte e almacenaxe, limpeza dos equipamentos, tratamento dos residuos, eliminación dos envases, técnicas alternativas de loita contra as pragas, etc.
Por outra banda, o persoal que interveña directamente na venda de
fitosanitarios deberá ter o carné de nivel cualificado, que o capacitará
para proporcionar a información adecuada sobre o uso dos praguicidas, os seus riscos para a saúde e o ambiente e as instrucións para
mitigar os ditos riscos. Isto supón un plus de seguridade para nós,
ao permitirnos dispor preto das nosas casas de persoal ben formado
a quen acudir ante calquera dúbida; un servizo que, para ser xusta,
debo dicir que xa se viña facendo nos establecementos de venda de
produtos agrícolas do noso concello, pero que non está de máis que
sexa de obrigada oferta en todos.
Non sei se esta normativa terá a repercusión que di perseguir, pois
dubido da preocupación deste goberno polo medio ambiente e do seu
compromiso cunha agricultura sostible e, por tanto, non confío en que
poña os medios para desenvolvela. Pero, se serve para que a xente que vive do campo e no campo mellore a súa formación, algo se
terá avanzado. Porque, como en todos os aspectos da nosa vida, o
coñecemento dános liberdade e responsabilidade. Liberdade para escoller se queremos usar pesticidas altamente tóxicos ou se optamos
por unha agricultura menos agresiva. Responsabilidade para, caso de
empregalos, por elección ou necesidade, facelo do xeito máis seguro
e respectuoso coa nosa propia saúde, a dos demais e a do medio
natural.
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New York City
Pepa Alborés

Aconteceu nunha quincena de setembro do ano 2014, unha
das mellores épocas sen dúbida para viaxar a Nova York, as
temperaturas son máis suaves e as súas rúas, avenidas e parques
empezan a mudar a paixase. A primeira vista é todo escala XXXL,
ata o ritmo incesante das xentes, o ir e vir apurados e mirando o
reloxo de soslaio. É algo estresante, demasiado!! Pero por outro
lado tamén ten moito que ofrecerlle ao visitante, esa sensación
que un ten de que non é un estraño en N.Y., todo é tan familiar
como temos visto en documentais, películas e programas de TV, a
sensación de ter estado xa alí.
É unha cidade que debe ser vista dende distintos ángulos e alturas,
por exemplo dende o observatorio do Rockefeller Center que nos
amosa cara ao Norte a imaxe completa de Central Park e cara ao
Sur o Empire State Building xunto co Financial District. A media
altura dende a high line un parque encantador construído nunha
antiga vía de tren que comunicaba o Sur co Norte da illa onde
podemos pasear 10 metros por encima das rúas da cidade, que
nos dará unha boa perspectiva do barrio de Chelsea e Meatpaking
District, dende as distintas terrazas de edificios que os newyorkers
chaman “rooftop”, como o 230Fifth. onde podemos tomar unha
cervexa co Empire S.B. como decorado. Dende o mar, no ferry
gratuíto que comunica Manhattan con State Island, onde cada 30
segundos vemos afastarse o Sur da illa ao tempo que podemos
saudar a Miss Liberty, dende as distintas pontes (Brooklyn,
Williamsburg), ou onde o teleférico a Roosevelt Island nos ofrece
unhas excelentes vistas da zona do East River cos edificios
Chrysler e da ONU. Aínda que para impresionante, as vistas
dende o helicóptero sobrevoando todo o skyline, e por suposto non
podemos esquecer que a maneira máis importante de coñecer as
cidades é “pateando”.
A cidade dende o Rockefeller Center

Para impresionantes tamén os buratos que deixaron as Torres
Xemelgas, cunha placa cos nomes de todos os que faleceron na
traxedia, e co novo One World Trace Center aberto a principios de
novembro.
Chama moito a atención do visitante o edificio Flatiron -”A prancha”-,
o Rockefeller Center, o Lincoln Center -sede da Ópera- e o mesmo
M.S.G., entre outros. Coa mesma atópaste co “Naked Cowboy”
en pleno Times Square, entre milleiros de visitantes que buscan
inmortalizar o momento nas famosas escaleiras vermellas de
tickets, que lle servirían de escenario á mesma Alicia Keys, entre
outras celebrities.
Nova York dende o ferry a Staten Island

Utilizar o metro en N.Y. require levar a lección ben aprendida,
Uptown, Downtown, dependendo se vas ao Norte ou ao Sur da
illa, e non tardes demasiado en comprar o billete pois a City é unha
cidade en constante movemento, formaríanse longas colas…,
hai colas para todo, para comprar hamburguesas; circulan pola
rede varios rankings de cales son as mellores e para min son
as de Shake Shack. Empezaron cun carriño en Madison Square
Park e agora mesmo contan con varios locais por toda a illa. O
“soño americano” cumprido. Ringleiras para mercar bagels, unha
especie de donuts salgados recheos de queixo fresco que toman
os neoyorkinos para o almorzo. Ata ringleiras para sacar unha foto
cun “touro” en pleno Wall Street.
New York é unha cidade de contrastes, con rañaceos que case
non deixan ver a luz do día. O Midtown, con fermosas zonas de
casas baixas con arboredas delimitando as beirarrúas que mesmo
poderían ser rúas de calquera cidade española, estou a falar do
Village, cunhas terrazas encantadoras e do máis variopintas.
Podemos encontrarnos cociñas de todas as partes do mundo e
é onde se concentra unha das máis importantes comunidades de
gays e lesbianas.
Un Domingo asistimos a unha misa gospel en Betfor Hills,
Weschester, un espectáculo que ninguén debería perderse,
aínda que o máis turístico é asistir a unha misa en Harlem. Na
actualidade non é un barrio marxinal, vese renovado, cos inmobles
restaurados, apetecible de visitar.
Multitude de anécdotas enchen os recunchos temporais na “Big
Apple”, como degustar unha pizza na considerada mellor pizzería
de N.Y., “Grimaldi”, sita en Brooklyn (e na que realmente están
boísimas), ou o deixarse engulir polo bulicio diario no mesmo Wall
Street -para acabar dos nervios-, ou un paseo bordeando Central
Park, para rematar a tarde no mellor museo do mundo, o MET. En
fin, unha viaxe que non deixa indiferente a ninguén, e menos a
primeira vez.
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Nas abas de Hiei-zan
Manuel do Río

É o Xapón unha terra numinosa, onde detrás de cada recuncho de
natureza impoluta agochan os deuses animistas de sempre que o
Budismo local cooptou e o noso Cristianismo local tornou en ermidas
de santos e virxes; nas cascadas, nos regueiros, nas grandes árbores
e penedos maxestuosos; e tamén nos montes sagrados, onde
aínda hoxe os sacerdotes ascetas (yamabushi) seguen arcanas e
ascéticas artes con milenios de historia ás súas costas.
Unha destas montañas é o monte Hiei (
Hiei-zan), que se ergue
cara ao norleste da anterga capital imperial de Kyoto, e en cuxo
cumio se sitúa o complexo monástico do Enryaku-ji (
Enryaku-ji ),
un auténtico Vaticano xaponés espallado polos outeiros e bosques
do monte, centro neurálxico da secta budista Tendai e hoxe visitado,
en maior medida que polos crentes, polos viaxeiros sensibles ao seu
engado, beleza e ao carimbo de respectabilidade que proporciona
o recoñecemento da UNESCO como patrimonio mundial da
humanidade.
O templo nacera coa capital (daquela, Heian-kyo) nos comezos do
século IX, cando un monxe nativo retornado de estudos na China
trouxo ao Xapón o ‘budismo de moda’ daquela na forma da seita
Tiantai, co seu sincretismo e especial veneración pola Sutra do Loto.
O mesmo emperador que o mandara a terras asiáticas a por doutrina
e libros concedeulle un outeiro próximo dende o que exorcizar as
influencias malignas e pregar polo benestar do país e do soberano.
O tal monxe, Saichō (
), converteuse no primeiro abade do
Enryaku-ji.
Favorecidos polos monarcas, e aproveitándose da proximidade
física para facer chegar as súas queixas (e incluso manifestacións)
ás grandes avenidas imperiais, o mosteiro prosperou de xeito
desmesurado. Os templos e pavillóns agromaban no alto coma
fungos logo dunha chuvieira, protexidos amais por un exército de
monxes-soldado (os sōhei
) que defendían os intereses materiais
do complexo e non dubidaban en queimar templos de seitas rivais e
participar nos conflitos e guerras civís. Mais nunha destas, os monxes
toparon coa súa némese: o poderoso unificador Oda Nobunaga,
que, molesto con estes tabáns, enviou ás súas tropas a destruír os
mosteiros a sangue e lume; o masacre a a destrución foron totais, e
non quedou pedra sobre pedra. Enryaku-ji nunca se recuperou deste
golpe, mais paseniñamente, e con apoio de shogúns e gobernantes,
fóronse reconstruíndo e restaurando as glorias de antano.
O curioso que hoxe se achega ao monte Hiei pode escoller entre
unha fermosa, mais bastante dura, escalada, ou na subida máis
cómoda e mol en autobuses de liña, que proporcionan menos
satisfacción moral mais conceden as mesmas vistas na empinada
subida entre densas florestas de criptomerias e sakakis. Xa preto do
cumio albíscase tamén aos pés do monte un refulxente espello de
prata: é a famosa lagoa de Biwa, que ben merece por si soa visita
e descrición.
Chegados arriba, descubriremos que o complexo templario do Monte
Hiei divídese en tres recintos, o suficientemente afastados para que
sexa axeitado chegar a eles novamente en autobús: son os precintos
de Yokawa, Sai-to e To-do.
Yokawa, alén de ser o máis afastado, é dos tres espazos o máis
rústico e solitario. Unha costa abaixo entre verdor intenso e modernos
paneis budistas lévache nunha camiñata tranquila ata preto do
edificio principal do recinto: o Yokawa Chudo, unha impoñente
estrutura sobre plataforma de pedra e restaurada van unhas
décadas. Case enfronte elévase unha stupa (torres budistas que
almacenan escrituras e iconos), Konpon Nyoho-to, coa súa peculiar

mestura de formas redondeadas e cuadragulares e rechamante cor
vermella. De seguir adiante explorando os recunchos de paz de
Yokawa, un toparase con pequenos pavillóns adicados a grandes
figuras relixiosas que, anque alleas á seita Tendai, tamén estudaron
na montaña, como o Eshin-do (do fundador da seita da Terra Pura
Genshin) ou o Joko-in, adicado a Nichiren.
De volta ao Sai-to (e deixando á man esquerda un pavillón
pequerrecho e illado, o Ruri-do, “Pavillón do Buda de Lapislázuli”, e
único supervivente das fogueiras de Nobunaga) atopamos algo máis
de movemento, aínda que segue a reinar unha atmosfera quietista e
antiga de camiños de pedra, densas florestas e templos que xorden
de súpeto entre as árbores. Neste precinto o edificio principal é o
Shaka-do, do século XVI e que agocha no seu interior recendente de
incenso unha figura de Shaka Nyorai (o Buda histórico) tallada a man
polo mesmísimo fundador do mosteiro (a tumba-mausoleo do cal –
Jodo-in–tamén se acha nestes lares). Fermosas curiosidades do
camiño de laxes antigas inclúen o templo Tsubaki-do, disque nacido
do lugar onde un príncipe piadoso plantou unha vara de camelia

que se converteu en árbore, e o dobre templo, conectado por unha
pasarela, do Ninai-do, que xunta na súa unión material dúas praxes
espirituais, centradas en cadanseu edificio: a lectura e estudo da
Sutra do Loto e a pregaria incesante arredor dun altar con imaxes.
As lendas contan que o afamado monxe-guerreiro Benkei foi quen
de soster o Ninai-do sobor do seu poderoso lombo.
Porén, o centro neurálxico de Enryaku-ji está no recinto que nos
queda, To-do. Nel agóchanse os edificios principais: o Konpon
Chu-do (o edificio ‘orixinal’ do fundador, unha xigantesca mole da
madeira, tellas e lousas con patio interior e silandeiras e sabias
estatuas de Budas que militan no sorriso do Nirvana); a Plataforma
de Ordenacións, Kaidan-in, de cores pasteis e dourados, e un dos
escasos espazos onde se podía conseguir a ordenación monástica
no Xapón medieval; o Kokuho-den, museo con varias prezadas
tallas e esculturas orixinais que sobreviviron aos estragos do tempo
e das guerras; e o Dai Ko-do, onde se entrean os novicios e onde se
fan lecturas entre os retratos escurecidos polas veas e o fume dos
antigos abades.
Concluamos esta visita verbal ao monte Hiei cun certo elevarse trala
nosa visita lectora á montaña sagrada a través destas verbas. Como
dicía dela o inmortal poeta Fujiwara Teika: “Simplemente pisando o
chan deste monte, dise que un é quen de conectar co paradiso de
alá enriba”.
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Verbas vivas
(No centenario das Irmandades da Fala)
Coido que foi o etnógrafo Xaquín Lorenzo (“Xocas”) quen,
nunha conferencia, lembrando as excursións dominicais nas
que participou de mozo coa xente do grupo Nós, contaba esta
anécdota: os excursionistas non podían saír de Ourense até que
rematase o partido de fútbol no campo local, pois Florentino L.
Cuevillas toleaba por este deporte.

Carnet de irmandiño do xornalista Xerardo Roque, coa sinatura de Antón Vilar
Ponte. Imaxe compartida por regueifeiro, baixo licenza CC BY 2.0

Daqueles tempos, a outra cidade cultural por excelencia era A
Coruña, onde se fundara en 1906 a Real Academia Galega, mais
tamén o Deportivo e, xa de paso, a Estrella Galicia. Se a cultura
do amor á terra, contra a cultura do amor ao campo (de fútbol),
sempre perde, que non sucederá cando entra no triángulo a
cultura do alcol?
É fácil imaxinar os señores burgueses da época unha tarde de
verán, tomando unha fresca cervexa, abanando o sombreiro cara
á face conxestionada, despois do match de fútbol. O difícil é
figurarse a cara de abraio dos asistentes en Betanzos ao primeiro
mitin en lingua galega, da man de Manuel Lugrís Freire, o 6 de
outubro de 1907. Ou como sería escoitar a primeira conferencia,
tamén en idioma galego, impartida na Universidade de Santiago
de Compostela polo catedrático Lois Porteiro Garea, en setembro
de 1915...
No primeiro terzo do século XX os tempos estaban a mudar: tras
a RAG virán outras importantes institucións que colaboran a que
o galego escrito deixe de ser unha mera lingua literaria (poética)
e dea o salto á prensa, ao ensaio, á tradución... E, como digo,
que a lingua oral poida empregarse sen complexos nos actos
políticos e académicos.
Polos mesmos días que remataban nos estaleiros do Freixo o
balandro Joaquín Vieta, e van alá xa cen anos, aparecía unha
asociación que acabou por ser un partido... mais non de fútbol.
Un grupo de intelectuais en Madrid (“madrilegos”, como diría
M. Rodríguez Alonso), con Aurelio Ribalta á cabeza, fundara a
revista Estudios Gallegos, e en 1915 fan desde as súas páxinas
un chamamento para a defensa da lingua. O 5 de xaneiro de
1916 o eco chega á Coruña, onde un mozo xornalista, Antón
Villar Ponte, empeza a publicar en La Voz de Galicia unha serie
de textos onde avoga pola creación dunha Liga de Amigos do
Idioma Galego. A idea vai collendo forma e o 18 de maio de
1916, nos propios salóns da RAG, ten lugar unha xuntanza á
que acode o máis destacado do galeguismo coruñés, varios
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rexionalistas de Solidaridad Gallega, moitos deles vinculados
coa incipiente Academia Galega. Aí nace “Os amigos da Fala
Gallega”, con A. Villar Ponte como Primeiro Conselleiro. O
28 de maio constitúese en Santiago outro grupo, xa co nome
de “Irmandade da Fala”, dirixido polo xa mentado profesor
Lois Porteiro Garea. As Irmandades foron estendéndose por
toda Galiza (calcúlase que en 1918 habería uns 700 afiliados,
se ben na cidade da Coruña residía a metade deles). Unha elite
que por orixe era de clase social castelanófona comeza a tomar
conciencia do país.
No regulamento da Irmandade da Coruña recollerase que os
irmandiños se comprometen a falar entre eles o idioma galego
e que traballarán con gana para que as publicacións galegas
dediquen un espazo aos escritores en galego. O 14 de novembro
de 1916 aparece como boletín das Irmandades A Nosa Terra
(e serao até 1932, cando se converte no voceiro do Partido
Galeguista, como xa antes, entre 1907 e 1908, o fora dos
rexionalistas de Solidaridad Gallega), e ese primeiro número
contén un artigo de A. Villar Ponte, “A bandeira ergueita”, toda
unha declaración de principios: “Todal-a nosa persoalidade está
na nosa lingua”. É a primeira vez que o nacionalismo galego é
monolingüe. Ao contrario do que sucedera na etapa rexionalista,
imponse a coherencia de expresarse (sequera en público) na
lingua propia da nación que se di defender.
En marzo de 1916 A. Villar Ponte dera á imprenta o folleto
propagandístico Nacionalismo Gallego: Nuestra “afirmación”
regional, cuxo propio título evidencia a feble liña ideolóxica
que separaba os conceptos rexionalismo e nacionalismo, se
ben pouco despois foi prevalecendo a última, pois mesmo os
partidos máis centralistas (igual que hoxe) podían declararse
rexionalistas. Tamén desde o inicio houbo nas Irmandades
dúas tendencias diferenciadas: a política (isto é, a intención de
converterse en partido), encabezada por Peña Novo; a cultural,
liderada por Vicente Risco (recén chegado ao galeguismo).
Lois Porteiro Garea prepara, xunto con Peña Novo e outros
significados, a primeira asemblea das Irmandades, que se
celebra en Lugo en novembro de 1918. Este era o salto político
definitivo, pois é aquí cando se asina o manisfesto onde se
sostén (art. I) que Galiza é unha nación: “Tendo a Galicia todalas características esenciaes da nazonalidade, nós nomeámonos,
de oxe pra sempre, nazonalistas galegos, xa que a verba
«rexionalismo» non recolle todal-as aspiraciós nin encerra toda
a intensidade dos nosos problemas”. Dúas das reivindicacións do
manifesto eran a “Cooficialidade dos idiomas galego e castelán”
e a “Igoaldade de direitos pr-a muller”.
Mais deixando a un lado a política..., como rematou o partido?
Pois da seguinte maneira: Antonio Villar Chao (1921-2000),
fillo do fundador das Irmandades, xogou de dianteiro no
RC Deportivo e mais no CD Málaga. A revista A Nosa Terra
aguantou, sostendo diversas empresas político-culturais, cerca
de cen anos até a súa extinción. E Terra de Outes, humildemente,
é unha das publicacións que aínda seguen mantendo vivas as
verbas que ceibaron as Irmandades da Fala.
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Soños da morada aberta (O fogar)
A tarde ten un brillo apagado. O día está a piques
de converterse en noite, e o outono no inverno. As
follas das árbores teñen unha cor escura e cheiran a
putrefacción. Martiño atravesa o parque camiño da súa
casa. Pensa que a súa vida se parece á da tarde, á do
outono, ou á de calquera outra cousa dese estilo. Nela
todo sucede segundo unha orde que podemos saber
de antemán. Tampouco é que se lle antolle demasiado
triste, simplemente ten este cariz: chega á casa, cea algo
(calquera cousa, que máis dá), métese na cama, le un
intre, e a durmir.
Diríxese cara aquel edificio, buscando, quizais, a súa
amada. Vai cheo do gozo que lle produce a anticipación
do encontro. O portal está aberto. Chega ata o ascensor.
Sobe. Vai ata a porta: 3º D. Entón prodúcese un cambio:
ten a chave na súa man. Sorprendido, introduce a chave
na fechadura, xíraa e empuxa a porta. Descobre que
entra no fogar onde se criou. Todo lle parece estar cheo
dunha vida estraña, dun baleiro palpitante. Recoñece os
mobles, a luz e, sobre todo, os cheiros familiares. Pero
non ve a ninguén. Parece que non hai ninguén desde
moito tempo atrás. Tenta saír de alí, pero non atopa
a saída. Tenta abrir diferentes portas pero non pode.
Chama ás diferentes portas e ninguén lle responde.
Martiño esperta desacougado.
Foto: Dolores Martínez. IES Poeta Añón

Álvaro de las Casas.
Biografía e documentos
Uxío-Breogán Diéguez
Cequiel
Editorial Galaxia
(Memoria), 2003

De novo volvo recomendar
unha biografía. Neste caso
a do profesor ourensán
Álvaro de las Casas (19011950), que en 1930 chegou
ao instituto de Noia, onde
exerceu de catedrático e
tamén director do centro.
A vida deste “polémico” profesor semella a dunha montaña
rusa. Na parte biográfica do libro, Uxío-Breogán relata os
movementos ideolóxicos dun home que van dende fortes
convincións relixiosas, conservadoras e monárquicas, sendo
estudante universitario en Valladolid e Madrid, a un galeguista
defensor da cultura e lingua galegas, mesmo un activista
político na defensa de Galiza, fundador do Partido Galeguista
en 1931, para tornar ao españolismo e catolicismo máis
arcaico e mostrar, na última etapa da súa vida, simpatía polo
franquismo e imperialismo español nos anos que residiu en
Sudamérica.
Na biografía de Álvaro de las Casas (Álvaro das Casas para
cando escribe en galego) Uxío-Breogán xa deixa mostra do
carácter difícil e excesivamente personalista do historiador
e literato, e deste xeito facilítanos a comprensión desas
variacións políticas e ideolóxicas que ao longo da biografía
quedan patentes.
Uxío-Breogán, profesor na Universidade de A Coruña (e
veciño de Noia algúns anos, como o seu biografado) ofrece
a través do libro unha obra de estudo intenso e interesante
con linguaxe didáctica que fai moi comprensible a súa lectura,
tendo en conta que ademais, como boa obra biográfica, tamén
o autor nos vai levando polos momentos históricos que, neste
caso, a Álvaro de las Casas lle tocou vivir.
O autor complementa a obra con tres apéndices que lle dan
máis valor ó libro: un documental, un epistolar e un gráfico.
A través destes apéndices podemos constatar un traballo de
investigación intenso e extenso con mostras de documentación
como actas notariais, manifestos, discursos, anotacións, así
como unha relación de cartas e correspondencias que facilitan
e axudan á comprensión da biografía ao tempo que contribúen
a aumentar o valor desta obra.
Queda entón aquí a recomendación deste libro para aprender
e para tamén entreter, porque a vida de Álvaro de las (das)
Casas é controvertida e interesante e, da man de UxíoBreogán, achegámonos ao seu coñecemento e estudo.
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Pílulas do Lcdo. Añón: á venda só en farmacias (VI).
República de farmacéuticos libres
A consulta do Álbum da Ciencia, proxecto virtual do Consello da Cultura
Galega (http://www.culturagalega.org/albumdaciencia/), levounos a vidas
paralelas que nos recargaron o tinteiro; vaia pois por diante o recoñecemento á principal fonte bibliográfica deste artigo e sígalle a isto a recomendación de visitar dita páxina web.

Ramón Blanco

Este Colexio de Farmacia compostelán fora refundado en 1815 co nome
de San Carlos e non conseguiu unha localización estábel até que no 1820
pasou a ocupar, ironías da vida, a que fora Casa da Inquisición. O novo
asentamento debeuse en parte ás xestións do director do Colexio, Julián
Francisco Suárez Freire (Compostela, 1751-1832),
quen ocupaba tamén nel a cátedra de Farmacia
Práctica. De feito, ademais de ser o primeiro español doutor en Farmacia, Suárez Freire fora o primeiro
catedrático do Colexio de Farmacia de Santiago. A
súa botica (cerca do Preguntoiro) era coñecida como
“esquina del combate”, por ser o centro máis activo
do liberalismo compostelán.

Diciamos no número anterior que a Eduardo Chao
dedicou José Ogea o seu libro de contos El mundo
rural (prologado por Murguía). Ogea e Chao estaban
unidos polas paisaxes da comarca do Ribeiro, de
onde os dous eran oriúndos. Tamén xunguidos pola
farmacia. Eduardo Chao, que presidiu o Real Colexio
de Farmacéuticos de Madrid, foi profesor desta disciAs boticas da comarca compostelá foron un viveiro
plina, igual que seu pai, de quen xa anticipabamos un
de liberais, demócratas e republicanos. Así, temos
notorio suceso: José María Chao foi sospeitoso de ser
outro sonado exemplo en José Rodríguez Carraciquen inaugurou a táctica terrorista do paquete bomdo (Compostela, 1856-Madrid, 1928), que cumpriu
ba; a el atibuíuselle o remite dunha carta explosiva ao
sobradamente eses tres requisitos ideolóxicos. Non
militar e político absolutista (e carlista) Nazario Eguía
sabemos se ten algún parentesco co J. M. Rodríguez
(País Vasco, 1777-1865), conde de Casa Eguía, CaCarracido, compañeiro de Francisco Añón na Acapitán Xeneral de Galicia (tendo pois o control militar)
demia Literaria de Santiago na década de 1840. Foi
e martelo de liberais, aos que perseguiu con crueis
farmacéutico militar durante a terceira guerra carlista.
métodos, tanto que o golpe foi devolvido co susodito
No Ateneo (Científico, Literario e Artístico) de Madrid,
atentado, o 29 de outubro de 1829 (na entrega antee na súa biblioteca, estaba como na casa (hoxe en
rior consignamos, por erro, a data de 1824), o mesmo Nazario Eguía en 1837, por Isidoro Magués
día o seu retrato pendura na galería de ateneístas
día no que cumpría cinco anos no cargo. Como resulilustres), entre camaradas republicanos. Ademais de
tado, Eguía quedou sen a man dereita e sen dous dedos da esquerda; e
escritor e político, Carracido foi un importante científico, amigo de Curros
isto, loxicamente, ocasionou novas represalias. A imaxe que achegamos
Enríquez, ao que axudou nas estadías madrileñas.
formaba parte dun álbum de vinte retratos coñecido como “Don Carlos e
E Currros é autor dunha completa biografía do seu amigo Eduardo Chao
os seus defensores”; nesta publicación de 1837 tamén se incluía unha
Fernández (Ribadavia, 1822-Madrid, 1887). Este, seguindo os pasos do
carta facsimilar de Eguía ao retratista, Isidore Magués (e mais o deseño
pai, chegou a participar en accións armadas contra os carlistas e tivo unha
do garfo-pluma de prata co que fora escrita, e co que tamén aquel posa
intensa vida política (dende deputado a ministro de Fomento). Considepara o gravador I. Magués).
rábase a si mesmo máis de Vigo ca do Ribeiro, e naquela cidade dirixiu
O boticario José María Chao Rodríguez (Leiro, 1790-Vigo, 1858) abrira o
seu negocio en Lebosende (Ribadavia) mais en 1826 mudouse a Vigo; a
súa botica será espazo de reunión de conspiradores liberais. A fidelidade
ao progresismo, que pagou coa cadea, será recompensada co nomeamento como Boticario Maior do Hospital Real de Santiago. Volvía así á
cidade onde estudara, no Colexio de Farmacia de San Carlos.

o bisemanario La Oliva, coa colaboración de Manuel Murguía, impreso
por Juan Compañel (quen tamén casou cunha filla de Chao Fernández, e
imprimirá os Cantares Gallegos de Rosalía). Xornalista comprometido cos
ideais republicanos e federalistas, Eduardo Chao negou, en varios artigos,
que Chao Rodríguez fose autor da carta bomba a Eguía, mais, aínda que
nunca se puido probar a autoría, seu pai levou a sona.
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