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AS NOSAS NOVAS

Editorial:
O paro en Outes
A ponderación é unha actitude persoal que consiste na atención,
coidado e esmero co que di ou manifesta toda persoa sobre
todo publicamente, aínda que tamén no ámbito privado, pero
que propicia que a súa falla acade maior dimensión cando
estas manifestacións poden ferir moitas sensibilidades. A
sinceridade é un xeito de expresarse que certas persoas teñen
para enfronta-la súa vida, caracterizada pola utilización da
verdade en tódolos ámbitos das relacións cotiás. Pola contra
a hipocrisía ou falla de sinceridade é especialmente procurada
para obter determinadas rendas, mentres que a chularía é una
actitude presuntuosa, de superioridade e unha manifestación
de prepotencia. A xuntanza ou combinación das dúas últimas
supera na práctica da actividade política as dúas anteriores.
A valoración do alcalde de Outes sobre o primeiro ano de
goberno deste cuatrienio (La Voz de Galicia, 28-05-2016)
referíndose á falla de políticas para a creación de emprego
carece de todo rigor, ponderación e sustento racional. Cómpre
reproducila para rebatela: “A media de paro no municipio é
do 14%, que está por debaixo da autonómica e da comarcal.
Con toda a industria que teñen outros concellos da zona,
seguro que a porcentaxe de desemprego é máis elevada”.
Sen dúbida ese non foi o seu día máis lúcido, ou si? A saber!
Fagamos números: Outes ten unha poboación de 6.691 veciños,
dos que 3.243 son pensionistas (1.107 mulleres e 2.136 homes,
o 48,47%, segundo os datos estatísticos cifrados o 24-11-2015),
cunha pensión media de 670,20 €, sen cuantificar o número de
persoas que perceben a Renda de Integración Social -RISGAde carácter periódico. Pódese deducir, pois, que é neste tramo
de idade acomerado anualmente onde pesca electoralmente,
elección tras elección, con fundamento o alcalde e a súa
formación política (o PP). Pero hai máis, se deducímo-lo
8,49% de poboación menor de 15 anos que non está en idade
de traballar tan só queda algo máis do 43% que si está nesas
condicións. Onde está esa poboación produtiva de Outes? Pois
na franxa de idade que vai dos 16 ós 64 anos. Pero, cuxamente,
na porcentaxe máis xove deste tramo é onde se residencia o
maior fluxo migratorio da poboación activa deste municipio,
porque nin os de corenta e tantos, nin os de cincuenta e
moito, menos os de sesenta, poñen os pés fóra del. Claro e
alto, o éxodo de Outes constrúese sobre o seu soiamento máis
prezado: a súa xuventude. Os acomodados non marchan, vense
obrigados a marcharen os mozos, os que non atopan acomodo,
a xuventude mellor formada dende xeracións procurando un
traballo ou xeito de vida negado na terra de seu, esa que os
educou e instruíu. Dicía Curros Enríquez “...Aquel que deixa
o seu natural curruncho/ e fóra dos seu eidos pon os pés/
cando troca o seguro polo incerto/ ¡motivos ha de ter..!”.
Cando o señor López Crespo tomou posesión da alcaldía no
ano 1995 Outes tiña unha poboación de 9.387 veciños. 21 anos
despois a súa poboación minguou en 2.696 persoas (datos
tomados do IGE). Pois, do mesmo xeito que se gabaría se os
datos fosen positivos e a poboación medrase, tamén ten que
aceptar como déficit da súa xestión este devalo. Nin máis, nin
menos, pero outra vez alto e claro.
Dicía Cicerón: “Non hai nada máis fermoso que recoñece-la
verdade e nada máis indigno que aproba-la mentira”. Como
complemento pódese engadir que sementa-las dúbidas e o
desprestixio sobre os que a recoñecen é simplemente facelos
pasar por sinceros.
Nega-la falta de relevo xeracional, nega-la perda de dinamismo
económico e demográfico pode quedar pranchado nos
cenáculos do PP, pero en ningún outro lugar. Os exclusivismos,
as adhesións obstinadas que exclúen a tódolos demais son os
que definen e caracterizan as formas e xeitos de facer política.
Por iso é preciso buscarlles un termo que os defina: hipocrisía,
chularía...? A resposta pertence sempre ó lector!
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Dicionario de fútbol Xoán Mariño
Bota. S.f. Calzado deportivo tamén usado para gardar viño.
Defensa. S.f. Persoa experta en Dereito que se encarga de
manter a inocencia do acusado dunha infracción diante do xuíz
ou árbitro. Acostuma ser o capitán do equipo.
Dianteira. S.m. Dise do busto feminino prominente, do que
forman parte os xogadores máis ofensivos dun equipo, aqueles
que ofenden ás mulleres por este ou calisquer outro motivo sexista.
Extremo. S.m. Que antes era tremo, floración de auga no campo
de xogo.
Linier. S. m. Tamén Xuíz de liña. Maxistrado que determina se
as liñas que delimitan o campo están correctamente trazadas.
Mediocentro. Adx. num. Cincuentra.
Mediapunta. S.f. Cravo partido á metade que se adoita atopar
polas inmediacións das áreas do terreo de xogo.
Pase. Verb. 2ª persoa do imp. do verbo pasar, invitación a entrar
e entregar a pelota.
Porteiro. S.m.Tamén chamado gardameta ou cancerbeiro polos
que se dan de cultos. É a persoa encargada de abrir e pechar un
edificio, neste caso, un campo de fútbol.
Seareiro. S.m. Afeccionado ao fútbol orixinario de A Seara (S.
Ourente).
Valón. S.m. Natural de Valonia, territorio de Bélxica, onde se
fabrican as pelotas de fútbol.
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VIII Muiñada
O pasado mes de maio Terra de Outes celebrou a súa VIII
Muiñada, nesta ocasión adicada ás Letras Galegas por
coincidir un gran número de acontecementos relacionados
coa data do 17 de maio e que a nosa Asociación desexaba
conmemorar pola súa trascendencia para Outes e a cultura
galega en xeral.
Estes foron, en primeiro lugar, a adicación desta efeméride
a Manuel María, para o cal Pilar Sampedro, exdirectora
do IES Poeta Añón, foi invitada o venres 13 maio a falar
de como este centro entregou ao poeta chairego o I Premio Leixaprén, que nacera precisamente neste instituto de
Outes. En segundo lugar, a reivindicación desta efeméride
para os escritores de Muros e Noia Manuel Fabeiro e Pepe
Agrelo. A cargo do crítico literario Xavier Castro, asistimos á charla sobre Manuel Fabeiro, quen no presente
ano cumpriría o seu centenario. De referirse aos méritos
de Xosé Agrelo para ser homenaxeado o Día das Letras,
encargouse Ramón Blanco, colaborador de Agrelo na editorial Toxosoutos. A este acto, celebrado o sábado 14 no
Centro Náutico Municipal Francisco Ramade O Freixo,
seguiu un recital poético dramatizado a cargo da Tertulia
Literaria Tapal, de Noia.

En terceiro lugar quixemos conmemorar o centenario das
Irmandades da Fala e a tal efecto acudimos ao sempre
ameno profesor Manolo do Río para que o luns 16, no salón de plenos da Casa do Concello, se referise á tan emblemática organización, esencial para a recuperación do
galego.
E entre o recital do sábado e o do acto do luns realizouse a I Xuntanza de embarcacións tradicionais da Ría
de Muros e Noia, que quixemos facer coincidir coa nosa
Muiñada por dous motivos: o primeiro porque serviría de
extraordinario decorado para a explicación do poemario
Quechemare da Saudade de Manuel Fabeiro, e en segundo
lugar para celebrar o centenario da máis grande embarcación veleira conservada na nosa ría, o JoaquínVieta, á cal
tamén Pepe Agrelo adicou un dos seus libros. O encontro
celebrouse cunha navegación das nove embarcacións participantes, incluídas as nosas dúas propias, con perto de

cincuenta tripulantes a bordo entre todas elas, o sábado
14, e que se repetiu a mañá do domingo 15 e cuxa arribada estivo amenizada polas Pandereteiras do Concello de
Outes e mailas Pandereiteiras O Tremuzo, que encheron
de música e ledicia os bares e o porto do Freixo, creando o
ambiente festivo que se prolongou ata a noite co concerto
do grupo Monoulios DOP. E entrementres, logo da comida
do máis de medio cento de tripulantes no bar Berberecho,
tivo lugar unha Andaina pola ribeira, un roteiro que percorreu algunhas das antigas salgazóns e asteleiros do Freixo
e S. Cosme coa guía do escritor Santiago Llovo, e á cal se
sumou outro nutrido grupo de amigos das camiñatas.
Puxo colofón a estas VIII Xornadas de Exaltación do Patrimonio Cultural unha homenaxe ao noso máis insigne
escritor con ocasión do 50 aniversario do monumento a
Añón, conmemoración amenizada polo grupo de baile tradicional do Concello e na que interviron o noso presidente Xoán Mariño, o alcalde Carlos L. Crespo e mais unha
moza integrante do grupo de baile, Claudia Rosanella, que
leu o poema “A Galicia”, que se recitara o mesmo día das
Letras Galegas do ano 1966 adicado a Añón e no que se inaugurara o monumento, acto que se pechou cunha ofrenda
floral por parte da nosa Asociación ao cal non quixo faltar
o autor do mesmo, o escultor Andrés Barbazán.
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Terra de Outes:
10 anos de activismo cívico e cultural (V)

Xoán X. Mariño

O ano de Añón (2ª parte)
Chegou no mes de outubro a culminación do Ano de Añón,
no que se conmemoraba o bicentenario do nacemento do
poeta. Durante os primeiros días deste mes celebrouse
na Cidade da Cultura o Congreso de Añón referido no
número anterior e logo, entre o día 6 e o día 9, data do
200 aniversario, cristalizarían por fin todos os proxectos
presentados a comezos de ano pola nosa Asociación ao
Concello de Outes, Deputación da Coruña e Xunta de
Galicia.

As xornadas conmemorativas
Así, tras paciente maduración os poemas de Añón, musicados polos directores da Banda, das distintas corais de
Outes e Rodrigo Romaní, puideron estrearse o sábado
6 de outubro. Na mañá dese día, nunha Casa da Cultura ateigada, o grupo de metais Ondebrass?? interpretou Amor apresurado, que musicara Suso Baamonde en
1995. Logo a Banda de música de Outes, dirixida por
Manuel Blanco e coa súa propia musicación, interpretou
A Sabeliña, acompañada da voz solista de Ludmila P.
Sánchez.

A coral Francisco Añón interpreta “O recordo”,
baixo a dirección de Domingo Barreiro

Pola tarde inaugurouse unha exposición dos traballos
elaborados polos escolares de Outes que participaron
no certame de pinturas que unhas semanas antes
convocara o Concello para ilustrar poemas de Añón e
cuxos gañadores recibiron os seus premios logo dun
recital poético no que participaron, xunto a algúns dos
asistentes, nenos, nenas dos colexios de Outes, entre os
cales foi moi aplaudido o grupo de rapaces do colexio
do Cruceiro ataviados de traxes tradicionais e cuxa

Grupo de nenos do colexio do Cruceiro de Roo recitando poemas de Añón
Ludmila Priscila Sánchez interpretando “A Sabeliña”,
acompañada da Banda Municipal de Música, dirixida por Manuel Blanco

A continuación os membros da Coral F. Añón cantaron
O recordo, poema que musicara Domingo Barreiro, ao
igual ca Epigrama, que cantaron os integrantes da Coral
O Peirao de O Freixo e mais Diante da Torre de Hércules
interpretada pola Coral Solpor de O Freixo, todas elas
baixo a batuta do mesmo Domingo Barreiro. Temas todos
recollidos no disco producido por Rodrigo Romaní Outes
canta a Añón, coa financiación do Concello de Outes e
presentado o día anterior no Congreso antes citado.

intervención, preparada con auténtico mimo pola súa
mestra Merche Cereijo, debe ser gardada con letras
de molde na memoria de todos os actos de homenaxe
ao insigne poeta. Seguiulle unha representación de El
borracho y el eco realizada polo clube de lectura de S.
Lourenzo. A continuación Manuel Fiúza, concelleiro de
Cultura de Outes, e Domingos Campos Alborés, mestre
e escritor, xunto co autor destas liñas, presentaron o
libro Poesías galegas de Añón, reedición dos poemas
de Añón que publicara a Real Academia Galega no ano
que se lle adicou o Día das Letras Galegas, e publicado
pola Deputación da Coruña; libro que despois o Concello
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poema “A Galicia”, que musicara Prudencio Romo para
incluír no disco Na fermosa Galicia, que Os Tamara
publicaran en 1970.

Xoán Mariño, Manuel Fiúza e Mingucho Campos presentan o libro
Poesías Galegas de Añón

repartiría por todos os domicilios de Outes. A actuación
musical de Xastre, autor e compositor do tema “Que
dirán?”, tamén incluído no disco arriba mencionado puxo
fin a esta primeira xornada.
O día seguinte, domingo 7 de outubro, na mesma
Casa da Cultura da Serra, tivo lugar a presentación, a
cargo de Xoán Mariño e Manolo do Río, do número 21
da revista Terra de Outes, un exemplar especial de 28
páxinas adicado integramente ao poeta Añón. A este acto
seguiu a proxección do documental Añón na Memoria,
que despois de moitas horas de gravación en múltiples
lugares, entrevistas a diferentes persoas e un arduo
labor de posprodución en estudio, elaboraran Juan Silva
e Óscar Sendón, coa subvención da Xunta de Galicia,
axuda coa que tamén contou o libro Vida e obra de
Francisco Añón, escrito con non menos esforzo nin
tempo por Ramón Blanco e presentado dous días antes
no Congreso antedito polo director da editorial Galaxia
(Víctor Freixanes) e mailo propio autor do libro, que
volveu estar para a súa presentación en Outes, xunto con
Xesús Laíño, presidente da A.C. Barbantia, Carlos López
Crespo, alcalde de Outes, e máis Xoán Mariño, presidente
de Terra de Outes. Pechou o acto e mais a segunda das
Xornadas Conmemorativas, a actuación musical dos
irmáns Manuel e Domingo Barreiro que interpretaron o

Xesús Laíño, Xoán Mariño, Carlos López e Ramón Blanco presentan o libro
Vida e obra de Francisco Añón, da autoría deste último

A xornada do martes, 9 de outubro, a propia do segundo
centenario de Añón, comezou coa inauguración da placa
conmemorativa do Bicentenario no parque do paseo
fluvial do Tins que está a carón da Casa da Cultura, ao
que seguiu o acto solemne coa participación de Xoán
Mariño, comisario do ano Añón, o alcalde Carlos López,
Mariel Padín, vicepresidenta da Deputación Provincial da
Coruña, Anxo Lorenzo e Xosé Lois Axeitos, vicepresidente
da Real Academia, no que todos os participantes
glorificaron a figura do poeta e remarcaron a pertinencia
de conmemorar o seu segundo centenario para colocalo
no lugar que se merece dentro da Historia da Literatura,
como auténtico pai das letras galegas. O acto concluíu
coa recepción do retrato de Añón que o Concello encargou
ao renomeado pintor noiés Alfonso Costa e que o propio
artista, convidado a dicir unhas palabras, aproveitou para
debullar o proceso de elaboración da súa obra que, desde
entón, loce na Casa do Concello para deleite de tódolos
veciños e veciñas de Outes.

Intervención do pintor Alfonso Costa no acto de entrega do seu cadro
“Retrato de Añón”

E pecháronse os actos do 200 aniversario de Añón cunha
ofrenda floral diante do seu monumento co desexo,
expresado por todos, de que todas estas homenaxes
contribúan a perpetuar a memoria do poeta, non só en
Outes, senón en toda Galicia.

Ofrenda floral diante do monumento de Añón
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A xurisdición de A Serra (VI). 1752-1753
Respostas ás preguntas 24 a 40
24ª.- Se o común goza algún arbitrio, sisa, ou outra cousa,
do que se deberá pedir a concesión, quedando con copia
que acompañe estas dilixencias; que cantidade produce
cada un ao ano; a que fin se concedeu; sobre que especies;
para coñecer se é temporal ou perpetuo, e se o seu produto
cobre ou excede a súa aplicación.- Á vixésimo cuarta, din
que o común de ditas freguesías, non goza de arbitrio, sisa, nin
outra cousa do que contén ademais dos montes e tabernas que
deixan deposto, e responden.
25ª.- Que gastos debe satisfacer o común, como o
salario de Xustiza e Rexedores, festas do Corpus e outras;
empedrado, fontes, serventes, etc.; do que se debará pedir
relación auténtica. 26ª.- Que cargos de Xustiza ten o común,
como censos; que responda ou outros, o seu importe,
por que motivo e a quen; do que se deberá pedir puntual
noticia.- Á vixésimo quinta e vixésimo sexta que tampouco
satisfan gastos ningúns nin teñen cargos, do que expresaron, e
responden.
27ª.- Se está cargado o servizo ordinario e extraordinario,
ou outros, do que individualmente se debe pedir puntual
razón.- Á vixésimo sétima, que esta freguesía de Outes
paga anualmente á S.M. que Deus garde, por razón de servizo
ordinario trescentos reais e polos demais ramos de sisa,
centos, e alcabalas dúas mil cincocentas cincuenta e cinco. A
de Mazaricos cen reais de servizo ordinario e mil noventa e
sete polos demais ramos. A de Vaos oitenta reais de servizo
ordinario e seiscentos noventa e catro polos demais ramos. A de
Colúns douscentos de servizo ordinario, e polos demais ramos
dous mil cincocentos setenta e seis. E a de Lira, paga de servizo
ordinario douscentos cincuenta reais, e polos demais ramos
mil novecentos dez reais, uns e outros anualmente, en razón
de todo o cal se remiten ás testemuñas dadas pola Xustiza,
demais contribucións e outros compartos de utensilios e máis
que anualmente se ofrecen, agardan o alivio da Real Piedade,
e responden.
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Xoán Fco. García Suárez

mensual que comunmente chaman de A Serra, que a teñen os
veciños encabezada de forma mixta cos demais dereitos reais,
e actualmente está arrendada a Don Joseph de Taboada, veciño
desta freguesía, na cantidade de tres mil trescentos vinte reais,
e de satisfeita considéranlle de utilidade catrocentos, percibe o
Marqués de La Sierra catro marabedís de cada cabeza de gando
que entra nela, e dezaseis marabedís de cada tenda que se
pon un prezo por razón do solo, que o ten en arrendo a Lucas
Pérez e Dionisio Barreiro, veciños da freguesía de Santa María
de Intines, Xurisdición de Muros, na cantidade de mil trescentos
vinte reais, e despois de satisfeitos regúlanlle de utilidade a cada
un, cincuenta, sen que saiban o tributo que para iso teña dito
Marqués ao que, se parecese, se remiten.
Hai tamén nesta freguesía de Outes unha carnizaría, onde, e
no sábado de cada semana se dá a carne de vacún e non outra,
do cal é obrigado Rossendo Figueroa, que a trae por arrendo dos
dezmos da mencionada freguesía de Outes.
Coa taberna que levan deposto e tendo de utilidade cada
ano douscentos reais de vellón. E a Agustina Lado, que exerce
de tratante de carne, regúlanlle tamén cada ano cen reais, así
mesmo, de vellón, e a casa desta carnizaría é de particular e non
do común, e responden.
30ª.- Se hai hospitais, de que calidade, que renda teñen e
de que se manteñen. 31ª.- Se hai algún cambiador, mercader
ao por maior ou a quen beneficie o seu caudal, por man de
corredor ou outra persoa, o seu lucro e rédito; e que utilidade
lle pode resultar a cada un ao ano.- Á trixésima e trixésimo
primeira que no termo de ditas freguesías non hai hospital
ningún, cambista, mercader dos que conteñen, e responden.
32ª.- Se no lugar hai algún tendeiro de panos; roupas de
ouro, prata e seda; lenzos; especies e outras mercadorías;

28ª.- Se hai algún emprego, alcabalas ou outras rendas
enaxenadas; a quen; se foi por servizo pecuniario ou outro
motivo; de canto foi e o que produce cada un ao ano, do que
se deberán pedir os títulos e quedar con copia.- Á vixésimo
oitava, que non saben teña S.M. en ditas freguesías alleado
ningunha parte da súa Real Facenda, nin outro emprego, só
nesta Xurisdición hai os que levan deposto na pregunta segunda,
e responden.
29ª.- Cantas tabernas, mesóns, tendas, panadarías,
carnizarías, pontes, barcas sobre ríos, mercados, feiras, etc.,
hai na poboación e o termo; a quen pertencen e que utilidade
se regula que lle pode quedar ao ano a cada un.- Á vixésimo
novena, que ademais das que levan deposto na pregunta vinte e
tres hai na freguesía de Colúns unha ponte chamada de Olbeira,
que ten tres ollos, e a súa metade corresponde enteiramente a
Santiago de Olbeira, Xurisdición de Corcubión; hai outra chamada
Ponte Nova, de un ollo, sobre o Rio de Colúns; e nesta de Outes
outra de un ollo chamada de A Serra, sen que nunhas e noutras
haxa fartura ningunha, e nesta mesma freguesía hai unha feira

As freguesías de San Pedro de Outes (Xurisdición de A Serra) e San Xoán de Róo
(Xurisdición de Muros), confluían neste punto (igual que na actualidade as respectivas parroquias de S. Pedro de Outes e S. Xoán de Róo). Este lugar de Serra de
Outes herdou un topónimo ben clarificador. (foto do autor)
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médicos, cirurxiáns; boticarios, escribáns, arrieiros, etc.; e
que ganancia se calcula que pode ter cada un ao ano. 33ª.- Que
ocupacións de artes mecánicas hai no lugar, con distinción
de albaneis, canteiros, albeites, ferreiros, cordeiros,
zapateiros, xastres, teceláns, sombreireiros, manguiteiros,
guanteiros, etc. Explicando en cada oficio o número que
haxa de mestres, oficiais e aprendices, e que utilidade lle
pode resultar a cada un traballando exclusivamente no seu
oficio. 34ª.- Se hai entre os artistas algún que tendo cartos
faga prevención de materiais, correspondentes ao seu oficio
ou a outros, para vender aos demais ou facer algún outro
comercio ou arrendamento. Explicar quen son e o proveito
que se considere que lle queda a cada un deles. 35ª.- Que
número de xornaleiros hai no lugar e como se paga o xornal
diario a cada un.- Da trixésimo segunda ata a trixésimo
quinta, inclusive, que en punto do que conteñen remítense
á lista xurada de oficios, artes, e demais ocupacións servís e
mecánicas que entregaron e considerándose aos labregos como
xornaleiros regúlanlle a cada un polo día laborable dous reais de
vellón, e responden.
36ª.- Cantos pobres de solemnidade hai no lugar.- Á
trixésimo sexta, que no termo de cada unha destas freguesías,
non consideran pobre ningún de solemnidade, e responden.
37ª.- Se hai algúns individuos que teñan embarcacións que
naveguen no mar ou nos ríos, o porte de cada unha ou se son
para pescar. Cantas hai, a quen pertencen e que utilidade lle
saca a cada unha o seu dono ao ano.- Á trixésimo sétima,
que tampouco nelas hai individuo ningún que teña embarcacións
no mar ou ríos, e responden.
38ª.- Cantos clérigos hai no lugar.- Á trixésimo oitava,
ademais do cura, Don Domingo Fontenlos, Don Andrés de
Campos, Don Francisco Vázquez, Don Juan Zernadas de
Sande, Don Lorenzo Vilariño, Don Juan Salvador Sacido, Don
Joseph de Lage e Don Ignacio Domínguez, presbíteros. Na de
Mazaricos, o cura Don Andrés González, Don Fernando Blanco
e Don Bentura Francisco de Atán, tamén presbíteros. Na de
Vaos, o cura ecónomo, e Don Gonzalo Pérez de Soneira, así
mesmo presbítero. Na de Colúns, ademais do cura Don Domingo
Sande e Don Manuel González, tamén presbíteros; e na de Lira
soamente o cura, e responden.
39ª.- Se hai algúns conventos, de que relixións e sexo, e
que número de cada un.- Á trixésimo novena, que no termo
destas freguesías non hai convento ningún, e responden.
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40ª.- Se o Rei ten no termo e lugar algunha leira ou renda
que non corresponda ás Xerais nin ás Provinciais, que
deben extinguirse, cales son, como se administran e canto
producen.- Á cuadraxésima, que non saben teña S.M. en todo
este termo leira nin renda que non corresponda ás Xerais e
Provinciais, non sendo as devesas e plantíos que así están das
listas e relacións que presentaron, e responden.

Todo o cal dixeron ser a verdade baixo o Xuramento que
prestaron, no que se afirmaron e ratificaron e que o declararon
sen fraude, agravio, paixón nin engano, segundo o seu saber,
e conforme ás noticias de que teñen coñecemento, e máis
que tomaron para a xustificada regulación e deposición, como
igualmente os peritos ter feito o seu oficio con toda realidade,
sen ningunha deturpación, cuxo documento viron, leron e
entenderon, asinaron os que souberon co Sr. Subdelegado,
menos ditos curas11, e polos que non o fai ao seu rogo, Domingo
Suárez. De todo o cal eu, escribán, dou fe.
Don Cecilio Morphi, Jazinto Valladares, Diego de Lage, Juan
de Ces, Domingo Romero, Thiburcio Fernández de Hermida,
Domingo Núñez, Antonio Rodríguez Taboada, Juan de Mayo,
Genuario de Nodal, Gabriel de Arines. Así a rogo dos peritos que
non saben asinar, Domingo Suárez, ante min, Antonio Domingo
Romero y Caamaño.
1 Houbo resistencia do clero a esta especie de auditoría. Quizais
neste caso se trate dun exemplo de pouca colaboración ou “resistencia pasiva”.
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LECTURAS RECOMENDADAS
De remate
Héctor Cajaraville
Edicións Xerais, 2015
Premio Xerais de Novela, 2015

Lidia Vicente

O libro recomendado nesta ocasión, premio Xerais de
Novela no ano pasado, é unha obra contada de xeito moi
orixinal, tanto no tempo (os lectores estamos no ano 2025 e
vimos ata o 2012) como na súa estrutura.
Por unha banda temos as columnas diarias que o
protagonista Bietio Sanmarful publica nun xornal, e por outro
os comentarios e estudos que completan e enriquecen aínda
máis a columna de opinión. O xornalista deixa reflexións a
través do seu diario persoal, tamén da correspondencia
electrónica cos seus lectores e lectoras, ou mesmo a través
de documentos ou anotacións en blogs.
Deste xeito, Héctor Cajaraville crea dúas vías paralelas
que “enganchan” os/as lectores/as dende a primeira folla
do libro. Por unha vía van os artigos xornalísticos de temas
moi variados, retratos de situacións cotiás que nos achegan
con moito humor e realismo á idiosincrasia galega, ao
coñecemento do ser e entender Galiza.
Pola outra vía, e a través dos documentos anexos ós
artigos, o autor achéganos ao máis íntimo do protagonista,
que, en constante autocrítica, vai descubríndonos a súa
vida, as súas debilidades pero tamén as súas habilidades,

FOTO ANTIGA
Xastre

A primeira
Nesta ocasión poñemos a nosa atención nunha fotografía
do ano 1972 nun día de San Cristóbal, máis concretamente
a da primeira sardiñada que se fixo asociada á celebración
do santo, que viña sendo o domingo máis próximo ao 25
de xullo, día do Apóstolo Santiago, e que recaería no 23.
Nin que dicir ten que a iniciativa prosperou ata o
presente, aglutinando grande número de xentío,
que xa nos últimos anos tiveron que poñerlle un
pouco de orde pois era un total descontrol.
Recoñecemos a Paco de Galdrán, seguido de
Mingos do Patelo cuns catorce anos, Gonzalo do
Viro -un ano antes de ser alcalde- e fronte a el o
sr. Domingos do Patelo e o sr. Manolo Castelán,
involucrados todos e en plena faena. Tamén hai
que reseñar que esta primeira sardiñada de San
Cristóbal tivo lugar no que hoxe se recorda como o
lugar da feira do gando e dos porcos, onde había
grande actividade económica, xusto en fronte do
Bar Parque, encarando cara á parroquial de Outes.
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os afectos e desafectos,
a pegada da familia e a
importancia que o amor
e a amizade deixaron na
súa existencia. Para todo
este relato emocional,
o autor usa o humor e
a ironía que conseguen
sacarnos moitos sorrisos
e máis dunha gargallada
(confeso que tamén
algunha bágoa).
Outro dos atractivos do
libro foi o gusto e paixón
que transmite o xornalista
Sanmarful polo idioma
galego. Fai reflexións moi
atinadas, sorprendentes (e tamén cómicas) do uso e orixe
das palabras ou variantes dialectais que satisfan maiormente
a lectura desta obra.
Como pasa en múltiples ocasión entre a xente que gostamos
da lectura, unha amiga faloume desta estupenda novela de
Héctor Cajaraville e cando a tiven lida decidín presentárvola
a todos e todas os/as lectores/as da revista. A causa para
que De remate sexa o libro recomendado, débese pois a
unha dobre recomendación ou unha re-recomendación, que
para este verán estou segura que será unha lectura moi
gratificante. Grazas, Pepa.

O misticismo que envolve por olladas esta fotografía, con
ese fondo de fume branco da quentura das ascuas coas
sardiñas, distrae da propia vitalidade que desprenden os
que xuntos colaboran nun fin común... coma unha fonte que
pinga miudiña e constante no solemne decorrer do tempo…
Tempos outros que esbozan unha liberdade que nunca foi
gozada de cheo... case finxida que só o pasar dos anos
aclarou.
Mais é o que é. Un recordo.
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OPINIÓN

“E” de exemplaridade.
Leit-motiv dun fracaso
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ASÍ NON

Xa pouco nos pode chamar a atención como a xente
que sempre falou “castelán” na súa intimidade
cotiá, familiar, persoal, subitamente!! se amose
máis galega ca ninguén. Aínda que é peor ao revés,
caso dos que falan galego a esgalla en todos lados
pero, pero en petit comité o subconsciente fainos
explicarse en castelán de toda la vida. E son os que
van dando exemplo poñendo a lingua galega por
bandeira... Hipócritas! Pobriños, no se les entende!!
eh!!
O seguinte ramalazo vai para aqueles que sempre
queren pasar ou gustaríalles pasar a súa historia,
como abandeirados “superlativos”, pois eu máis…
que a idea, debuxo, etc. saíu de min… xa cho digo
que si... mais aínda sabendo que non eran ideas deles
apropiábanse delas como quen non quere a cousa, e
rebatían e rebatían a súa afirmación ata o máis alá,
sabendo no seu interior que estaban falseando con
cada palabra que saía das súas bocas. Son pequeños
detallitos, hombre, no seas rancoroso!! Eses que
sempre andaron a buscar o gorento propio nos
demais, nas carnes alleas asoballadas polas falsas
palabras que cuspían envexas, ansias de esmagar,
a chupadeira de toda a vida, para facernos unha
idea de por onde van os tiros. E máis dunha vez,
xa lles tiveron que parar os pés, poñer os puntos
sobre os is, pois algunha vez tópanse con xente
que non lles aguanta tanta parvada xunta de querer
ser sempre a voz cantante de todo movemento que
xorde pola inquietude, e páranlle os pés sen moitos
miramentos... Espabilados das silveiras...
Ai, que sería de nós sen as axudiñas -benditas
comenencias-, mans invisibles que acarician
proxectos inflados polas ansias de ter... Esas
chamadiñas a tempo en tempos pasados con nervios
e cabreos polo prometido sen débeda. Ai, que
sustos leva un… Pero os números maiúsculos sacan
o medo dos corpos e poñen unha tranquilidade
desconfiante, mais todo acaba ben, o de sempre
cumpriu... pois mira que ben!!

Menos “humanizar” e máis dignificar, que somos todos veciños.

ASÍ TAMPOUCO

Insistimos. Cando obrigará o Concello aos donos das leiras a telas
limpas?

NIN DE COÑA

Ten que haber de todo, pois non imos ser nós
distintos, ata hai que van ver o mesmo Papa de
Roma, e... contaranlle (o dos coches, pisos, etc.).
En fin, a hipocrisía pode chegar ata tal punto que!!,
pero vaia, liturxias á parte… por hoxe xa está ben.
Acabouse a prosa!!!

Lusco e Fusco

A punto para que pase unha desgraza. E despois que?
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A CULTURA INFINITA
Vostede foi un dos fundadores do Colectivo Sacou. Cóntenos algo
daquel proxecto.
O Colectivo Sacou foi unha desas marabillosas coincidencias que se dan ás
veces; no IES Virxe do Mar, que é onde faciamos anos atrás o bacharelato
a xente nova de toda a comarca, coincidimos a finais dos 90 unha xeira
de rapaces creativos. A maioría eran escritores de relatos ou de poesía, e
varios xa publicaran en anteriores revistas, participaran en concursos e
incluso publicaran libros (Xoán Fernández, O Grelo Mecánico), inda que
tamén chegarían a incorporarse varios pintores, e logo xente coma min, máis
interesados daquela no ensaio histórico e/ou humanístico. Os estandartes
principais do grupo eran a nosa revista, A Caramuxa, da que estamos
moi orgullosos, e as “Xornadas de Defensa da Cultura Galega”, coas que
conseguimos, grazas á xenerosidade desinteresada da xente, facer charlas
moi interesantes en Noia. Por aquela época vostede participou en diversas
frontes, non?
Cando es novo e tes tempo e inquedanzas culturais e te xuntas cun ambiente
propicio, o certo é que xorden moitas iniciativas e proxectos, e unhas cousas
levan a outras. En Santiago de Compostela, por exemplo, algúns dos
membros de ‘Sacou’ participabamos tamén nas tertulias do grupo poético
Ollo, con xente coma Comba Campoy, Olalla Cociña ou Xermán Ermida, todos
os cales seguen a día de hoxe facendo cultura nos seus respectivos eidos.
En Noia creamos, baixo a éxida de Xosema Esperante, o grupo afeccionado
Éteatro, que chegou a facer unha presada de montaxes interesantes (Ubú Rei,
Exercicios de amor... polo teatro). Tamén tivemos brevemente un cineclube
(Cinema Paradiso) onde viamos e comentabamos películas clásicas.
Colaborabamos activamente coa revista Casa da Gramática, filla do bo facer
do profesor Xavier Castro e na que moitos comezaramos publicando; lembro
tamén con especial agarimo o xenial Roberto Abuín, co que coincidiamos moi
de pascuas en ramos en tertulias ou nos actos culturais que organizaba, baixo
o título ‘Espazo Aberto’ no Pazo de Bendaña. Esa época de finais dos 90 e
comezos do 2000 foi un tempo moi seminal, moi creativo.
Tamén era unha época de esperanza política. Daquela parecía que o
nacionalismo galego de esquerdas tiña un futuro. Tamén participou
daquela efervescencia política, mesmo como líder estudantil do
movimento anti-LOU (Lei Orgánica Universitaria).
O de líder fícame grande, mais de certo o movemento anti-lou foi a actividade
política das que participei na que maior capital emotivo teño investido. Case
tódolos membros do colectivo Sacou nos encadrabamos daquela politicamente
baixo unha etiqueta nacionalista e de esquerdas, e algúns militabamos
en organizacións. Eramos moi entusiastas pero tamén moi inxenuos: non
teriamos imaxinado nin nos nosos peores pesadelos a evolución que estaba
por vir. E mellor así.
Do epicentro de Sacou derivaron moitos outros proxectos, como a
editora Acha Escrava ou a Lanzadeira de Alcor, detrás dos que está o
pulo de Manuel López Rodríguez, espazos nos que tamén vde. colabora.
Que aportacións ten feito a isto?
Dos diferentes membros do colectivo, a día de hoxe os máis activos
culturalmente son sobre todo Ramón Blanco e Manuel López, este último
un organizador nato e apaixoado que é o que está detrás desas iniciativas
que mencionas e coas que colaboramos os demais. Este verán, por exemplo,
organizouse un Encontro de Poetas Galegos en Outes, e hai varios proxectos
de libros e de actos para o futuro que son dignos sucesores da estela de
‘Sacou’.
E que funcións leva a cabo na asociación Terra de Outes?
Moitas menos das que seguramente quixeran os compañeiros da
asociación; basicamente, limítome a colaborar na revista que sacamos (da
que son membro do consello de redacción) e nas actividades culturais que
organizamos, sobre todo xornadas: lembro charlas sobre Francisco Añón e os
seus xéneros literarios, ou máis recentemente, sobre as Irmandades da Fala
co gallo do seu centenario.
Acto do colectivo Sacou no café Roi Xordo, en Allariz
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Entrevista a Manolo do Río

Nacido en Gran Bretaña en 1980, este outense é licenciado en
Historia e en Filoloxía Inglesa pola USC. Profesor de ambas
especialidades, actualmente imparte Inglés na Escola Oficial
de Idiomas en Noia. Ademais de exercer como tradutor e crítico
literario, ten destacado en diversas actividades culturais, desde
a fundación do colectivo literario Sacou (Noia, 1998) até chegar
á asociación cívico-cultural Terra de Outes. Blogueiro activo,
leva máis dunha década publicando on-line as súas inquedanzas,
primeiro na bitácora “A Corte de Camelot” e agora en “Trasalba”:
entradas sobre literatura, arte, pedagoxía, política, gastronomía,
viaxes, xardinaría... Antes da entrevista autodescríbese como
“postmarxista confuso, e confuciano”; nós non podemos describilo
imparcialmente, porque é amigo (dos bos e xenerosos), mais algún
eco da súa mente privilexiada percute nesta conversa.
Como é que foi vostede nacer en Inglaterra?
Coma moitos galegos da nosa xeira, son fillo de emigrantes, que, de
feito, se coñeceron alí, no sur de Inglaterra, e que acabaron montando
o seu propio restaurante: o Lanterna, na pequenísima vila de
Lyndhurst. Porén, eu nacín na cidade próxima
de Bournemouth, unha especie de ‘Benidorm’
local onde ían antes os xubilados ingleses (é
onde morreu Tolkien, incidentalmente).
Vostede é un gran lector en xeral, pero en
particular tamén de literatura fantástica.
Tería algo que ver Tolkien na súa elección,
algo tardía, pola filoloxía?
A miña afección á literatura foi bastante
serodia: até os 15 ou 16 anos, o que lía
fundamentalmente eran textos de mitoloxía e
historia, e algunhas outras querenzas que me
parecen curiosas hoxe cando volto a vista atrás
(bioloxía, medicina, astronomía...). O meu
gusto polas letras non parte de Tolkien, senón
dos clásicos que lía daquela no instituto: Mio Comendo scones e bebendo té nu
Çid, Cervantes, Garcilaso..., pero sobre todo
os romances medievais; era unha literatura que conectaba moi ben
cos meus intereses históricos.
E a que se debe que cambiase a historia pola filoloxía, se é que
a cambiou?
Realmente, máis que cambiar, xuxtapuxen; a miña militancia no
colectivo literario ‘Sacou’, e a compañía con xente que escribía
foime aproximando máis e máis ás letras, mais de todas maneiras, a
miña primeira carreira académica e vocacional foi a Historia; logo
de rematala, e mentres facía o CAP e os cursos de doutorado, decidín
case que de xeito accidental compaxinar eses estudos coa carreira de
Filoloxía Inglesa, que imaxinaba, con razón, que me ía supoñer un
esforzo relativamente menor e me daría ocasión de facer puntos e ter
carta branca para alimentar a miña afección pola literatura inglesa.
Curiosamente, hoxe estou traballando nese terreo. Tras seis anos
de traballo, case todos eles en Escolas Oficiais de Idiomas, o certo
é que me sinto moi cómodo, e isto faime cavilar no flexible e no
etéreo das vocacións (sobre todo cando un é novo). Sigo adorando
a Historia, e cando teño tempo libre, con poucas cousas gozo máis
ca lendo un bo libro da materia (nestes intres, As cruzadas vistas
dende os árabes, de Amin Maalouf). Iso si: creo que descubrín que
a investigación histórica me resulta de moito menor interese do que
a literaria e filolóxica.
E seica tamén adora a Shakespeare....
Sempre William, de certo. O coñecemento nativo da lingua, que
adquirín na miña segunda estancia en Gran Bretaña, pertiume
gozar desa gran literatura sen mediacións; aínda así, a primeira das
miñas lecturas das obras do Cisne de Avon fíxena nunha edición
castelá da Biblioteca de Outes, a primeira da que fun consumidor e
frecuentador asiduo.
Dou fe, moitos libros desa biblioteca levan a súa sinatura de
lector. E agora, cales son os seus últimos gustos literarios?
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Son bastante convencional, conservador e clasicista nos meus
gustos: se un texto está no canon, é case seguro que lle vaia a tentar
adicar tempo e lectura; mais alén desa pauta xeral, gústame probar
un pouco de todo, incluíndo literaturas bastante exóticas: os poemas
dos griots africanos, a poesía árabe e persa, a épica india... Nese
senso, son moi de ‘teimas’, por momentos absórbeme totalmente o
interese por unha literatura concreta, e tento ler todo o que podo
sobre ela; entre as teimas recentes estivo a literatura clásica chinesa
(sobre todo a poesía clásica anterior ao século XIV) e a forma clásica
e cortesá dos poemas waka da literatura xaponesa, que é a da miña
dona [o entrevistado está casado con Noriko Fukushima].
Como é o Xapón que coñeceu vostede?
Tiven oportunidade de viaxar dúas veces alá: a primeira, o verán que
me casei; a seguinte, uns dous anos atrás. É un país marabilloso para
visitar, aínda que horrible para vivir, xa que en certo senso, son a
noite do noso día: unha sociedade respectuosa e educada, pero ríxida
de máis nas relacións, nos afectos e nos formalismos. Alá viven
para traballar (por algo o xaponés é a única lingua que ten unha
palabra para ‘morrer de traballar’: karoshi).
É un país de contrastes inmensos, onde no
mesmo espazo se xuntan a ultramodernidade
máis rechamante e o conservadurismo máis
amplo. Cando me xubile, non me importaría
botar unhas tempadas alí, visitando templos e
aprendendo ben a lingua e cousas da cultura
local (coma a cerimonia do té, sado).
Debe quedarlle xa moi afastada a súa
infancia británica, e permítame que volva
ao tema, pero xa imaxinará por que lle vou
preguntar despois... Criouse alá?
Si e mais non; pasei unha primeira etapa dos 0
aos 2 anos, da que gardo pequenas lembranzas
e algunhas fotos (lembro sobre todo unhas
unha Tea house do New Forest
nas que saio cun sancosmeiro ‘tuneado’ con
ovos de chocolate e poliños para un concurso
de gorros de pascua na gardería); mais logo do retorno dos meus pais
á península, esquecín o idioma (aínda que gardo unha lembranza
fuxidía, en Tavilo, tentando comunicarme sen éxito cos rapaces
locais ao pouco de chegar). A segunda etapa que botei (dos 9 aos 12
anos) foi moito máis decisiva, xa que me permitiu recuperar a lingua
e collerlle un cariño especial ao país, ás súas xentes e á cultura.
Esa experiencia de desconexión lingüística faille ser un profesor
de inglés máis comprensivo?
O certo é que o dubido: ter un dominio ‘nativo’ da lingua (algo
que se adoita vender nas academias privadas coma o summum da
excelencia) dáche unha gran flexibilidade e confort cando impartes a
materia, e á hora de ‘venderte’ no eido, pero precisamente, dificulta
que te fagas consciente das dificultades e esforzos que teñen que
facer os alumnos.
Despois de tantos anos convivindo cos ingleses, atopa algunha
explicación razoable ao Brexit?
Supoño que a mesma que todos: os británicos son un pobo
encantador pero moi pechado, moi insular, e moi conscientes do seu
carácter de ‘illa’. O remol do pasado imperial fai que teñan especiais
dificultades en asimilarse como un anaco máis dunha ‘nación de
nacións’ europea (á que se enfrontaron sempre que puideron: contra
Felipe II, contra Luis XIV, contra Napoleón, contra os alemáns...).
Logo están ‘as furias do interese privado’, que diría Marx: Gran
Bretaña é un contribuínte neto aos orzamentos europeos, e ollan de
esguello a aqueles países que, sen estar na Unión Europea, gozan
das súas vantaxes comerciais. Alén, estes días faise moita énfase no
conflito xeracional: os ingleses de maior idade e os que perderon
coa globalización (os chavs: a xuventude obreira e precaria, e os
traballadores mal reconvertidos no norte) quixeron darlle nos
fociños con este voto a unha elite que os despreza (pensade que unha
das lacras, aínda actual, da Gran Bretaña é un férreo clasismo).
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Filoloxía cyborg

Nas Xornadas da Historia de Noia no 2015

Entre as súas inquietudes académicas están a crítica literaria e a
literatura comparada.
Certamente; entrei nos estudos literarios e na literatura comparada da man
do profesor Anxo Abuín, que foi o noso guieiro nunha clase apaixoante que
compartín cun grupo de escritores novos (como o bo amigo Noel Blanco)
de gran cultura e habilidades aos que alcumabamos, retranqueiramente,
os ‘comparatistas’, a maioría dos cales está dispersa nas mellores
universidades norteamericanas. Eidos de interese nos que teño investigado
son os das relacións entre as diferentes vangardas culturais da época
soviética, a remediación dos clásicos na cultura contemporánea e, sobre
todo, o que eu chamo ‘narracións gnósticas’, que son o tema da miña
tese doutural en curso. Por ‘narración gnóstica’ entendo as diferentes
ficcións (literarias, cinematográficas, urbanísticas, nos videoxogos...) que
teñen por tema o das ‘realidades virtuais’ que ameazan con fagocitar e
destruír a ‘realidade verdadeira’. É unha temática moi presente na cultura
contemporánea: pensade en produtos coma Matrix, eXitenZ, os contos de
Borges, William Gibson e as novelas cyberpunk...
A primeira vez que escoitei falar de literatura cyborg foi posto na
súa boca, nunha conversa entre amigos. Semellan disciplinas tan
suxerentes como inabarcábeis...
É curioso que eu chegase a ese tipo de eidos para investigar, xa que
realmente, nunca me gorentou moito a literatura de ciencia ficción e os
robots, e tendo a mirar máis cara ao pasado que cara ao futuro; porén,
por varios motivos que non veñen ao conto, acabei nestes terreos, e
moi interesado neles. O cyberpunk é unha literatura de ciencia-ficción
‘moi propia’, sen os típicos elementos futuristas, con moito de crítica
social do presente e cunha serie de reflexións moi interesantes sobre os
computadores e realidades virtuais, sobre a nosa relación coas máquinas,
os mundos que crean, as intelixencias artificiais, cos seus engados e os
seus perigos, o futuro da humanidade máis alá dos nosos corpos... Son
temas (e teimas) moi variados pero dun grande interese e que se poden ler
(e interpretar) dende ópticas e con ferramentas de estudo que os sintetizan
e poñen en común.
A literatura virtual conquistou o seu espazo nos estudos literarios
contemporáneos...
Alén do tópico de que os computadores e as TICs son o futuro, é evidente
que abren posibilidades vangardistas de reflexión e de creación que non
debemos subestimar; a etiqueta de ‘literatura virtual’ é útil para englobar
toda unha serie de fenómenos emerxentes: dende cousas coma os relatos
máis convencionais que tocan tematicamente eidos de realidades virtuais
aos videoxogos e a literatura ergódica, os hipertextos literarios, ou os
textos hipermediais, as instalacións artísticas e performativas, coma as de
Stelarc, e moitas outras manifestacións que sen dúbida, e no período de
tempo limitado das nosas vidas, han abrollar en artes (literarias ou non)
ao mesmo nivel de canonicidade, complexidade e beleza do que as artes
máis convencionais. Será, collendo a cita dunha célebre crítica, ‘Hamlet na
Holocuberta’. E estaremos aquí para velo.
En efecto, hai que ir cos tempos. Talvez isto explique o interese que
tamén ten vde. na relación entre literatura e cidade?
Somos escravos do azar (algo tamén moi conectado coa literatura
electrónica e os experimentos de xente coma o grupo OULIPO). O certo
é que ese interese veume de xeito accidental, cando me vin convidado
a participar nun proxecto de estudo das cidades europeas e os seus
imaxinarios culturais baixo o nome ‘Urbes Europaeae’. En dúas das
xuntanzas do proxecto (París, Santiago) presentei ponencias que son o
xermolo da miña presente tese, e nas que aos temas gnósticos dos que
falei xuntaba as reflexións sobre a cidade posmoderna actual, vista como
‘escenario de simulación e de falsidade’. Isto conecta cos estudos de varios
xeógrafos sociais marxistas que me interesan moito (David Harvey, Mike
Davis, Edward Soja) e dos que saco ideas e materiais ‘sociais’ que xuntar
aos meramentente literarios.
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Clarificando conceptos no tema da Eutanasia?
Dr. Xosé Mª Dios Diz
Ultimamente, e co caso da pequena Andrea, volve falarse de
“Eutanasia” (Andrea era a nena de 12 anos de Noia, un caso por
cada 6 millóns de persoas, que sufría a Síndrome de AicardiGoutières, unha encefalopatía rara, que produce a aparición de
calcificacións no cerebro).
Como regulan os diferentes gobernos cunha persoa cando, tendo
as súas capacidades psíquicas en bo estado, queira que lle apliquen
un sistema que acabe coa súa vida?
As definicións clarexan moito de que queremos falar:
Enfermo Terminal: ou Paciente Terminal, é a persoa que
se encontra na etapa final dalgunhas enfermidades crónicas,
especialmente as canceríxenas. Esta fase, iníciase no momento
en que é preciso abandonar os tratamentos de finalidade curativa,
xa que non lle aportan beneficios ao seu estado de saúde, para
substituílos por outros que teñen por obxectivo controlar e
paliar os síntomas, tanto físicos como psíquicos, que orixina a
enfermidade.
Ás veces úsase só “terminal”. É sinónimo de enfermo ou paciente
desafiuzado. Pero non debe confundirse co paciente agónico, que
se refire á fase agónica dun paciente (a previa ao falecemento).
Eutanasia (do grego “eu” e “thanatos”, que significa “boa
morte”): sabemos que é legal en Bélxica, Vermont, Whashington,
Holanda e en parte de Australia.
Pode ser:
1. Eutanasia directa: adiantar a
hora da morte, en caso dunha
enfermidade incurable. Ésta, á
súa vez, posúe dúas formas:
a) Activa: consiste en
provocar a morte de modo
directo. Pode recorrerse a
fármacos que, en sobredose,
xeran efectos mortíferos.
b) Pasiva: omítese ou
suspéndese o tratamento
dun proceso nosolóxico determinado (por exemplo unha
bronconeumonía), ou a alimentación por calquera vía, co
cal se precipita a fin da vida. É unha morte por omisión.
2. Eutanasia indirecta: é a que se observa cando se efectúan,
con intención terapéutica, procedimentos que poden producir a
morte como efecto secundario. Por exemplo, a administración
de analxésicos narcóticos (morfina...) para calmar as dores.
O efecto secundario, indirecto e non buscado, provoca a
diminución do estado de conciencia e a posible abreviación
do período de sobrevida. Neste caso, a intención, sen dúbida,
non é acurtar a vida, senón aliviar o sufrimento, e “o outro”
é unha consecuencia previsible, pero non perseguida. Entra
así no que dende Tomás de Aquino se chama un problema de
“doble efecto”.
No estado español, é ilegal. No ano 2014, en Holanda fixéronse
5.306 peticións de Eutanasia, un 10% máis ca no ano anterior…
e as doenzas máis frecuentes eran o cancro, as enfermidades do
sistema nervioso ou vascular e doenzas dos pulmóns.

Suicidio Médicamente Asistido: é legal en Suiza, e ilegal no
estado español, onde a “axuda necesaria ao suicidio” está penada.
Defínese como o acto de facilitar a un enfermo terminal os
medicamentos, para que o enfermo, por si mesmo, se quite a vida
(xeralmente varias substancias, que teñen un efecto inhibidor do
sistema respiratorio e cardiovascular, ademais de antihemético). A
inxesta debe ser cousa do enfermo (nos lugares onde é legal). No
estado español fíxoo Madeleine Z. de Alicante (de 69 anos, que
sufría unha grave enfermidade progresivamente paralizante, que
se quitou a vida, durmíndose… Estaba nunha cadeira de rodas,
e tomou un cóctel de medicamentos, mesturados cun xeado).
Tamén foi o caso do parapléxico galego, Ramón Sampedro, coa
diferenza de que el ideou a compra e inxesta do cianuro co que
se matou.
Sedación Terminal: ou Sedación Paliativa, defínese como
a situación na que se lle dan a un enfermo terminal unha/s
substancia/s, cando sofre dores e malestar xeral, incluso coa
analxesia que toma, e tamén cando se dan outros tratamentos
para situacións tan agónicas como os afogos e tamén cando o
paciente está en axitación importante. Nestes casos, admítese que
os fármacos que damos poidan reducir o tempo da agonía, pero
non se busca provocar a morte, senón que o paciente chegue a ela,
na mellor situación posible.
Cesación do Esforzo Terapéutico (antes Eutanasia Pasiva):
corresponde a cando se quere
poñer fin ao encarnizamento
ou obstinación terapéutica,
empeñándose en dar tratamento
a persoas sen posibilidade
de recuperación. A lei de
Autonomía do Paciente, do 2002,
de Galicia (e as de Andalucía,
Aragón e Navarra), establecen
que o paciente (ou os seus
representantes), poden decidir
que tratamentos recibe e cales
non, independentemente das
consecuencias que se deriven).
O caso extremo (e parecido ao de Andrea) foi o de Inmaculada
Echevarría, no 2007, que conseguiu que lle retiraran o respirador
tras máis de 10 anos viva, grazas ao aparello. Ao papa Xoán Pablo
II aplicóuselle cando renunciou a ser hospitalizado ao final da súa
vida, e preferiu morrer no Vaticano.
En Galicia, a Lei 5/2015, do 26 de xuño, “de dereitos e
garantías da dignidade das persoas enfermas terminais”, regula
este tema. Os principios básicos da presente lei son, entre outros:
• Protexer a dignidade da persoa, no proceso do final da súa
vida e a salvagarda da súa intimidade e confidencialidade.
• Defender proactivamente a liberdade, a autonomía e a
vontade da persoa, respectando os seus desexos, prioridades
e valores no proceso do final da súa vida.
As Administracións, deben salvagardar o dereito das persoas a
morrer dignamente (pero tamén.... deben salvagardar o dereito
a “vivir” dignamente).
Outes, 24 de xuño do 2016
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A outra xente de Outes.
A avenoteira, unha veraneante en Outes
Desde hai xa algúns anos, cada primavera espero con ilusión, case con tanta
como que asente o tempo e medren os días, a visita dunha veraneante en
terras de Outes. É unha turista sixilosa e tímida que só se deixa ver de noite,
cazando insectos preto dunha fonte de luz ou pousada no chan esperando a
súa oportunidade. A súa presenza aporta un aliciente máis ás bonitas noites
de verán que nos convidan a saír, a abandonar as casas nas que as chuvias
do inverno nos obrigaron a recluírnos. Cada vez que volto á casa á noitiña,
escudriño toda a agra para localizala e se algún día non a vexo, desgústome e
preocúpome: pasaríalle algo?
Avenoiteira. Joxerra Aihartza, vía Wikimedia Commons

Para min, este é un sentimento relativamente novo e moi especial. Sempre
fun un pouco desarraigada, calquera lugar parecíame un bo lugar para vivir
se estaba arrodeada dos meus e, aínda que me gusta a natureza, nunca tiven
un amor especial por unha terra ou unha paisaxe concretas; non entendía a
morriña pola terra, si pola xente. Agora, comezo a entendela. E lembro ao meu
avó, un home criado no Caurel que se viu obrigado a vivir con nós en Santiago
nos últimos anos da súa vida por cuestións de saúde, e enténdoo. Entendo
algo que repetía cada ano para convencer a miña nai de que o deixase ir vivir/
morrer á súa terra: “en Santiago non se sinte cando chega o cuco”. Non dicía
que non se sentía o cuco, senón que non se sentía cando chegaba. A min,
moza daquela, resultábame un pouco estraño. Entendía perfectamente outros
dos seus xestos morriñentos: ir polas aldeas pedir verzas para facer o caldo
ou sangue para facer as filloas no tempo das matanzas. Pero o do cuco non.
Non entendía que as cidades non só che privan da beleza da natureza como
estampa fixa, senón tamén da beleza dos seus cambios diarios e estacionais,
deses matices que enriquecen a vida das persoas que viven dela ou preto
dela. Empezo a entendelo, en parte grazas á avenoiteira.
Este é un dos moitos nomes galegos da visitante estival á que me refería:
Caprimulgus europaeus. Unha ave difícil de ver precisamente polos seus
hábitos nocturnos e porque ten unha plumaxe críptica que se confunde co solo
no que adoita permanecer pousada e inmóbil.
Os outros nomes galegos: denoiteira, noitebra, noitarega, noitébrega e, o máis
bonito para min, noiteboa, fan referencia tamén a que comeza a ter actividade
no luscofusco. Curiosamente, tanto o seu nome científico (Caprimulgus) como
os que recibe en español (chotacabras), catalán (enganyapastors) e moitas
outras linguas europeas proceden dunha antiga crenza segundo a cal as
noiteboas mamaban o leite das cabras. Que distinta razón para un nome,
canto máis bonito é o noso! Sempre me gustou coñecer a etimoloxía dos
nomes que asignamos aos nosos veciños, animais e plantas. En parte, porque
adoitan referirse a algunha característica significativa da especie, o que axuda
a aprendelos; pero sobre todo, porque dan unha certa idea da idiosincrasia
particular do pobo que os nomea. Gústame especialmente o caso dunha
pequena gaivota, Chroicocephalus ridibundus (antes Larus ridibundus), que
para nós é a gaivota chorona polos chíos que emite, mentres que tanto para o
naturalista sueco Linné, quen lle puxo o nome científico, como para españois
e franceses é a gaivota “ridora”. Será este noso carácter morriñento o que nos
fai percibir como pranto o que outros perciben como risa? Probablemente si.
Mais volvamos á noiteboa. Xa comentei que se trata dunha ave nocturna, pero
non é unha ave rapaz. Aliméntase de insectos, especialmente avelaíñas, que
caza en voo coa súa gran boca arrodeada de peliños táctiles. Mide entre 24,5
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e 28 cm e ten unha envergadura alar de 52 a 59 cm. A diferenza das aves
rapaces, o seu peteiro é moi pequeno. A súa coloración é fundamentalmente
gris moteada de pardo, crema e negro. Unha combinación perfecta para
mimetizarse co medio. Tanto é así que mesmo se permite o luxo de aniñar
nun pequeno burato no solo, sen maior protección, ao sentirse invisible fronte
aos seus posibles depredadores. Os machos presentan manchas brancas nas
puntas das ás e na cola, só visibles cando voa. Durante o día, adoita pousarse
nas pólas das árbores que quedan na sombra e disponse paralelamente a elas
para non ser visible.
Como o cuco que tanto estrañaba meu avó, é unha ave migratoria. Chega
ás latitudes medias procedente da África subsahariana en abril, en Galicia
un pouco máis tarde, e abandónanos en outubro. É, pois, unha ave estival.
Segue uns dos patróns migratorios máis comúns nas aves: voar cara ao norte
na primavera para reproducirse nos veráns de áreas temperadas (migración
prenupcial) e retornar no outono ás áreas de invernada nas rexións máis
cálidas do sur (migración postnupcial). Tamén seguen este patrón, o cuco, as
andoriñas, as rulas e as cegoñas, por poñer algúns exemplos ben coñecidos.
Outro dos patróns máis frecuentes trae as aves ás nosas latitudes no inverno
en lugar de no verán. É o que seguen as aves invernantes, por exemplo
moitas das especies de parrulos que podemos atopar nos nosos humidais.
Estas abandonan as latitudes altas cando chega o inverno, xa que as baixas
temperaturas fan que se reduza a dispoñibilidade de alimento e regresan a
elas para reproducirse no verán, cando o tempo é máis benigno. En ámbolos
dous casos o condicionante para o desprazamento é a escaseza de alimento
e o sinal de inicio a duración relativa do día e a noite. As vantaxes de realizar
tamaños desprazamentos deben ser importantes pois teñen que compensar
os riscos do elevado estrés, a maior exposición á predación e o altísimo custo
enerxético que supoñen.
Nas guías de aves,
represéntase a área
de distribución de cada
especie sobre un mapa e
adoita usarse un código
de cores: verde para
as zonas en que a ave
está presente todo o
ano, azul para as zonas
que ocupan no inverno
e amarelo para as
ocupadas no verán, que
coinciden coas áreas de Área distribución da avenoiteira na Península ibérica.
cría. É moi doado, pois, Enciclopedia de las Aves de España,
SEO/BirdLife e Fundación BBVA
cunha simple ollada ao
mapa de distribución saber se unha ave nos acompaña todo o ano (residente)
ou se é unha visitante estacional, ben invernal, ben estival. A imaxe representa
a área de distribución da noitébrega na Península ibérica.
No que respecta ao seu hábitat, a avenoiteira prefire zonas abertas: bosques
con árbores dispersas ou moitos claros, lindeiros dos bosques, zonas de mato
baixo ou estepas.
Parece que na actualidade as poboacións centroeuropeas se atopan en
declive. Algúns investigadores relacionan este descenso co emprego masivo
de praguicidas, argumentando que estes reducen as poboacións dos insectos
dos que se alimentan e baseándose na coincidencia temporal entre a redución
no número de individuos e o incremento no uso de pesticidas. Tamén se apunta
aos atropelos como unha causa importante de aumento da mortalidade, pois
adoitan pousarse nas estradas e camiños onde non son doadas de ver. E, por
suposto, a transformación dos seus hábitats naturais en zonas cultivadas moi
homoxéneas. No catálogo Nacional de especies Ameazadas está incluída na
categoría “de interese especial”.
Espero ter contribuído a que coñezades un dos nosos veciños máis
enigmáticos. Abride ben os ollos cando percorrades as nosas pistas á noitiña,
podedes ter unha bonita recompensa. Para min é un pracer seguir gozando
desta ave durante os veráns. Desexo que sigamos sendo un bo lugar de cría
para ela e non ter que botala de menos.
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2016, cuadraxésimo aniversario
da publicación das “Bases Constitucionais”
En abril de 1976, tres forzas políticas galegas
representadas no Consello de Forzas Políticas
Galegas (C.F.P.G), formadas polo P.G.S.D (Partido
Galego Social Demócrata), P.S.G (Partido Socialista
Galego) e U.P.G. (Unión do Pobo Galego),
elaboraban as BASES CONSTITUCIONAIS PARA
A PARTICIPACIÓN DA NACIÓN GALEGA NUN
PACTO FEDERAL E DE GOBERNO PROVISORIO
GALEGO.
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Á parte do documento, como eran as Bases
Constitucionais, cómpre subliñar un Proxecto de
Medidas Económicas para un Programa de Goberno
Provisorio Galego. Neste documento xa se comeza
por un Programa de Desenvolvemento Económico de
Galicia, que para estes cometidos, fan os seguintes
puntos:
1.- Desenvolvemento Industrial.
2.- Desenvolvemento agrario.
3.- Desenvolvemento pesqueiro.
4.- Ordenación de espazo das comunicacións.

As Bases Constitucionais tiñan como obxecto a Galiza,
e segundo a definición do primeiro artigo: “Conforme
ó principio de autodeterminación nacional, a
soberanía política en Galicia, corresponde ó pobo
galego”; como se pode ollar, neste artigo, xa fala da
autodeterminación para a nación galega.
O documento tamén falaba da participación dun
Pacto Federal dentro do Estado Español, regulado
coas normas de participación, recursos económicos,
competencias da Federación que serán as que as
nacións do Estado impoñan.
O citado documento, tamén trata da lingua, e pon o
galego como idioma oficial da nación galega, agás
cando haxa que expresarse fóra da Nación Galega;
neste caso será o idioma oficial da Federación (neste
punto, fago fincapé, de que aínda non se fala de cal é
o idioma oficial da Federación, dado que o teñen que
determinar as nacións do Estado Español).

Neste programa, xa se fala da creación dunha
banca pública galega, ao servizo do país; dunha
política económica industrial, coa nacionalización
dos recursos enerxéticos e mineiros, así como a
explotación dos mesmos; unha política económica
agraria, onde se fomenta a creación de cooperativas
agrarias e outras formas de explotación agraria,
creación de parques de maquinaria agrícola, garantía
de venda de produción e prezos remuneradores; na
política pesqueira, garantía de prezos remuneradores
para a venda da produción pesqueira e marisqueira,
onde se suprime o actual réxime de funcionamento
das lonxas.
No presente ano 2016, este documento serve tras
corenta anos da súa publicación, segue tendo o seu
valor cultural e histórico, e sobre todo cando nos
mentan a ruptura democrática; pois dicirlles, aos que
falan de ruptura democrática, que en 1976 Galiza xa
deu o primeiro paso.
Outes, 29 de febreiro de 2016
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Camelias para María Mariño
Mingucho Campos
A lingua que arrola...
Que atrona e que canta
é unha lingua inmortal
Curros Enríquez

Máis de catro décadas despois daquel 1963, que lembraba e
homenaxeaba á universal Rosalía de Castro, a festividade das
Letras Galegas excedeu os cenáculos de voluntariosos e ilusionados
galeguistas callando entre a sociedade galega. Grazas a esta feliz
iniciativa da RAG puidemos coñece-la poética de María Mariño e
recrearnos coa súa sensibilidade.
No IES “Campo de San Alberto”, pioneiro na normalización do idioma,
festexáronse nun devalar de inverno uns actos culturais nos que
se procedeu á celebración das Primeiras Xornadas da Camelia na
Ría de Noia. Actos que constituíron, asemade, verdadeiras loanzas
poéticas.
A poesía serve para cantar, porque poetizarse é, en definitiva, facer
da poesía un canto pracenteiro, porque un canta cado está ledo. A
poesía é unha pílula sen química que mellora a saúde, adorna o
ambiente e relaxa ás persoas. A poesía está nas cousas que nos
rodean acotío; está no amor, na música, na amizade, nas plantas,
nas flores, nos paxaros... Os poemas son prezadas ferramentas que
nos permiten sentir, gozar, intuír... A poesía reconfórtanos sentindo
o seu ritmo, a súa música, a súa sonoridade, os xogos de palabras
que ás veces nos deslumbran, as imaxes engaiolantes que nos
oferta e tamén os seus enigmas. Porque a poesía é vertixe, paixón,
misterio, beleza, romanticismo, sensualidade, felicidade e, asemade,
a creación literaria que define modos e
modas para seducir nos encontros.
Naqueles actos asistiuse a un romántico,
sensual e apaixoado encontro: O da
vistosidade, fragancia e prestancia desa
planta orixinaria do afastado Oriente coa
palabra poética madurecida e froito de
fondas experiencias de María Mariño. A
poeta que xa de nena soñara polas rúas
de Noia a poesía.
A sabia, mais tamén caprichosa Natureza,
dotou a este curruncho de Galicia coñecido
co nome de Rías Baixas dunha climatoloxía
idónea e dun solo axeitado para que aquí
puidesen florece-las camelias, tamén
chamados camelios e xapoeiros. Mais
foron os afoutos descendentes dos míticos
Breogán, o rei da vella patria querida e
soñada; de Endovel, o dono do raio, que
tiña o seu trono no Barbanza; e de Ith, o
capitán maior e rei da espada brunida,
os que, co coidado e trato agarimoso
que caracteriza ás xentes desta terra,
as puxeron a presidir prazas e xardíns,
enchendo de cor os nosos invernos grises.
A camelia figura como protagonista
de múltiples creacións poéticas. O
inmorredoiro García Lorca cántaa deste
xeito nun dos seus seis poemas galegos:
Chove en Santiago,
meu doce amor.
Camelia branca do ar,
brilla entebrecida ó sol.

Luz Pozo Garza fálalle á universal Rosalía, dicíndolle:
Unha tarde acadabas nun bosque de camelias
a derradeira voz no vestixio dun soño
(entraba o inverno).
Era un laio perdido sobre da patria,
un río sen orelas, duro, inmisericorde,
unha escura ameaza como un arpa de cinza
tristísima,
en penumbra onde permanecías..
“A bordo da camelia do mar”, en feliz expresión de Álvarez Cáccamo,
chegounos a poética de Avilés de Taramancos.
“Cunha camelia moza nas pupilas”, segundo o autor de Longa noite
de pedra, Celso Emilio Ferreiro, coñecémo-la obra pictórica de Xoán
Miró.
María Mariño ben puido se-lo cuarto dos reis da Casa de Gingiz, do
gran Álvaro Cunqueiro, que xaceu nun oasis mentres a docísima
auga das dez fontes escorría polos canos dos seus ósos.
E o cuarto, meu amado señor, agora fuxitivo,
a quen se gaba coa pomba e a gacela,
ese para quen guirlandas de camelias
se trenzan silandeiras, nos quenlles do serán:
Unha sombra que semellando Orestes
virá un día á praza, onde os que venden
espadas e cancións, poltros e vasos,
descobren,, si el sorrí,, que amargue é o dátil
Pero foi, nembargantes, grazas ás
xestións do autor D´Os eidos, Uxío
Novoneira, e da man do patriarca de
Trasalba, onde moraron as palabras nos
tempos do silencio, como chegamos a
coñecer e recoñecer aquela poesía de
María Mariño que reflicte unha actitude de
ensimismamento co medio e coa paisaxe.
Mesmo hai tamén na noiesa do Courel
outra poética de loita por comunicárnola súa experiencia de aniquilación, a
consciencia da súa propia morte, que
coñecemos a través dun libro-homenaxe
publicado polo concello de Noia no ano
1990.
Cómpre salientar igualmente que aqueles
foron tamén uns actos académicos,
froitos dun centro innovador e creativo
que coida con esmero a transmisión de
coñecementos, e, asemade, a “educación
con maiúsculas”: a educación en valores,
o acrecentamento e o uso responsable
da liberdade, a responsabilidade e a
solidariedade.
Do mesmo xeito que somos a lingua que
falamos, somos igualmente a experiencia
daquilo que foi posto en papel nesa lingua.
E se non temos memoria diso é coma se
perdésemos a nosa identidade. Eis a importancia de ler, porque a
lectura é un acto de rebelión, un acto subversivo. Sempre hai algún
poder que pretende que non pensemos. Os libros serven para pensar,
edúcannos a consciencia de seres racionais e permítennos áreas ou
zonas de pensamento libres.
(Publicado inicialmente na revista Entrepontes, curso 2006-07)
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Parabéns para as Letras
Pilar Sampedro
A elección de Manuel María, por parte da Real Academia Galega (RAG),
para o ano 2016, fixo que saltaran todas as resistencias a respecto desta
efeméride.
Manuel María está aínda vivo na memoria da meirande parte da poboación;
o seu compromiso coa lingua, coa cultura e co país foron exemplares
e ninguén pon en dúbida o merecido que ten este recoñecemento. A
celebración está tan próxima á súa vida que moitas persoas poden falar del
e lémbrano percorrendo diferentes lugares de Galicia, porque como moi ben
dixo Ana Romaní: “sempre estivo onde tiña que estar”. Sempre, en todas as
loitas que propiciaran unha mellora social ou evitaron un mal maior, sempre
defendendo a Fala e a Terra, coma as xentes das Irmandades. Dos bos e
xenerosos, desa estirpe estamos a falar, de bonhomía e exemplaridade.
Pasou Manuel María por Outes no ano 2000 a recoller o premio Leixaprén
na súa primeira edición. Este premio que nacera no 1999, da man do IES
Poeta Añón (na compañía doutros institutos e CPIs da zona de Muros e
Noia) para recoñecer a persoas e entidades destacadas polo compromiso
coa normalización lingüística. Este premio recibiu o nome de Leixaprén
por ser un recurso da lírica medieval, polo que supón de cadea que une
elos ao tomar un verso dunha estrofa anterior para levalo á seguinte e ir
unindo así entidades que se van sucedendo;
falaba Leixaprén do esplendor da nosa literatura
no Medievo e falaba dunha fórmula que dá
continuidade, de atrás para diante, tal como a
lingua.
Dixera Hölderlin: “Mais soamente o poeta funda
o que permanece”, polo tanto era doado escoller
a Manuel María para recibir ese primeiro premio,
porque como poeta puxera os alicerces do que
debe permanecer: a palabra. Xoán Mariño
deseñara o Leixaprén como unha copa a modo
de graal, aquilo que hai que atopar e non perder.
O premio físico era realizado polo oleiro Manolo
Caamaño, un home que traía a tradición de Buño
e a actualizaba con novos esmaltes e formas, rematando a peza coa axuda
dun ourive: barro e metal complementándose. Entre as bases do premio
Leixaprén recollíase que cada ano o entregaba un centro diferente e que
ao tempo que recoñecía a alguén vivo, homenaxeaba a alguén do pasado
que tamén tivera traballado pola lingua nesa localidade; polo tanto, nesa
primeira xeira aproveitamos para lembrar ao Poeta Añón. Manuel María
pasou o día con nós, recolleu o galardón pola mañá: no instituto, diante
do alumnado e dunha representación dos outros centros da secundaria
da zona e dos centros de primaria do concello, pero agardou á tarde para
poder ter un encontro co alumnado de educación de adultos e pasou pola
biblioteca municipal. Estivo onde tiña que estar. Hai momentos nos que
podemos sentir fachenda de ter feito o que correspondía, e así o viviu e vive
Outes, sabe que fixo ben aquel día cando entregou o primeiro dos premios
Leixaprén a Manuel María, o poeta da Terra Chá e de toda Galicia.
Manuel María foi autor de poesía, teatro, narrativa e ensaio, destacando
especialmente polos seus poemarios, uns cincuenta, entre os que se
poderían salientar Morrendo a cada intre, Advento, Mar Maior, Remol, O
libro dos pregos, Versos para un país de minifundios, Sonetos á casa de
Hortas, Terra Chá, Poemas para construír unha patria, Proba documental,
Documentos e romaxes, Cantos rodados para alleados e colonizados...
El é o primeiro poeta novo que publica un libro en galego na posguerra;
o contido da súa poesía camiña desde o existencialismo pesimista ao
compromiso social e político, pasando polo surrealismo, o culturalismo, o
lirismo intimista, o paisaxismo, o sentido relixioso da vida e da morte, a
etnografía, a esencia do rural e do amor, o alento elexíaco ou a ironía que
toca o grotesco. Unha poesía case espida que busca a comunicación, do
mesmo modo que a conversa ou a narración oral da que tanto gustaba o
poeta. Esta oralidade pode tamén apreciarse nas edicións en disco Manuel
María na súa voz (publicada por EDIGSA Xistral) ou no relato Unha sombra
vai polo camiño. Como desapareceu a Atlántida e apareceron os lagartos
na colección que puxo en pé Xerais, de contos contados na propia voz dos
seus autores. A poesía feita canción tivo gran relevancia na obra deste autor
que presentou a Raimon en Galicia e tamén aos cantautores de Voces

Ceibes, de forma que só temos que entrar na páxina Son de poeta para
escoitar a cantidade de versións musicais que acadaron os seus poemas.
Talvez a de máis repercusión foi aquel disco de Os soños na gaiola de Suso
Vaamonde que fixo cantar a toda a rapazada galega. A rima, o metro popular
ou a melodía dos seus poemas puxéronos ao alcance de moitos lectores
e fixeron del un gran versificador que atendeu tamén ao circunstancial e
á denuncia necesaria no día a día. Sobre 50 poemarios, 1.500 poemas e
máis de 50.000 versos falan dunha produción prolífica que se foi publicando
moitas veces a destempo da súa creación e fóra do país.
Unhas trece obras narrativas, unha decena de volumes de ensaio e sobre
trinta e seis obras de teatro ás que lle concedeu moita importancia por
considerar este xénero como unha ferramenta educadora e de conciencia
social.
Non debería pechar este artigo sen facer unha referencia especial sobre a
súa literatura infantil e xuvenil. Xa citados o poemario Os soños na gaiola,
un dos libros máis coñecidos entre os rapaces e as rapazas galegos, e que
responde á necesidade que o autor tivo dun libro así cando era pequeno e
que non quixo que lles faltase aos que o estaban sendo. O país, o mundo
enteiro ao alcance dos pequenos, a través de todo aquilo que se supón nos
chama a atención cando o somos. Outro libro de
poesía, As rúas do vento ceibe, publicado anos
máis tarde quixo dirixirse aos nenos e nenas da
cidade, xa que o primeiro fora pensado para os
do rural.
Dentro da narrativa, xa foi citado aquel conto
narrado na súa voz, ao que seguirían outros
como Os bigotes de Mimí, con ilustracións de
Suso Cubeiro, onde se conta a historia dun neno
e o can e gato da casa, que responden á relación
do mundo rural infantil con estes animais, onde
non son mascotas senón compañeiros cunha
función ben asentada na tradición. Neste
libro dirixido a primeiros lectores aparece por
primeira vez un personaxe moi especial, Manuel de Paderna, que será
o protagonista da triloxía dirixida a lectores de máis idade, composta por
A tribo ten catro ríos, Cando o mar foi polo río e Viaxes e vagancias de
M.P. Nestes, faise presente a xeografía da Terra Chá percorrida por este
personaxe que foi realmente un xornaleiro da casa de Hortas (onde naceu
Manuel María e agora se sitúa a súa Fundación) pero que nas novelas se
converte nunha especie de Merlín dono da maior das maxias, a fantasía,
e da maior das riquezas, o seu amor á terra. Para a mocidade, foi editado
As ribeiras son escuras, no que se recollen tres pequenas novelas escritas
nos anos sesenta, publicadas daquela na Arxentina e, entre nós, en 1997
grazas a Everest Galicia. O autor anuncia que “procurou reflectir os días e
os traballos dos labregos, consciente de que ese mundo estaba moi ferido
de morte e esborrallándose sen remedio”. Os relatos que recolle o volume
son: “As augas van caudais”, no que conta, a modo de crónica, os últimos
días dun lugar condenado a ser asolagado baixo un encoro e faino a través
do personaxe central que fica absolutamente só e vello ante a desfeita do
universo amado; os outros dous, “O xornaleiro” e “Os alugados”, son máis
etnográficos, contando no primeiro a historia dun xornaleiro e no segundo
o traballo e a vida dunha cuadrilla de homes e mulleres que realizaban as
seituras de antano ao longo da provincia de Lugo.
Non podía quedar a rapazada sen o teatro, ao que Manuel María lle deu
tanto valor, por iso para eles escribe Barriga Verde, unha farsa cómica e
popular inspirada na figura e no teatro de Sirvent, un guiñolista que percorría
as festas e feiras coa súa barraca levando unhas personaxes que se fixeron
familiares nos tempos de posguerra. E tamén Aventuras e desventuras
dunha espiña de toxo chamada Berenguela, que, sendo publicada en 1976,
se converte na obra máis representada nas escolas galegas. Unha peza con
tinguidura ecoloxista e reivindicativa, que loita contra os prexuízos a base
de versos, rima e humor.
Dixera Carballo Calero que Manuel María recibiu memoria galega nas
tertulias; el escoitou aos vellos galeguistas e quixo que as novas xeracións
tamén tivesen a posibilidade de beber nas fontes da identidade, de aí a súa
obra e de aí o seu camiñar polo país adiante.
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O destino dos merlos
Eloy Hervella
Na parra do patio, xusto debaixo da ventá do dormitorio que ocupamos
Mar e eu, unha parella de merlos construíu o seu niño. A nai de Mar
descubriuno un bo día.
A partir de entón, cada mañá e cada atardecer asomabámonos con
moito sixilo a observar os paxariños, aniñados uns xunto aos outros
na seguridade do fogar, sen apenas moverse nin facer ruído para outra
cousa que non fose recibir o ciballo dos seus pais.
Un día o gato duns veciños subiu polo tronco da parra en busca do niño
con intencións explícitas. Pero o balbordo insistente de toda a familia de
merlos alertou aos pais de Mar, que acudiron a tempo para escorrentar
ao gato cando xa case estaba coa cabeza metida no niño. Entón o pai de
Mar colocou un anaco de tea metálica no tronco da parra co fin de evitar
que o gato subise de novo. Os catro convimos en que aquel non sería
impedimento suficiente para o felino.
Efectivamente; non nos equivocamos: o fado cumpriuse. No amencer
do día en que Mar e máis eu nos iamos de vacacións subimos, como
cada mañá, a persiana do cuarto, abrimos a
xanela e, en silencio, quixemos observar
unha última vez aos paxariños por entre
as exuberantes follas da parra. Pero o que
puidemos ver non era o tenro espectáculo de
todos os días: os tres paxariños aniñados uns
xunto aos outros no fondo do niño. Aquela
triste mañá o espectáculo era diferente: había
unha soa cría no niño, e mirábanos co pico
moi aberto e cun aire ameazador e á vez
desesperado. Pensamos que a situación era a
natural: as crías maduraran o suficiente como
para que os seus pais tratasen de conseguir,
aos poucos, que abandonasen o niño e
seguisen o seu propio camiño. De feito, un pouco máis tarde ese último
merlo tamén desaparecera do niño.
Pero cando abrimos as portas que dan ao patio para sacar o coche e
irnos, o que nos atopamos de fronte era a dura realidade. Detrás daquelas
vimos os restos dunha das crías. Tiña o pescozo esgazado e unha parte
dela estaba comida. Na entrada do patio, xunto ás cancelas, achamos
uns poucos restos doutro dos animaliños. Do terceiro, posiblemente
o que viramos momentos antes no niño, nin rastro. Entón o verdor
fresco e puro da mañá de xullo adquiriu tons avermellados de tristeza e
impotencia. O destino cumpriuse...
Estabamos entristecidos, e furiosos co gato ladrón e asasino, examinando
os restos dos merliños e tratando de reconstruír o sucedido. Pasados uns
minutos, Mar viu como as follas dunha planta da xardineira se movían
de forma sospeitosa. Mar achegouse rapidamente e exclamou: “É o
outro merlo!”. Os demais aproximámonos onde ela estaba. Mar fixo

ademán de ir collelo e súa nai díxolle, inxenuamente: “Ten coidado,
a ver se che vai picar na man!”. Mar dubidou uns poucos segundos e
entón seu pai atrapou o merlo con habilidade. Fermoso paxariño, dunha
cor escura que non chegaba aínda ao negro, e o pico aínda non amarelo
de todo. Polo seu aspecto, eu diría que se alegrou de que o collésemos
nós no canto do gato.
Que podiamos facer, agora, co asustado paxariño? Consideramos
distintas posibilidades: metelo nunha gaiola e crialo, poñelo de novo
no niño, deixalo no horto da casa... Nestas andabamos cando un merlo
adulto se pousou nas cancelas balanceando o seu áxil corpo, cunha
lombriga atravesada no pico. Case inmediatamente renovou o voo en
dirección ao tellado da casa. Sen dúbida era un dos pais do pequeno
merlo. Entón decidimos deixalo onde o atoparamos e irnos.
Durante o camiño ao noso destino de vacacións, ía eu dándolle voltas
ao asunto dos paxaros. Durmira mal aquela noite. A traxedia dos
merlos produciuse a poucos metros de onde Mar e eu descansabamos...
Parecíame que o meu destino podía ser tan
violento e infrutuoso como o dos animaliños.
Tratei de reconstruír ese terrible momento
final. As cousas puideron suceder da seguinte
maneira. Tamén de calquera outra. O gato
rubiu axilmente e con moita cautela polo
tronco da parra, sorteando a tea metálica sen
moitas dificultades. Ao advertir a presenza
do inimigo, os merlos comezaron a berrar
desesperada e hostilmente. Os pais voaron
ao redor do niño emitindo os sons máis fortes
e desagradables que podían co obxecto de
desconcertar e asustar ao felino. Pero este
seguiu adiante desprazándose elasticamente
polo tronco da parra. Cando estaba próximo ao bordo do niño dous dos
paxariños, cheos de pavor, trataron de voar. Pero as súas ás eran aínda
febles e, coándose por entre as ramas e as follas da parra, precipitáronse
ao chan. O gato foi tras deles -circunstancia que salvou a vida do
terceiro merlo- deulles caza e devorounos alí mesmo. Probablemente
algún ruído espantou ao gato -quizais nós mesmos ao abrir as xanelas
da alcoba- e por iso foi polo que atopamos un dos cadáveres a medio
comer.
Nunca máis soubemos do terceiro merlo.
Como dicía, o destino dos animais cumpriuse. Tiña de ser. Ben pensado,
se puxésemos máis empeño en evitar que o gato comese os paxaros,
entón probablemente o fado dos merlos fose outro. Pero non foi así, non
lle dedicamos o tempo suficiente aos desafortunados animais. Segundo
a sabedoría popular das nosas queridas terras, resulta moi fácil atopar a
explicación deste e de calquera outro feito pretérito: tiña de ser.

A Óptica da túa confianza!
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Experimentando São Paulo

Unha cousa supostamente divertida que non volverei facer nunca

I. A cidade (na) que nunca (se) dorme

Ramón Blanco

ao meu compañeiro de asento, un cabrón inglés máis sociópata ca
min. De vez en cando unha pantalliña coa ruta aérea trazada nun
mapa convertíase na sinécdoque da lenta travesía, moi lentas nove
“The fact that adult Americans tend to associate the word “pamper” with a
ou dez horas, cruzando velozmente o Atlántico.
certain other consumer product is not an accident, I think, and the connotation
is not lost on the mass-market Megalines and their advertisers”.
Un intrincado labirinto (desde logo moito máis sinxelo que a parafernalia
(“O feito de que os norteamericanos adultos adoiten asociar a palabra
que teñen montada en Barajas para suplicio dos inmigrantes) lévame
“mimar” cun certo outro produto de consumo non me parece accidental, e a
á luz ao final do túnel. Levo a carta de convite co carimbo da USP,
connotación non se perde nas Megaliñas do mercado de masas e os seus
por se hai algún problema. Todo en orde. Son sobre as seis da mañá
anunciantes”.)
un luns en São Paulo e aínda terei que agardar dúas horas para que
David Foster Wallace: “A supposedly fun thing I´ll never do again”, 1996
Isabel veña recollerme ao aeroporto de Guarulhos. Sen dúbida, unha
das mellores experiencias foi a de tomar un bo café brasileiro (abonda
Viaxar non está entre as miñas querenzas, máis ben é algo que
unha marca “normal”, como Café do Ponto, do que traerei algún
aborrezo. Sirva esta advertencia para desculparme se a miña crónica
paquete, e de cuxos estabelecementos serei asiduo) o produto que
non resulta tan apaixoada e colorida como podía esperarse tratándose
comezou a facer medrar esta cidadedo país cuxo nome, no mesmo intre
formigueiro. Unha ducha, un paseo,
de ser pronunciado, connota gozosas
un café. Síntome espabilar, con menos
acuarelas tropicais: Brasil.
areas a formiguear nos ollos, sen saber
Non direi o país que coñezo, senón o
aínda que arrastrarei durante toda a
que puiden entrever durante a última
semana os efectos do jet lag (si, tamén
semana de agosto do 2013, o que
eu pensaba que era un mito, unha
se reduce á inabarcábel megalópole
parvada dos que presumen de viaxar).
de São Paulo (con 20.000.000 de
É o primeiro día en São Paulo e na miña
habitantes na súa área metropolitana,
cabeza resoa unha imaxinaria batucada
a capital do estado homónimo pasa por
de cavaquinhos, violões, pandeiros,
ser a sétima cidade máis populosa do
surdos, tamborins… sons alimentados
planeta), en cuxa universidade ministrei
por tantas cancións, filmes, libros e
(como din alá) un curso de literatura
conversas. A paisaxe interior contrasta
galega, convidado por Valéria Gil
coa inmensidade de asfalto, tixolo e
Condé, directora da Cátedra de Estudos
concreto (formigón) cruzada polos
Galegos da USP, e mais Isabel Tomé
chamativos postes da luz onde centos de
Freire, daquela lectora de Galego nesa
cables se ensarillan dun xeito imposíbel
universidade, a maior de Brasil e disque
(isto xa mo contara Carlos Castro cando
a mellor da América Latina.
traballamos xuntos na editora) e cuxa
Os meus problemas comezaron cando
base é aproveitada para recollida de
tiven que mercar roupa e pedir que
lixo; inmensidade tamén cruzada polo
no avión me asignasen asento onda a
río Tietê (“auga verdadeira” ou “caudal”
porta de emerxencia; quen non coñeza De esquerda a dereita, edificios Altino Arantes e Martinelli.
na antiga e extinta lingua tupi, prohibida
Foto: Isabel Tomé
a miña corpulencia non entenderá en
en 1758 polo Marqués de Pombal, o
profundidade a angustia que me creou
omnipotente Secretário de Estado do
non poder conseguir ese asento para a viaxe de volta, feito que
Reino de Portugal, o mesmo que ideara a reconstrución de Lisboa
(unido a serios problemas de saúde na familia) me procurou unha
tras o terremoto de 1755), un vasto caudal de polución. Pola tarde
intensa viaxe emocional mentres estiven alén mar. A desesperación
lévanme á avenida Paulista, noutrora cercada de mansións e hoxe
acrecentábase cada vez que lembraba a gloriosa experiencia do voo
rúa dos rañaceos e dos bancos, centro financeiro por excelencia, non
Santiago-Madrid encastrado coma un pucho no camión do matadeiro,
só da cidade senón de todo o país. A escena esmaga calquera imaxe
mentres pensaba: e será así o que aínda está por vir? dez horas
de pobreza, pois non en van a comparan coa Quinta avenida de Nova
metido nun cadaleito? Véxome agora desdobrado no aeroporto
York. Para un aldeán coma min xa é cidade de máis, pero entendo
de Barajas, seis horas de espera antes de embarcar (?) cara São
que aos cosmopaletos os emocione estar aquí. Podo conceder certa
Paulo, sendo sangrado en cada café co que combatía o aburrimento,
beleza, mesmo simbólica, a algún edificio senlleiro, como os que hai
ollando con furia cara aos viaxeiros que se ven cómodos no non-lugar,
na formación do triángulo que trazan a rúa São Bento, a avenida São
igual de cómodos como poderían estar nun hospital: son o único que
João e a rúa Libero Badaró: o edificio Martinelli, inaugurado en 1929,
pensa que só se debería voar en contadas ocasións? Así como hai
foi o primeiro rañaceos da América Latina (e o máis alto por moitos
sobrepesca non haberá tamén sobrevoo? Non se considera atentado
anos), no pasado estivo moi degradado e foi escenario de horríbeis
medioambiental que un aparello queime nunha hora dúas toneladas
crimes; ou o edificio Altino Arantes, dos anos corenta, o terceiro máis
de combustíbel?
alto da urbe e durante moito tempo a maior construción mundial
De por parte, non sei quen inventou esa mentira de que se pode ler
en formigón armado, imitando ao Empire State Building, e tamén
nunha aeronave. Na viaxe de ida, mentres o avión zumbaba a toda
coñecido como edificio Banespa, por albergar a sede do Banco do
tralla, tiven que entreter os pensamentos imaxinando que esganaba
Estado de São Paulo (poden verse na fotografía).
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Recibo con mellor ánimo a sorpresa de atoparme coas paredes do
metro decoradas, en grandes letras, con poemas de Camões e outros
escritores da lingua portuguesa. E gozo realmente do serán cando
tomamos unha cervexa ben fresca (fantástico sistema o de pedir
botellas de medio litro -550 ml. a marca Bohemia- para compartir),
vendo como a xente pasa apurada, formigueiro sen fin.
O martes comezo o curso. Durmín mal porque un frío inesperado me
varreu o sono. Na cama co xersei posto, o único que levara, agardo
polo día. Fora advertido mais non contaba cun agosto, cando alá é
inverno, con tan frías noites. O apartamento onde me aloxaba, aínda
sendo nun barrio bastante decente, non dispuña de maiores medidas
de illamento térmico. A incomodidade acrecentábase polo cheiro á
loción antimosquitos coa que impregnaba brazos e pernas (e a testa
e as meixelas…) mesmo para durmir, e iso que a paranoia do zika
aínda non competía coa do dengue. As nocturnas penurias do tacto e
do olfacto non viñan soas: os cans tamén ladran de noite; e un veciño
tiña moitos cans. Saía o sol moi cedo, enchendo toda a estancia de luz,
un sol invernal que ao longo do día picará na pel como o peor sol do
verán galego. Do mesmo xeito, aínda mediaba a tarde cando xa viña o
solpor; era estraño pensar que en Galiza habían faltar aínda catro ou
cinco horas para chegar a noite.
A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas está no campus
principal, a Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira (fundador
da USP, en 1934), no barrio do Butantã (“terra durísima”, na tamén
desaparecida língua geral paulista). As miñas aulas son de 14:00 a
16:00 horas, por estraño que poida parecer. Aínda que só distan uns
poucos quilómetros do apartamento, hai que facer varias manobras de
enlaces de autobús urbano (ou metro, parcialmente) para chegar, co
cal teño que saír un par de horas antes para estar a tempo. O camiño
de ida e volta ao campus é unha lección de vida, nos autobuses tamén
se coñece a respiración dos habitantes e do seu idioma: “licença”, din
para pedir paso. Unha noite, cadrando coa folga de transporte, tras
unha longa espera collemos un autobús na Paulista. Xa non había
onde sentar. Parada a parada o vehículo íase enchendo de pasaxeiros
até límites insospeitados. A xente fregábase e amoreábase tentando
buscar un sitio: “licença”, “licença”… Comecei a suar a regos, máis
polos nervios ca pola calor. Cando conseguín baixar tiña a bolsa dos
libros semidesfeita de tanto arrastrala contra os corpos e os asentos.
Certamente, a vida acolá pasa máis rápido, e isto conleva un desgaste
para os seus habitantes, que teñen que aprender a vivir con présa, e,
por forza, morrendo antes.
Souben por Isabel que a semana antes na cidade universitaria
asasinaran un estudante dun tiro, mais rapidamente acrecenta ela
que o campus é máis grande ca todo Santiago de Compostela (xaora:
abarca máis de 8 millóns de m²!!). A única precaución necesaria, como
na maior parte da(s) cidade(s), é non andar moito de noite por sitios
afastados. O ambiente é plenamente académico, na facultade onde
imparto o curso hai un continuo trafegar de estudantes e profesores
(actualmente ensinan alí catrocentos cincuenta). O tratamento de
“profesor” ou “profesora” é case obrigado, tamén diante do nome,
mesmo entre o profesorado, así que estando alí paso a chamarme
“professor Ramón”. Como tal teño acceso a un lugar privilexiado que
pasa a ser dos meus preferidos no edificio: a fría cantina de autoservizo
do profesorado presidida por dous enormes tanques con billa: dunha
sae “café” e da outra “café/sucre”; o padal brasileiro está moi afeito ao
doce (seguramente por mor da froita tropical) mais o meu non soporta
o café azucrado, e teño que mesturar dos dous tanques. Tamén teño
que ter coidado de non dicir palabrões, cousa á que son moi dado;
cústame, por exemplo, evitar a palabra “caralho”, que no Brasil é forte
de máis, como unha blasfemia. O alumnado universitario reméxese
nas cadeiras con risas tímidas mentres comentamos certo poema de
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Yolanda Castaño. Polo demais todo transcorre con normalidade. O
único acto vandálico do que son testemuña é a venda de películas
pirateadas.
As dependencias están algo anticuadas e niso nótase que é un edificio
de Letras; unha mañá fomos almorzar á cafetaría da Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade, un edificio máis moderno
que denotava o maior mimo concedido pola administración a estas
disciplinas. Non me pasou inadvertido que, en cerca dunha hora que
botamos alí, vimos moito neno pijo mais só un rapaz negro: estabamos
no viveiro dos futuros financeiros que gobernarían o día a día da cidade,
centro económico do Brasil.
Loxicamente cambiei o horario das comidas, xa de por si diferente
ao que estamos afeitos aquí, pois os brasileiros xantan moi cedo e
cean tamén moi logo. Sen dúbida, a cousa que máis gratamente me
sorprendeu do Brasil foi a gastronomía. Lembro os xantares no comedor
dos profesores, a onde podía accederse tras unha agradábel camiñata
por un sendeiro á sombra da mesta vexetación tropical. Probaba e
repetía do que me apetecía no rodízio. Podía imaxinar unha cociña
moi diferente, ingredientes moi exóticos, mais nunca pensei que fose
comer tan ben. Mesmo cando tiven que xantar ás carreiras, de camiño
ás aulas, non deixaba de asombrarme con cada nova delicia, por
Feijoada, con arroz, mandioca, torresmo, laranxa, caipirinha...
Foto: Isabel Tomé

máis que fose “comida rápida”. Farteime de coxinhas, unha masa con
peituga de polo desfeita, á que se lle dá forma de coxa de galiña antes
de empanala e fritila, ao estilo das croquetas. Tamén de pão de queijo,
para acompañar o café, feito con saborosa fariña de mandioca e queixo
mineiro (ao parecer a receita é típica de Minas Gerais). E de quibe, o
bolo recheo de carne como fan en Oriente Medio, o que dá conta da
mestizaxe paulista, na cidade coa maior poboación libanesa e árabe
fóra dos seus países, como tamén é a que ten maior índice poboacional
de orixe portuguesa, española, italiana e xaponesa. Por iso non estraña
que as pizzas sexan outro dos pratos fortes, riquísimas; calcúlanse
unhas 6.000 pizzarías cocendo 1.000.000 de unidades ao día. Talvez
sexa máis sorprendente a influencia nipona, pero o certo é que na cidade
hai máis de 300.000 xaponeses, dos cales 100.000 moran no barrio A
Liberdade, onde proliferan rúas e tendas con letreiros en xaponés e
decoración ao estilo asiático. Pode haber outro sitio mellor ca São Paulo
para cear nun rodízio sushi acompañado de caipirinha de sake como eu
fixen? Desde logo, prefiro a de cachaça, aínda que igual dá máis sono.
Sobre todo despois dun bo cozido mineiro, orgullo da rexión de Valéria,
ou dunha rica feijoada, á que ela mesma nos convidou; tivo o detalle de
levarnos ao restaurante que fora premiado recentemente como o mellor
local da cidade onde degustar o máis famoso prato do Brasil (pásmese
coa fotografía quen non poida probalo). Se for polo día, sempre pode
un ir durmir a sesta a unha praza que hai na Liberdade. Dígoo porque
no barrio oriental estiven sentado nun banco a carón de varios vellos
xaponeses que se deixaban estar ao sol, presos dos lazos de Morfeo.
E non vin nada máis que durmise naquela maldita urbe.
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OS PAPEIS DE AÑÓN
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Pílulas do Lcdo. Añón: á venda só en farmacias (VII).
Irmandiños na rebotica
“Cathleen é a Irlanda, a Irlanda en cuio honor tantas lendas e tantas cántigas se
teñen feito e pola redención da que moitos homes deron a vida”. (Carta de W.
B. Yeats a Lady Gregory, explicando a xénese e significado do seu drama teatral
Catuxa de Houlihan, segundo traduciron os irmáns Vilar Ponte e Plácido R. Castro.)
“Nunca se fará vella a socorrida frase de que somentes son dinos de viviren os
pobos que se honoran a sí mesmos honorando ôs que foron seus grandes homes”.
(Verbas finais da “Lixeira semblanza de Añón”, lida por Antón Vilar Ponte no L
cabodano do poeta.)

Aínda a voltas co centenario das Irmandades da Fala, revisando notas
e bocexos do artigo “Verbas vivas” (vid. número anterior desta revista),
e coincidindo cun segundo (!) período de negociacións
políticas postelectorais no reino de España e mais un
inédito trunfo isolacionista referendado no Reino Unido (?),
repasamos os feitos que desembocan naquel decembro
de 1931, cando se funda o Partido Galeguista, onde se
integra a maior parte dos que formaran as Irmandades da
Fala (malia que a división previa entre os sectores se vaia
manter en senllas organizacións políticas: ORGA e PG).

Ramón Blanco

artigo “Verbas vivas”). X. R. Villar Chao foi amigo íntimo de Antón Avilés
de Taramancos, cando o poeta (facía que) estudaba Náutica naquela
Coruña aínda impregnada do arrecendo a galipote das Irmandades,
baixo o mando do capitán Urbano Lugrís, fillo que era daqueloutro
bo e xeneroso irmandiño, Manuel Lugrís Freire, o primeiro home que
empregara o galego nun mitin político en 1907, tan lonxe e tan preto.
Lugrís Freire, pioneiro cultural en tantos eidos, estivo tamén implicado
na erección do monumento que lembra hoxe en Carral aos mártires
provincialistas, compañeiros de Francisco Añón, como tamén estivo
sempre ligado á “Academia Gallega”, da que foi presidente (1934-1935),
na costa final antes da ditadura franquista, e saíndo doutra
ditadura: no período 1923-1935 incorpóranse á academia
notábeis galeguistas como Otero Pedrayo, Risco, Castelao
e o propio Antón Villar Ponte. Como mostra da exquisita
actividade académica deste bastará botarlle unha vista
de ollos ao magnífico exemplar das Poesías Galegas de
Francisco Añón Paz editadas pola RAG en 1966, no seu
Día das Letras Galegas; como é sabido, hai deste libro
edición facsimilar de 2012, a cargo do Concello de Outes.
Alí, entre os golosos “apéndices”, xunto con outras selectas
prosas doutros persoeiros irmandiños, poderá atopar a
lectora curiosa unha “Lixeira semblanza de Añón”, asinada
por “Antonio Villar Ponte”, “(Traballo lido no homenaxe
tributado no ano 1928 pol-a Real Academia Gallega a
Benito Vicetto e Francisco Añón con motivo do cincuenta
aniversario do pasamento de tan insignes conterráneos)”.

E todo aquilo, logros que hoxe (cun nacionalismo cuxo
único estado que conquire é o estado crítico) parecen
tan esquecidos como necesarios foron, estaba na mente
de Antón Vilar Ponte, facho daquela xeración farta de
sementar verbas de amor á terra. Verbas para un pobo
que non sabía ler nin escribir (a súa historia). E quixemos
volvernos ocupar destoutro cidadán daquela República
de Farmacéuticos Libres da que tratabamos na anterior
entrega destes “papeis de Añón”.
Caricatura de Antón Villar Ponte por
O farmacéutico Vilar Ponte non deu atopado remedio que
Castelao, 1919. Real Academia Galega curase a úlcera de Galiza, enfermedá condenada, cando
Nacido en Viveiro en 1881, fixo estudos de Farmacia e
vén acompañada, dunha grande inxustiza. Se vivise
abriu botica en Foz en 1904; porén a súa vida profesional máis coñecida
hogano, vendo o fiasco do nacionalismo galego, caeríalle a cara de
é a de xornalista (atopámolo en Madrid en 1906, mentres na Coruña
vergonza. Hoxe semellan xa mortas estas verbas que foron súas:
se inauguraba a Santa Trindade: Academia, Estrella e Deportivo).
Escoitamos hai algúns anos que A. Vilar Ponte fora outra das vítimas
«Por semellante vieiro do folklorismo que Vicente Risco, tesoneiro demótico,
silenciadas da represión falanxista; segundo esta versión oral morrería a
traballa arreo, a nosa mocedade que dependura unha estrela da frente e unha
cántiga do bico, ceibará baruda e rexa, o aturuxo trunfal.
consecuencia dunha brutal malleira, mais o certo é que faleceu, hai agora
oitenta anos, por perforación gástrica, e meses antes da guerra († 4-III			¡Como na Irlanda
1936, A Coruña), tal como puidemos ler, profusamente documentado,
			érguete e anda!
no maxistral blogue ainsuadoinsua. Padecía dunha complicada úlcera
Asín se ergueron tódolos pobos dignos da Europa, asín erguéronse tamén na
gástrica desde 1927, xusto o ano que naceu o seu fillo Xosé Ramón
Hespaña, Cataluña e Euskadi. Buceando nas súas “nuances”.»
Villar Chao († 1965; outro seu fillo, futbolista do Deportivo, citabámolo no
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