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AS NOSAS NOVAS

Editorial
Verbo das eleccións galegas
(25-09-2016)

De todos é sabido que o amor transita por etapas e que mesmo
pode suceder que todo sexa paixón e sentimento rebordado ao
principio para logo trocarse en mesura, perigo de monotonía e
máis tarde faga aparición o fastío, inda que, ás veces, o amor
persista daquela maneira.
O antedito pode moi ben servir de explicación ás cotiás e
abondosas grileiras que ateigaron de balbordo o período de
confección das candidaturas ao Parlamento nos diferentes
partidos políticos. Nalgúns máis silandeiras e soterradas.
Noutros, máis ruidosas e mesmo con desplantes e renuncias.
É correcta a interpretación de que todo ese barullo se debe
ao amoroso, incontestable, inapelable e irresistible devezo de
servizo á sociedade tan cacarexado? Ou máis ben ó egoísmo,
á individualista e exclusivista cobiza destoutros “feirantes”, en
expresión de Álvaro Cunqueiro? Esta é tan só unha pregunta.
A vostede, querido lector, correspóndelle a resposta, se o ten
a ben.
Sen dúbida, nun río atestado de troitas un avezado pescador
cun bo engado é quen de encher axiña o cesto. O PP é o
sobranceiro pescador do rural galego, a capa da sociedade máis
manipulable e mangoneable, sempre propendente á crenza das
diversas manobras tendentes ó agochamento das realidades, ó
seu retorcemento e a trastoca-la verdade e a exactitude, mesmo
tamén o recurso á propaganda do medo, que fan os políticos
desta formación para deste xeito facer medra-lo seu ubre
electoral.
Dende que en Galicia existe a autonomía a formación máis votada
foi sempre a que fundaron seis ex-ministros de Franco, “os seis
magníficos”, denominada primeiro Alianza Popular (AP) e logo
Partido Popular (PP). Estas últimas eleccións veñen confirmala regra. O PP dos sucesores dos ex-ministros fundadores
volveu gaña-las eleccións. Sete anos de reinado de Feijóo con
50.000 parados máis (5 puntos) e 700.000 pobres, salarios
que caeron por riba do 6%, copago sanitario dos pensionistas
e das rendas máis baixas, emigración dos mozos, o déficit da
Seguridade Social medrando ó ritmo de 400 millóns de € por
mes ou o caso Soria; outro exemplo dunha irresponsabilidade
inxustificable dun Goberno do PP en funcións, chularía pura e
dura de quen cre que o Estado é o seu casal, etc. etc. non foron
razóns de abondo para troca-la tendencia dos votantes galegos,
porque tanto o ámbito rural coma o urbano tinguíronse de azul
este 25/S, agás unhas excepcións que abondan para contalas os
dedos das mans e inda sobra un...
Perante estes resultados, resignación nunca! Análise e unión da
esquerda sempre. Tamén máis mobilización e activismo social,
maior compromiso e moitas, moitas máis explicacións que
desmonten a falla de información veraz, o descoñecemento, o
nepotismo e... Todo iso, malia a Lei Mordaza do PP!
Preguntábase un canditato que interviña de teloneiro nun
concello non moi afastado de Outes o pasado 15 de setembro
onde estaba a corrupción nun ton tremendamente desmesurado,
exaltado e irreal. Pois faría falla que fósemos xordos e cegos
para non ter que decatarnos que está no PP nacional, no galego e
tamén no local. Días e meses virán que o demostren e os medios
nos abouxen a cotío con xuízos de escándalos xa coñecidos
mais non xulgados.
Cómpre salientar que no concello de Outes cun censo electoral
de 5.867 votantes houbo unha abstención do 39,54%. O que si
descoñecemos é a media de idade dos 2.072 que se inclinaron a
prol do PP. Dato importante para calquera politólogo ou analista
político!
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Dicionario de fútbol Xoán Mariño
Arbi-traxe. S.f. Vestimenta de árbitro que curiosamente
exclúe a chaqueta.
Celt.arra. Abrev. de celtista arrabeado: Seareiro céltico
fóra de si.
Cetárea. S.f. Apócope de celtica área. É o estanque ou
piscifactoría onde os afeizoados celestes se bañan para
celebrar os seus trunfos deportivos.
Disparar. V. int. Tirar a porta cunha pistola ou calquera
outra arma de fogo.
Disparo. S.m. Disemprego.
Graderío. S.m. Todo xunto: grada de río. Zona do estadio
de Balaídos onde se sitúa o célebre cántico celtiña.
Himnotizar. V. tr. Extasiar aos afeizoados co cántico do
himno da equipa.
Madridista. S.n. Forofo da equipa na que xoga a propia
nai.
Turco. S.m. Derivación de terco. Deportivista cabezota
que sostén insistentemente que a súa equipa volverá gañar
a Liga.
Vestiario. S.m. Lugar onde cambian de vestimenta os
hooligans ou forofos máis vestas.
Voante esquerdo. Instrumento para conducir que nos
países anglófilos vai no lado contrario.

Revista subvencionada por:

Director: Xosé M. Vázquez Luhía-Especht
Consello de Redacción:
Domingo Campos, Xoán X. Mariño,
Manuel do Río, Lidia Vicente, Ramón Blanco
Edita: A.C.C. Terra de Outes
Maqueta e imprime: Grafinoia, S.L.
Visita a nosa páxina web:
www.terradeoutes.com
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Churrascada
Outro ano máis, de novo á sombra das árbores da área recreativa de
Ceilán que a Sociedade Liceo de Noia posúe á beira do río Tambre,
tivo lugar o sábado 16 de xullo a churrascada que a nosa asociación
organiza cada verán para os seus socios e socias e familiares.
E, como sempre, logo de que os nosos chefs Francisco Balayo
“Pancho” e Enrique Vidal “Quico” asasen toda a carne que consumiron
os aproximadamente 20 nenos e maiores asistentes, levouse a
cabo a presentación dun novo número da nosa revista, labor que
correspondeu unha vez máis a Xoán Mariño, en representación do
consello de redacción que, desde hai nove anos xa, vén elaborando
as súas páxinas. Este agradeceu a participación de todos/as os que
contribúen ao que el considera todo un exemplo de supervivencia
de publicación en galego e que non só son os/as que escriben nela,
senón tamén anunciantes e, sobre todo, un público lector, que coa
súa fidelidade fai posible este pequeno milagre.
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Próximos actos
Presentación do libro 100 anos da Historia de Outes
No próximo mes de novembro vai ter lugar a presentación dun novo
libro, o cuarto que publica a nosa asociación, tras os de Gonzalo Armán,
Xoán Mariño e Nicolasa Añón.
Nesta ocasión trátase da obra 100 anos da Historia de Outes, da autoría
do investigador e escritor outense Xan F. García, que empezara como
poeta, co libro Fuxida no solpor e 12 poemas (1984), que fora premiado
no VIII certame de poesía Domingos de Andrade convocado anualmente
polo Concello de Cee. Logo, en colaboración con Xoán Mariño escribira
Efemérides de Outes (1999). E por último deu mostras do seu paciente
e puntilloso labor investigador na monografía A carpintería de ribeira e
os estaleiros no Concello de Outes do ano 2008.
No novo volume aborda o período de 1880 a 1980, que abrangue a
época da Restauración borbónica, o reinado de Afonso XIII, a Ditadura
de Primo de Rivera, a Guerra Civil, o Franquismo e a Transición ata as
primeiras eleccións municipais democráticas.

Encontro de poetas en Idioma Galego
Froito da colaboración entre Terra de Outes, A Lanzadeira de Alcor e o Concello de Outes, o pasado 10 de xullo celebramos na Serra
de Outes o “III Encontro de poetas en Idioma Galego”.
Pola mañá, desde a Casa da Cultura partiu o roteiro “Polas Terras de Añón”, guiado polo noso secretario, Ramón Blanco. Rematou
o paseo a carón do Concello, na estatua dedicada ao poeta, onde fixo unha entrega floral o noso presidente, Xoán Mariño.
Xa ao mediodía, celebrouse un xantar popular no souto da Horta do Muíño. Á hora dos postres Manuel López e Manolo do Río ían
confirmando a asistencia dos poetas e explicándolles a orde de intervención no agardadísimo macrorrecital, verdadeiro centro da
xornada. Tamén despois de comer abría o posto da libraría Poeta Añón.
Tras as palabras de Xoán Mariño, Carlos López Crespo e Manuel López Rodríguez, representantes das entidades organizadoras,
comezaba, á sombra dos castiñeiros, un recital de case catro horas de duración (variado e ameno), repartido en tres bloques, entre
os que se intercalaban as actuacións musicais de Manuel Mariño Reino e Xastre (o director desta revista).
Coa única finalidade de promover a poesía feita no noso idioma, sen ningún ánimo de lucro, arredor de cincuenta poetas fixeron
grande a poesía en Outes, terra de poetas.
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A xurisdición de A Serra (VII)
Lista de oficios
Freguesía de San Pedro de Outes
Lista que eu, Gabriel de Arines, mordomo pedáneo da freguesía
de San Pedro de Outes, dou para que conste na operación en que
entende Don Cecilio Morphi, Subdelegado nesta freguesía, dos
oficios, empregos e artes coas súas utilidades que, con distinción
de clases, é como segue: Industria: [en branco]. Avogados: A
Don Joseph de Lage, presbítero, regúlaselle de utilidade ao ano
mil cincocentos reais. A Don Benito Santana, considéranselle de
utilidade ao ano cen reais. Xuíz: Don Jazinto Valladares, veciño da
vila de Pontevedra, considéraselle de utilidade ao ano cincocentos
cincuenta reais de vellón. Escribáns de número e reais: Diego de
Lage. Considéraselle de utilidade ao ano dous mil reais de vellón.
Domingo Varreiro. Considéraselle de utilidade ao ano mil cincocentos
reais de vellón. Escribán Real: Pablo de Ojea. Considéraselle de
utilidade ao ano mil reais. Procuradores: Joseph Pérez, Pedro
de Creo, este veciño da freguesía de Santa Maria de Intines,
considéranselle de utilidade ao ano a cada un cen reais. Notarios:
Martin de Vara. Considéraselle de utilidade ao ano, cen reais de
vellón. Francisco Padin, polo mesmo, cento cincuenta reais. Alcaide
de cárcere: Alverto de Abelleira, considéraselle de utilidade ao ano
cincuenta reais de vellón. Cirurxián: Pedro de Gesto, considéraselle
de utilidade ao ano mil reais. Arrendatario de feiras: Don Joseph
Taboada, polo pertencente á Serra, considéraselle de utilidade ao
ano catrocentos reais de vellón. Arrendatario do chan da feira:
Lucas Pérez e Dionisio Varreiro, veciños da freguesía de Santa
María de Intines, Xurisdición de Muros, considéranselle de utilidade
ao ano a cada un deles, cincuenta reais de vellón. Arrendatarios
de sinecuras: Francisco Pérez. Considéraselle de utilidade ao ano
corenta reais. Bentura Ramos. Considéraselle de utilidade ao ano
oitenta reais. Thiburcio de Hermida. Considéraselle de utilidade ao
ano oitenta reais de vellón. Don Joseph Taboada, pola mesma razón,
cento sesenta reais. Juan Antonio de Campos, polo mesmo, cen
reais de vellón. Francisco Rodríguez, veciño da freguesía de San
Miguel de Valadares, Xurisdición de Muros, polo mesmo, cen reais.
Gabriel de Arines, polo mesmo, cen reais de vellón. Comerciante
de viño: Rosendo de Figueroa. Considéraselle de utilidade ao ano
douscentos reais. Taberneira: Rosalia de Figueroa, esposa de
Rosendo de Figueroa. Considéraselle de utilidade ao ano corenta
reais de vellón. Arrieiro: Rosendo Figueroa. Considéraselle de
utilidade ao ano mil reais de vellón.
Estanqueiro1: Mathias Romero e Alverto de Abelleira, considéraselle
a cada un de utilidade ao ano oitenta reais de vellón. Mestre de
nenos: Martin de Vara. Considéranselle de utilidade ao ano corenta
reais. Mestres de panos de tecer: Andrés de Romay. Considéraselle
de utilidade ao ano cen reais. Ignacio Suárez, pola mesma razón,
cen reais de vellón. Obrigado2 de carnes: Rosendo Figueroa.
Considéraselle de utilidade ao ano douscentos reais de vellón.
Vendedora de carne: Agustina Lado, considéraselle de utilidade ao
ano, cen reais. Curtidores: Domingo de Lestayo. Considéraselle de
utilidade ao ano cento cincuenta reais de vellón. Joseph da Baña,
en compañía de Matheo da Baña, considéranselle de utilidade ao
ano cen reais de vellón. Juan de Abelleira, pola mesma razón, cen
reais. Pedro Riomao, polo mesmo, considéranselle de utilidade
ao ano catrocentos reais de vellón. Antonio Fernández, por dita
razón, considéraselle de utilidade ao ano trescentos reais de
vellón. Mathias da Veiga, polo mesmo, catrocentos reais. Ambrosio
de Carlos, por dita razón, trescentos reais. Bernardo de Abelleira.
Considéraselle polo mesmo trinta reais. Lorenzo de Outes, polo
mesmo consideran de utilidade ao ano trescentos reais de vellón.
Benito Carballo, por dita razón, trescentos reais. Andrés Núñez, pola
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mesma razón douscentos reais. Ignacio Cambeiro, polo mesmo,
cento cincuenta reais. Alverto Riomao, polo mesmo, douscentos
reais. Mathias Romero, considéranlle de utilidade ao ano cento
oitenta reais. Xornal diario: Mestres de xastres: Manuel de Antelo,
Pedro Núñez, Ambrosio Ferreiro, Matheo Cambeiro, Domingo
de Antelo, Lucas de Antelo, Domingo Pedregal. A cada un destes
considéraselle o día que traballa un real libre, ou dous sen xantar.
Teceláns: Ignacio Barreiro, Agustin Trigo, Antonio Fernández,
Ambrosio Formoso, Manuel de Antelo, Domingo de Lestayo, Miguel
Nieto, fillo de Domingo Diego Romero, Pasqual Domínguez, Matheo
das Fontes, Pasqual Gómez, fillo de Antonio. A cada un destes por
cada día que traballan considéranlle un real e dezasete marabedís
libres, ou dous e medio sen xantar. Carpinteiros: Domingo de Bara,
Salvador Pérez, Juan Trigo, Pedro de Moledo, Pedro de Bara. A cada
un destes considéraselle por cada día que traballa dous reais libres,
ou tres sen xantar. Mestres zapateiros: Bartholome Riomao –fillo de
Pedro–, Mathias Romero, Alverto Varreiro, Alverto Riomao, Joseph
Martínez, Domingo Rodríguez, Pedro de Riomao. A cada un destes,
considéranselle polo día que traballa, dous reais libres, e tres sen
xantar. Zapateiro de vello: Antonio Fernández. A este considéranlle
polo día que traballa, un real libre, ou dous sen xantar. Ferreiro:
Francisco de Lens. A este considéranlle polo día que traballa, dous
reais libres, ou tres sen xantar. Canteiro: Domingo Fernández, xenro
de Rosa Fernández, considéraselle polo día que traballa un real e
dezasete marabedís libres, ou dous e medio sen xantar.
En cuxa conformidade dou esta lista de todos os empregos e oficios
que hai en dita freguesía, e para que conste asínoo nel a catro de
febreiro de mil setecentos cincuenta e tres.
Gabriel de Arines.

Só na freguesía de S. Pedro de Outes había 15 curtidores.
(Ilustración da Enciclopedia Diderot)

Freguesía de Santa María de Lira.
Lista que eu, Francisco Valayo, mordomo desta freguesía de Lira
de A Serra, dou de todos os empregos e oficios que hai nela.
Zapateiros: Juan Antonio de Caamaño, Diego Martínez, Ceferino
Quintela, Francisco Quintela, Lucas Lago, outro Lucas Lago, Joseph
Freire, Mathias Gómez, Juan de Caamaño. Cada un deles traballa
seis meses ao ano, e gañan ao día dous reais. Xastres: Pedro da
Rama, Diego de Hermida, Domingo Mazeiras, Simón de Lago. Que
cada un destes traballa sete meses ao ano e gaña ao día dous reais.
Tecedores: Marcos Gómez, Ignacio de Louro, Luis de Lago, Roque
de Lago, Domingo Gómez, Frutuoso Gómez, Domingo de Lago,
Domingo Gómez, Luis Gómez. E cada un destes traballa oito meses
ao ano e gaña ao día real e medio. Carpinteiros: Alonso Blanco.
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Este traballa cinco meses ao ano e gaña ao día dous reais.
Que son os oficios e utilidades de que se compón a freguesía de
Santa Maria de Lira, e por verdade, non saben asinar; ao rogo, unha
testemuña en dita freguesía a dezasete3 de mil setecentos cincuenta
e tres.
Ao rogo. Alberto Ramos.

TERRA DE OUTES

5

Pedro de Quintáns, exérceo seis meses, e regúlaselle en cada un
dos días que traballa tres reais.
Que son os oficios e utilidades que hai nesta freguesía e non outros,
e por verdade, e non saben asinar, faino ao rogo unha testemuña de
Colúns, a decembro oito de mil setecentos cincuenta e tres.
Ao rogo, Antonio López.

Freguesía de San Xoán de Mazaricos.

Freguesía de Santo Thomé de Vaos.

Lista que eu, Juan Cacheiro, mordomo da freguesía de San Xoán
de Mazaricos, dou para que conste na operación que entende o
Sr. Don Cecilio Morphi, Subdelegado nesta freguesía, dos oficios
que hai nela, coas súas
utilidades que, con
distinción de clases é
da seguinte maneira:
Notario: Alberto Julio
Pérez de Lema, regúlaselle de utilidade ao
ano cincuenta reais de
vellón. Comerciante de
viño: Domingo González, de San Xoán de
Beva, Xurisdición de
Muros, regúlaselle de
utilidade ao ano, cento
setenta e cinco reais
de vellón. Taberneira:
Dominga
Rodríguez,
Carpinteiros
considéraselle de utilidade ao ano, trinta reais. Tecedor: Xoán de Mazaricos, considéraselle
o día que traballa, un real. Nota: Que o exerce a metade do ano.
Que son os oficios e utilidades de que se compón esta freguesía, e
por verdade, por non saber asinar ao rogo unha testemuña en dita
freguesía, a sete de decembro de mil setecentos cincuenta e tres. Ao
rogo, Alonso Rodríguez.

Lista que eu, Christoval Trillo, mordomo pedáneo desta freguesía de
San Thome dos Vaos dou dos oficios e artes que hai no termo de
dita freguesía.

Freguesía de San Salvador de Colúns
Lista que eu, Antonio de Tajes, mordomo da freguesía de San
Salvador de Colúns, comprendida nesta operación.
Comerciantes de liño ao por menor: Domingo de Villar, regúlaselle
de utilidade, trescentos reais ao ano. Taberneiro: Domingo de Villar,
considéraselle de utilidade ao ano, cento cincuenta reais de vellón.
Estanqueiros: Juan de Moreiras e Domingo de Villar, regúlaselle de
utilidade ao ano a cada un, cen reais. Arrieiros: Domingo Gallardo,
considéraselle de utilidade ao ano, douscentos reais. Xastres:
Salvador Gallardo regúlaselle o día que traballa un real libre ou
dous co xantar, en cuxo exercicio se exercita seis meses. Ferreiros:

Industria: [en branco].
Fabricantes de tella: Alonso Rodríguez, Domingo
de Lestayo, Francisco dos
Santos, Joseph lado, Joseph
Maneyro, Lorenzo Pérez
e Martin Trigo, por dous
meses que se exercitan
neste oficio, regúlanlle a
cada un en cada un deles,
a trinta e tres reais, que cos
dous meses son sesenta e
seis.
Xornal diario: Carpinteiros:
Salvador de Quintáns e
Pedro de Antelo, regúlaselle
Teceláns
cada día dos que traballan
dous reais, en cuxo oficio exercen seis meses. Que son os oficios e
utilidades que hai no termo desta freguesía e non outros, e por non
saber asinar, rogo o faga por min. En dita freguesía a decembro vinte
de mil setecentos cincuenta e dous.
Ao rogo, Ramón Tobar.
1 Estanqueiro: daquela eran as persoas que rexentaban establecementos co monopolio da produción e venda de determinados
produtos administrados directamente polo Estado ou arrendados por
este a unha compañía ou particular.
2 Obrigado: abastecemento estable e garantido pola Autoridade,
de carne vacúa (xeralmente bois) e carneiros, que se servía do
arrendamento do servizo a unha ou varias persoas (obrigados) que
se comprometían a surtir a prezo taxado durante un tempo prefixado,
xeralmente un ano.
3 Parece que aquí o redactor da acta esqueceu poñer o mes.
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Terra de Outes:
10 anos de activismo cívico e cultural (VI)
Chegou o ano 2013, o oitavo de vida de Terra de Outes, e con el
outro reto para a nosa asociación: a organización do “XI Encontro de
Embarcacións Tradicionais de Galiza”.
Este é un acontecemento que se vén celebrando en Galicia cada
dous anos desde 1993 por iniciativa da Federación Galega pola
Cultura Marítima e Fluvial (FGCMF), un conxunto de asociacións de
distintos lugares do noso país que ten como principais obxectivos a
recuperación de embarcacións de tipoloxía tradicional, a realización
de investigacións no eido patrimonial costeiro e marítimo, a
dinamización das embarcacións tradicionais mediante a realización
de concentracións, regatas e exhibicións, a difusión do patrimonio
marítimo e fluvial galego, e o fomento do asociacionismo cultural
nas vilas e lugares costeiros. Para a realización de cada Encontro
é necesario o compromiso dunha asociación que debe levar o peso
organizativo. Terra de Outes decidiu asumir esta responsabilidade,
sabedores os seus integrantes da importancia que ten para o
conxunto dos outenses, pois a actividade económica que se xera
en torno a cada Encontro: hostalería, aluguer de infraestruturas,
actuacións musicais, etc., producen para as arcas públicas un
retorno da inversión en forma de impostos directos e indirectos, de
maneira que por cada euro que os organizadores conseguen das
distintas Administracións (Concellos, Xunta de Galicia, Deputación)
o traballo que de forma desinteresada achega o voluntariado, que
a asociación estaba segura de mobilizar, multiplica varias veces
o seu valor. E, en consecuencia, presentamos a candidatura do
Freixo-Outes como sede para a celebración do XI Encontro de
Embarcacións Tradicionais ante a asemblea da Federación Galega
pola Cultura Marítima e Fluvial en novembro do 2012. Os aspectos
máis relevantes desta candidatura, que se utilizaron como
argumentario da idoneidade do noso concello para acoller o Encontro
foron os seguintes:
• A importancia que no concello de Outes tivo, e en boa medida
segue a ter, a carpintería de ribeira.
• A adecuación das instalacións do porto do Freixo para os
atraques das embarcacións.
• O marisqueo e as embarcacións de tipoloxía tradicional que
se adican á extracción dos moluscos.
• O marco natural como embelecedor da exhibición das
embarcacións participantes, e a relevancia do esteiro TinsTambre como patrimonio natural marítimo fluvial recoñecido
coa súa inclusión dentro da Rede Natura 2000.
Proposta que foi aceptada por unanimidade nunha asemblea da
FGCMF celebrada o 17 de novembro na súa sé de Cambados.
Posteriormente, o 5 de decembro do mesmo ano no Centro Náutico
do Freixo constituíuse o Comité Organizador composto por: Xesús
Mato, representante da nosa Asociación, como Presidente; Víctor
Fernández, en representación da FGCMF, como Vicepresidente 1º;
Carlos López Crespo, representante do Concello de Outes, como
Vicepresidente 2º; Secretarias: Lidia Vicente e Paz González. (Foto
1) A primeira decisión adoptada por este Comité foi a de escoller os
días 11, 12, 13 e 14 de xullo para a celebración do XI Encontro de
Embarcacións Tradicionais de Galiza. Na mesma sesión designáronse
unha serie de comisións encargadas de ir concretando o plan. Estas
foron:
− Actividades marítimas, á cal se lle encomendou a adecuación das
instalacións do porto do Freixo necesarias para acoller a un elevado

Xoán X. Mariño

número de embarcacións.
− Loxística en terra, responsable da colaboración directa co concello
para toda a infraestrutura que conleva a celebración do encontro:
pavillóns, camping, hostalería, información vía web, plan de tráfico e
de emerxencias…
− Actividades culturais. O coordinador Mingucho Campos da ACC
Terra de Outes presentará diversas propostas de actos para levar a
cabo paralelamente.

Comité Organizador do Encontro. De esquerda a dereita: Paz González, Lidia
Vicente, Manuel G. Sendón, Víctor Fernández e Xesús Mato

− Xornadas técnico-cientificas, adicadas á carpintería de ribeira e
incluirá un curso-congreso, adicado a este tema.
− Obradoiros, coa pretensión de organizar mostras de artesanía da
zona, como redeiras, cestería, sombreiros sancosmeiros, encaixe e
outros. En colaboración coa Asociación Galega de Artesáns (AGA) e
as agrupacións Xente de San Ourente, Peirao do Freixo, Asociación
de Valadares e mariñeiros do Freixo.
− Voluntariado. Para a atención ás tripulacións e a tripulantes,
en colaboración coas asociacións de alumnos/as dos institutos da
comarca Muros-Noia.
− Comunicación e protocolo, para a relación coa prensa e
publicidade. Desta comisión saíu o encargo á deseñadora Mª Álvarez
do logo do Encontro.
Nos meses seguintes cada unha das comisión foi dando os pasos
necesarios para materializar a organización do Encontro, de maneira
que cando se volveu reunir no Centro Náutico do Freixo a Comisión
Organizadora do XI Encontro de Embarcacións Tradicionais de
Galicia, en febreiro de 2013, puidéronse presentar xa os seguintes
avances:
• A solicitude de préstemo de tres carpas para acollida, comedor,
e outras necesidades, aos concellos de Carnota, Cee e Noia.

Logo do Encontro, deseñado por María Álvarez
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• Un plano dos atraques no porto do Freixo para as embarcacións
do Encontro elaborado por un grupo de mariñeiros do Freixo
que colaborou na organización, así como do deseño dos
roteiros de navegación e exhibición das cento cincuenta
embarcacións tradicionais que se darán cita no porto do
Freixo.
• Aloxamento dos tripulantes no campo de fútbol do Freixo,
onde se instalaría unha carpa para este fin, enriba da pista de
tenis, utilizándose o terreo de xogo para instalación de tendas
de acampada e como aparcadoiro dos remolques dos barcos
e os vestiarios para duchas e servizos.
• A planificación dos lugares de aparcadoiro para os visitantes:
o de maior capacidade nas fincas próximas aos Estaleiros
Amado, cuxa cesión sería xestionada polo concello cos
propietarios.
• A contratación de grupos musicais para o 1º día do Encontro
(San Bieito) por parte da asociación O Peirao.
• O permiso para a utilización da cociña do Colexio Público da
Serra para a elaboración da comida para os tripulantes.
• A colaboración da empresa Estrella de Galicia aportando
mesados e mercadorías que axudarían á autofinanciación cos
ingresos dunha taberna que se montaría durante o Encontro.
• A inminente posta en marcha da páxina web do XI Encontro.
Así mesmo deuse conta de todas as entrevistas previstas coas distintas
Consellerías da Xunta de Galicia e coa Deputación da Coruña para
solicitar axudas. En cada unha participou un representante de Terra
de Outes, o alcalde en representación do Concello, e un directivo da
FGCMV.
Do mesmo xeito, púxose en coñecemento da Comisión Organizadora a
participación no XI Encontro do Grupo de Acción Costeira da comarca,
GAC4, que achegará actividades relacionadas co marisqueo e coa
gastronomía, baseada esta na elaboración dos produtos mariños da
contorna en colaboración coa hostalaría do concello.
Cartel anunciador dos encontros, da autoría do pintor Alfonso Costa
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Pola súa parte, a nosa asociación adiantou parte do programa cultural
que estaba a perfilar: a publicación dun número extraordinario da
revista Terra de Outes e actividades diversas relacionadas coa
literatura, o teatro, a música, a danza e a fotografía.
Da mesma forma, a asociación Xente de San Orente comunicou o
achegamento de obradoiros artesanais de sombreiros sancosmeiros,
encaixe, coiro…, que se sumarían aos de cestería e barro aportados
polo Centro Ocupacional de Valadares e á mostra de artesanía que
había de organizar a Asociación Galega de Artesáns.
Finalmente, o Comité expresou o agradecemento ás administracións
e entidades da bisbarra, concellos e confrarías, que achegarían a súa
axuda co préstamo de elementos dotacionais e infraestruturas.
Dous meses despois, o sábado 4 de maio, reuniuse de novo no
Freixo o Comité Organizador do Encontro (ver foto 2). Nesta nova
xuntanza déronse conta dos apoios económicos das administracións
xa confirmados: da Consellería do Medio Rural e do Mar, Secretaría
Xeral de Cultura, Turgalicia, Centro Galego de Artesanía, Concello
de Outes, e Grupo de Acción Costeira 4. Ademais comunicouse a
vontade de colaboración da Deputación da Coruña, pero por cuestións
administrativas faltaba saber cal sería a súa achega.
As comisións do Comité deron conta dos traballos feitos: a de
navegación o seu plan de atraques e de balizamento, estando a
preparar o material necesario para os fondeos. A de voluntariado o
compromiso de máis de 100 persoas de todas as idades e aptitudes
para levar adiante o enorme traballo que supoñería o Encontro. A de
cultura o borrador inicial do programa de actividades con algunhas
xa confirmadas, pero ficando á espera da achega da Deputación
para formalizar outras. A de loxística en terra adiantou a planificación
dos espazos que se ían ocupar e o plan para a manutención dos
participantes.
Presentouse ao Comité o traballo do pintor Alfonso Costa para a
elaboración do cartel do Encontro (ver foto 3), e que foi valorado moi
positivamente polos asistentes.
O representante da Federación comunicou que as Xornadas Técnicas
íanse adicar á Carpintería de Ribeira e xa tiñan o seu programa
elaborado, e o mesmo se puido dicir das actividades para conmemorar
os 20 anos de Encontros. E tamén que á espera da impresión tamén
estaba elaborado totalmente o número da revista Ardentía que se ía
editar co gallo do Encontro.
Por último, deuse conta que o Grupo de Acción Costeira 4 Seo
de Fisterra e ría Muros-Noia pasaba a integrarse no Comité, e
xa comprometera unha considerable axuda ao Encontro que se
concretaría na edición de material publicitario, e sobre todo en
organizar as actividades de promoción do marisqueo e gastronomía
relacionada co mar da zona.

Xoga á Lotería do Nadal con

Terra de Outes
Adquire a túa participación do número

48.267

Na Serra en Café-Bar Tines, Kiosko Vicente,
Restaurante Areal e Librería Pimpiniño;
e en Noia na Perruquería Emain
e no Kiosko Maruxa.
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Letra de Médico
Emilio González
Ata hai ben pouco, toda a información que os médicos daban ós pacientes
ía escrita a man e con letra pouco intelixible. Os antecedentes disto veñen
das antigas receitas en latín. Relaciona co PODER dos médicos. Coa
DISTANCIA que estes profesionais querían manter coa poboación, cos
pacientes...
Non é raro que aínda hoxe escoitemos que algún di : “o médico son eu”
e que se queixen entre eles da información que os pacientes pillan en
internet.
Antes de existir preparados feitos polos laboratorios farmacéuticos, eran os
boticarios quen elaboraban o produto segundo as indicacións que dispuña
o médico nunha receita. Era o que se chamaba fórmulas maxistrais que
agora son excepcionais.
Como médicos e boticarios sabían latín, as receitas ían nesa lingua
para que o “vulgo” non puidese copiar o que hoxe
chamariamos unha patente rexistrada. Ao ir decaendo
o latín pasaron ó castelán, pero pouco comprensible
e os boticarios deseguida identificaban o que quería
dicir.
Nas cartas e nos escritos doutro tipo os médicos tiñan
moi boa letra...
Agora os medicamentos xa traen un amplo prospecto
que ás veces mellor non ler. Están feitos para un
mundo globalizado e pensando en países nos que non
hai boa asistencia pública. As compañías privadas
temen demandas. Daquela poñen todo tipo de efectos
secundarios.

Amosou a “cartilla” sanitaria (agora dise tarxeta) para indicar seus dereitos.
Non quixo sentar:
- Non terá por aí unhas GOTAS para durmir?
Nin se me pasou polo maxín que se preguntara a si mesma que lle quitaba
o sono. Xa comezara a medicalización das emocións, sentimentos e
pequenos malestares. Daquela a penas quedaban xa medicamentos
en gotas. Todo en cápsulas e pastillas. Receiteille un produto vello pero
potente e díxenlle que comezase só con cinco gotas ás noites despois da
cea. Foise.
Dúas semanas despois apareceu na consulta, sen cita:
- As gotas eran moi fortes, baixábanme a tensión e non podo tomalas.
- E logo quen che mirou a tensión?
Sabía que era analfabeta, iletrada, e non viñera a moda
de ter na casa aparatos para medila. Se acaso podía
vivir cerca dunha enfermeira ou practicante.
- Deillas ós gatos e apamparon. Un deles chegou cheo
de lama, debeu caer por un barranco. Outro, que era
bravo e non deixaba collerse, volveuse manso de todo.
Deume moito que cavilar... Non podía ler os prospectos
nin quería que os veciños soubesen do seu insomnio.
Daquela recorría a estratexias, a mañas, propias da
súa subcultura. Tiña porcos, galiñas, can e unhas
ovellas. Para “probar” os efectos utiliza un animal pouco
valorado que non pasa nada se morre. Pide gotas
porque son máis fáciles de mesturar no leite ou no caldo
que as pastillas.

A Medicina, o Dereito e a Teoloxía son as tres grandes
disciplinas da NORMA. Son as que nos din, cada unha
no seu ámbito de influencia, o que é normal e o que
non o é. Polo menos o que la sociedade entende Físico (médico) e farmacéutico, no
Domitila non sabía que fármaco orixinariamente
como normal e anormal.
Medicinarius (1505) de Hieronymus Brunschwig
era a mesma palabra que veleno. Mais aprendera a
O problema está en que os pacientes, o vulgo, tamén
defenderse. Era iletrada, pero portadora dunha rica
SABEN. Son saberes profanos ou subalternos (no concepto de Gramsci)
cultura que aconsellaba desconfiar dos saberes oficiais, da administración,
que precisamos ter en conta para loitar contra a colonización polos saberes
dos intermediarios (neste caso os médicos)...Tamén aprendera que
expertos.
calquera produto pode ser beneficioso a unhas doses e velenoso a outras.
Esta distancia, esta fenda cultural, era a que me chocaba hai anos cando
Ao mirar o presente vexo a Galicia actual como a máis drogodependiente
moitos pacientes chegaban a consulta e me dicían : “báixese ben, míreme
de toda súa historia. Aceptamos como normal medicalizar o máis pequeno
ben”... Teño escrito abondo sobre isto en foros moi ilustrados, nos que non
malestar. Un lixeiro tremor de mans, unha mínima irritabilidade, dúas horas
sempre era ben recibido.
de insomnio, un pequeno baixón do ánimo, xa é suficiente para que o
Non hai moito, relendo a Xoán Mariño (nunha primeira lectura sempre
entorno familiar, social e profesional nos force a tomar antidepresivos ou
se escapan moitas cousas transcendentes) tropecei cunha cantiga ou
ansiolíticos.
regueifa que recolle en “S. Ourente de Entíns. Estudio dunha parroquia
rural” (1999): “As recetas en latín, son soldados sirva ó Rei/ Decíndolle
A tristeza converteuse en depresión e a timidez en fobia social. Polo tanto
ó boticario/ ¡Rouba ti que eu xa roubei! ”.
hai que tratalas como doenzas.
Podemos interpretar de varios xeitos esta cantiga. Para min amosa a
desconfianza que os usuarios galegos tiñan e teñen con determinados
“poderes”. Mágoa non ter lido anos atrás esta marabilla na que poucos
repararon.
A distancia cos médicos especialistas instalados nas cidades era moito
maior que a que mantiñan co médico de cabeceira ou médicos da Casa
como se dicía antes.
O que me pasou hai uns trinta anos, é un deses feitos que nos chocan e
marcan... Había pouco que abriramos unha Unidade de Saúde Mental nun
concello rural a uns trinta quilómetros de Compostela. Todos os “aldeáns”
quixeron “darse” unha consulta co especialista dos “nervios”.
A Domitila vivía soa. De moza traballara nas minas de wolfram. Baixa,
recia, con pano na cabeza. De poucas falas. Dicían que era moi de seu,
pero boa veciña.

Boa parte das estratexias e destrezas do pasado foron barridas ou
sulbalternizadas polo actual modelo médico hexemónico. Sen embargo,
tiñan unha capacidade terapéutica e de compensación social a anos de
luz das alternativas pretendidamente de progreso. Lonxe de canonizar o
pasado, partimos do suposto de que todos os momentos históricos son
polivalentes e que en habilidades como as de Domitila había elementos
positivos e compensatorios.
Estes saberes populares que foron elaborados de xeito colectivo conteñen
abundante coñecemento relevante para as nosas vidas. Por veces máis
relevante que os saberes dos expertos.
Occidente basea seu saber sobre o mundo nunha violenta epistemoloxía que
xerarquiza o saber. Pero, a produción de saber ten compoñentes locais que
son focos de saber. E, sobre todo, temos dereito a que se nos recoñeza que
todos somos portadores de saberes por mor das nosas experiencias vitais.
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Periga o 4º pilar do Estado de Benestar?
Dr. Xosé Mª Dios Diz

O “Estado do Benestar” son todas aquelas actuacións
realizadas polo estado español (a nivel local, autonómico
e central) que teñen por obxectivo mellorar a calidade de
vida da cidadanía. Son catro: as Pensións, a Sanidade, a
Educación e a Dependencia. Desta última é da que imos
falar. Entendemos por Dependencia o pilar que se desenvolve
dende a “Ley de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a la Dependencia” (leí de dependencia). As
“Prestaciones económicas que estipulan”, están recoñecidas
na Ley 39/2006, de 14 de decembro. Esta Lei, foi elaborada
no goberno de Zapatero, por Vicenç Navarro, catedrático de
Ciencias Políticas e Sociais na Universidade Pompeu Fabra
e profesor na Universidade Johns Hopkins de Baltimore. A
Dependencia, segundo a definición do Consello de Europa,
é o estado en que se encontran as persoas que, por razóns
ligadas á falta ou perda de autonomía
física, psíquica ou intelectual, teñen
necesidade de asistencia e/ou axudas
importantes, co fin de realizar os actos
correntes da vida diaria.

de Rajoy aos poucos meses de asumir o poder, os dependentes
con rendas superiores ó Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM: 532 euros o mes) asumen parte do
custo da prestación que reciben. Tamén contabiliza a primeira
vivenda, por exemplo. Na práctica, moitas familias non poden
pedir unha praza nun centro de día, por non ter recursos
para pagala. As listas de espera, son interminables. Sobre as
persoas dependentes, recae tamén o aumento e ampliación
do copago sanitario: son persoas maiores, enfermas crónicas
moitas delas e con discapacidade, que antes dos recortes
estaban tamén exentos de pagar os medicamentos.
Temos 400.000 dependentes en Lista de Agarda no
estado español: farían falta 16 anos para atendelos a
todos, a causa dos recortes de Rajoy. En Galicia, a Lista
de Agarda dispárase ata os 27.249 dependentes, un 120%
máis. Existe o chamado “limbo da
dependencia”, que son as persoas que
están á espera de recibir as axudas.
O Real Decreto do 13 de xullo do 2012
elimina a “retroactividade”, así, moitas
persoas, tras anos de espera, morreron
sen recibir a axuda e a administración
non se fai cargo desas prestacións que lle
correspondían á familia do falecido.

A Lei de Dependencia, debería
consolidarse como o cuarto pilar do
Estado de Benestar, pero a combinación
da crise económica, as exisencias
sobre o Déficit do Estado e os recortes
Pero como en todo no que intervén o
implantados polo PP, evitaron que esta Lei
Partido Popular, primeiro deteriora o
saíse adiante, co conseguinte impacto nos
Sistema Público para logo facilitar a
máis desfavorecidos do Sistema Sanitario
SERVICIOS SOCIAIS, PARA TODAS E PARA TODOS.
asistencia privada... e as posibilidades
Público. A Lei, fala de pagar a partes iguais,
NON AOS RECORTES. NON CALES!
de negocio; mentres se produce o
pero a realidade, como di a “Asociación
desmantelamento da Lei de Dependencia, as aseguradoras
de Directores y Gerentes en Servicios Sociales”, é que as
e fondos de capital-risco, fan o seu agosto: o Grupo Pai
Comunidades Autónomas están asumindo ao redor do 60%
Partners (unha das principais firmas de “private equity”, é dicir
do coste das prestacións, mentres que as persoas atendidas
de “capital privado” de Europa, que contaba con 6.254 prazas
e o estado español, pagan ao redor do 20% cada un. Na
residenciais en 45 centros en 11 CCAA), comprou o Grupo
comarca de Santiago de Compostela, temos 8.300 persoas
Galego Geriatros, e agora compra o Grupo SARQUAVITAE,
dependentes, segundo o Instituto Galego de Estatística
que era a compañía máis grande de residencias de anciáns e
(compóñena 50 concellos).
centros de día no estado español, moi implantada en Galicia.
É certo que a crise foi a xustificación para facer os recortes:
Pero existe algo importante: a presión cidadá. A rúa, as
dos 1.498 millóns de euros que se recollían nos Presupuestos
mobilizacións das persoas con dependencia e dos seus
Generales del Estado en 2011, pasouse, en 2015, a 1.177,
familiares, gañan protagonismo, día a día. Grazas ás
un 27% menos. Posteriormente, o PP fixo cambios na propia
Plataformas da Dependencia, á súa repercusión mediática e
Lei, que rematou coa esencia do dereito á axuda dos máis
a acción dos seus avogados nos xulgados, miles de familias
necesitados.
reciben as axudas e non perden os seus dereitos.
O gasto por habitante en Galicia no ano 2015 (datos oficiais
Na Dependencia, así como no Sistema Sanitario Público,
do Consello de Contas) foi de 1.087,27 euros. O segundo
as prestacións seguen ofrecéndose á cidadanía, grazas ao
máis baixo, por debaixo de Andalucía (o que demostra que
esforzo dos profesionais, que, con menor salario, menores
non depende da cor política PPPSOE). A media do estado
orzamentos e con incrementos de xornadas de traballo,
é 1.232 euros... 145 euros máis elevado. Por que? En
conseguen manter o sistema (se non de Benestar como sería
Galicia, ademais, non se ten en conta nin a dispersión nin o
avellentamento.
desexable, si coas mellores prestacións que se poden dar nas
circunstancias actuais).
A Lei xa prevía o copago por parte das persoas que se
beneficiaban das axudas, pero en moita menor medida que
actualmente. Co real decreto 20/2012, que aprobou o goberno

Outes, 29 de agosto do 2016
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ENTREVISTA

RESEÑA FAMILIAR
Nada na véspera do Nadal do 1935, foi a primeira de catro irmáns,
xunto con Xosé, Domingo (máis coñecido por Bembarek) e Paco,
que finou mozo á idade de 34 anos. Os catro fillos de Dominga
Sendón Rodriguez de Outes -irmá do outro poeta ilustre emigrado
na Arxentina- e mais de Xesús Caamaño García, do lugar de
Gosende, en Valadares. Conta que seu pai marchara para Cuba
cos 18 anos cumpridos, en parte polas penurias daqueles tempos
á hora de desprazarse polo concello. Voltaría uns catorce anos
despois, e foi co retorno cando lle aluga a taberna do Carreirán
de Outes e coa mesma coñece a súa nai, que andaba por alí.
A pouco de todo isto decidiron vir para a Serra -alugando unha
casa para negocio os do “Rato”- e casando un 25 de marzo dese
mesmo ano 1934. Aí empezou a andaina da casa do Coxo.
Recorda os camiños angostos ata chegar a Valadares os día
de festa -obrigados a ir, pois podía parecerlles mal!, recalca-,
e aquela dor nas pernas, que tiña que deitarse un pouco para
recuperar folgos. Ás veces collían a ruta por San Paio cerca da
central eléctrica de Claudino Outón, que era algo máis levadeira,
e pouco máis. Toda unha odisea!!
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Entrevista a Amanda Caamaño
Amanda Caamaño Sendón naceu na Serra de Outes, na
casa onde tiveran a antiga taberna – o lado da Capela de
Santiaguiño de Balsa- lugar que na actualidade ocupa o
edificio do Banco de Bilbao, e onde tamén naceron os
tres fillos do matrimonio con Tomas Romay Campos;
Francisco Xosé, Amando Akerman e María Fátima.
Naquel primeiro local, alugado xa polos seus país
(Dominga e Xesús) estiveron ata 1971, pois coa mesma
seu pai fixera casa onde está situado hoxe en día, na rúa
da Capela, para así dar continuidade ao negocio, neste
caso xa levando toda a actividade da cociña por ela,
xunto con súa nai (finada con 95 anos) e mailo seu home
Tomás. Anos despois, xa no novo emprazamento -cando
viñera o Hortensia en outubro do 84- e como a seu pai
non lle gustaba o nome -pois o seu
apelido era Caamaño, recuncaba
enérxico- o local pasou a chamarse
Casa Amanda, e ata hoxe...

Do acto das Letras Galegas do 17 de Maio de 1966 en honra do
Poeta Añón, ademais da anécdota (que despois refereriremos)
con Otero Pedrayo, lembra a multitude de xentío que aglutinou
ao redor do monumento inaugurado para a ocasión, coas
personalidades locais da “época”, o alcalde D. Baldomero Puerta,
que fora un dos que promovera a construción do monumento, así
como o escultor D. Andrés Barbazán, Claudino Outón, Joaquín
Molinos, Pepe Campos, Pepe Agrelo, etc. Toda a xente de Outes
volcada no acto institucional e académico, pois non todos os días
un podía ter ao seu carón a personalidades da Real Academia
Galega coma Risco e Pedrayo.

Tomás daquela levaba a barbería,
que empezara nun localiño que
tiña seu pai alugado fronte ao bar
Micaelo -na rúa da Vila- e alí foi
onde empezou a súa andaina de
barbeiro. Co tempo combinaríao
con ir ao marisco e botar unha man
no bar, pois Amanda encargábase
de todo o referente á cociña.

Aquel día venderan vinte caixas de quintos de cervexa, aínda
que seu pai non quería quintos, quería cervexas, mais ao final
foron os quintos!! Saíran tamén unha pota de 10 kgs. de callos,
arroz, pescado… “Estaba a Serra, así!!”, xesticula xuntando os
dedos das mans. Xente de Muros, Noia, da montaña, de todos
lados... era un enxamio de xente...

Recorda con entusiasmo os dous
días de feira ao mes, xunto cos
días de cobro, aquelo si que era
traballar, pois saían da cociña
pratos e pratos. Con eses dous
días arranxábase o mes, pois pola
semana non era coma hoxe en día. Escaseaban os coches,
era outra maneira, outros tempos!! Daquela moitas casas
da Serra daban tamén comidas, a de Angustias, a de
Mercedes, a do Parque, a da Rata, na Tahona, as de Juan,
Pepita de Monterroso, as de Victoria, as de Henrique, a
de Benedicta, Feliciano, a do Jaito... Había xente para
todos!! Tamén había moito “apunta aí”... Os de lei
volvían saldar a débeda, mais outros...

Recorda que a figura da súa nai marcouna moito, pois era ela a
que realmente levantara o negocio, era moi decidida e tiña ese
“empuxe” que facía falta para levar un negocio adiante. Era moi
decidida!!

Vénlle á memoria unha anécdota cuns clientes que
chegan ao bar e piden “Jibia”, e cando van para comer
un dos clientes chama a cociñeira insistíndolle que o que
tiñan no prato non era “Jibia”, ao que ela lle responde
que si, que era Jibia ou Sepia. Coa mesma, como non
estaban moi convencidos, foi á cociña, onde tiña un
diccionario, e tras buscar a palabra Sepia... acabou
convencéndoos e non pasou a máis. Anos máis tarde, un
cliente pregúntalle se se acorda del, ao que lle responde
que dado que pasan moitos clientes, e moitas caras, que
non!, ao que responde o cliente: “e non se acorda do do
libro, Jibia!!!”.
Tamén me fala dunha grata anécdota cando despachou na
casa vella a Otero Pedrayo, xunto con Risco, despois de

Nº 36 · outubro - nadal 2016

ENTREVISTA

poñerlle a placa no monumento de Añón, chamándolle
moito a atención cando lle pide en galego unhas cuncas
de viño. Unha eminencia, todo traxeado e falando en
galego... no ano 1966, como para non sorprenderse!!
Comenta que leva o nome de Amanda por súa madriña
-pois quixo que se chamase igual ca ela- mais de pequena
non lle agradaba moito pero co paso dos anos acabou
gustándolle, pois hai poucas! Tivo como padriños a
Dona Amanda e Don Henrique Gonzalez Añón, médico,
deputado provincial, alcalde “republicano” de Outes en
marzo do 36, que probou o cárcere -era parente do Poeta-,
que viviu no Pazo en Boel. Súa madriña viñera de fóra,
pois tiña unha irmán que estaba aquí de mestra. Casaran
na Escravitude, e tiveran tres fillos,
Henrique, Carmiña e Mariluz. Don
Henrique finou a pouco de saír da
cadea, cando ela tiña 9 anos.
Hoxe en día xestiona o
establecemento a súa filla Fátima
-“Caty”- e onde tamén lle bota
unha man na cociña a súa filla
Tatiana, dando así continuidade
xeneracional
ao
negocio
emprendido por seus bisavós.
O restarurante Casa Amanda é
coñecido pola especialidade en
cogomelos e carne á pedra, entre
outros pratos de tempada, ademais
da comida tradicional, e dende hai
uns anos tamén ofrece servizo de
aloxamento.
Lembra que o de poñerlle o nome de Akerman ao seu fillo
Amando -que rexenta o restaurante de Casa Roque, en
San Ourente- fora cousa de Tomás, pois tivera un capitán
no servizo militar que fora moi atento con el e isto dera
nunha boa amizade, motivo polo que se empeñou en que
tamén levara ese nome en consideración á súa persoa.
Segue dicindo que sempre foi unha lectora entusiasta,
que ata lía na cociña nalgún rato de tranquilidade, pois
mans ao libro!

TERRA DE OUTES 11

Tempos de lecer
Ao longo da conversa, relata con nitidez memorística as
vivencias nas viaxes que fixo, Lisboa, Arxentina e Italia.
Tamén reseña que non perde unha viaxe do Imserso, pois
o prezo asumible faino moi atractivo para así coller un días
de auténtico lecer, desconectando da rutina diaria. Con este
sistema xa percorreu toda a costa de Andalucía a Cataluña…
Granada, Sevilla, Córdoba, Málaga, Huelva. Ten predilección
pola costa catalá, polo verde, mais hai que procurar ir fóra do
inverno.
Mais a vehemencia acompasada que expresa falando da
estancia en Bos Aires, que a deixou marabillada -e dicían que
estaban arruinados!!-, comentáballe á súa prima Ana María
Sendón Linde -filla do poeta-. Unhas beirarrúas descoidadas
como na Serra, e uns autobuses cativeiros non reflicten
totalmente o que hai nesa grande urbe cosmopolita da
Arxentina.
Non paraba de enxalzala pola beleza en si da cidade, coas
zonas de ocio e cultura en cada currucho, sexa teatro, ópera,
museos ou unha de vedetes, exposicións, todo foi marabilloso
-recalca-. Unha noite foi cear con Pepe de Pedrás e mais
un irmán de Luciano -seu cuñado-. Levárona á casa dun
fillo de Pepe que ten un restaurante que de principio mesmo
lle pareceu que estaba no Freixo, polos barcos e iates alí
atracados. Nesa estancia un día chamou ao restaurante
Crespo, o alcalde, dicíndolles que a atendesen ben que era
súa amiga.
Tamén ten un grato recordo, mais fresco na memoria por ser
o máis recente, o periplo por Italia, poñendo os pés en Roma,
Vaticano, Pisa, Venecia... É un mundo á parte pola beleza que
desprende, a Escala de Milán -por fóra unha casa normal-, o
Coliseum, a Capela Sixtina, todo aquel traballo que emboba a
quen observa todo aquilo. Unha viaxe moi gratificante.
No paso por Bos Aires acudiría a un acto no Centro Residentes
Outes para saudar dunha atacada a tantos coñecidos que
pasaron polo seu bar, alí estaban os de Rey, de Pedrás, dos
Vázquez, dos Gosende... a maioría de moito trato con seu tío,
finado o 14 de xullo do 1970.
Segue dedicándolle tempo aos libros, e nestes intres anda
inmersa nun taller de lectura, uns paseíños diarios ata a
Insuela, e sen esquecer a partida de cartas -case a diariocoas súas amigas, Lola, Carmen e Marisol.

Confesa que esa afección vénlle de cativa, cando D.
Antonino, un avogado desterrado polo réxime para San
Orente(viviu na casa de Estanco ao lado da igrexa), cando
viña ao Xulgado por traballo sempre paraba a tomar unha
chiquita e falaba dos grandes escritores, que se Dumas,
Galdós, que se o Conde de Montecristo… e coa mesma
ía apuntando os títulos que despois lía. Os de Francisco
Añón tenos todos lidos, así coma os de seu tío Domingo
Sendón.
Agora xa xubilada, goza das pequenas viaxes, das
partidas de cartas coas amigas e dos tres netos, Antón,
Tatiana e Tomás, o máis mozo.

Amanda xunto a filla de D. Sendón
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Nacionalismo galego e crise
Vicente Abelleira
Emprégase a verba nacionalismo pra desiñal-o corpo de
doutrinas que informan todo movimento de reivindicación da
persoalidade dos grupos naturaes por frente da sorbencia dos
Estados históricos. N-este mesmo senso empregámola nós.
Nacionalismo galego, quer decir pol-o tranto, a doutrina que
informa o movimento de reivindicación da persoalidade de
Galicia frente da sorbencia do centralismo hespañol.
Vicente Risco: TEORIA DO NACIONALISMO GALEGO, 1920

Cando estamos a metade do ano 2016, cómpre falar se hai ou non hai crise
do Nacionalismo Galego, de que teñamos tantas divisións nas organizacións.
De que haxa excisións nas organizacións políticas, non é nada novo. Xa
o noso Castelao (foto 1), ben reflectía
a situación: “E no correio de hoxe recibo un manifesto político, arranxado
con enxeñosos artificios de lingoaxe
para disculpar unha posición ilexítima
dentro do noso campo. Trátase, nada
menos, que de crear unha “dereita
galeguista”, lazando a irmandade dos
“bos e xenerosos” 1, cando máis rexa
debe ser a súa compenetración”; pero
o noso Castelao, coa súa carraxe, dirixiuse a eles, deste xeito: “Pois ben;
quero que seipan os firmantes do manifesto, e todos cantos acodan â súa
chamada, que eu -galeguista natoFoto 1. Castelao
opoñereime a calquera entendimento
político con eles, porque non creo na forteza dos seus sentimentos patrióticos,
nin estou disposto a deixarme convencer con adoas de vidro” 2.
Un destes documentos, levaba a sinatura de Filgueira Valverde.
As primeiras excisións do Nacionalismo galego, xa as temos en 2012, na
Asemblea de Amio, que se produce
deste xeito:
Nacemento de Anova:
Pouco despois da escisión de varios
sectores do Bloque Nacionalista Galego tras a súa XIII Asemblea Nacional, entre os que destacaron Máis Galiza e Encontro Irmandiño, comezaron varios procesos de confluencia que,
por unha banda, materializáronse na creación do “Novo Proxecto Común”.
Con todo, sectores de Máis Galiza descolgáronse deste proceso, buscando
crear un proxecto máis conservador e cuestionando o proxecto impulsado
polo Encontro Irmandiño no chamado Novo Proxecto Común 3 . No devandito
proxecto participaron militantes de Fronte Popular Galega, Fronte Obreira
Galega, Movemento pola Base e Causa Galiza, entre outras organizacións;
con todo Causa Galiza finalmente desmarcouse do proceso.
Finalmente, o 14 de xullo de 2012 celebrouse en Santiago de Compostela a
Asemblea Nacional do Novo Proxecto Común, adoptando o nome de ANOVA-Irmandade Nacionalista, cunha coordinadora nacional de 75 membros
entre os que se atopaban Xosé Manuel Beiras (foto 2) e Martiño Noriega, alcalde de Teo 4. Como elementos do seu programa, anunciouse que a formación
incorporaría o ecoloxismo, o republicanismo e o independentismo.
Así mesmo o membro da coordinadora, líder da Fronte Popular Galega e concelleiro de Alternativa Canguesa de Esquerdas, Mariano Abalo, anunciou
que traballaría para incorporar a Esquerda Unida ao proxecto.

Malia a anunciarse no
seu momento a integración de Unidade
da Esquerda Galega
en Compromiso por
Galicia 5, posteriormente anunciouse que o
seu líder Óscar Lomba
foi elixido membro da
Coordinadora Nacional de ANOVA e viuse
forzado a abandonar Foto 2. Xosé M. Beiras
o Consello Político Nacional de Compromiso por Galicia. Actualmente a militancia de Unidade da
Esquerda Galega atópase repartida entre Compromiso por Galicia e ANOVA-Irmandade Nacionalista, aínda que todos manifestaron o seu desexo de
contribuír á unidade da esquerda e o nacionalismo galego.
A pesar de non sumarse ao proceso que orixinou Compromiso por Galicia,
ambas as partes mostráronse dispostas a seguir dialogando.
Anova-Irmandade Nacionalista rexistrouse como partido político o 11 de febreiro do ano 2013, baixo as siglas
AINA.
Nese ano, o sector de Unidade
da Esquerda Galega integrado
en Anova dende a súa creación
formou xunto cos militantes de
Nova Esquerda Socialista un colectivo organizado dentro de Anova, baixo o
nome Nova Esquerda Galega.
En setembro de 2014, os integrantes da Fronte Obreira Galega deciden abandonar Anova de xeito progresivo 6. Ao mes seguinte, tras a segunda Asemblea
Nacional de Anova, a corrente Cerna decidiu tamén deixar a formación tras
consultalo nun referendo interno 7 .
Tras o anuncio do adianto das eleccións autonómicas, ANOVA manifestou a
súa vontade de conformar unha ampla coalición de esquerdas, que englobaría o Bloque Nacionalista Galego, Compromiso por Galicia e Esquerda Unida;
EQUO Galicia tamén mostrou a súa predisposición a unirse á fronte. Pola
súa banda Compromiso por Galicia tamén lle ofreceu só a ANOVA concorrer
xuntos en coalición.
O 4 de setembro o Consello Político de Esquerda Unida aceptou presentarse
con ANOVA ás eleccións 8 ; igualmente unirase á coalición EQUO. Será esta
unha alianza electoral de esquerda anticapitalista, denominada Alternativa
Galega de Esquerda 9.
Malia a anunciarse a incorporación de Compromiso por Galicia (CxG) á coalición, esta finalmente presentarase en solitario 10.
Alternativa Galega de Esquerda obtivo o 13,99% dos votos nas eleccións de
2012 e 9 deputados, dos cales 4 corresponden a Anova.
En outubro dese mesmo ano, o parlamentario de Anova e cabeza de lista de
AGE por Ourense, David Fernández Calviño, deixou o seu escano no Parlamento para marchar a investigar a Dinamarca. O seu posto ocupouno a número dous da lista, que era membro de Esquerda Unida, deixando en 3 os
representantes de Anova no Parlamento.
En novembro de 2014, outra parlamentaria de Anova, Consuelo Martínez García deixa a formación xunto co resto de membros da corrente Cerna, pasando
ao grupo mixto do Parlamento, e deixando a Anova con só 2 parlamentarios.
Compromiso por Galicia é unha formación política galega nacionalista, socialdemócrata e progresista constituída en maio de 2012 por Máis Galiza, o
Espazo Ecosocialista e Acción Galega (Rafael Cuíña, Teresa Táboas, Xosé
Manuel Pérez Bouza), así como outras tamén pequenas formacións, Terra
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Galega, PNG-PG, PG, PGD e CG. Máis Galiza, algúns integrantes de Acción
Galega, o PNG-PG, proveñen do BNG 11 . Porén, unha das formacións fundadoras, o Espazo Ecosocialista, decidiu posteriormente a súa saída da organización.
Formouse tras diferenzas co novo proxecto común liderado polo Encontro Irmandiño, liderado por Xosé Manuel Beiras, que leva outra folla de ruta.
O 21 de xuño de 2012, anunciouse a incorporación do colectivo Unidade da
Esquerda Galega, grupo escindido do PSdeG-PSOE. Porén, apenas un mes
máis tarde, o seu responsable, Óscar Lomba, abandonaría CxG para integrarse en Anova-Irmandade Nacionalista, a formación de Beiras.
Nas Eleccións ao Parlamento de Galicia 2012 participou en solitario, despois
de fracasaren as negociacións para concorrer con Anova-Irmandade Nacionalista e Esquerda Unida en coalición.
Formacións creadoras
•

Máis Galiza, antiga corrente interna do BNG creada
no 2009 sobre elementos
socialdemócratas ou de
corte socialista democrático, constituída en partido
político no 2012 (foto 6).
Ese mesmo ano abandonou o BNG trala súa XIII
Asemblea Nacional, debido
a diferenzas ideolóxicas e
organizativas coa candidatura promovida pola Unión
do Povo Galego (UPG),
gañadora da citada Asemblea. O seu líder era Carlos
Aymerich e, trala decisión da
organización de escindirse
do BNG, este decidiu ficar
nel, sendo actualmente Xoán
Bascuas o seu secretario xeral (foto 3).

•

Acción Galega, organización
política de centro progresista transversal liderada polo
empresario Rafael Cuíña
(foto 4), anterior membro do
Partido Popular de Galicia.
Outros membros destacados
de dita organización son a
ex-conselleira do Bipartito
galego Teresa Táboas ou o
ex-senador do BNG Xosé
Manuel Pérez Bouza.

•

Espazo Ecosocialista Galego, tamén coñecidos como Foto 3. Xoán Bascuas
EcoGaleguistas, está lideraFoto 4. Rafael Cuíña
do por Xoán Hermida e ten
un perfil máis ecosocialista.
Porén, en setembro de 2012
abandonou CxG para integrarse en Alternativa Galega
de Esquerda.

Outras formacións que tamén pódense considerar integradas no proxecto
son o Partido Nacionalista Galego-Partido Galeguista (PNG-PG),
Esquerda Nacionalista, Espazo
Socialista Galego, Unidade da Esquerda Galega, Partido Galeguista
Demócrata (PGD).
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En 2016, no BNG, prodúcese a marcha de Carlos Aymerich, que xa no 2013
renunciara ao escano de deputado no Parlamento Galego.
Así mesmo tamén 2016, en Compromiso por Galicia, segundo publicaba o
xornal Faro de Vigo, o 19-04-2016, tamén ten varias excisións, tal como reflicte
esta nova:
“Un grupo de arredor de un centenar de militantes de Compromiso por Galicia anunciou a súa baixa da formación que lidera Xoán Bascuas para apoiar
o manifiesto ‘Coa Marea. Por Galicia’, despois de que a militancia apoiara
que esta formación política concurra en solitario ás eleccións autonómicas” 12 .
Compromiso por Galicia, que naceu da escisión das bases de Máis Galiza
(que saíran do BNG no ano 2012) experimentou, deste xeito, a súa primeira
gran rotura interna desde a súa constitución como partido político, no que os
seus grandes logros foron no ámbito local, con destacadas alcaldías como a
de Lalín ou a de Vilar de Santos, onde Xan Jardón xa tiña maioría absoluta
cando gobernaba co BNG.
A formación liderada por Xoán Bascuas renunciou a presentarse ás eleccións
xerais en decembro de 2015 ao non haber una única candidatura de confluencia e deu vía libre para apoiar a calquera das dúas opcións coas que podían
concordar Nós-Candidatura Galega (a impulsada polo BNG) e En Marea.
Todas estas excisións produciron que no Parlamento do Estado Español deixase de haber representación galega, despois da presencia durante 20 anos por
parte do Bloque Nacionalista Galego (o caso de En Marea non se pode considerar como representación galega, dado que conflúen en organizacións como
Podemos ou Izquierda Unida, de ámbito estatal).
Hoxe en día, e máis que nunca, é necesario que na Galiza haxa unha organización nacionalista galega forte, que, como diría a deputada do Parlamento
Galego Carme Adán, sexa “unha verdadeira concentración parcelaria”
Na actualidade, e baixo a dirección da deputada do Parlamento Galego Ana
Pontón (foto 5), o Bloque Nacionalista Galego atópase en estado de refundación en contacto con varias entidades e movementos sociais galegos.
Porque como diría o noso Castelao: “¿Quén pode, pois salvar a Galiza? Galiza
mesma. ¿Cómo? C-un gran partido político nidiamente galego. ¿E para qué?
Para que a nosa Terra conquira o dereito a lexislar para si mesma. ¿E cándo
contaremos con ese gran partido? Cando os nosos labregos abran os ollos e
deixen de votar a quén non comprende a nosa diferenciación” 13 .13
1 Castelao: Sempre en Galiza. Akal Editores, cuarta edición, 1994. Páxina 25.
2 Ibid.
3 Beiras cre que o referente de ‘Novo Proxecto Común’ debe “ser colectivo”, O
Correo Galego, 14 de xullo de 2012.
4 Militantes escindidos do BNG crean ANOVA-Irmandade Nacionalista, Faro de
Vigo, 15 de xullo de 2012.
5 O colectivo que integran exmilitantes do PSdeG entra en Compromiso, Europa
Press, 24 de xuño de 2012.
6 Anova pierde a FOGA, uno de los tres partidos que la forman, www.lavozdegalicia.es, 13/09/2014
7 Resultados do referendo de Cerna, www.cerna.org, 27/10/2014.
8 Esquerda Unida acepta presentarse en coalición con Beiras ás eleccións galegas, La Voz de Galicia, 4 de setembro de 2012.
9 Anova e EU presentaranse como ‘Alternativa Galega de Esquerda’, Europa
Press, 11 de setembro de 2012.
10 Compromiso por Galicia descólgase do pacto de esquerdas, El País, 8 de
setembro de 2012.
11 Nace ‘Compromiso por Galicia’, una nueva fuerza nacionalista con “vocación
de gobierno” y que pide listas abiertas, Europa Press, 23 de maio de 2012.
12 Europa Press, 19.04.2016. En castelán no orixinal.
13 Castelao: Op. Cit. Páxina 14.
Foto 5. Ana Pontón
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O mundo era de pedra e madeira
Henrique Figueiredo
O mundo era de pedra e madeira, ferro e tea. Terra, auga, lume e
aire do pobo. Mulleres de pedra baixaban coa tina de roupa á cabeza
camiño do regueiro. Había un lavadoiro ben preparado e cómodo pé
da estrada que viña da capital, pero algunhas por quedarlles lonxe e
as máis por buscar o fresco, no verán preferían aquela alternativa, nun
recanto da canle protexido a nacente e poñente por senllos muros dun
casarío e unha viña.
O regato baixaba ledo nas pendentes, melancólico nas chairas,
desmedrado porque era o estío. As mulleres ían buscar a sombra dos
amieiros onde usaban de lavadoiro unha poza pouco profunda que
elas mesmas prepararan e na que cada unha arranxara a súa pedra
cunha cara máis ou menos
lisa para poder refregar a
roupa. De xeonllos na herba
ou nunha peza de roupa
que quedaba para o final,
mergullaban, degrumaban,
batían e refregaban varias
veces antes de enxaboar
con xabón Lagarto ou, as
máis das veces, cun caseiro
elaborado a base de sosa
e graxa animal, o que lle
daba un aspecto comestible.
Despois repetían a operación
de bater e refregar antes de
escorrer e devolver a roupa
xa lavada á tina. Laretaban de todo o humano, criticaban ós veciños e
rían moito. Pobre da que ese día non estivese no corro.
Despois, rematado o traballo case simultaneamente con independencia
da cantidade que levase cada unha, recollida a roupa nas tinas de
latón e, axudándose unhas ás outras a erguer, cargábanas sobre a
cabeza en equilibrio, amortecida a presión por unha rodilla de pano.
Marchaba entón cada unha tendela na casa, na horta ou onde mellor
lle parecese. Quedaba aquel curruncho tranquilo do mundo só para
os seus outros habitantes. Inda ben non se silenciaran na distancia os
pasos das lavandeiras, tomaban a charca os zapateiros, tan leve fóra
a agresión, e pelexaban por un anaco do territorio. As rás, pequeniñas
como saltóns, eran máis tímidas e dúas ou tres aparecían pasado un
tempo. Cabaliños do demo azul metálico despegaban entón dos seus
pousadoiros para disputarlle ás rás os bocados voadores.
Chegaba a hora da sesta e unha figura pequena e delgada aparecía
polo sendeiro. Seguramente xa traía na man unha vara acabada de

cortar cun coitelo collido emprestado do comedor. As mellores eran
as de vimbio, coas que rozaba limpamente a herba que nacía pé dos
muros.
Nun mundo sosegado, do que era amo e señor, navegaba barcos
de papel cando o había, e se non de cortiza de piñeiro ou simples
follas secas dos propios amieiros. Pousaba os navíos corrente arriba e
íaos esperar na poza, disputáballa con eles ós zapateiros en guerras
cruentas só na imaxinación do pequeno. Arrincaba a semente da
avea e bombardeaba con ela amplas zonas da charca, provocando o
pánico dos seus habitantes. Cazaba os cabaliños chegando silandeiro
desde atrás e apreixándolles as ás con dous dedos, para ceibalos
inmediatamente
despois
de miralos un intre ás mil
facetas, polo puro pracer de
demostrarlles quen mandaba
naquel tramo do río.
Cada vez máis, a medida
que pasaba o tempo,
conformábase con sentarse
nunha pedra, nun tronco
inclinado ou nunha póla
baixa, e disfrutar daquela paz
inabarcable que, por algunha
razón, non era quen de levar
consigo.
Pasaron os anos. O neno fíxose mozo e un día, antes de marchar
lonxe, escribiu na cortiza dun dos amieiros aquela frase atribuída ó
xefe Seattle, que resultaría tristemente profética:
“Cando se corte a última árbore, cando se envelene o último río, cando
se mate o último animal, o home decatarase de que o diñeiro non se
come”.
Pasaron os anos. O mozo fíxose home e soubo que o novo propietario
da viña cortara os amieiros porque lle facían sombra ás cepas. O novo
propietario da viña logo morreu de vello. Pouco lle aproveitou a cobiza
e ruindade.
Pasaron os anos. O home volveu ó seu curruncho tranquilo. As pedras
de lavar estaban movidas. Non había amieiros. Non había zapateiros,
nin rás, nin cabaliños do demo. Aquel curruncho de paz inabarcable xa
non estaba máis que na súa memoria.
E o neno chorou.

A Óptica da túa confianza!

Malecón de Cadarso, 3 (Xunto á ponte de San Lázaro) - Tlf. 981 82 42 60
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O noso
Deolinda Gómez
Chéganme novas de que se está a celebrar en Noia a festa que chaman
“O San Cosmeiro”. Trato de informarme máis e observo con certa
nostalxia que o “san cosmeiro” ten as súas orixes na parroquia de San
Ourente de Entíns deste concello de Outes, onde as mulleres tecían
coas súas mans as pallas de centeo e trigo que recollían e poñían a
secar dando forma ós sombreiros que protexían do sol e da chuvia ás
nosas labregas.
Recordo á miña avoa María Tuñas, como me ensinou, coas súas
mans engurradas pola vida, a tecer as pallas e a coselas unhas coas
outras ata darlle forma de sombreiro; e temos que estar orgullosos e
defendelo como algo noso, sen deixar que outros
se apropien da súa orixe. Está ben que o dean
a coñecer e temos que agradecérllelo, pero
sempre sabendo que os “san cosmeiros” nacen
no concello de Outes.
Alégrame saber que hai mulleres do noso concello
que co paso do tempo non se esqueceron de
algo tan noso e seguen a facer sombreiros que
xa teñen na actualidade usos diferentes dos que
tiñan nas súas orixes.
En ocasións, xente que vén de visita a Outes,
pregúntame polo sombreiro coa intención de
mercalo e levalo para as súas vilas e incluso
darlle uso na praia. Quedan abraiados coa súa
forma, o lazo negro que bordea a copa e a tea
que remata en dúas puntas, supoño que para protexer o pescozo das
inclemencias climatolóxicas.
Hai tempo, eu que sempre defendín o noso, estando en A Coruña
para ver o ballet galego Rei de Viana, apareceron co noso sobreiro as
bailarinas, e podo dicirvos que me emocionei tanto que non puiden calar
e exclamei: o noso sombreiro!! Cando mirei o tarxetón que anunciaba as
diferentes actuacións, decateime con pena que anunciaban o “sombreiro
San Cosmeiro” (Noia). Cando terminaron as actuacións e sen poder
resistir, acerqueime ó señor director do ballet e coa mesma expliqueille
que o sombreiro era de Outes e non de Noia. El descoñecía ese dato e
quedou agradecido coa aclaración.
Gústame ver e doulle os parabéns a unha tenda como Pimpiniño, que ten
exposto e á venda diferentes modelos de sancosmeiros. Tamén é unha
ledicia que o clube de fútbol de Outes elixira un sancosmeiro de cerámica
como distintivo de Outes e que no Campo de Fútbol Juan Gómez
Barreiro, na clausura deste trofeo xuvenil de verán, nolo entregaran e
estamos moi agradecidos.

Andrea e a súa castaña

Pobo de Outes, de mulleres labregas e mariscadoras. Xente feita do traballo
da terra e do mar, sinto por vós un respecto, sinto por vós un querer, que fai
que escriba estas letras.
Non estaría nada mal, e dende aquí o expreso, espertar os sentimentos do
noso pobo querido, presumir do que temos, sería como unha homenxe ás
mulleres que fixeron da palla unha arte, da arte un bonito recordo. É algo do
que podemos presumir e non deixar que nolo leven.
Dende estas letras e xa que falamos “Do Noso”, quero felicitar a Eladio Lores
Gómez, natural de Outes e pintor que se está a dar a coñecer con éxito. A
exposición que estivo a disposición dos veciño e veciñas, foi unha mostra da
súa sensibilidade, de arte nas obras nas que pintou
Outes e a súa comarca, con trazos finos de gran
sentimento.
Non debemos deixar no esquecemento o noso
pobo, temos que transmitir as nosas tradicións e
ollar anos atrás para ter presente ó noso poeta
Francisco Añón, primeiro lírico galego. Gocemos do
que temos, que ben podemos presumir.
Sombreiriño Sancosmeiro, se eu soubese quen che
fixo por primeira vez, daríalle un forte bico e diríalle
ó oido, ¡es artista! Inxeniosa, con delicadeza nas
formas. Mágoa que non lle chegasen a ela novas de
que o que fixo triunfou. Agora todos queren presumir
que o sancosmeiro é deles e temos que recordar que
o que representa é de Outes, debemos recoñecelo.
Teño que citar ó xoierio artesán Fernando Gallego, que tallou con cariño un
sombreiriño en prata sobre peana de madeira.
“Sombreiriño Sancosmán, sombreiriño da comarca,
alegrámonos de telo, de levalo non só na cabeciña,
senón no corazón, e defendelo con arte”.
A Coral Outense, leva con orgullo un sancosmeiro no seu traxe, e felicítoa por
ter tomado ésta decisión.
Botando unha ollada ó pasado, recordo o que vin na casa de Pose (casa do
Meira), un día de feira; as mulleres outenses cos cabaces recubertos dunha
tea branca, dentro os sancosmeiros, na man tiñan outro que mostraban á
xente que os mercaba. Este recordo faime pensar unha vez máis que estas
mulleres eran artesás. Tecían os sombreiros que despois elas mesmas
vendían con orgullo.
Toda unha arte, un oficio e non estaría de máis propoñer no noso concello
un pequeno recordo a estas mulleres, cunha pequena ou grande estatua de
pedra.

Eloy Hervella

Desde aquel día en que viu a castaña… mellor dito, pensaba ela, desde que a castaña e mais ela
se miraron fite a fite, as cousas mudaran para a moza Andrea. Era unha castaña resplandecente e
leda. Atopouna cando ía de volta do instituto á casa. Estaba alí agardando por ela, dicíase Andrea,
encantada; que ía facer senón unha castañiña alí nunha beirarrúa da vila, en pleno mes de setembro,
cando aínda os castiñeiros teñen pouco máis que folla.
Andrea colleuna con ledicia, gardouna no peto e levouna para a casa. Desde entón transformouse
en Castaña. Mesmo tivo a sensación de que aquel froitiño ía rebulindo alegre dentro do seu peto.
Colocouna enriba da mesa do seu dormitorio, no estante xusto a carón da fiestra. A miúdo ollaban
a unha para a outra, así o sentía a moza, e sabía que Castaña lle pedía algo con doce insistencia.
Entón un día fíxolle caso. Pediullo de regalo a seus pais polo seu aniversario… Foi á cidade para
que lle tatuasen a Castaña na pel. O que llo fixo sabía ben o que tiña que facer. Alí estaba Castaña
refulxente e agarimosa no seu ombreiro, coa mesma vida que Andrea sempre lle coñecera, dicíase a moza con entusiasmo.
Cando chegou á casa e foi ao seu cuarto, comprobou algo que ela xa sospeitaba: Castaña desaparecera. Andrea non se sorprendeu, nin se
preocupou de buscala, pois sabía que era o que tiña que pasar.
Dende aquel día en que viu… en que se atoparon Andrea e a castaña, e Castaña, a rapaza xa non volveu ser a mesma. Diríase que vivía todo
con máis ganas, con máis intensidade, e, que, no seu corpo, a tatuaxe brillaba con máis vida ca nunca.
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A falla de ponderación na política
Gundar Rial
A falla de ponderación e a mentira na política. Tamén a
responsabilidade dos cidadáns polo seu voto
(Rememorando o 80 aniversario do levantamento golpista contra a
República producido o 18-7-1936)

Os debates políticos deben sempre ser iso, políticos, endexamais
obradoiros de insultos; porque a política, en democracia, constrúese
dende o respecto e a tolerancia ás opinións e ideoloxías diverxentes,
mais nunca dende o insulto e as descualificacións. Mesmamente, o
insulto constitúe unha falla de respecto que unicamente descualifica aos
que o profiren.
Aos políticos hai que esixirlles moitas máis medidas exemplarizantes que
aos cidadáns do común. Forman unha elite da sociedade e, xa que logo,
unha clase dominante e idealizada como tal. Iso que hoxe se denomina
xenericamente como os “machos e femias alfa”.
Nesta cativeza democrática que nos atafega salientan, tan só como
simples e concretos exemplos insultantes, os de todo tipo que Rajoy lle
adicou a Zapatero durante oito anos e aquela famosa frase do ínclito
Rafael Hernando (PP), que intentou agredir a Rubalcaba nos corredores
do Congreso, referíndose aos familiares dos mortos republicanos
durante a represión franquista: “Algunos se han acordado de su padre,
parece ser, cuando había subvenciones para encontrarlos”. Frase sen
contido xudicial, pero de maior desprezo e calado cá de Guillermo
Zapata, actual concelleiro de Madrid, rexeitada tres veces, si, por
órganos xudiciais, mais vano sentar no banquiño porque a asociación
Dignidad y Justicia (subvencionada con 36.000 € polo Ministerio do
Interior e membro do OPUS rexeitado como embaixador polo Vaticano) e
o pseudosindicato Manos Limpias (cuxo máximo dirixente está na cadea
por extorsión) o demandan. Porén, para toda doenza adoita haber unha
pílula ou un xarope, neste caso propiciado no Parlamento de Galicia polo
PP (correlixionarios de don Rafael), PSOE, AGE, BNG e Grupo Mixto
(unanimidade) receitado deste xeito: “O Parlamento de Galicia, ao se
cumprir o 80 aniversario dos tráxicos acontecementos que provocaron
a Guerra Civil e a posterior ditadura franquista, quere reiterar a súa
condena ao golpe de Estado perpetrado por Franco o 18 de xullo de
1936, ao réxime ditatorial consecuencia deste golpe de Estado e aos
crimes e represións exercidos sobre as persoas vencidas. Así mesmo o
Parlamento de Galicia reitera a importancia de proseguir coas accións
dirixidas a recuperar e dignificar a memoria das vítimas da represión
exercida na Guerra Civil e durante o franquismo, eliminar os símbolos, as
denominacións e as referencias franquistas de rúas e edificios públicos,
así como a colaborar na identificación dos desaparecidos e soterrados
en fosas comúns durante a ditadura franquista”.
Claro que a Rafael Hernando e a Jorge Fernández Díaz non se lles
debe dar moito crédito porque lles choveu na purga. Dicía o director de
prensa americano Willian Randolph Hearst que non hai que permitir que
a realidade estrague unha boa noticia. Tamén hai un dito moi galego:
“Ano bisesto, ano moi funesto”. Con cal dos anteriores nos quedamos
para defini-lo labor de Jorge Fernández Díaz á fronte do Ministerio?
Engadímoslle estoutro a Rafael Hernando: Cativo de entendedeiras?
Bótanse a faltar as sinceridades, as maneiras educadas, o respecto aos
discrepantes e moito máis. Pero, que ninguén se esqueza ou trate de
simular e aparentar que disto non somos responsables os electores. Un
voto supón unha responsabilidade e moitos supoñen máis. Cada elector
ten ás súas costas a responsabilidade daquelas políticas desenvoltas
e xeitos de facela por aqueles políticos aos que elixiu. Logo, hai unha
responsabilidade clara de cada elector sobre o voto que se deposita nas
urnas, á que hai que engadir a daqueles que se absteñen de participar
no proceso repercutindo a súa indolencia sobre moitos cidadáns. Nunha
democracia representativa é unha obviedade!
Se o descoñecemento da lei non exime da pena do seu incumprimento,
tampouco o servilismo, a práctica de “estómagos agradecidos”, a

ignorancia, a idade e o “deixarse levar” son eximentes á hora de limpar
responsabilidades dos votantes. Nunca! Da clase política, gobernante ou
non, e das súas praxes son corresponsables tamén os cidadáns. E diso
cómpre tomar boa conta!
O presidente do Goberno en funcións, experto en pasta branda (fiíños
de plastilina saíndo do Prestige cando o barco trouxaba merda arreo),
Mariano Rajoy, foi o que nos legou a meirande precariedade laboral de
toda a “zona euro”: o 25,2% dos traballadores españois teñen contrato
temporal, 10 puntos por riba da media dos países desta zona euro;
con Rajoy o gasto en políticas activas de emprego baixou un 39%, as
políticas de recortes en sanidade e educación, as agresións sociais
(intento de laminación da clase media, supresión de pagas extras,
copago sanitario, abaratamento do despido, incumprimento da Lei de
Dependencia...) agrandaron as diferencias sociais. As cotizacións
sociais en España foron as menos progresivas dos países importantes
da UE, outra consecuencia da desigualdade social pola que os fogares
con menos ingresos pagan o 14,2%, mentres os demais cotizan o 6,5%.
O volume da débeda do Estado superou o 100% do PIB, segundo nos
contan dende o PP. Mais, a teor do que nos din expertos economistas
independentes e mesmo catedrátricos de recoñecido prestixio como
Roberto Centeno, as contas do Estado están sendo sometidas a unha

Rafael Hernando e Mariano Rajoy (foto tomada de huffingtonpost.es)

falsificación sistemática á grega, eses (lembras, lector?) que “enganaban
en todo o que podían”. A riqueza de España, o PIB real a prezos de
mercado é un 18,7% inferior ao que amosan as contas e cifras oficiais.
Botando man do pragmatismo a burbulla da débeda é moi superior á
que se nos conta dende os cenáculos gobernantes, imposible de
devolver hoxe por hoxe, o déficit está fóra de control e a presión fiscal
sitúase á cabeza de Europa e nunca so a media como falsamente e
con prácticas contables amañadas nos venden en público dende o PP.
Como é posible tan grande grao de sesgo e manipulación, tanta mentira
e tanta compracencia dalgúns economistas sobre as contas públicas?
Polo mamoneo, a senvergoñería interesada e a garantía do garavanzo
seguro do engorde. Xa que logo, a mentira campa mentres os máis ricos
son máis ricos e e os menos ricos son máis pobres. E que dicimos do
“peto das pensións”? Vexamos pois, minguou, segundo a versión oficial,
en 55.151 millóns de € durante o seu mandato por mete-la man onde
nunca tivo que facelo. Dende a súa creación no ano 2000 con 600
millóns de € ningún presidente ousou meter nel a man; todo o contrario,
fixeron aportacións anuais até situala con Rodíguez Zapatero en máis de
66.000 millóns. Rajoy Brey foi a excepción e nel debe recaer esta falla de
responsabilidade. Eis o desglose anual da diminución:
Ano 2012 …... 7.003 millóns
Ano 2013 …..11.648 millóns
Ano 2014 …..15.300 millóns
Ano 2015 …..11.500 millóns
Ano 2016 …... 8.700 millóns (1 de xullo)
Ano 2016 …... 1.000 millóns (20 de xullo)
Estes datos fannos albiscar un angurioso futuro das pensións, porque
de proseguir este ritmo de devalo a finais do ano 2017 consumiríase
todo o que Aznar e Rodríguez Zapatero aforraron e incrementaron.
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Porén cómpre salienta-las mentiras de responsables do PP afirmando
que a demora da constitución dun novo Goberno e da aprobación duns
novos orzamentos afectaría ao incremento das pensións. Outra mentira
máis! Unha reforma legal introducida polo mesmo PP establece que as
pensións deben aumentar como mínimo o 0,25% segundo un complexo
cálculo denominado índice de revalorización garantida. Hoxe por hoxe,
avaliando as contas da Seguridade Social, unha suba maior resulta
imposible, porén a suba do 0,25% é de obrigado cumprimento legal.
Que non te volvan enganar!

Jorge Fdez Díaz (foto de vozpopuli.com)

E a financiación local? Os ingresos totais dos concellos baixaron de
50.069 millóns a 43.992 durante os anos de goberno de Rajoy, é dicir,
6.077 millóns de euros menos para aquelas administracións que teñen
o contacto e a responsabilidade do servizo máis próximo á veciñanza.
A Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal (AIREF)
pronunciouse hai poucos días con esta seria advertencia: “A marcha das
contas públicas está empeorando drasticamente”.
Descoñezo arestora se Rajoy conseguirá ser presidente do Goberno;
mais, teño a certeza de que non é merecente de volver presidir un
goberno; recoñecendo, iso si, que coa actual Lei Electoral foi o PP
quen gañou as eleccións e asemade que aqueles rostros finchados e
satisfeitos, como diría Leiras Pulpeiro, que aparentaban un gorentoso
ágape de votos dende o fitoiro da rúa Xénova tornouse en amargor. É
non ter moito siso reclamar aquilo que sen tino e con base na altiveza, a
soberbia... se negou durante máis de catro anos. Vén ao caso lembrarlle
a don Mariano que o Goberno é moi importante, mais tamén a oposición,
á que non se debe ningunear polo feito de ter maioría absoluta. Nos
parlamentos escasamente maduros como o español priman sempre os
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intereses partidarios (coñecidos co sobrenome de partitocracia) por riba
dos intereses dos electores. Velaquí tan só un exemplo: Hai pouco o
ministro de Economía en funcións, de Guindos, valorou positivamente
a reforma das pensións de Zapatero a sabendas de que o seu partido
(PP) non a apoiou. Este presidente, Rajoy Brey, pasou do paraíso da
maioría absoluta ao inferno da minoría maioritaria por decisión dos
electores e tamén favorecido pola inxustiza dunha lei electoral que lle
outorga con 57.709,3 votos ao PP un deputado, mentres ao PSOE un
mesmo deputado lle custa 63.820,1 ( 6.110,8 votos máis). Dito doutro
xeito, o 33,3% da porcentaxe de votos ao PP conferíronlle unha
avantaxe de 14 deputados o 26-X sobre os que xa tiña o 20-D fronte
aos 85 do PSOE co 22,8%. Lembremos que o 20-D o PSOE co 22,2%
obtivo 90 deputados, mentres que o PP co 28,9% obtivo 123. Como se
explica que a unha formación política nunha provincia 200.000 votos lle
outorguen tan só 1 deputado mentres que ao PP con 800.00 lle dean
18? Nas matemáticas 200.000 x 4 son 800.000, mentres que 200.000 x
18 son 3.600.000. Se nos referimos á fórmula electoral para o Senado,
cámara bebedoiro de recomendados, absentistas e ben acomerados,
aínda resulta máis abraiante. Eis a beneficiosa diferenza de escanos a
prol do PP por mor dunha lei electoral que é preciso modificar para que
cada voto valla o mesmo. Dicía Sartre: “O inferno son os outros”. Rajoy
debeuno crer. A soidade e a falla de apoios doutras formacións hoxe por
hoxe ao seu investimento foron gañadas día a día durante estes case
cinco anos desprezando a todos e abusando dunha abrumadora maioría
absoluta, mais porén enganosa. Viviu entre a gloria e a grosaría e agora
recibe a súa medicina: o filibusteirismo, o monstro das tres cabezas: a
ingobernabilidade, a obstrución e o desprezo que el mesmo ensinou
como forma de facer política. Toma castaña, que onde as dan tamén as
apañan!
A traca de corrupción do PP ou no PP (o partido máis corrupto da
UE, segundo o deputado Alberto Garzón) é merecente dunha análise
polo miúdo e prolixa. Tempos virán para facela. Porén cómpre deixar
constancia que a falla de responsabilidade existente na política sería
conveniente que fora substituída pola imposibilidade legal de que un
presidente dun partido procesado por corrupción puidese ocupa-la
presidencia do Goberno, inda que este partido fose o máis votado. As
maiorías non sempre dan a razón, dan votos, e cunha lei favorable, máis.
A razón dáa o feito, os números, as sinceridades, as realidades e...
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Bueno, bueno . . .
así calquera !!
Como cambiou o conto, ou non? Dende o último número
houbo novidades. Só cambios de cara ou algo máis? O
postureo do xa ex-rexedor foi moi cómodo, mais non hai
que esquecer que se comprometera a traballar catro anos por
Outes dende a alcaldía, texto da campaña electoral pasada,
mais o fácil foi o xesto de “pasa palabra” e punto...
A moita xente non colleu para nada de sorpresa a renuncia do
Sr. López Crespo en favor da Srta. Molinos Vidal, pois para
algo a poría de segunda, non? Sexa agora coma dentro de
dous ou tres anos, era evidente que pasaría. E “despedirse”
1034 cun golpe de efecto co paso da Volta España polo
concello foi perfecto. Tip-top!! Pero non hai que esquecer
que hai lugares do concello que pasan de situacións precarias,
pasan!! Os localismos non son moi recomendables...
Á primeira alcaldesa de Outes desexarlle un frutífero resto
de lexislatura, que sería algo máis lexitimada se fose pasando
polas urnas, pero son cousas que ocorren todos os días nos
concellos, votan a un e acaba outro no seu sitio... (ascenso
piramidal e dixital). Parabéns e sorte!
Esperamos que teña máis sensibilidade con certas cousas e
cambie algunhas actitudes, p. ex. as dos axentes municipais
-temos tres ou catro, pois é un misterio- que ata o momento
eran lamentables, como se viu nas pasadas festas -mais eles
non se viron por ningún lado, salvando nos bares con uniforme
e pistola, pero de patrullar nada de nada, e despois entéraste
que houbo altercados de vándalos xuvenís destrozando
instalacións na Horta do Muíño, e aquí non pasou nada. Tamén ocorre o mesmo nos concellos limítrofes? Ehh??
Ou as cuadrillas, non ver a catro xuntos para poñer tres
baldosas... Seriedade!! Sería un bo comezo!!
Non estaría de máis que a nova xefa se dese unha volta polo
territorio municipal para ver de primeira man como está, e
non fiarse de segundas opinións, que hai moito que ver...
moita penuria...
Pero así moitas cousas das que se queixan os cidadáns. É
como cando sae algo referente a Outes -positivo- e a variedade
que hai é moita pero se se refiren a turismo e gastronomía,
¡¡ñoo!!, sempre saen os mesmos nomes, en 100sttag0 kms²
de terreo, todos os demais non existen... Finito, pois é un
fenómeno reiterado e dubidoso. Que bonita é a amizade... ese
amiguiño que sempre está aí, tanto arranxa camiños, limpa
ríos, que botou e bota unha manciña de euros cando máis
falta fai!!g1034... Algún ten máis ca un tesouro, terían que
facerlle unha pomposa estatua. E mentres tanto para o resto
que chova!
Como se pode seguir consentindo que cobren tanto coma un
rexedor dunha capital de provincia, nun concello que co paso
dos anos o único seguro é o descenso poboación, que damos
peniña!! Non lles cae a cara de vergonza. Que son eles os
que se ofrecen para ese traballo, e se non lles compensa que
queden na casa. Mais compensa, 24vaia se compensa!!
Agora ben: moralexa para os aspirantes a alcalde -case
exclusivo de Outes-, están ben as ideas de esquerdas, bla bla
bla, pero aliviádevos de todo iso, se queredes ser alcaldes,
ir por un partido de dereitas e punto. Tonterías as mínimas!!
Non hai dúas sen tres. Á fin e ao cabo todo son comenencias
e amiguiños, mais a conciencia, se se tivo, cálase con cartos
a fin de mes, e que siga chovendo!!
Lusco e Fusco
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ASÍ NON

Seguimos mostrando beirarrúas en pésimo estado.

ASÍ TAMPOUCO

Moito “puenting” pero, quen paga os desperfectos?

NIN DE COÑA

Quen quere ter unha selva ó lado da súa casa?
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MISCELÁNEA

ROTEIROS
Xastre

Noia-Pobra do Caramiñal
Unha vez máis o grupo de amigos que facemos as rutas dos camiños
alternativos, optamos por repetir un roteiro que xa fixeramos hai uns nove
anos, aínda que o recorrido non era o mesmo que daquela , mais o destino
si.
O 27 de agosto -en plenas festas de Noia- partimos arredor das 8 da mañá
para aproveitar a fresca, pois o día de calor era máis que seguro, como así
foi. Desta vez ademais dos habituais, Manu, Lolo, Marco, Hermi, Gari -o
máis novo- e mais eu, sumáronse Manolo, Xosé Antonio, Pepito e F, todos
eles da zona de Noia.
Tras as presentacións saímos do Peirao do Marqués, cruzamos a ponte
para seguir pola estrada do camposanto cara a Bergondo, collemos pan
na de Pedro Fiaño e desviámonos para empezar a suar a camiseta na
subida cara á Casa do Torno, A Baia, Pedra da Pousa, Costas das Ladras,
Pedra Gueira e Pedra da Cana, onde tomamos a estrada que sobe deica o
rádar durante 500 m, tomando o desvío á esquerda, onde nos separamos
en dous grupos. A primeira foto corresponde á fonte do rego de Fonteíña.
A 300 m de Lidón tomamos a pista que leva ao rádar (Iroite 687 m, o punto
máis elevado do recorrido), onde nos reencontramos co outro grupo,
e onde os catro últimos compañeiros xa decidiran cambiar de rumbo e
baixar a Portosín.
Fixemos un alto para estirar na Graña. Paramos na Fonte do Porto Traveso
para repostar auga. Por este lugar pasan varios regatos que van formar
o rego Barbanza, que xunta co rego das Pedras case enriba da Pobra.
No seguinte desvío tomamos cara ao alto do Barazal (644m) e Alto das
Ceas (649m). Un pouco máis adiante, no Chan das Canizadas paramos
a comer á sombras dos piñeiros. De seguido e xa cun camiño máis ou
menos costa abaixo, chegamos á Curota. A chegada ao miradoiro -queda
por riba da Pobra- dános un respiro, pois o ansiado café que nos pedía o
corpo foi saciado con solvencia. Algúns atrevidos aínda repicaron ata o
cume, polas vistas!! Visto unha vez, queda visto! Hai que reseñar que nas
proximidades á Curota, tres compañeiros chamaron a Protección Civil, pois
viron un potriño e a súa nai embarrados nunha cova, con imposibilidade
de saír por eles mesmos, famélicos e tristóns, para así axudalos na súa
liberación. Ben feito!!
Coas forzas e as pernas algo tocadas, tomamos ritmo asonante para o
descenso, pois tiñamos a fin da xornada aos nosos pés, alá ao fondo,
mais os camiños que pisamos -dixen camiños!!- por Campo do Baile (non
sei por que) eran un rompe-planta-dos-pés, pois non había dúas pedras
xuntas para facer apoio. Foi matador o descenso, e demasiado picado
por veces, pois deixounos as pernas, nortellos, cadeira, xeonllos medio
esmolancados e acabamos saíndo á civilización en As Pedriñas, pasando
polos lugares de O rego, O Colo de Arca, Tarrío e Os Agros da Vila.
Arredor das cinco da tarde estabamos tomando asento na alameda da
Pobra para entornarlle unhas cervexas a ritmo de risas e satisfacción, pois
a penuria dese día estaba concluíndo sen novidades importantes.
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LECTURAS RECOMENDADAS
Lidia Vicente

A casa das belas
adormentada
Yasunari Kawabata
Rinoceronte Editora 2007
Tradución de Mona Imai

Yasunari Kawabata foi o primeiro
escritor xaponés ao que se lle
outorgou o Nobel de Literatura.
O galardón corresponde ao ano
1968. Kawabata queda orfo
con só tres anos de idade, e aos
14 perde tamén aos avos e á
súa única irmá. Estes apuntes
biográficos axudan a comprender
a obra do escritor xaponés, e
concretamente a novela que hoxe recomendo.
A soidade e a melancolía conforman unha historia de
reflexión e mesmo filosófica sobre os sentimentos do
protagonista, Eguchi, cando bota unha ollada atrás na súa
vida sabendo que non hai volta, que agora toca enfrontarse
á vellez.
O argumento xira en torno ao protagonista, un home vello
que acode a unha casa “especial” a durmir con mozas
novas e fermosas, que ademais están adormecidas ou
narcotizadas. A condición que se lle require aos “usuarios”
deste servizo é o de non manter relacións sexuais coas belas
adormentadas. A partir de aquí, a novela mostra a un ancián,
Eguchi, en busca de compaña, que xoga coa nostalxia
da mocidade, que contempla a beleza e ten tentancións
sexuais ou simplemente acode na procura dun corpo mozo
e delicado ao seu carón.
Cada momento, cada suceso ou detalle que Eguchi sente
deitado coas mozas adormecidas, teñen un sentido e
provócanlle diversas emocións e sensacións como pode ser
o erotismo e a sensualidade, o amor, o suicidio e a morte ou
a relación da vellez coa tristura, que Kawabata describe dun
xeito lírico e de gran beleza.
“Os anciáns teñen a morte, a mocidade ten o amor; a
morte vén só unha vez, e os amores cantas queren”.
O protagonista Eguchi dorme con cinco mozas no trasncurso
da novela e cada unha delas evócalle recordos das mulleres
que pasaron pola súa vida: a esposa, as amantes, as fillas...
A descrición das cinco mozas adormecidas, os sentimentos
que espertan en Eguchi, as relacións cas mulleres da súa
vida, fan que o autor nos presente a cinco personaxes con
personalidade propia, a pesar de non darnos a coñercer nin
sequera os seus nomes, e de estaren inconscientes durante
todo o relato.
A casa das belas adormentadas é un libro moi
desacougante. A historia é moi triste e tamén sórdida:
estancias que provocan claustrofobia, cuartos abafantes con
vellos desexando, mesmo babeando, por mozas fermosas e
durmidas, pero que o talento de Kawabata converte nunha
novela de lectura fermosa, poética. Este é un bo libro para
coñecer a este autor xaponés, Nobel de Literatura e tamén
para acercarnos a unha cultura diferente e distante da nosa,
pero, seguramente por iso, moi atractiva.
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OS PAPEIS DE AÑÓN
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Pílulas do Lcdo. Añón: á venda só en farmacias (e VIII)
Ramón Blanco
Moito temos matinado no contraste entre a inmaculada pureza do
pensamento poético de Nicolasa Añón (a quen fixo por sempre famosa
Lisardo Rodríguez Barreiro, o cal, ademais de xornalista, tamén era
farmacéutico) e a, por veces, escatolóxica mente de seu irmán. Como
traca final desta serie receitamos uns fármacos do Lcdo. Añón (como
ben lembra o compañeiro Emilio González no excelente artigo que poden
ler neste mesmo exemplar, fármaco e veleno comparten etimoloxía).
Recoméndase administralos en pílulas e advírtese que poden provocar
reaccións alérxicas e acoramento. Léanse detidamente antes de tomar.
Noz vómica
No primeiro poema coñecido de Añón, “El médico enamorado”,
lemos cousas como: “Exhalando hédor mefítico”; “O donde hallaré un
febrífugo/ Para calmar esta fibra”; “Tu has de ser mi nóvia, sí,/ O me
tomo la nuez vómica”. A noz vómica volve aparecer no soneto, de rima
forzada, titulado “Venganza”: “Tomara nuez vómica el emético”. Esta
semente procede dunha árbore de Oceanía; é moi velenosa, mais en
doses pequenas emprégase en medicina como emética (vomitiva) e
febrífuga (contra a febre).
Lavativa
Nun fragmento dunha carta de Francisco Añón, este explícalle ao
destinatario por que aprazou unha viaxe na que tamén lle faría unha
visita: “Me sucede como á aquella jóven, que estando enferma, los
médicos la recetaron una lavativa; ella bacilava, y el novio la dijo =/
¿Quieres que te la eche yo?/ Y élla con voz lastimera:/ Por un lado bien
quisiera,/ Pero por el otro no”.
Anticonceptivos
Antigamente en Sevilla coñecíanse tamén como “boticas” as casuchas
das prostitutas no barrio das Mancebías, onde habitaron até o século
XVII. No poema “Esposición de las putas de Madrid al Gobierno”
(“Dirigida al Marqués de la Vega de Armijo autor de la contribución
pesetera y del Concierto Coñístico, y dedicado al Arzobispo de Toledo
fray Ciruelo de la Alameda y Brea”), pon Añón en boca destas: “Nuestra
dignidad se ultraja/ cuando en ademan grotesco/ el cirujano putesco/
mete la bola en la raja/ y aun suele hacernos la paja/ para meterla
mejor.// ¡Ay señor governador/ á que tiempos hemos llegado!/ veo
nuestro coño ensanchado/ por una abultada ampolla/ cuando á cabezas
de polla/ Dios le habia destinado.// Por no empreñar rellenamos/ el papo
con esponjitas/ atada con una guita/ que en el culo sugetamos/ Mas
¡hay! si nos descuidamos/ entra el cordel ademas/ y al meneo de zis -

zas/ enredado en los cojones/ sále algunas ocasiones/ con la esponjilla
detras. // ¡Gobierno de la puñeta/ que el sudor de nuestro chocho/ te
zampas como un vizcocho/ chupándonos la peseta!”. Mudan os tempos,
mudan os gobernos, pero non muda a ambición do diñeiro.
Por certo, lembramos que foi este o único manuscrito que conservou
Xosé María Álvarez Blázquez en vez de venderllo á Fundación Penzol,
como fixera en 1968 con outros que chegaran ás súas mans. Non só ían
ser verdes os billetes de a mil.
Tensión
Ao iniciar esta serie de pílulas, hai xa moito tempo, achegabámonos
ás farmacias co sentido da vista alerta por se atopabamos algo que
puidésemos fotografar para ilustrar estas notas (como se ve, a idea
quedou en nada, mais coidamos suficientemente acertada a imaxe
que fecha esta serie, ou cando menos concedámoslle certa vontade
de alegría). Daquela, nun rótulo luminoso verde alternaban a imaxe
idealizada dun corazón e mais a seguinte lenda: “Controle su tensión”.
Tentamos controlala, mais dóenos o corazón cando pensamos no que
lle fixeron ao farmacéutico Pascual Rosón López (hoxe felizmente
encarreirado na súa vocación, a carón dos fármacos, extraído xa todo
veleno), a quen lle dedicamos estas pílulas do Lcdo. Añón.
“A amante precavida”, litografía c. 1860 de Nicolas François Octave Tassaert
(1800-1874)
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