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Editorial
AS PENSIÓNS

Nestes días estanse a manifestaren homes e mulleres 
de tódalas idades cun mesmo obxectivo: PENSIÓNS 
DIGNAS. Un Estado ao que os políticos do PP e 
doutros partidos denominan “Estado do Benestar” 
non se pode permitir as desigualdades que a poboación 
está a sufrir.
Fronte aos soldos substanciosos dos diririxentes 
políticos, inoperantes asemade, moitas persoas non 
poden chegar á fin de mes co seu soldo. Gran número 
de xoves viven dunhas miserentas pensións dos seus 
avós por non teren traballo. Vivimos nunha sociedade 
que discrimina e afonda a diferenza entre ricos e 
pobres.
A suba do 0,25% anual que impuxo a maioría 
absoluta do PP é a causante desta desigualdade 
e do empobrecemento da sociedade. Mentres os 
parlamentarios galegos aproban un incremento do seu 
soldo (co que xa cobran) do 7% e o presidente Feijóo 
o 7,5%, e o IPC supera as subas aprobadas das 
pensións, non hai, por moito que nos pretendan enganar, 
xustificación para definirnos como un “Estado do 
Benestar”. Que beneficios lles reporta aos cidadáns 
unha institución como o Senado? Suprimila xa! Dietas, 
complementos e suplementos para os que se consideran 
“Pais da Patria” fóra, porque os verdadeiros pais da 
patria son os traballadores, os que investiron a súa 
vida para que o Estado español progresase. Non os 
charlatáns que dende unha tribuna ou escano viven a 
corpo de rei e por riba pretendendo facernos parvos 
e imbéciles.
Unha pregunta. Que traballador do común viaxa 
en coche de alta gama gratuitamente pagado polo 
Estado? E estoutra: Cantos asesores de confianza 
dos politiquillos viven e comen con soldos elevados 
a costa dos traballadores? E a derradeira: Que 
significa unha porcentaxe do 0,25% ou do 2%, como 
despois das protestas din que que van subir, nunha 
pensión de 669 euros fronte a unha das que cobran 
os deputados, eurodeputados, senadores, alcaldes 
de poboacións de menos de 7.000 habitantes e 
exrexedores de bancos? 
Escribiu Paulo Coello: “O peor de parte dunha 
sociedade manipulada pola política é ver a pobres 
defendendo aos ricos culpables da súa pobreza”.
Cómpre ter ben presente este atinado pensamento.

Revista subvencionada por:

Dicionario xeográfico Xoán Mariño 
Compostela. Capital galega resultado da acumulación de 
compost durante séculos.
Españistán. País da Europa occidental con hábitos, normas, 
institucións e autoridades propios de Asia central.
Inglaterra. En inglés, England, polo que a tradución ao galego e 
castelán debía ser Inglanda. 
Irlanda. En inglés Ireland, polo que a tradución ao galego e 
castelán debía ser  Irlaterra.
Ou tes. Ou non tes. Que vai ser que non, polo rumbo que levamos.
Pacífico. Nome que lle deu Vasco Núñez de Balboa ao océano 
que decubriu  o 25 de setembro de 1513, porque ese día as súas 
augas se atopaban casual e sorpresivamente tranquilas.
Pan plona. Pan co que se fan os bocadillos de chourizo navarro.
París. Famosa orquestra noiesa.
Rumanía. País de Europa oriental cuxos habitantes teñen a manía 
de andar rumiando.
Vulgaria. País do máis corrente, tirando a burdo.
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Asemblea Anual da
Asoc. Terra de Outes
O sábado 27 de xaneiro, a asociación Terra de Outes celebrou 
no seu local social do lugar de Outes a súa XIII asemblea 
anual. Ademais de presentarse e aprobarse o exercicio 
económico do 2017, fíxose balance da actividade do mesmo 
período e adiantouse o programa de actos do presente ano, 
no que se priorizará a continuidade desta revista e se adicará 
boa parte dos nosos esforzos a incrementar o patrimonio 
marítimo da asociación cunha dorna cedida polo Club 
Náutico de Portosín e a reconstrución dun sancosmeiro, 
emblemática embarcación da nosa ría. Logo de atenderse 
os rogos e preguntas dos socios e socias asistentes, tivo 

Presentación poemario 
de Ramón Blanco
Se pedra na brétema, o libro co que o noso secretario, Ramón 
Blanco, gañou o Premio Eusebio Lorenzo Baleirón en 2016, foi 
presentado en Noia o 16 de marzo de 2018, nun acto coordinado 
conxuntamente por Terra de Outes e mais o IES Virxe do Mar. Este 
instituto foi o marco que serviu de escenario para a celebración, 
e foi elixido polo propio autor por ser onde actualmente imparte 
aulas, o mesmo no que cursara os seus estudos de bacharelato 
vinte anos atraś, como lembrou ante as máis de setenta persoas 
que enchían a aula Álvaro de las Casas.
Un nutrido grupo do público estaba composto polo seu alumnado e 
distinguíanse nas primeiras filas varios compañeiros de profesión, 
entre os cales se conta o noso presidente, Xoán Mariño, e mais 
o socio Manolo do Río. Este último, en calidade de membro do 
colectivo Sacou, tamén compartiu espazo na mesa co autor, alén 
de Xavier Castro, director do centro educativo, e mais Manuel 
Martínez, editor de Chan da Pólvora, responsable da fermosa 
edición do volume poético.
Como colofón do acto o autor leu sete poemas, co acompañamento 
musical de dous alumnos do instituto, Pablo Martínez e Marcos 
Turnes, e mais do saxofonista Pablo Sax, colaborador habitual de 
Ramón Blanco neste tipo de eventos. Foi un fermoso punto final á 
xira promocional do libro.

A poesía de Eduardo 
Estévez varou en Outes
Vinculado sentimentalmente ao noso concello (e, indirectamente, 
á nosa asociación), o poeta Eduardo Estévez (Buenos Aires, 
1969) recalou na casa da cultura da Serra de Outes o pasado 3 
de marzo para presentar De Baleas, un paquete multiartístico que 
combina poesía, música e banda deseñada. O propio autor é o 
responsable da edición, a través do selo Caldeirón, o proxecto que 
tanto mimara o finado Paco Souto, poeta e percebeiro da Costa da 
Morte, de quen Estévez toma o relevo.
De Baleas foi antes un libro en construción que iniciara a súa 
andaina pública nunha páxina web, como xa fixera noutras 
ocasións Eduardo Estévez (www.luagris.net), un dos poetas máis 
destacados dos anos noventa, con numerosas publicacións, 
algúns premios importantes e partícipe en diversos proxectos 
culturais, como foi o caso de Letras de Cal. 
No acto de presentación, o autor estivo acompañado polo noso 
secretario, Ramón Blanco, quen glosou algún dato bio-bibliográfico 
da traxectoria deste poeta que atopou en Viro “unha fiestra de 
longa paisaxe”, a paisaxe na que medrou boa parte deste libro.

lugar unha comida a base de mexilóns ao vapor, seguidos 
dunha paella preparada polo socio Xesús Mato. Finalmente 
Ramón Blanco, membro do consello de redacción da revista, 
presentou á sobremesa o novo número  desta publicación 
que chegaba xa ao nº 41.
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por un quinquenio sen que saiban que título ou privilexio que para 
un e outro teña, que se aparecese remítense, e responden.

3ª.- Á terceira, que a freguesía de Róo ocupa de Levante a 
Poñente cuarto e medio de legua; de Norte a Mediodía un cuarto 
de circunferencia, legua e media que para camiñala precísanse 
dúas horas; limita ao Levante co mar, ao Poñente coa freguesía 
de San Xoán de Sabardes, Norte con San Pedro de Outes, e 
Mediodía San Cosme de Outeiro. A de Santa Mariña de Esteiro 
ocupa de Levante a Poñente un cuarto de Legua; outro tanto 
de Norte a Mediodía; e de circunferencia unha legua que, para 
camiñar, necesítase hora e media. Limita ao Levante coa de San 
Xoán de Sabardes; Poñente, Santiago de Tal; Norte, San Pedro 
de Outes, e Mediodía, o mar. A de Santiago de Tal ocupa de 
Levante a Poñente medio cuarto de legua; outro tanto de Norte 
a Mediodía, e de circunferencia tres cuartos de legua que para 
camiñar necesítase unha hora. Limita ao Levante e Poñente con 
Santa Mariña de Esteiro; Norte e Mediodía, co mar. A de San 
Xoán de Sabardes ocupa de Levante a Poñente media legua, 
outro tanto de Norte a Mediodía, e de circunferencia dúas leguas 
que para camiñala son precisas tres horas. Limita ao Levante 

HISTORIA

A xurisdición de Muros (IV)
Interrogatorio de Róo (Freguesías de San Xoán 
de Róo, San Xoán de Sabardes, San Cosme de 
Outeiro, Santa María de Esteiro e Santiago de 
Tal). Respostas ás 10 primeiras preguntas

Xoán Fco. García Suárez

Dentro da Casa da Audiencia da Xurisdición de Muros, sinalada 
para a súa operación, a vinte días do mes de xaneiro de mil se-
tecentos cincuenta e tres, o señor Cecilio Morphi Valle y Silva, 
subdelegado da Real e Única Contribución, precedido recado 
político e dilixencias conducentes para a persoal asistencia de 
D. Carlos de Ulloa, cura da freguesía  de San Xoán de Róo; D. 
Lorenzo de Brea na de San Cosme de Outeiro; D. Carlos Varela 
na de Santa Maria de Esteiro e Santiago de Tal, o seu anexo; 
e Frai Alexandre Abelleira, que o é de San Xoán de Sabardes; 
D. Francisco de Silba, Xuíz ordinario desta Xurisdición; Joseph 
Luaces, escribán de número da mesma; Xerome Cambeiro, Mor-
domo pedáneo desta Freguesía de Róo; Juan Pedro Villaverde 
da de San Cosme de Outeiro; Lorenzo Sazido da de Sabardes; 
Francisco Fontenlos, da de Esteiro; e Juan Antonio Rodríguez 
da de Tal; Domingo Romero, Ventura de Lago, Pedro Fernán-
dez, Andrés Antonio Caamaño e Pablo Oca, labregos e veciños 
das mesmas freguesías aos que a xustiza nomeou para Peritos 
dos seus respectivos lugares; Tiburcio de Hermida, Genuario de 
Nodal, Juan de Ces, Juan de Mayo e Antonio Taboada, electos 
por parte da Súa Maxestade, uns e outros, como persoas da 
mellor opinión e coñecemento na extensión de terras, as súas 
colleitas, cantidade, especies, calidades e máis que determina 
o Interrogatorio sinalado coa letra A cuxo impreso antecede e 
se lles confiou de antemán para a súa mellor intelixencia, paso 
coa asistencia do meu escribán a darlle principio e ratificándose 
eles, seglares, no xuramento que eles, e non outros, prestaron 
en autos e facéndoo de novo do que dou fe, responden a cada 
pregunta o seguinte:

1ª.- Á primeira que as cinco freguesías que están operando co-
munmente chámanse: San Xoán de Róo, San Xoán de Sabar-
des, San Cosme de Outeiro, Santa Maria de Esteiro e Santiago 
de Tal, cinco das que comprende esta Xurisdición de Muros, e 
responden. 

2ª.- Á segunda, que o señorío xurisdicional das ditas cinco fre-
guesías é do Arcebispo de Santiago, que pon Xuíz en toda esta 
Xurisdición, que o é actual dito Don Francisco de Silba, e sete 
escribáns de número, os seis que asisten na Vila de Muros e 
o outro na Xurisdición, non só para o coñecemento das causas 
civís e criminais, senón tamén para o goberno político e económi-
co dela. Percibe o Arcebispo por razón de vasalaxe de cada casa 
de viúva das freguesías de San Cosme de Outeiro e San Xoán 
de Róo vinte e dous marabedís de vellón anualmente e o mes-
mo nos lugares de Arestiño, Catadoiro, Penseira, Lestelle, Magor 
e Zernadas, comprendidas na de San Xoán de Sabardes, nos 
cales lle ascenderán no ano a trinta reais, na de San Cosme a 
noventa e na de Róo a cento dezaseis regulado prudencialmente 

Retábulo maior de S. Xoán de Roo, costeado polo párroco D. Carlos de Ulloa no 1753.
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HISTORIA

Primeira páxina do Interrogatorio de Róo. 

con San Cosme de Outeiro, Norte con San 
Pedro de Outes e Mediodía co mar. E a de 
San Cosme de Outeiro ocupa de Levante 
a Poñente un cuarto de legua, outro tanto 
de Norte a Mediodía, e de circunferencia 
unha legua; e limita polo Levante e Me-
diodía co mar, Poñente e Norte con San 
Xoán de Sabardes e Norte San Xoán de 
Róo; e a forma de ditas freguesías é a que 
se sinala á marxe, e responden. 

4ª.- Á cuarta, que as especies de terra que 
se atopan no termo dela son de regadío e 
secano desta maneira: hortas, sementeira 
e prados de regadío e secano, devesas, 
soutos, toxeiras e xesteiras, a excepción 
de que este non o hai na freguesía de San 
Cosme, nin tampouco do mesmo, xestei-
ras, soutos e hortas de regadío na de Tal. 
E ademais das ditas especies, hai viñedo 
e froiteiras na referida de San Cosme e na 
de Sabardes, e nesta, e na de Esteiro, so-
breiras. Na de Róo leiras en todas, montes 
baixos que non producen por seren inú-
tiles de natureza. As hortas, sementeiras, 
prados e viñedos de ambas especies e 
todas as calidades producen, sen interva-
lo, unha colleita ao ano do froito que se 
sementa segundo a frecuencia coa que se 
acostuma facer, sen que haxa montes tra-
ballables, e responden.

5ª.- Á quinta, que a hortaliza, sementeira 
e prados, todo de regadío, de ditas cinco 
freguesías hai primeira, segunda e terceira 
calidade no viñedo e froiteiras; na de San 
Cosme de Outeiro as mesmas calidades, 
como tamén as froiteiras de Sabardes; e, 
nesta é de única calidade o viñedo; as de-
vesas, soutos, xesteiras e toxeiras tamén 
son de primeira, segunda e terceira calida-
de, a excepción de que na freguesía de Tal 

son de única as devesas, e igualmente as 
sobreiras na de Esteiro e Sabardes e os 
montes baixos de todas elas por estaren 
inútiles, son de única e responden.
6ª.- Á sexta, que en ningunha das cinco 
freguesías hai moreiras, olmos nin outras 
árbores das que expresa a pregunta, a 
excepción das froiteiras, devesas e sou-
tos que quedan especificados na pregunta 
cuarta, pois os carballos e castiñeiros que 
se atopan nelas están dispersos, e res-
ponden.

7ª.- Á sétima, que as devesas, soutos, 
como igualmente as froiteiras que quedan 
declaradas, atópanse en terras que só 
serven para este efecto, e polo que res-
pecta aos poucos que hai dispersos ató-
panse xeralmente nas terras de sementei-
ra como as demais, na primeira, segunda 
e terceira calidade excepto as devesas da 
freguesía de Tal e sobreiras de Esteiro e 
Sabardes, que son de única, como deixan 
dito na pregunta quinta, e responden.

8ª.- Á oitava, que como deixan declarado 
nas antecedentes, atópanse dispersos os 
poucos carballos e castiñeiros en todas 
as especies de terra sen que se atopen 
en marxes ou ringleiras continuas ou con 
orde así como tampouco as froiteiras dos 
campos e soutos, e responden.

9ª.- Á novena, que a medida de terra que 
ordinariamente se emprega no termo de 
cada unha das citadas freguesías é co 
nome de ferrado de centeo, que se com-
pón de doce cuncas o mesmo que o trigo 
e millo miúdo. Ten esta medida doce varas 
castelás e media en cadro, que traen de 
circunferencia cincuenta, e no que ocu-
pa un ferrado de centeo seméntanselle 

regularmente nove cuncas de trigo, unha 
de millo miúdo, tres de millo e medio fer-
rado de liño. Que cada unha destas dúas 
e demais especies fai o ferrado dezaseis 
cuncas, e responden.

10ª.- Á décima, que non poden concretar 
o número de medidas de terra que haberá 
no termo de cada unha das ditas fregue-
sías, só que teñen as especies e calida-
des que se declararon cultivan e frutifican, 
a excepción dos camiños, eiras e montes 
baixos, polo que se remiten ás relacións e 
recoñecementos feitos, confirmándose co 
número que destas dilixencias resultase, 
e responden.

A Óptica da túa confianza!
Malecón de Cadarso, 3 (Xunto á ponte de San Lázaro) - Tlf. 981 82 42 60

N O I A
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EVOCACIÓNS

Un San Roque con bomba
A parroquia de Entíns (Sta. María) celebraba 
e inda celebra cada ano dúas festas: as patro-
nais en agosto e as pequenas en setembro. 
Anos antes no terceiro domingo deste último 
mes honrábase á Virxe das Dores e no luns 
seguinte a San Roque. Na actualidade a fes-
tividade de San Roque celébrase no sábado 
anterior ao terceiro domingo do mes de se-
tembro, mentres que a das Dores non  variou 
con respecto ao ano ao que me vou referir.
Aquel luns 19 de setembro de 1966 -tercei-
ro luns do mes- a veciñanza celebraba pois 
a festa de S. Roque de xeito relixioso, mais 
tamén profano. As bombas de palenque, ao 
uso naquel tempo, anunciaban dende a ma-
ñanciña o día festivo, recordábano ao longo 
do día con especial énfase nos distintos actos 
do mesmo e despedíano sobre as dúas da 
noite do seguinte día. Tódolos gastos da cele-
bración eran sufragados por Constantino Mar-
tínez Romero -Constantino do Marelo-  na-
tural de Fontenlos, emigrante en Venezuela, 
que nese ano tampouco faltou aos festexos.
O tradicional xantar de Constantino con fami-
liares e amigos celebrábase no café-bar “Ca-
mai” da Serra, hoxe en día desaparecido. Ás 
cinco da tarde, cando os comensais se dispu-
ñan a remata-los postres e comezar a degus-
ta-lo café cos correspondentes licores, Xosé 
Lago Pazos -o “Paxaro”- érguese da mesa 
para acompañar a Xosé Manuel Tuñas Arcos 
-“Manolo da Carroucha”-, de Fontenlos, e a 
“Pocholo Outón”, fillo do comensal Claudino 
Outón -“Claudino de Galdrán”- a bota-la co-
rrespondente quenda de bombas anuncian-
do o próximo inicio dos festexos musicais e 
tamén como reclamo aos parroquianos e de-
mais veciños da súa asistencia ao campo do 
Panadés, no que máis tarde ía toca-la orques-
tra “Maio” de A Coruña, propiedade de Antón 
Maio, quen xunto con Xermán Coiradas, 
Camilo de Ribadafonte e outros compuñan 
a mesa do ágape.
Manolo da Carroucha, Pocholo e o Paxaro 
diríxense á beira do río Tines coas “bombas 
de palenque” para dende alí (inda non esta-
ba construído o edificio que alberga hoxe o 
“Comercial Cereixo”) botalas. Pocholo actua-
ba de portador delas, Manolo de botador e o 
Paxaro, como persoa maior na súa tarefa de 
supervisor. As primeiras alzan o voo moi ben e 
estoupan no ar. Unha delas, a última, non aca-
da a altura debida e traza un voo rasante por 
riba dos olmos da praza do Concello e diríxe-
se a toda velocidade cara á farmacia “Xoán 

Mingucho Campos

Gómez Barreiro”, a “Farmacia de Abaixo”. 
Na ventá central ensaríllase co cortinón e alí 
estoupa. Naquel primeiro andar do inmoble as 
irmás Deolinda e Domitila Molinos parolaban, 
mentres o boticario atendía abaixo a Lolita 
Romero.
Ao escoita-lo estrondo a impresión repentina 
de sobresalto (e medo, por que non?) do bo-
ticario foi exclamar-lle a Lolita a súa intensa 
preocupación ante o risco dunha advesidade 
ou dano:
—¡Qué bomba ha explotado en la Plaza! 
Non se decatara de que a explosión fora no 
primeiro andar do mesmo inmoble no que tiña 
a farmacia. Niguén, nin o mesmo boticario, 
podía imaxinar que tódolos vidros romperan e 
con eles a cama daquel cuarto, que os ma-
chos da madeira abriran, que o tellado queda-
ra seriamente danado ao moverse tamén as 
tellas, os matraces que o boticario custodiaba 
naquel faiado tamén romperan e que á súa 
dona, Deolinda, rompéralle unha costela, polo 
que tería que ser tratada medicamente por un 
traumatólogo en Compostela.
Perante tamaña desfeita o lóxico é desapa-
recer das inmediacións. Pocholo e o Paxaro 
así o fixeron. Mesmo deixaron un cartón en-
teiro abandonado daquel tabaco tan socorrido 
polos fumadores, “Celtas”, que o Paxaro fora 
mercar ao estanco da Viúva. Non importaba, 
o que imperaba era a responsabilidade nun 
feito grave mais totalmente involuntario e, 

inda máis, con consecuencias impredecibles. 
O garda civil, Calabria, actuou pescudando 
información; porén, Claudino, Xermán, Cons-
tantino..., mesmo tamén o farmacéutico, fixe-
ron acopio de responsabilidade e un feito que 
puido resultar moito máis grave, mesmo deri-
var en traxedia, solventouse axiña de mutuo 
acordo coa pertinente reparación dos danos 
aos afectados. Nestes casos adoitábase, inda 
hoxe en día, concertar polos organizadores 
unha póliza de seguro que cubrira os gastos 
dos desperfectos que puidesen terse derivado 
durante a celebración dos festexos e que fo-
sen imputables aos organizadores.
A orquestra tocou á súa hora, as bombas bo-
tadas por Manolo da Carroucha, pero dende 
o Cunchido, proseguiron co seu estrondo. A 
mocidade a bailar e aquel suceso que esper-
tara nun principio incerteza, intranquilidade 
e ansiedade, afortunadamente estas sensa-
cións desapareceran unha vez coñecidos os 
detalles e a realidade daquel desafortunado 
episodio.
Certo é, e non debo omitilo, que daquel acon-
tecemento xurdiron contos, contiños e de-
mais, como acontece noutros lugares ou en 
todos que o único que denotan é falla de  re-
flexión. A Xoán, o boticario, bautizárono como 
“Don Juan de la Bomba”, tamén hai quen 
hoxe lembra que a raíz daquilo mercou un co-
che. Tamén quen se acorda de quen ofertou 
200.000 pesetas por outra bomba coa mesma 
traxectoria. Sonvos cousas e comentarios que 
ninguén pode impedir entre outros solidarios, 
cordos, razoables e reflexivos que se puide-
ron producir e, de feito, se produciron. O que 
realmente importa é que non se teñan sucedi-
do danos irreparables, porque as expresións 
aloucadas, impulsivas e insensatas lévaas de 
cote o vento e así como as leva tamén as trae; 
porén, sempre son e serán ocas, baleiras e 
sen fundamento.
Constantino Martínez Romero -Constantino 
do Marelo- nunca máis sufragou unha festi-
vidade en honra de S. Roque (descoñezo os 
motivos). Si, no ano 1972 financiou a cons-
trución do campanario de Entíns; unha obra, 
por certo, de escaso gusto e en desacordo co 
contorno, mais aí está.
Manolo da Carroucha e Pocholo viven, afor-
tunadamente, e os demais protagonistas da-
queles eventos, desgrazadamente, desapare-
ceron. Este recordo escrito dende o respecto 
a todos só pretende rememorar un acontece-
mento do pasado.

Xosé M. Tuñas, “Manolo da Carroucha”.
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Hai fotos e fotos. Nunhas simplemente se ve o 
que reflicte a instantánea mais noutras acábase 
vendo máis do que se percibe cos ollos. Traspa-
sa a outro nivel do entendemento sen palabras, 
acaba un lendo entre liñas, a oír sen sons, todo 
nunha dimensión interior que nos dá sensacións, 
fainos imaxinar guións que nós mesmos monta-
mos arredor dela, como se dalgún modo estivé-
semos presentes o día e hora na que se fixo. Soa 
surrealista mais algo diso hai...
Son fotos como a que nos ocupa, que dalgunha 
maneira estamos percibindo ese pelo movéndo-
se co vento, a brisa doce -pois é na marisma da 
Serra un 24 de maio do 42- que de seguro no-
tarían nas pupilas, cun mar en calma, con pose 
adrede para o flash, algunha coa vista posta no 
horizonte. Que pasaría polas súas cabezas neses 
intres!? Moitas preguntas, mais a tranquilidade e 
harmonía que desprende -ía dicir felicidade- aca-
ba conectando coa outra parte que somos os que 
a ollamos, nun binomio indispensable para que 
haxa esa conexión que vai mais alá dunha simple 
ollada, sen máis!
  Xastre

FO
TO

 A
N

TI
G

A

Ingredientes:

 300 grs. de espinacas.
 500 grs. de garavanzos.
 3 rebandas de pan reseso.
 3 ovos cocidos.
 Unha posta
 de bacallau desalgado.
 Unha cebola.
 Aceite de oliva.
 Un vaso de viño branco.
 Sal.
 Pementón doce.
 Uns dentes de allo.

Elaboración:

Previamente cocemos as espinacas e picá-
molas, o mesmo que cos ovos, e esmiuzamos 
en fías o bacallau.
Nunha pota alta poñemos auga a ferver xun-
to cos garavanzos (que deixamos a remollo 
o día anterior) en auga e sal. Xa só cando 
estean cocidos, engadímoslle as espinacas, 
os ovos e o bacallau.
Coa mesma, nun morteiro machucamos o 
pan torrado na tixola, xunto cun bo chopo de 
viño branco e o pementón doce. O resultado 
vai cos garavanzos. 
Nunha tixola, xunto co aceite de oliva e o 
allo  rustrimos a cebola picada e vertemos 
todo na pota principal. Remexemos e con-
cluímos dándolle uns minutos de lume mai-
no para que se xunten todos os sabores.
Rectificar de sal e servir quente.  

Xastre

G
AS

TR
O

N
O

M
ÍA Potaxe de Vixilia Vai por elas



-Din que “os que discrepan alarman, e que non se privatiza”; se 
aplican a Lei de Garantías, que eles crearon, e se sobrepasan 45 días 
para unha proba diagnóstica ou para unha primeira consulta e 60 días 
para unha intervención cirúrxica, o SERGAS derivará aos doentes 
á privada e farase cargo do custe. 86 persoas diariamente dende a 
entrada en vigor da aplicación da Lei de Garantías (10 de xaneiro do 
2018) están sendo transferidas á privada. O SERGAS di que non ten 
cartos para cumprir os seus prazos, pero si os teñen para pagarlle á 
privada os doentes que eles mesmos derivan.
-Din que “aumentou o número de traballador@s e de camas”; 
segundo datos da Consellería de Sanidade, diminuíu o número de 
traballador@s en 1.325 persoas e o número de camas en 970 con 
respecto ao 2009. Insisto: son os seus datos.
-Din que “aumentou o orzamento en sanidade”; isto é parcialmente 
certo. Se ben nos últimos dous anos aumentaron o orzamento en 
sanidade, comparado co 2009 aínda nos queda un 5% que recuperar. 
Unha década perdida en materia orzamentaria para a sanidade.
-Din que “non van privatizar nin a docencia nin a investigación”. 
E logo para que crean a Axencia Galega do Coñecemento e a 
Comisión Interdepartamental? Novos chiringuitos para favorecer aos 
laboratorios e as multinacionais.
-Cando foron os colapsos da gripe, recoñeceron que “é un problema 
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As autoridades sanitarias e os seus voceiros, dinnos que a Sanidade 
Galega é Universal, é Gratuíta, é Pública e é de Calidade. 
O Sergas di de xeito constante e permanente que non se está 
privatizando o Sistema Sanitario Galego. O certo é que con datos 
do propio SERGAS, a febreiro do 2018, derivou no período 2013-
2017 un total de 348.415 doentes a centros privados cos que mantén 
algún tipo de concerto económico. Unha situación que supuxo un 
custo para as arcas públicas de 611 millóns de euros, segundo a 
información facilitada pola Xunta á pregunta formulada polo BNG na 
comisión parlamentar de Sanidade.
Segundo informan os nacionalistas, os doentes derivados 
corresponden a 125.904 para cirurxía e 222.511 para probas 
diagnósticas, un 2,2% do total. A parlamentar Montse Prado salientou 
a situación “da sanidade real en contraposición á imaxe que proxecta 
o PP a base de propaganda, cando están nun proceso de deterioro 
da Sanidade Pública Galega, para facilitar o traslado de doentes e de 
recursos á sanidade privada. A derivación de doentes é constante e 
agora están poñendo o acelerador, advirte a parlamentar, que incide 
na “preocupación evidente” da poboación: “preguntan que poden 
facer para non ter que ir á privada, co temor de que se non aceptan 
poidan penalizalos ou directamente os saquen da lista de agarda”.
Din que “a privada non se beneficia das modificacións do PP á Lei 
Galega de Saúde”. Só un dato: o gasto na privada aumentou un 10% 
do 2016 ao 2017, de 199 millóns a 217 millóns de euros. E o que virá 
cando a derivación da pública á privada colla velocidade de cruceiro.
O RDL 16/2012, de “Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de 
sus prestaciones”, é só un eufemismo para excluír á poboación 
non regularizada no noso país (aos inmigrantes irregulares) da 
asistencia sanitaria pública. Esta situación provocou non só un amplo 
rexeitamento social e profesional, senón graves problemas de saúde 
(existen varias mortes documentadas) para unha poboación xa de por 
si especialmente vulnerable. 
O día 6 de febreiro do 2018 o PP meteu no Parlamento de Galicia 
a modificación da Lei Galega de Saúde. O día 10 de xaneiro do 
2018, entrou en vigor a aplicación, por parte do SERGAS, da Lei de 
Garantías de prestacións sanitarias. O Sr. Feijoo e os seus acólitos, 
continúan dicindo as seguintes mentiras:
-Din que a reforma da Lei Galega de Saúde, que será votada o 20 de 
marzo do 2018, “vai achegar a sanidade á cidadanía”: é obvio que 
se se eliminan as Áreas Sanitarias e se suprime ao xerente e ao seu 
equipo directivo dos hospitais comarcais, así non se achega, senón 
que se afasta a sanidade. Evidentemente.
-Di o presidente Feijoo “que podemos quitar aos doentes dos 
corredores de urxencias e levalos a planta e metelos nos cuartos para 
que non se vexan os corredores de urxencias ateigados de persoas”; 
é dunha irresponsabilidade total meter pacientes nos cuartos sen 
contar co persoal médico, de enfermaría, cociña, lavandería, limpeza, 
etc. É ignorancia ou provocar deliberadamente o deterioro do Sistema.
-Din que “é un conflito político”; evidentemente. E logo o que fai 
o PP non é política? O problema é que o desmantelamento do 
Sistema Sanitario Público Galego faino o PP aplicando a política das 
privatizacións.

SAUDEGALIZANDO

Temos a Sanidade Pública 
que di o SERGAS? Dr. José Mª Dios Diz

Representación de Terra de Outes na manifestación do 4 de febreiro en Santiago.



e democrático”. Hai que lembrarlles que están tomando represalias e 
abrindo expedientes a xente que se está significando nas protestas 
contra este “Golpe de Estado Sanitario”. E tamén lle dicimos que por 
cada expediente que abran, súmanse máis persoas á Plataforma e 
que non nos van calar con ameazas e sancións.
-A Consellería de Sanidade considera que a cidadanía é parva 
cando din “que se deixan manipular polas mentiras da Plataforma”. 
A realidade dos miles de manifestantes na rúa o domingo día 4 de 
febreiro do 2018, e antes, nas localidades onde se retira a súa Área 
Sanitaria, di o contrario e está claro que o que mente e manipula é o 
Sr. Feijoo.
-Din que coa modificación “vai haber máis participación social”; mais 
no texto eliminan as entidades que participarían no Consello de Saúde 
de Galicia e nos Consellos de Saúde de Área, que se “escollerán por 
decreto”, polo que só irá quen eles queiran. Democracia total, vaia.
-Din que “a forma de entrar na Administración Sanitaria será por 
concurso anual”, pero obvian que no texto tamén falan doutro dos 
xeitos de entrar: “por designación directa”. Máis democracia!
-Nomean á Sra. Rocío Mosquera, ex-conselleira de sanidade, 
responsable de Galaria, a empresa de aparataxe (o máis caro do 
sistema) nun movemento que busca que na compra pública de 
aparellos innovadores se permita á industria privada quedar coas 
patentes feitas con cartos públicos.
Sr. Feijoo, séntese a negociar cos interlocutores sociais, sindicais e 
políticos. É unha cuestión de saúde, o ben máis preciado que temos. 
Tamén unha cuestión de dignidade e da fartura da xente de tantas 
mentiras.
Temos que defender entre todos a Sanidade Pública Galega, 
asentada en excelentes profesionais, que trata a todos os doentes 
equitativamente e coida do máis importante das persoas: a súa 
saúde. E debemos desenmascarar a estes “bos xestores”.
Ponse en evidencia, máis unha vez, que temos un goberno 
desapiadado cos débiles e comprensivo e colaborador cos corruptos 
e poderosos.
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de funcionamento no hospital e de falta de organización entre 
urxencias e a planta”; pero quen se ten que encargar da organización? 
O SERGAS, non os traballadores, que bastante fan con poñer a súa 
profesionalidade para que a desfeita non sexa peor. Se o Sistema 
non sabe cando vén a epidemia de gripe, malos xestores temos e 
deberían marchar traballar a outro sitio.
-O problema dos colapsos nace na Atención Primaria. Se non poñen 
persoal substituto, os doentes en primaria piden a cita pero, coa lista 
de agarda, rematan por ir a urxencias ao hospital, que loxicamente 
colapsa. A creación das Unidades de Xestión Integrada (EOXIs) levou 
consigo a desaparición das xerencias de Atención Primaria, co cal 
o hospitalcentrismo é evidente e o problema de non poñer persoal 
substituto repercute nas urxencias do hospital.
-Durante os colapsos pola epidemia de gripe a Consellería inicialmente 
dixo que “se crearon 100 contratos novos”. Pero como lles debeu 
parecer pouco ao día seguinte dixeron 1.000, e ao seguinte 2.000. 
Finalmente, o Sr. Feijoo no Parlamento dixo que “creamos 3.125 
contratos novos”; todo isto en 4 días. Evidentemente, os contratos 
foron por horas, non por persoas!
-Din que “a oposición quere desmantelar os hospitais comarcais e 
que eles o que fixeron foi blindalos”; pero a alguén no seu san xuízo 
se lle ocorrería dicir tal barbaridade? Vaia trola do PP. A realidade é 
teimuda e o que realmente acontece é que ao non dotar os hospitais 
de medios e persoal, logo, coa desculpa do deterioro, o PP e o 
SERGAS derivarán xente á privada.
-O conselleiro de sanidade (que, por certo, xa está amortizado), dixo 
na radio pública (á cal a nós nunca nos levaron) que “ten as súas 
dúbidas de como se financia a Plataforma SOS Sanidade Pública 
de Galicia”; repreguntado polo xornalista, cambiou de tema. A 
Plataforma finánciase co sangue, suor e bágoas dos seus membros; 
pero é curioso que isto o diga un membro do partido máis corrupto de 
Europa e que está sendo investigado pola xustiza!
-Din dende a Consellería de Sanidade que o que fan “é transparente 

A Quintana a rebosar de xente na defensa da Sanidade Pública.
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ENTREVISTA

Fálanos da túa vida e  da túa actividade 
musical.
Nacín na aldea de Fontenlos  pertencente 
á parroquia de Entíns, Sta. María, no ano 
de 1927. Casei cunha moza, Pepita,do 
Brenzo, moceabamos xoves, sábados e 
domingos na Poza, no baile do Aviador e 
no de Pedrás na Seara, da veciña parro-
quia de Santo Ourente e tivemos tres fillos, 
un neno e dúas nenas, hoxe xa adultos que 
teñen formadas as súas propias familias e 
están educando aos seus fillos, os catro 

Entrevista a...
José Gosende Lourido
A tradición musical de Outes vén de moi antigo e compilala nun só artigo 
para esta revista semella unha tarefa imposible. En números anteriores 
xa se veu facendo referencia a algunhas charangas, orquestras, bandas 
de música e mesmo nomeadamente a algún dos seus compoñentes. A 
presente achega procura unha finalidade semellante. De Santo Ourente, da 
Barreira, Tarás, Ponte Nafonso, a Serra... agromaron moitos  practicantes 
desta arte. O recoñecemento neste caso é para un artista nado na 
parroquia de Entíns co que o entrevistador comparte veciñanza e sobre 
todo amizade. O contacto é directo, intermitente, mais frecuente, coma se 
fora un ritual. Digo isto porque na casa do entrevistador convive con el un 
precioso moble da autoría do entrevistado feito aló polos anos cincuenta 
do pasado século. A conversa cos amigos sempre é doada, malia a 
diferenza de idade. De xeito indirecto xa se fixo referencia a “Pepe de Luna” 
nalgún número anterior desta publicación. Nesta pretendemos que sexa o 
protagonista. Facer unha entrevista con José Gosende Buján e con José 
Gosende Lourido ao mesmo tempo, amigos inseparables pero ás veces 
discrepantes non resultou nada doado para o entrevistador, mais sempre 
gratificante. Eu coñecino de neno, teño pasado tempo na súa carpintaría 
fronte á casa onde eu vivía e compartido con el moitas conversas amenas. 
Deixemos que se exprese Pepe de Luna..

netos que teño. Ademais de exercer as 
súas respectivas  profesións. De Fonten-
los pasamos  a vivir a Entíns, na casa que 
herdei das miñas tías Carme, María e Ca-
rolina, onde naceron  e criáronse os meus 
fillos. Alí convivimos na actualidade Pepita, 
a filla Marita, o seu home Juan e  María, 
a netiña, Tamén veñen os outros fillos coa 
súa descendencia. En total seremos doce 
os membros que nos xuntamos ocasional-

mente á mesa. Con todos eles manteño 
unha relación fermosa e moi familiar. José, 
fillo de Pepe e Montse toca o clarinete e a 
súa irmá María o violín no conservatorio do 
colexio Peleteiro de Santiago.
Despois da túa aprendizaxe musical de 
que formacións formaches parte?
Toquei na banda de Negreira que dirixía 
Bouzas, na orquestra “Romero”, que tiña 
ese nome por seren os seus membros 
maioritariamente da familia, na orquestra 
“Iberia” dirixida por Gerardo del Río, da 
Poza, e nas bandas de música de Outes 
e Noia. Curiosamente no elenco da de 
Outes coincidimos María, a miña neta, e 
eu. Ela era o membro máis novo e eu o de 
maior idade. Que bonito! Non? Neta e avó 
practicando a mesma afección. Nesa ban-
da toquei dende a súa creación aló polos 
anos oitenta. Era alcalde de Outes Gonza-
lo Pérez Villaverde cando empezou a tocar 
a banda baixo a dirección de Prudencio 
Romo. Despois a Prudencio sucedeuno 
como director Ramón Rodríguez Caamaño  
durante un breve espazo de tempo e logo 
fíxose cargo da dirección Salvatierra. Na 
de Noia coincidín con Jaime Castro (Jaime 
de Campelo) e tamén con José Gosende 
Buján.
Teu pai era emigrante en Brasil?
Si. Eu nacín nunha casa de familia humilde 
que traballaba na agricultura. A emigración 
era daquela un medio de mellora-la econo-
mía familiar e meu pai decidiu marchar para 

Pepe de Luna (centro da foto) con compañeiros tamén músicos da banda de Rafael.
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o Brasil. Eu o vinte e dous de outubro do 
ano 1952 viaxei dende Vigo ao Brasil. Pero 
alí estiven tres ou catro meses. O meu pai 
tiña en sociedade unha empresa que abon-
daba en diñeiro, posiblemente setenta mi-
llóns das antigas pesetas. Mais aló quedou 
todo.
Tamén viaxaches á Arxentina.
Esa viaxe comezou o día un de outubro 
do ano 1989 coa banda de Noia. Daquela 
en Noia gobernaba o Bloque Nacionalista 
Galego co alcaldde Pastor Alonso Paz. 
Rematei con oitenta e oito anos a miña 
actividade musical na banda de música de 
Outes, mais inda sigo en contacto directo 
coa música e visito a cotío o lugar onde 
ensaian os músicos da banda de Outes 
que dirixe na actualidade Manuel Blanco, 
veciño da parroquia de Cando.

A CARPINTARÍA
Fálanos da carpintaría e da ebanistaría.
Traballei con Enrique Busto durante ca-
torce anos. Logo montei a miña propia 
carpintaría e convertinme en autónomo. 
O traballo facíase maiormente á man cos 
aparellos tradicionais. Os cepillos cunha 
coitela para debastar e alisa-la madeira 
eran ferramentas indispensables en toda 
carpintaría. Lixábase e lacábase manual-
mente e entallábase do mesmo xeito. A 
maquinaria veu despois, por iso antes o 
traballo resultaba máis lento e custoso. 
Todo era naqueles tempos moi diferente 
a hoxe. Ademais había que compaxinar 
o oficio con outros mesteres. Había leiras 
que labrar e unha numerosa facenda que 
manter e despois a recolleita de patacas, 
millo, centeo, trigo... Ademais dos produ-
tos de horta.
Tamén a carpintaría era algo máis: un 
centro de formación, por exemplo?
Si. Tiven comigo varios rapaces aprenden-
do o oficio ou a profesión. Algúns  traballa-
ron de carpinteiros ata a súa xubilación e 
outros enfocaron a súa vida por outros viei-
ros. Teño que dicir que comigo foron exce-
lentes compañeiros e colaboradores.
Eu visitei a túa casa e leveime a impre-
sión dunha fermosa mostra de ebanista-
ría.
A carpintaría e a ebanistaría é unha arte 
coma a música. Eu lévoa dentro de min. 

Moitos días canso de traballar, e mentres 
no fogar non se facía a cea, internábame 
no obradoiro e alí collía a miña inspiración 
aire. Inda o fago hoxe. O taller segue en 
pé e a miña afección tamén,inda que, claro 
está, os anos contan.

O CAMPANARIO E A  IGREXA
Cal foi o teu labor na construción do 
campanario de Entíns?
Eu no campanario traballei pouco. O 
meu labor pódese reducir á contratación 
e formalización do presuposto das obras 
xunto co meu cuñado “Costiña” e Enrique 
Campos. O contrato da obra cifrouse en 
500.000 pesetas da época. O campanario 
construíuse no lugar que ocupaba a campá 
pequena á beira das escaleiras que baixan 
do adro e na súa fronte hai colocada unha 
placa co nome de Constantino Martíñez, 
da súa dona e do ano da inauguración. 
Eles foron os que correron coa maioría 
dos gastos. Tamén participei, xunto  co 
sobriño, Juanito, casado coa miña sobriña 
Aurita, e outros na restauración dos altares 
da igrexa parroquial de Entíns e recoñezo 
que me sinto orgulloso de que non se dife-
rencie unha columna da outra en cada un 
dos tres altares.
Amais diso que outros proxectos des-
envolveches?
Fun promotor en sociedade dun edificio na 
vila de Noia. Arranxei a casa o mellor que 
puiden,deille carreira aos fillos e contribuín 
solidariamente cos parroquianos.
Na actualidade que afeccións practicas?

Fundamentalmente como xa che teño dito, 
a desfrutar todo o que podo coa familia, 
cos amigos e a distraerme na carpintaría 
reparando e facendo mobles para a casa. 
Con frecuencia baixo á Serra, tomo un café 
ou un viño e parolo con amigos máis ou 
menos da miña idade e tamén máis novos 
e de cando en vez xogo unhas partidas ás 
cartas. Levo unha vida tranquila e colaboro 
no que podo e me piden os veciños e polo 
momento desfrutando de boa saúde. 
O entrevistador quere rematar dicindo que 
na vida pódense atopar boas persoas, 
pero mellores que esta, moi poucas. Gra-
zas PEPE!!!

Orquesta Romero. Pepe de Luna é o segundo da fila 
inferior.

Pepe de Luna (o 1º pola dereita na fila inferior) coa banda municipal de Noia.
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A liberdade de expresión,
algo que está en perigo
Estes días estamos a asistir ao secuestro do libro Fariña, do autor 
Nacho Carretero. Dito secuestro foi ordenado pola xuíza Alejandra 
Pontana, da poboación madrileña Collado Villalba. A xuíza deter-
mina que o demandante, en todo caso, deberá depositar unha 
caución de 10.000 euros para responder dos posibles danos e 
prexuízos que a medida cautelar supoña para o patrimonio do xor-
nalista demandado. Efectivamente, así foi o que pasou, o citado 
demandante José Alfredo Bea Gondar, depositou os 10.000 euros 
(algún día terá que explicar de onde procedían os citados 10.000 
euros).
Ben, este tipo, o tal José Alfredo Bea 
Gondar, ao que eu cualifico de “fascis-
ta”, foi alcalde de O Grove; tan só quero 
lembrar o que puña a prensa cando era 
alcalde, aí tedes este titular: “O Grove, 
un ayuntamiento conflictivo que no ce-
lebra plenos ni reuniones desde hace 
más de ocho meses”. Así o titula a 
xornalista María José Porteiro o 31 de 
agosto de 1984, nas páxinas de El País, 
e dita crónica comeza así: “La situación 
municipal del Ayuntamiento de O Grove 
(Pontevedra) es insostenible, a juicio 
de la oposición. La no convocatoria de 
plenos desde hace más de ocho meses, 
el autoritarismo del alcalde, Alfredo Bea 
Gondar, de Alianza Popular (AP), y las 
obstrucciones a un concejal nacionalis-
ta son algunos de los rasgos más des-
tacados del problema. En O Grove el 
alcalde, que está en minoría, gobierna 
por decreto y al margen de todas las re-
glas jurídicas.”, polo que o  cualificativo 
de “fascista” para min non é ir contra o 
Dereito ao Honor.
Pero foi en 1991 cando o xornalis-
ta Xosé Hermida, o 21 de xuño de 1991, e nas páxinas de El 
País, titula o seguinte: “Destituído como alcalde de O Grove Bea 
Gondar, acusado de narcotráfico. A crónica xornalística escríbea 
Xosé Hermida, deste xeito: “El pleno del Ayuntamiento de O Grove 
(Pontevedra) decidió ayer por unanimidad retirar la condición de 
alcalde electo de la localidad al presunto narcotraficante - José 
Alfredo Bea Gondar. Todos los grupos políticos acordaron consi-
derar injustificada la ausencia de Bea Gondar en el acto de su 
toma de posesión, previsto para el pasado miércoles, ya que pese 
a encontrarse internado en la cárcel de Alcalá Meco podía haber 
asumido el cargo si solicitase a la Audiencia Nacional su traslado 
a O Grove. El pleno adoptó esta decisión después de recibir en la 
tarde de ayer un oficio del titular del Juzgado Central de Instruc-
ción número 5 de la Audiencia, Baltasar Garzón -que encarceló 
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a Bea por su presunta relación con un alijo de 30 kilos de cocaí-
na- en el que confirmaba que el alcalde electo no había pedido 
formalmente ser trasladado a Galicia.”; e volvo preguntar: onde se 
falta ao Dereito ao Honor??
Pero volvendo ao tema do que estamos a tratar, o secuestro do 
libro Fariña, onde o demandante Bea Gondar acusa ao xornalis-
ta Nacho Carretero e a editorial Libros del KO de ir contra o seu 
dereito ao honor (así o cualificou na entrevista que lle fixo a xorna-

lista Mamen Mendizábal no programa 
de La Sexta Más Vale Tarde). A edito-
rial Xerais tiña xa preparada a edición 
en galego do citado libro para finais de 
marzo deste ano. Estréase unha serie 
televisiva na canle Antena 3 Televisión o 
mércores 28 de febreiro, que en princi-
pio non ten trazas de perigar a súa emi-
sión; agás que a xuíza diga o contrario.
Teño o libro na man comigo (a 10ª edi-
ción) e o nome de Bea Gondar aparece 
citado en dúas páxinas: a 236 e 244. 
Na páxina 236 é unha cita ao pé e di 
o seguinte: “El coche, tal y como des-
cubriría la investigación años después, 
estaba a nombre de Alfredo Bea Gon-
dar: alcalde de O Grove, afiliado al PP 
(otro más) y procesado en 2001 por un 
alijo de dos toneladas de cocaína. Gon-
dar sería absuelto años más tarde por 
el Tribunal Supremo. Por poñer isto, a 
xuíza decreta sobre o citado libro? Ben, 
a cousa non remata aquí, porque na pá-
xina 244 pon o seguinte: “Aquel junio de 
1991 Orbaiz Picos se ofreció al cartel de 
Cali para traer 2.000 kilos de cocaína. 
Lo hizo a través de Alfredo Bea Gondar, 

alcalde de O Grove por AP en 1983 y 1991 (este último año ganó 
con mayoría absoluta, después de haber sido acusado de narco-
tráfico, aunque duró dos días en el cargo), quien aceptó la pro-
puesta y se puso en contacto con Manuel González Crujeiras “o 
Carallán” al que ya conocemos de su época como colaborador de 
“Sito Miñanco” ; pois por estas dúas referencias, a xuíza decreta 
secuestrar o libro en cuestión.
Tan só, para rematar este artigo de opinión, manifesto que esta-
mos a asistir a un escenario perigoso, onde opinar, dicir o que se 
pensa, vólvese un perigo, e estamos a lembrar uns escenarios 
que xa tiñamos que ter superados, e o ditador morreu en 1975, 
polo que pido que non volvamos a eses anos escuros cheos de 
negrura.
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OPINIÓN

Hey boy, did you see that?

Que parecemos parvos, como cho digo!!
Hai que poñerse as pilas, pois cómennos... non podemos 
perder de vista as trifulcas nocturnas e con gañas que 
se derivan na escuridade da noite… Ollo á boia!! 
Ronronean tantas cousas por bocas pequenas que un 
nin lle fai caso, mais quen sabe… Á caladiña a cousa 
cambia... e máis que cambia!
Hai que ter o tente nas cousas que nos afectan 
directamente e que ao poder nos lle afectan tanto pois 
non lles doe no pelexo propio...
Nos intres actuais andamos revoltos coas comenencias 
e resultados daquelas lides co temiña, mais non menor... 
do tanatorio de marras… Vaia tela… Que carajo, 
que non se pode montar un “choiaso” coma ese onde 
existan vivendas, que ninguén quere nada semellante 
ao lado da súa casa, mais, e por outro lado, se a casa 
non existise... sería diferente... Mais se hai casa… de 
tana... merda!! Que o leven para o lado da súa casiña...!! 
E se a alcaldesa está de  acordo… pois para o lado da 
súa vivenda no rural… que aló hai sitio... e a roer!! Ou 
no menor caso para o lado da casa do ex- mais non ex-
alcalde e deputado... que tamén ten sitio... E a ver que 
opinan, non el senón o resto da familia, do asunto… Pois 
ata que a un lle poca no vivo... ninguén se pronuncia… 
Veña,  ánimo... valentes!! Buscádelle un sitio onde non 
haxa casas, nin negocios, ou se non levádeo para o lado 
das vosas casas se tanto vos gusta... O que non queiras 
para ti... xa sabes... que hai moito listillo neste concello 
de marras, pero que moito!! Que aprendan dos de Noia, 
co novo que montaron na Rasa, pois ese non o cerran, 
non haberá veciños que protesten porque está apartado e 
a man, pero nós non, que somos máis listos ca ninguén... 
e total para nada.
Mais tamén habería que parolar un pouquiño a razón de 
tanta tontería...
E cambiando de tema... que dicir dos –non todos– 
axentes municipais que se retratan todos os días  de 
uniforme, armados e cheos de viñooo!! e non lles 
cae a cara de vergoña polo exemplo de… de que!?, 
exemplo de nada.... pois campan... Mais non todos... 
non todos! Como se fose todo deles... e  non o é... nai 
de nai... fantasmas!!, que aparcan en liña amarela e non 
dan exemplo de nada… O que pasa é que caeron nun 
Concello que non quere malos rollitos... e como é tan 
guili-permisivo... pois ala... campan ás súas anchas… 
mais mal feito bro!! pero que mal feito... fantasmón pi-
co-le-to!! leré... me dijo anoche, leré… que no… pi-co-
le-to... leré… e segue e segue …le-to-leré...
En fin, como dicimos… moito fantasma, ché!!

Lusco e Fusco

ASÍ NON ...

Unha mostra máis de feitos sen sentido… 
Como se lle explica ao cidadán?

NIN DE COÑA...

Un venres arredor das 22.30 da noite
e o contador a xirar ata o luns, mais non doe!!

ASÍ TAMPOUCO ...

Outro exemplo máis de lixo nas cunetas!!
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E ti,
que queres ser de maior?

XUVENTUDE

Esta pregunta que nos persegue prac-
ticamente dende que temos uso de ra-
zón, que se lle fai a rapaces e rapazas 
de moi curta idade, cando do único que 
deberían preocuparse eles é de ser fe-
lices e seguir xogando. Esta pregunta 
que en principio deixa unha liberdade 
completa e absoluta de resposta, pero 
que pouco a pouco, e máis nos tempos 
que corren, parece que só ten unha 
resposta correcta.
A perspectiva que rematamos tendo os 
mozos e mozas de hoxe en día é que 
debemos estudar unha carreira, pero 
non calquera carreira. Un ten que bus-
car algo con saída por enriba de todo, 
aínda que non lle guste. Algo que lle 
permita seguir unha rutina toda a súa 
vida para poder gañar cartos e saír 
adiante, porque iso é o verdadeiramen-
te importante. E aínda que elixas “unha 
boa carreira” nun recuncho da túa men-
te sempre vai existir esa dúbida de “Vou 
encontrar traballo? Ou vou dedicar 4, 5 
ou 6 anos da miña vida a algo para des-
pois rematar traballando onde poida?”.
A gran revelación: o que ten saída non 
son as carreiras, son as persoas. Ti, ra-
paz ou rapaza que estás lendo isto, non 

Alba Calo

te sintas presionado a estudar unha ca-
rreira que non che gusta, porque primei-
ro, váiseche facer costa arriba, e non só 
durante 4 anos, senón durante o resto 
da túa vida, cando teñas que dedicarte 
a iso, e segundo, cando estudas algo 
por vocación vas tentar dar o mellor de 
ti cada día sempre, e só desta maneira 
se pode chegar a conseguir algo: sendo 
o mellor, ou polo menos, intentándoo. 
Non te sintas mal por non querer estu-
dar unha carreira. Se un ciclo é o que 
a ti che chama a atención, adiante. Se 
non existe sequera a carreira ou ciclo 
que a ti che chama a atención, infór-
mate pola túa conta e fai todo o posible 
por absorber coñecementos sobre o 
tema. O que de verdade necesitamos 
agora mesmo son persoas que saian 
do molde e que destaquen polas súas 
capacidades, tendo sempre en conta 
que unhas non valen máis que outras, 
porque o que a ti che parece moi fácil 
para o outro é dificilísimo, e viceversa.
Hai quen di que canto máis estudas 
sobre algo, máis te apaixona. Hai quen 
di que en realidade se necesita de vo-
cación para estudar algo dun xeito tan 
profundo. Quen sabe. O que está claro 

é que para elixir entre moitas opcións 
debes coñecelas todas moi ben, ao me-
llor hai algo que estás perdendo e que 
resulta ser a túa verdadeira paixón.



licia”, “A Sogra”, “Sin Fogar” e “Cantiga 
Pra Daniel”.
1983- Nos. As cancións son: “Por Vós 
Poetas”, “Tiña Un Canciño Branco”, 
“A Motora”, “E Fun E Vin”, “O Pastor-
ciño”, “Quén Poidera…”, “Algo Sempre 
Morre”, “A Morte Dun Páxaro”, “María 
Soliña” e “Lela”.
1991- Rosas de luz. As cancións son: 
“Non che digo nada, pero vaia”, “Pa-
labras”, “Unha Vez”, “Recordo”, “Año-
ranzas”, “Clube de Paixón”, “Sol-por”, 
“Foliada D’Anllóns”, “Doenzas” e “Maio 
Longo”.
1994- Quince anos de música (recom-
pilatorio de éxitos). As cancións son: 
“Terra”, “Miña Galicia”, “Unha Noite”, 
“Añoranzas”, “Popurri tradicional”, 
“Soio Un Sono”, “Mare”, “O Pastorciño”, 
“Recordo”, “Airiños, Airiños Aires” e “O 
Rodaballo”.

O grupo Xocaloma e a Serra de Ou-
tes
O grupo Xocaloma actuou dúas veces 
na Serra de Outes, con motivo das fes-
tas de San Cristovo. A primera actua-
ción foi no verán de 1983 e a segunda, 
e última, foi en 1985.
E para rematar tan só direi que ogallá 
volvan un días aos escenarios, polo 
ben da música galega.
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MÚSICA

XOCALOMA

Xocaloma foi un grupo de música tra-
dicional galega e folclórica, fundado en 
Carballo en 1975 e disolto en 1994. 
Foi un conxunto eminentemente vocal 
formado por Dolores Platas Penedo 
(voz solista), Juan Carlos Díaz del Va-
lle (vocal e guitarra), Fernando Fidalgo 
Cerviño (voz), Joaquina Ávila Cotado 
(voz), Juan Carlos Cancela Calvelo 
(guitarra e voz) Jorge Campos Vázquez 
(vocal e percusión), Federico Lago Cor-
do (teclados), Xosé Luís Silva Romaní 
(guitarra) e Manuel Barca. Os membros 
iniciais do grupo adoitaban cantar no 
coro parroquial de Carballo en “Misas 
da Xuventude” que lanzou o crego da 
localidade, José García Gondar. Foi 
ese cura quen os animou a formar un 
grupo musical, inicialmente chamado 
Jocaloma, polas iniciais dun dos seus 
membros, e que máis tarde se tornaría 
o Xocaloma definitivo (Xosé Carlos, Loli 
e Manuel).
En 1978 gravaron o seu primeiro álbum, 
Terra, ao que seguiu Soio un sono, en 
1979. Participou en varios festivais, 
como o Intercéltico de Lorient ou Mun-
do Celta de Ortigueira. Algúns dos seus 
temas máis coñecidos son adaptacións 
de cancións tradicionais galegas como 
O rodaballo, A saia de Carolina ou Lela, 
esta última con letra de Castelao e mú-
sica por Rosendo Mato Hermida, e te-

mas propios como Soio foi un soño.
A música de Xocaloma tamén foi sinto-
nía para algúns vídeos de TERRA DE 
OUTES, que están en YouTube; vídeos 
como:
Terra de Outes-Presentación do libro 
Se pedra na brétema 
(https://youtu.be/6I73UQcSOfI)
Terra de Outes- Por que utilizamos o 
Sintrom?
(https://youtu.be/AfB2a0Ze4lQ)

Discografía
1978- Terra. As cancións son: “Terra”, 
“Contos de vellas”, “Letra pra unha can-
tiga”, “Pequeno home”, “A malpicana”, 
“Iste é o meu pobo”, “A saia da Caroli-
na”, “Chorade por él”, “A lingua tiveran” 
e “Airiños, airiños aires”.
1978- Single (2 panxoliñas de Nadal)- 
As cancións son: “Xesús Vai Nascer”, 
“O mais grande home”.
1979-  Soio un sono. As cancións son: 
“Soio Un Sono”, “O rodaballo”, “Cami-
ños”, “Aldea Miña”, “O Rato”, “Un Con-
to Pra Ti”, “Alguén…”, “Ibas Gozando 
No Meu Tormento”, “Adiós Ríos, Adios 
Fontes” e “Os Fastos”.
1981- Vou o mar. As cancións son: “Vou 
O Mar”, “Mar”, “Vilagarcía”, “Mariñeiro”, 
“Unha Noite”, “O Vello Libro”, “Miña Ga-

Vicente Abelleira Cambeiro
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PATRIMONIO

Un «ex voto» é unha ofrenda que se realiza a unha divindade e, no cris-
tianismo, máis particularmente, á Virxe ou algún Santo, en agradece-
mento dun beneficio recibido, pero tamén en petición dun favor. Os máis 
comúns destes últimos adoitan ser de cera e ter forma humana ou parte 
do corpo humano e preséntanse nas igrexas para rogar pola curación 
dunha enfermidade; teñen carácter efémero e escaso interese artístico. 
Pero algún dos primeiros son auténticas pezas de arte. En Outes tiñamos 
coñecemento de dous deles depositados na capela do Rial en forma de 
pinturas alusivas a senllos milagres da Virxe1. Por cortesía de Xosé L. 
Blanco, un ourensán gran afeccionado aos barcos, recentemente tive-
mos noticia doutro máis, en forma de navío e situado ao pé da Virxe do 
Carme do Freixo.
Segundo información amablemente proporcionada polo párroco Don J. 
Benito Insua, recabada entre algunhas freguesas de maior idade, foi ela-
borada esta ofrenda por Luis Ageitos, un mariñeiro veciño de Catasueiro, 
a mediados do século pasado. Discrepaban as informantes acerca de 
se fora doada á actual imaxe do Carme, instalada na igrexa de Sabar-
des, sendo cura D. Manuel Cambeiro, ou se a doazón se realizara con 
anterioridade a outra Virxe máis antiga, substituída por esta máis nova 
no ano 1954.
Tampouco se puido establecer con certeza se esta doazón foi ofrecida 
por simple devoción á patroa dos mariñeiros ou se foi por considerala 
como salvadora nun momento de perigo durante unha tempestade ou 
incluso un naufraxio, como é moi corrente en todos os portos de mar. 
En todo caso é un agradecemento pola protección outorgada fronte ás 
adversidades do mar.
Na actualidade consérvase nun recanto da fornela na que está a Virxe do 
Carme, medio escondida detrás dun floreiro, dentro dunha urna de cristal 
cuxas superficies se atopan cubertas dunha espesa capa de sucidade 
que lamentablemente dificultan a visión da nave, unha embarcación de 
madeira duns 30 ou 35 cm de longo que parece representar un balandro, 
un barco de dous mastros, máis alto o trinquete (o próximo á proa), con 
velas cangrexas (velas trapezoidais que van detrás dos paus) e foques 

Un exvoto mariñeiro para o
Carme do Freixo Xoán Mariño

(velas triangulares que se amuran entre o trinquete e o bauprés), destina-
do á navegación de cabotaxe para transportar madeira, sal, conservas ou 
viño, todo pintado de branco, co nome de Nª Sª del Mar escrito na popa.
Chama a atención neste veleiro o interese polo detalle na arboradura, 
cos seus mastros (maior e mesana), bauprés (mastro que sae horizontal-
mente pola proa), vergas, xarcias, estais, drizas, escadas, foques, oben-
ques, motóns e cabos; converte a peza nunha pequena maqueta que 
reproduce fielmente unha embarcación saídas dalgún dos estaleiros de 
Outes. Ao noso amigo Xosé Blanco recórdalle notablemente ao buque 
Delfina Barcia, construído en 1943 por encargo da consignataria “Nava-
les Barcia”, de Noia, no estaleiro de Loxero, hoxe Abeijón Hermanos, do 
Freixo 2.
É por iso que os exvotos mariñeiros proporcionan valiosa información: 
En primeiro lugar antropolóxica e etnográfica, posto que reflicten os te-
mores e crenzas das xentes do mar. Pero tamén patentizan, segundo 
Xabier Armendáriz, “que foron fabricados, ou encargados polos mesmos 
protagonistas que tripularon aqueles pesqueiros, mercantes e buques de 
guerra, e por todas as capas sociais existentes no mundo marítimo. Isto 
posibilita ter representacións de barcos, tanto en cadros como maquetas, 
en ocasións, moi humildes e inxenuas, pero noutros casos dunha cali-
dade técnica só comparable a maquetas de arsenal ou grandes obras 
pictóricas. Esta autenticidade de orixe posibilita extraer unha información 
técnica de primeira man, tanto para historiadores e arquitectos navais, 
como maquetistas especializados. Así mesmo, e como se dunha sorte 
de matrioskas ou bonecas rusas se tratara, algún exvotos conservaron a 
noticia da súa orixe e o suceso que os motivou grazas ao labor dalgúns 
celosos responsables dos templos e técnicos de patrimonio de museos 
que se molestaron en recoller esta información, non quedando somentes 
no aspecto material da ofrenda” 3.
----------------
1  Xoán X. Mariño. Patrimonio Histórico de Outes. Volume II. 1999. Páxs. 221 e 222.
2 Santiago Llovo. Mar de Outes, Berce dos carpinteiros de ribeira galegos. 2016. 
  Páxs. 222 e 223. 
3 Xabier Armendariz. 
  http://abcblogs.abc.es/espejo-de-navegantes/2016/05/25/exvotos-marineros-de-vizcaya.

Balandro Delfina Barcia. Foto Museo Mar de Noia, cortesía Félix González.

Exvoto do Freixo. Foto Xosé L. Blanco.
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Primeiro Portomarín,
logo Castrelo de Miño... Henrique Álvarez

Onte trasnoitei, así que agora prefiro fuxir da sobremesa na 
casa petrucia. Sen saber moi ben como, os pasos condu-
círonme ó faiado, refuxio de canto refugallo non atopaba xa 
acomodo na vida rutineira. Nunha caixa de madeira asoma-
ba o mango da broca de man do avó. Seguramente debaixo 
estaba o resto das ferramentas, pero a ollada desvióuseme 
ó curruncho inmediato onde, entre arañeiras obsoletas, des-
cansaba unha nasa da anguía. Xa non lembraba a última vez 
que vira unha destas artes. A nasa ten aspiracións truncadas 
de ánfora romana de aceite de Hispalis ou de 
viño do Ribeiro, do bon vinho d’Ourens de 
Afonso X, do forte torrontés que xa cantara 
Jorge Manrique, ou da doce treixadura. Algún 
día proporcionou un extra de proteínas á fa-
milia. Para outras quizais supuxeran a dife-
renza entre a mera supervivencia e unha re-
lativa prosperidade. Hoxe quedan moi poucas 
anguías, condenadas á extinción porque aca-
bamos valando os ríos como valamos a terra. 
Antes, non tan antes que eu non lembre, non 
había encoro. O pai Miño corría ceibo e tó-
dolos invernos agasallaba ó val con miles de 
toneladas de sedimentos ricos en nutrientes 
que facían medrar as colleitas de verán sen 
necesidade de estercar. O millo avantaba máis 
alá da altura dun home a cabalo e as arda-
des cubrían o val ata onde alcanzaba a vista. 
Cada regato estaba puntuado por ducias de 
muíños que producían a materia prima para 
a bica. E as viñas lindaban coas herdades de 
millo. As viñas que producen o viño máis anti-
go do País, un viño de dous mil anos que leva 
pasado por moitas vicisitudes, desde ver o 
seu mercado limitado por cuestións de relixión ata case des-
aparecer por causa dun insecto que arruinou a medio milleiro 
de familias no val. Non. Non foi doado prosperar nesta terra 
e cando as cousas parecían ir ben, quixeron acabar con ela. 
Por iso é facil entender que os habitantes do val resistisen 
a desfeita. Empezou coa rebelión dos fouciños, cando as 
mulleres se dirixiron ás obras, fouciños en alto, ata que as 
parou a forza pública. O espectáculo deixou admirados a 
cantos o viron e en todo o estado falouse da revolta. A partir 
de aí, empezaron a organizarse. Cuadrillas de veciños reu-

níanse nas noites para acudir ás obras do encoro e desfacer 
o que os obreiros fixeran durante o día. A Unión do Pobo 
Galego, acabada de fundar, estreaba en Castrelo de Miño 
a súa acción reivindicativa apoiando ós veciños amotina-
dos. Personalidades da vida política posterior, como Gómez 
Franqueira ou Beiras, implicábanse na contenda. A loita, da 
que hoxe falamos orgullosamente, foi contundente; mágoa 
ser o réxime aínda rexo e ter moitos mecanismos de control. 
Ó final, nada puido evitar o asolagamento do val, pero can-

do menos os veciños recibiron unhas indemnizacións máis 
dignas polas terras perdidas. As augas cubriron os cultivos, 
as fontes termais, os muíños, os amieiros, as penedas e os 
campos da festa. Hoxe, con ese gusto polo eufemismo que 
caracteriza ás institucións galegas, chaman ó lago artificial 
Parque Náutico de Galicia e celebran nas súas augas com-
peticións de remo e vela. Somos bos de conformar, pero iso 
non quita que por veces botemos a vista atrás con saudade. 
E a min dóeme a cabeza. Xa dixen que onte trasnoitei.
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LICOR CAFÉ
13 grolos da Nova Banda Deseñada Galega
Demo Editorial, 2017

Este libro, que nos achega a novos valores da banda 
deseñada galega, é unha escolma de trece autoras e autores 
que emerxen con forza neste ámbito. Licor Café confórmano 
trece historias curtas de estilos e temáticas moi variadas e 
que, como non pode ser doutra maneira, ten un deseño moi 
moderno e atractivo.
A primeira “historieta” galega coñecida foi unha secuencia 
estruturada en oito viñetas no ano 1880. A primeiros do 
século XX xorden varios autores de certa importancia 
que culminan cunha asociación de humoristas en Madrid, 
na que figuran varios autores galegos, estando entre eles 
Castelao. Foi no período da guerra civil e ditadura cando 
as edicións de banda deseñada sofren unha baixa importante de 
publicacións. Na década dos setenta, Xaquín Marín  e outros 
ilustradores, xunto coa asociación cultural O Galo, organizan 
en 1973 a “Exposición del Cómic Galego”. E, xa en plena 
transición, saen aos quioscos fanzines que chegan a ter moita 
forza a finais dos anos 90.
O panorama do cómic galego está medrando nos últimos anos 
tanto en calidade como en cantidade, tendo hoxe en día un 
colectivo numeroso baixo a denominación de Banda Deseñada. 
Como referente indiscutible deste movemento temos ó ilustrador 
Miguelanxo Prado, director do Salón do Cómic-Viñetas do 
Atlántico que dende 1998 se celebra cada verán na cidade 
de A Coruña con grande éxito de público e recoñecemento 
internacional.
Despois deste repaso breve da historia do cómic galego, 
achegámonos a Licor Café. Demo Editorial aposta polos novos 
valores da Banda Deseñada Galega (BDG) e presenta un libro 
co traballo de 13 autoras/es que, a pesar da súa xuventude, teñen 
xa publicacións nas librerías especializadas e que conforman 
un grupo emerxente dentro desta categoría de “novela gráfica” 
galega.
A temática das historias vai dende o xénero fantástico (de 
superheroes, fantasmas, heroico) pasando polo negro, ciencia 
ficción, romántico, satírico ou humorístico, conformando así 
unha moi variada proposta para todos os gustos. En canto á 
diversidade da parte artística, os estilos son tan variados como 
autoras/es ten o libro, con debuxos de trazos máis ou menos 
realistas.
Tendo en conta que é un libro de ilustradoras e ilustradores, o 
seu deseño tamén é parte da “lectura” do libro. O visual é parte 
moi importante á hora de presentarnos unha novela gráfica; é 
por iso que hai que analizar tamén o formato.
Dende a editorial explican como se foi ideando Licor Café; e 
sobre o título, o editor Manel Cráneo comenta: “...trece historias 
que como trece groliños da esencia que contén o alambique 
desta remuda xeneracional que producirán a embriaguez do 
sentido daquelas que se atrevan coa súa degustación...”, o que 
xa nos dá idea da orixinalidade e o sentido artístico do libro.
A cuberta e contracuberta é unha ilustración a cor de Jorge Peral. 
As páxinas interiores son todas en branco e negro, incluíndo as 
historias, que ocupan dende a páxina 5 ata a 110. Na páxina 
4 atopamos o índice de autores que acompañan a súa sinatura 
cunha ilustración dunha copa de licor café, adiantando xa o que 
imos atopar: ilustracións con historias (ou se cadra historias que 
levan ilustracións) como mostra do cómic que se está a facer no 
noso país.
Na páxina 111, en negro e como despedida, lemos: “os trece 

grolos de Licor Café 
que acabas de degustar 
embotelláronse en 
Galicia no mes de Xullo 
de 2017”. A páxina 
112, en branco, contén 
unha ilustración dun 
servilleteiro que leva 
impresa a despedida: 
“grazas pola súa visita”. 
Estes detalles artísticos 
converten a Licor Café 
nunha novela gráfica 
que proporciona unha 
lectura distinta, que 
invita á evasión, á 
diversión e tamén á 
reflexión.

Analizar as 13 historias, unha a unha sería demasiado extenso e 
posiblemente tedioso e improdutivo. A banda deseñada galega 
necesita impulso, e a forma de darllo é ler fanzines, cómics e 
libros como Licor Café. Decidín, polo tanto, describilo para que 
vos chegue a todas e todos como un libro atractivo e singular. 
Tomade un grolo á saúde da Banda Deseñeda Galega e á de 
todos estes novos valores que veñen con forza axudar para que 
este xénero chegue a ter o nivel que ten noutros territorios do 
estado, mesmo tamén internacionalmente.
 

Lidia Vicente
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PÁXINAS LITERARIAS

O SEÑOR MANUEL
VAI DE FEIRA
O señor Manuel ergueuse ese día con moita ilusión. 
Era un día especial, había feira e pretendía acadar uns 
reais vendendo unha tenreira para deste xeito facer 
fronte ós gastos da familia e ó pagamento dos impos-
tos municipais.

Era cedo inda. Con pachorra barbéase coa coidada e 
aguzada navalla de sempre, perfúmase coa acostuma-
da loción “Floid”, arróupase de día de feira, e no ollal 
da lapela cunha leontina de prata que mercara na súa 
mocidade coloca o reloxo. Non se esquece do habitual 
chisqueiro, da boina, da caxata e tamén de gardar al-
gúns que outros reais que con tanto esmero custodiaba 
na cómoda do cuarto conxugal.

Xa temos a Manuel na feira coa súa mantida xata e alí 
contacta cuns dos habituais chaláns de sempre e des-
pois de tratar longamente o prezo da venda da cuxa 
(iso si, con moita maña e destreza), sela o acordo cu-
nha sinxela aperta de mans cun dos tratantes. Un trato 
entre cabaleiros, de ti a ti, mais que valía tanto como 
calquera outro documento asinado perante notario.

Logo, facer aquelas mercadorías pequenas pero conve-
nientes, sen esquecerse dos pitillos “Ideales”: un estro-
bo novo, un legón que necesitaba para cava-la horta, 
unha folla para o mango da gadaña porque a que tiña 
xa ía moi petada, uns zocos, unha navalla para o fillo 
máis novo, un atado daqueles bimbios de cor amarela 
dos que estaba falto e precisaba para facer cabaces e un 
linimento para aplicarlle a aquela torcedura ocasional 
que tanto o amolaba de cando en cando.

Porén, as feiras non eran tales se lles fallaban uns gro-
los de viño tinto arroupados por unha xenerosa ración 
dos saborosos callos que tan ben adoitaba cociñar a se-
ñora María. Alí parola entre cunca e cunca con amigos 
e coñecidos. Mais nun momento, quizais animado po-
los efectos do viño, levado pola condición de previsor 
aldeán galego ou dos usos da época de pais de mozas 
casadeiras, lémbralle ó seu mellor amigo que tiña na 
casa unha filla en idade de procurar marido, guapa, ca-
riñosa e moi facendosa á que amais matinaba mellora-
la. Á calor do viño, dos callos e das copas sobrevidas 
nin máis nin menos que ousa propoñerlla coma a mu-
ller ideal para o seu fillo.

Os dous amósanse conformes e acordan facerlles ver 
ós fillos as bondades dunha e doutro de cara a un fu-
turo casamento. Despois de dous anos os felices pais 
celebran a voda dos dous namorados que en cerimonia 
solemne prométense amor de por vida.

Os días e as noites, fábricas perennes do tempo, van 
sucedéndose e o señor Manuel xa entrado en anos visi-
ta de cote o clube dos xubilados para xogar unhas par-
tidas de cartas cos amigos e veciños. O local é cómodo 
e oferta calor. Manuel pásao ben, mais un bo día crava 
os ollos nun atado de bimbios coidadosamente situado 
nun esquinal. A súa curiosidade lévao a interesarse por 
aquilo que denantes nunca vira alí.

—Un motivo decorativo –é a resposta que recibe da 
responsable do local.

Nese intre decátase do paso do tempo e de que moi-
tas cousas non teñen os usos antigos. Mais ó chegar á 
casa agárdalle outra nova máis inesperada. Cando des-
cansaba á calor da cociña de leña achégaselle a filla e 
espétalle:

—¡Papá, voume separar do meu marido porque xa non 
aguantamos nin un día máis xuntos!

 A face de Manuel vira. Un sentimento de culpabili-
dade é o responsable da súa tristura reflectida no seu 
rostro.

—Papá, non te preocupes, é o mellor para os dous, 
amais dígoche que voltei ilusionarme con outro com-
pañeiro do que estou namorada e co que principiei 
unha nova relación. Coñecino por Internet, ollando 
unha web que determina que candidato se axusta me-
llor ó meu perfil e ás miñas esixencias. Calquera día 
tráiocho para que o coñezas –rematou a filla.

Un bo día Manuel atopouse ocasionalmente co seu 
inda consogro e comentoulle: 

—Os nosos fillos sepáranse, a miña filla xa ten parella, 
o mesmo lle pasa ó teu fillo. Agora xa non fai falla ir á 
feira para tratar casamentos. Agora fanse por Internet. 
Esperemos que deste xeito atinen máis ca nós.

Carmen Alborés Maceiras
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OS PAPEIS DE AÑÓN

Ópera añoniana (II)
Ramón Blanco

Hontem abriu-se no antigo botequim do Nobrega um café denominado café 
Aurea Peninsular;
pertence ao proprietario do largo de Santa Justa.
É um estabelecimento dos mais decentes de Lisboa.
Parece ter pouca luz em consequencia de ser bastante escuro
o papel que forra a sala e a casa de bilhar.
A cozinha está bem arranjada e com exemplar aceio.

Jornal do Commercio, 16-10-1855, Lisboa

Volvemos aos textos añonianos do Arquivo Penzol, os que citabamos no 
anterior artigo, cando comentabamos a carta dirixida a Eduardo Campos 
e mais a oitava destinada ao cantante de ópera Manuel Cresci; facendo 
agora unha paréntese, pasamos a ocuparnos da outra misiva, a que o 
noso poeta remite para Diego Campos (pai de Eduardo), á súa “Loja de 
libros e estampas” na lisboeta “Rua nova do Carmo”, como se consigna 
no enderezo. Lembremos que lla envía desde Madrid o 13 de abril de 
1860. Esta segunda carta, xusto a continuación da que vai para Eduardo, 
comeza recriminándolle a Diego a preguiza para escribir; de non ser así, 
Añón mandaríalle algunha “poesia mas meditada y concienzuda”, mais 
ante a premura mándalle unha que “podrá pasar”, pois ese “genero de 
composiciones debe ser laconico y sencillo”. Non sabemos se se refire á 
susodita oitava dedicada a Cresci, famoso barítono a quen admira, ou ben 
outro texto exento que fose incluído no envoltorio dos documentos que 
referimos, para calquera outro compromiso do primo. Sempre foi Añón 
moi dado á poesía de circunstancias e sempre foron os seus escritos moi 
dados a perderse. Unha sospeita que nos tenta é a de que estoutra fose 
unha composición destinada a un fin luctuoso ou elexíaco, pois xusto 
a continuación escribe: “Mucho siento tu perdida”. Antes de rematar 
confíalle a Diego Campos o encargo de facerlle unha visita, de parte 
de Añón, a Don “Manuel Gonzales del Aurea peninsular” (Bel Ortega, 
que publica estas cartas na súa tese doutoral, transcribe o apelido como 
“Gonzalez”), a quen ten mentes de escribir porque “lo aprecio mucho”. 
Inicialmente pensabamos que esta “Áurea 
Peninsular” debía ser unha das revistas nas que 
colaborase Francisco Añón en Lisboa, mais no 
blogue Lisboa de Antigamente, atopamos unha 
entrada que nos pon sobre outra pista máis 
fiábel (http://lisboadeantigamente.blogspot.com.
es/2016/12/cafe-aurea-peninsular-antigo-cafe-
do.html). Alí lemos que na Rua do Ouro (nome 
popular da Rua Áurea, que é o  orixinal co que 
nacera tras o famoso terremoto de 1755) estaba 
o sonado café Áurea Peninsular, antigo Café do 
Nóbrega, antes de 1885, segundo os datos do 
blogue, recollidos á súa vez dun texto de 1898. 
En realidade antes xa de 1860, como deducimos 
da carta de Añón (onde se usa o “novo” nome dun 
dos locais máis coñecidos de Lisboa na segunda 
metade do século XIX), e como se desprende 
desta propia entrada na rede, xa que se di que o 
28 de xuño 1855 se fai subasta do mobiliario do 
café que rexentara José Joaquim Nóbrega, antes 
de que un novo propietario (imaxinamos que o tal 
Manuel Gonzales -ou González ou Gonçalves-) o 
colla e lle mude o nome para “Aurea Peninsular” 
desde o 15 de outubro do 1855. Máis datos da 
conversión do Nóbrega no Café Restaurant 

Áurea Peninsular, e tamén da deriva final do estabelecemento, poden 
verse noutro blogue, Restos de Colecção  (http://restosdecoleccao.
blogspot.com.es/2017/03/cafe-aurea-peninsular.html). 
Despista bastante o feito de que atopemos fotografías de inicios do 
século XX (Arquivo Municipal de Lisboa) do Áurea Peninsular, mais na 
Rua dos Sapateiros (coñecida como Rua do Arco do Bandeira). A única 
resposta que podemos dar é a posibilidade de que o local tivese saída 
ás dúas rúas, xa que son paralelas. Non nos consta que Francisco 
Añón vivise en Lisboa entre 1855 e 1860, para que puidese visitar o 
estabelecemento de Manuel Gonzales, mais quen sabe se o empresario 
non xestionou antes outros locais (como o do Largo de Santa Justa que 
viamos na cita do Jornal do Commercio) que si frecuentase Añón (antes 
de 1853) ou se ignoramos algunha outra estadía portuguesa na que o 
poeta coñecese este café. Desde alí, en pouco máis de cinco minutos 
andando, podería chegar ás veladas operísticas do Real Teatro de San 
Carlos, onde triunfou o seu admirado Manuel Cresci. Ou, con só camiñar 
outro pouco, achegarse ao Nicola, do que tamén teremos que falar un 
día. Mais deste ocio nocturno só poderían falarnos os edificios e as rúas 
que o tempou levou na usura do ocaso. Só sabemos que, moitos anos 
despois, antes da súa desaparición, o café Áurea Peninsular (na Rua do 
Arco do Bandeira) sería un dos que frecuentase outro poeta, Fernando 
Pessoa, quen tiña un tataravó de Cando…
Así o soubo o gran público a partir de 2010, cando o famoso politólogo 
Carlos Taibo nos sorprendeu cunha das últimas achegas ao poeta 
portugués por antonomasia do século XX: Parecia não pisar o chão. 
Treze ensaios sobre as vidas de Fernando Pessoa (Através Editora – 
AGAL). Cara ao final do volume consignábase a ascendencia galega, 
un tataravó materno, o oficial do exército luso Caetano José Pinheiro ou 
Caetano Dionísio de Lens (Cando, 1756 – Angra do Heroísmo, 1819). 
Carlos Taibo seguía un ensaio publicado por Richard Zenith en 2008 
e mais unhas notas de 1914, xa algo difundidas, de Armando Cortes-

Rodrigues (o propio Pessoa sabía que súa avoa 
materna descendía dunha familia emigrada da 
Galiza).
Máis desapercibidas deberon pasar unhas cartas 
de 1972 de Manuel Rodrigues Lapa (Cartas a 
Francisco Fernández del Riego sobre a cultura 
galega, Editorial Galaxia, 2001) e mais un artigo 
seu na revista Grial sobre o poeta Camões (nº 37, 
1972), onde desvela xa os datos fundamentais 
sobre este tataravó candexo de Fernando 
Pessoa, grazas ás pesquisas de Pedro da 
Silveira, quen lle forneceu a información.
O asunto volve estar de moda hogano, coa 
publicación dun importante libro ao respecto: 
Raízes de Pessoa na Galiza (Através Editora 
– AGAL, 2018), de Carlos Quiroga. Entre outra 
valiosa documentación, ofrécenos o autor unha 
parte integramente dedicada (ao longo de case 
cen páxinas) á xenealoxía galega do poeta, con 
especial protagonismo, loxicamente, do tataravó 
Caetano, fillo dunha candexa e dun negreirés. 
Do mítico baúl de Pessoa seguen a saír novos 
papeis, que nos traen unha vez máis, e de que 
maneira!, á nosa terra. Oxalá os papeis de Añón 
teñan tan longo e frutífero percorrido.


