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Fe de Erros: Na entrevista realizada no nº 42 a José Gosende 
Lourido “Pepe de Luna” (páx. 10) onde di a súa irmá, María o 
violín... debe dicir:  a súa irmá, Sara, o violín.
Así mesmo, ao pé da última foto da páx. 11, onde pon banda 
municipal de Noia, debe poñer banda municipal de Outes.

Editorial
NOVO GOBERNO

Unha virtude, quizais das máis importantes, que debe ter un político é 
saber discernir entre o seu interese político persoal ou a conveniencia 
de aproveita-la oportunidade de retirarse a unha máis que cómoda 
vida privada cando as circunstancias así o aconsellan. A vida política é 
dura, supón moitos sacrificios, está ateigada de sobresaltos e tamén  
é  moi desagradecida. Cuxamente  cando  conflúe todo iso entran 
en conflito a personalidade do político cos seus criterios privados. 
Dito doutro xeito: tópanse de fronte dúas opcións, por unha banda 
a elección dunha vida acomodada afastada de tantos avatares coas 
desmedidas arelas de poder, ou o que é o mesmo: unha ambición 
política sen límites. Mariano Raxoi (por certo un ex-vicepresidente 
da Xunta de Galicia na derradeira etapa de Fernández Albor ó que 
non se lle escoitou ningunha intervención en galego no desempeño do 
seu cargo no órgano de representación do pobo galego) non quixo facer 
uso desa oportunidade cando choutou a sentenza da Gúrtel. E cando 
xa tiña preparado un decreto de disolución das Cortes e o adianto 
electoral atopouse cun espilido Pedro Sánchez, que se adiantou cunha 
moción de censura que facía inviable a súa pretensión. Non valen 
escusas e falsas argumentacións porque quen o botou foi o Congreso 
que é onde reside a soberanía popular definida pola Constitución e 
onde se elixen os presidentes do Goberno. Ou é que Mariano Raxoi e 
os seus antecesores non foron elixidos polo Congreso dos Deputados?
Pedro Sánchez desorientou a todos e en tan só 24 horas conformou 
un goberno para recuperar terreo electoral. Iso xa supón unha vitoria 
política denantes de comezar a gobernar. O primeiro desconcertado 
foi o propio PP e case ó mesmo nivel Cidadáns, que xa se vía 
na Presidencia do Goberno e despois do anuncio do novo Goberno 
o máis frustrado resultou ser Podemos. Pedro soubo formar un 
goberno ilusionante, funcional e efectista, solvente e tranquilizador 
dos mercados e da sociedade preparado para remata-los dous anos 
de lexislatura. En definitiva, ó PP venceuno no empoderamento da 
sociedade civil e no ámbito das mulleres, a Cidadáns no aspecto 
tecnocrático e a Podemos no estético cunha promesa sen Biblia nin 
Crucifixo e tamén no populismo con Pedro Duque e Màxim Huerta.
Pedro Sánchez atinou no equilibrio entre perfís políticos, de xestión e 
mediáticos e precisamente por iso tivo unha gran acollida e aceptación 
o seu Goberno, mesmo o PP de portas adentro recoñece que os seus 
membros posúen a virtude de conectar coa sociedade á que van servir.
Non tardaron días en saltar os da dereita, que se cren donos do 
Estado; os que se definen de centro, porque se vían xa no poder; e 
os da estrema esquerda e populistas que matinaban na súa inclusión. 
E precisamente por iso, por revanchismo político, non se demoraron 
en anunciar unha oposición feroz e completamente hostil. Se hai algo 
importante que os reflicta é precisamente esta coincidencia dos tres. 
Mais a sociedade saberá premiar e corrixir estas incongruencias 
políticas cando proceda.
Hai quen anuncia tempos difíciles para o Goberno. Perante a altura de 
miras da política española seguramente será así. Porén, eses politólogos 
e poderes mediáticos da dereita esquécense adrede de que a 
marca política do PP está socialmente desfeita, que as súas siglas 
están marcadas pola corrupción e de que está nunhas circunstancias 
políticas moi perigosas inda que teña unha maquinaria electoral moi 
eficaz derivada da práctica do clientelismo e dos subsidios. Ó  PP 
espéranlle moitos xuízos e moi importantes e unha posición de saída 
electoral de Cidadáns superior á súa. Xa se verá o barómetro do 
CIS vindeiro sen a cociña dos seus acólitos. 
Ninguén con xuízo ponderado e coñecedor do que fixo lle poderá 
endexamais negar afouteza a Pedro Sánchez. Foi quen de derrotar a 
tódolos círculos de poder do PSOE, que non vén a conto nomear, e 
facerse co apoio da gran maioría dos militantes e, malia non ter a 
condición de deputado, gaña-lo posto de presidente do Goberno. Caso 
único na historia da España democrática post-franquista.

Revista subvencionada por:

Dicionario xeográfico Xoán Mariño 
Alabama. Estado dos EE.UU. de onde proceden os alabamos, 
xente que está todo o día loubando ao Señor ou, no seu defecto, 
ao xefe.
Álava. Provincia vasca de onde proceden os alá vamos, xente que 
se anima para emprender unha viaxe ou tarefa.
Cabo de Cruz. Oficial de rango inferior a quen corresponde a 
custodia da cruz no cuartel da Garda Civil de Boiro.
Cando. Parroquia de Outes que serve de adverbio de tempo.
Cidade do Cabo. É como chaman en Sudáfrica a Cabo de Cruz.
Coristanco. Na Serra vén sendo o Estanco de Corina.
Escarabote. É un escarabello que os de Boiro lle dan a volta e 
converten nun bote.
Málaga. Provincia andaluza de onde proveñen as malaganas, 
persoas que fan as cousas a regañadentes.
Nigeria. Do inglés nigger (negro). Chámanlle así a Negreira en 
África.
Finlandia. É o país do final, por iso non vai por orde alfabética.
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Presentación do libro:
Meirás. Un pazo/un caudillo/un espolio 
O sábado, 14 de abril, na biblioteca da Casa da Cultura da 
Serra foi presentado o libro Meirás. Un pazo/un caudillo/un 
espolio de Carlos Babío e Manuel Pérez.
No acto interviron Francisco Jorquera, presidente da 
fundación Galicia Sempre, editora do libro; Ánxela Franco, 
deputada na Deputación da Coruña, que promove a 
recuperación do emblemático Pazo de Meirás, entregado 
polas novas autoridades franquistas ao ditador; Xoán Mariño, 
presidente da A.C.C.Terra de Outes; e o primeiro dos seus 
autores, Carlos Babío, membro do goberno municipal de 
Sada que impulsou a declaración do Pazo de Meirás como 
Ben de Interese Cultural e que permitiu a apertura deste 

Xornadas de 
Información SocioSanitaria
O pasado 31 de maio, celebramos a Clausura das XIIª Xornadas 
de Información SocioSanitaria de Outes. O relator da mesma foi o 
Dr. José Carro Otero, presidente da Real Academia de Medicina 
de Galicia e profesor “Ad Honorem” da USC. A charla versou 
sobre “A poboación Galega, paradigma de lonxevidade”. Ao acto 
de clausura, asistiu a alcaldesa de Outes, a Sra. Beatriz Molinos. 
Con esta conferencia, que supón a 96 dende que comezaramos 
hai 22 anos, rematamos un ciclo que foi un éxito de público e de 
calidade, pola valía dos e das relatore/as. 
Xa estamos confeccionando as XIIIª Xornadas, que darán 
comezo no mes de outubro do 2018 e nos levarán ata maio do 
2019. Conferencias onde falaremos da Lei de dependencia, das 
pensións, dos efectos das Radiografías, do uso racional dos 
medicamentos, da violencia de xénero, etc.
Seguiremos contando coa colaboración do Concello de Outes, 
a Xerencia de Atención Primaria de Santiago, ADISBISMUR, a 
Asociación Cultural Terra de Outes, o Centro Social e o Centro de 
Saúde de Outes.

Curso de verán
Desenvolvemento económico 
e goberno no ámbito local
Promovido pola Universidade de Santiago, coa colaboración da 
ACC Terra de Outes, os días 16 e 17 de xullo, no Centro náutico 
Municipal de O Freixo, vaise celebrar o curso Desenvolvemento 
económico e goberno no ámbito local, dirixido polo profesor 
da Facultade de Económicas Manuel González López. Este 
curso persegue a reflexión e o debate sobre os procesos de 
desenvolvemento económico e de goberno local, con énfase 
nos concellos rurais. Cun enfoque académico e tamén práctico, 
diríxese a calquera persoa con interese no tema, en particular a 
estudantes universitarios da área das ciencias sociais, profesorado 
de primaria e secundaria desta área e axentes implicados no 
desenvolvemento local.

ben para  visita pública e tamén membro da Comisión pola 
Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, desde onde 
ten impulsado e participado en diferentes iniciativas para 
demandar a devolución do Pazo de Meirás ao Patrimonio 
Público.
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catro anos, producen seis carros de leña. De segunda, nos que entran 
dezaoito e córtanse de seis en seis; e de terceira, entran vinte e catro 
e córtanse de dez en dez, os mesmos carros cada unha, e sendo de 
única producen seis carros de catro en catro anos.
A castiñeiros de primeira calidade producen tres ferrados de castañas, 
de segunda dous e de terceira un, e sendo de única calidade produce 
os mesmos tres ferrados. 
A froiteiras de primeira regúlaselle a súa utilidade reducida a diñeiro 
en vinte reais de vellón ao ano por non ser de comercio ningún, de 
segunda en quince e de terceira en dez. 
A sobreiras de única calidade das que hai nas freguesías de Esteiro 
e Sabardes, dezaoito reais nunha calidade, e producen, unha vez 
regulada a cortiza que se lles estona de catro en catro anos, e 
responden.

14ª.- Á décimo cuarta, que computados uns anos con outros estiman 
o ferrado de trigo en sete reais, o de centeo en catro, o de millo gordo 
en cinco e o de millo miúdo en tres; o feixe ou lagoreiro de liño verde e 
en bruto, en cinco; o ferrado de liñaza, en dez; o de castañas en cinco, 
e o canado de viño en dezaseis, e seis o carro de toxo; en tres reais 
o carro de leña de carballo; en cinco o de xestas ou codesos que son 
unha mesma especie en dous; o carro de xuncos a real e medio, e un 
carro de cebolas que se compón de doce regúlanlle doce marabedís. 
E para a renda de foros tamén regulan a cada galiña tres reais; un par 
de capóns cinco e os mesmos a un cabrito; un carneiro cinco reais; 
a unha libra de la un; a unha porca dez; a un cuartillo de mel catro, e 
outro tanto a un año, e o mesmo a un cuartillo de manteiga; a unha 
libra de cera oito, e dez a un carro de palla triga, e responden.
15ª.- Á décimo quinta, dixeron que os dereitos impostos sobre as 
terras das expresadas freguesías, son dezmo e primicia. Que o dezmo 
págase de dez, un, no que respecta a cereais, viño, liño, cebolas, 
la, años e cabritos; e a primicia, e polos casais antigos, e que a un 
e ao outro se permite deste xeito: Na freguesía de San Xoán de 
Sabardes, leva o Priorado da Orde de San Bieito, anexo ao Mosteiro 
de San Martiño de Santiago dezmo e primicia enteiramente e seis 
cuncas de centeo por razón de oblata de cada veciño cabeza de 
casa, sexa solteiro ou solteira, viúvo ou viúva; e de cada un que teña 

HISTORIA

A xurisdición de Muros (VII) Xoán Fco. García Suárez

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 11 a 16
11ª.- Á undécima, que na freguesía de San Xoán de Róo e mais nas 
que actualmente se está operando, cóllense nas hortas coles galegas, 
na de sementeira trigo, centeo, millo gordo e millo miúdo, pero este 
non o hai na de San Cosme, Tal e Esteiro. En todas se colle liño e 
semente de liño, na de San Cosme e Sabardes cóllese viño, nunhas 
e noutras castañas a excepción da de Tal na que tamén se collen 
cebolas e nos prados de todas elas herba de apañar, e responden.
12ª.- Á duodécima, que unha medida de terra de regadío de primeira 
calidade das freguesías de Róo, San Cosme de Outeiro, Esteiro e Tal, 
sementada de trigo cunha colleita ordinaria, como se acostuma facer 
en cada unha delas, produce ao ano catro ferrados, de segunda tres, 
e de terceira dúas. 
O regadío da freguesía de Sabardes, de primeira calidade, produce 
ao ano cinco ferrados de trigo, de segunda catro e de terceira tres.
O secano de todas as cinco freguesías, sementada tamén de trigo, 
coa mesma colleita produce tres ferrados se é de primeira calidade, 
se é de segunda dous e de terceira un. E computados uns anos con 
outros en todas as ditas freguesías, consideran o mesmo valor en cada 
unha das ditas especies e calidades, sementándose doutros froitos 
dos que se levan declarado na pregunta antecedente, atendendo á 
variación con que os labregos acostuman sementalos, e aínda que 
algúns dos froitos dan máis ferrados, teñen menos estimación. Igual 
valor dan á hortaliza, tanto de regadío como de secano, sen que nel e 
na súa produción a diferencien da sementeira, por ser só para o uso e 
consumo de cada individuo.
Un ferrado de prado de regadío de primeira calidade de cada unha das 
freguesías expresadas vale reducido a diñeiro, cinco reais de vellón 
ao ano pola herba que produce, de segunda quince e de terceira dez. 
O secano de primeira calidade quince reais, de segunda dez e de 
terceira oito. 
Unha destas medidas de terra botada a viña na freguesía de San 
Cosme, sendo de primeira calidade produce dous canados de viño, 
que se compón cada un de dezasete azumes, de segunda un canado 
e de terceira medio. 
E botado a viñedo na freguesía de Sabardes, na que é de única 
calidade, produce tamén dous canados de viño. 
O ferrado de toxeira e xestas de primeira calidade que se apaña 
de tres en tres anos dá cada un catro carros, e os mesmos dá o de 
segunda que se conta de seis en seis e o de terceira de nove en nove. 
O de xunqueira produce de primeira calidade tres carros, de segunda 
dous; e de terceira, ao ano, un carro desta especie.
E aos montes baixos que non producen por seren improdutivos de 
natureza, non consideran calidade ningunha e responden.
13ª.- Á décimo terceira, que plantada unha medida de terra a 
carballos dos que deixan declarados nas preguntas seis, sete e oito, 
sendo de primeira calidade en que entran doce e córtanse de catro en 

Mosteiro de San Xusto. Rates pagaba o dezmo ao Priorado de San Xusto de Toxosou-
tos, nunha cuantia equivalente a 885 reais da época. 



labranza, percibe dous reais de vellón por razón de Abincia1, todo iso 
anualmente.
Na freguesía de Santiago de Tal percibe o cura a metade enteiramente 
dos dezmos e as primicias, e a outra metade o Marqués de Santa 
Cruz, e ademais diso percibe o cura enteiramente de cada muller 
casada e viúva unha galiña por razón de oblata. Na freguesía de Santa 
Mariña de Esteiro percibe o cura de doce partes sete dos dezmos 
e primicias, outras tres partes o Colexio dos Monxes Bernardos da 
cidade de Salamanca e as dúas partes restantes ata cumprir as doce 
Don Joseph Roque Pérez de Arias, Presbítero residente na Vila de 
Madrid polo Simple Eclesiástico que ten en dita freguesía, e ademais 
recibe o mesmo cura por razón de oblata de cada muller casada ou 
viúva seis cuncas de centeo, excepto no lugar de Silvosa, no que 
paga cada casado, viúvo e viúva un carro de 
leña tamén por razón de oblata. Na freguesía de 
San Xoán de Róo leva o cura o dezmo e primicia 
enteiramente, a excepción dos lugares de Róo 
de Abaixo, Róo do Medio e Róo de Arriba, nos 
cales percibe o Arcediago de Trastámara todo 
o dezmo e a primicia dos colonos que labran 
terras da igrexa. Recibe tamén o cura por razón 
de oblata de cada muller casada medio ferrado 
de trigo, e da viúva outro tanto de centeo, e na 
freguesía de San Cosme de Outeiro percibe 
o cura todo o dezmo e primicia a excepción do 
lugar de Rates e do de Tavilo, que neste leva 
soamente cinco oitavas partes e as tres restantes 
o Mosteiro de San Martiño de Santiago; aínda 
que este da la non leva dezmo ningún, excepto 
o cura. E no citado lugar de Rates percibe 
enteiramente o Priorado de San Xusto de Toxos 
Outos o dezmo e primicia, e ademais cobra o 
cura por razón de oblata de cada muller casada 
ou viúva medio ferrado de centeo. Percibe tamén 
a Mesa Capitular da Cidade de Santiago de cada 
individuo labrego de ditas cinco freguesías seis 
cuncas de centeo por razón de voto ao Santo Apóstolo. E, en canto ás 
demais pensións particulares constarán das relacións dos interesados 
aos que se remiten, e responden.
16ª.- Á décimo sexta, que os dezmos contidos na antecedente, aínda 
que da súa cantidade fixa non poden dar razón, contemplan que un 
ano con outro ascenderán na freguesía de San Xoán de Sabardes 
a setenta ferrados de froito de trigo, cento corenta de centeo, mil de 
millo, catro ferrados de millo miúdo, un canado de viño, doce feixes 
de liño e oitenta libras de la de Abincias catrocentos reais, e de 
primicia setenta e dous ferrados de centeo, que todo regulado por un 
quinquenio importan seis mil oitocentos noventa e oito reais; e a oblata 
a cen ferrados de centeo, e outro tanto o voto do Santo Apóstolo. 
Os dezmos da freguesía de Santiago de Tal ascenderán a noventa e 
cinco ferrados de trigo, cincuenta de centeo, cento cincuenta de millo, 
dous feixes de liño, oito libras de la, seis carros de cebolas, tres años 
e dous cabritos e vinte e seis ferrados de centeo por razón de primicia, 
que de todo isto é a metade correspondente ao cura, que segundo 
a mesma regulación importará ao ano mil douscentos setenta e un 
reais e catro marabedís de vellón, e a outra metade restante a percibe 
como xa se dixo o Marqués de Santa Cruz. E a oblata ascenderalle ao 

referido cura a sesenta e seis galiñas, e o voto do Santo Apóstolo, a 
trinta e tres ferrados de centeo. 
Na freguesía de Santa Mariña de Esteiro ascenderán os dezmos 
correspondentes ás sete ducias, partes que percibe o cura, vinte e 
oito ferrados de trigo, cento corenta de centeo, trescentos setenta e 
oito de millo, catorce reais de años e quince de cabritos, tres feixes 
de liño, doce libras de la; e por razón de primicia oitenta e nove 
ferrados de centeo, que todo regulado por un quinquenio importa 
mil cincuenta e oito reais para o dito cura. E ao Colexio dos Monxes 
Bernardos da Cidade de Salamanca impórtalle as tres duodécimas 
partes, que leva uns mil trescentos dez reais, e a Don Joseph Roque 
Pérez de Arias, Presbítero, polas dúas duodécimas partes que ten 
no Simple Eclesiástico oitocentos setenta e catro reais. E a oblata 

que enteiramente recibe o cura ascenderalle a 
cincuenta ferrados de centeo, doce carros de 
leña de carballo, e o voto do Santo Apóstolo a 
sesenta ferrados tamén de centeo.
Os dezmos da freguesía de San Xoán de Roo 
ascenderán a sesenta ferrados de trigo, cento 
noventa de centeo, oitocentos de millo, dous de 
millo miúdo, cento vinte reais de liño e cen de la, 
e por razón de primicia vinte e catro ferrados de 
trigo, que segundo a mesma regulación importan 
cinco mil seiscentos corenta e catro reais de 
vellón para dito cura, e a oblata ascenderalle 
a vinte e catro ferrados, doce de trigo e doce 
de centeo, e o voto do Santo Apóstolo a cen 
ferrados, tamén de centeo; e ao Arcediago 
de Trastámara polos dezmos que recibe dos 
lugares de Roo de Baixo, do Medio e de Arriba, 
ascéndenlle a seis ferrados de trigo, cen de millo, 
medio de millo miúdo, vinte reais de liño, dez de 
la, e pola primicia que percibe dos colonos que 
labran en terras da igrexa, catro ferrados de 
trigo. Que todo importa por razón de quinquenio 
seiscentos corenta e un reais e medio.

Os dezmos da freguesía de San Cosme de Outeiro ascenderán a 
trinta e seis ferrados de trigo, cento dez de centeo e cincocentos vinte 
de millo, dous canados de viño, cen reais de liño, vinte e cinco de la e 
noventa e oito ferrados de centeo por razón de primicia, que segundo 
a mesma regulación importa todo iso tres mil oitocentos corenta e un 
reais de vellón, que pertencen ao cura por todo o dezmo que percibe 
na dita freguesía, incluso as cinco oitavas partes que leva no lugar 
de Tavilo, no cal ascenderá ao Mosteiro de San Martiño de Santiago 
polas tres oitavas partes restantes a tres ferrados de trigo, dezaoito de 
centeo, corenta e oito de millo, dezaoito reais de liño e la, que importa 
todo iso trescentos cincuenta e un reais de vellón. E ao Priorado de 
San Xusto de Toxos Outos ascenderalle o dezmo que percibe no lugar 
de Rates a vinte ferrados de trigo, vinte de centeo, cen de millo, quince 
reais de liño e dez de la, que todo importará oitocentos oitenta e cinco 
reais, e a oblata que cobra o cura ascenderá a setenta ferrados de 
centeo e o voto do Santo Apóstolo a noventa ferrados de dita especie, 
sobre todo o cal e para mellor certeza remítense ás relacións e 
certificacións que en orde a iso houber, e responden.
----------------
1  Abincia: era un dezmo que cargaba sobre as explotacións agropecuarias e gando.
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Escudo do mosteiro de S. Martiño Pinario 
no retábulo maior de S. Xoán de Sabardes. 
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Serradoiro do Engano (e IV)
A fábrica de Lancaño 
(1918-2012) Mingucho Campos

Proseguindo coa información  sobre este 
símbolo da actividade fabril de Outes e 
coa intención de darlle remate á mesma, 
inda que sen desbotar outros traballos 
informativos sobre máis serradoiros que 
o autor ten a intención de facer, cómpre 
deixar constancia de que as empresas 
madeireiras, ademais de darlle emprego 
directo e indirecto a moitos traballadores, 
forman parte da memoria colectiva de 
Outes. Nada menos que vinte e unha 
destas empresas houbo nalgúns tempos 
no termo municipal de Outes que foron o 
sostén económico de moitas familias e que 
estaban ubicadas por parroquias deste 
xeito:

 Na parroquia de Entíns había 5.
 En Outes, 3.
 En S. Ourente, 3.
 Na parroquia de Sabardes, 3.
 En Róo, 2.
 Na de Outeiro, 1.
 En S. Lourenzo, 2.
 E na parroquia de Cando, 2.

Das vinte e unha tan só dúas (“Romero” e 
“Sieira”) seguen en activo. Entre as causas 
do seus peches pódense salientar a falla 
de relevo xeracional, a debilidade estrutural 
das empresas e a falla de evolución das 
mesmas derivada da incapacidade para 
adaptárense ás novas esixencias dos 
mercados sempre mutantes e decote 
competitivos. O serradoiro do Engano 
naceu en sociedade igual que algúns 
outros e por iso resulta máis difícil de 
explicar a incapacidade de asociárense 
os últimos propietarios e poderen así 
construír un proxecto competitivo e con 
proxección. Mais asemade débese deixar 
constancia de que os principais promotores 
das mesmas foron quen de dárenlles 
saídas, ademais da madeira, a outros 
produtos do entorno, a construción ou 
adquisición de barcos para transportalas 
e a promoción das infraestruturas para 
carga, descarga e amarre. Mostras disto 
pódense citar moitas, amais da do Engano, 
como a promoción do embarcadoiro do 

Cunchido do que partían embarcacións, 
cunha tripulación espelida. Mencionemos 
por citar un exemplo concreto a Ramón 
e Pepe do Freixán, Manuel Sendón e ó 
seu fillo Manolo, ó “Arenca”, “Cascolo”. 
“Domigos, o “Achiño” e ó seu irmán Urbano 
Campos... que facían navegacións a Dena, 
Cambados, Corrubedo, Vilagarcía, Vigo, 
entre outras localidades, transportando a 
bordo variadas mercadorías. A actividade 
naqueles anos era dura mais constante 
porque a vida así o requería.
Outro exemplo de xente emprendedora 
constitúea a iniciativa dos madeireiros 
Claudino Outón, Xoán Mallo e Domingos 
González (o primeiro da Serra e os outros 
dous de S. Ourente) do compartido 
proxecto de construíren un embarcadoiro 
para servizo dos tres na marisma de 
Espiñeiro, á beira da estrada Outes-Noia 
e no lugar denominado “Granxa” no ano 
1951 (compromiso asinado en Noia o 6 de 
xaneiro do ano sinalado).
O MARINA
Xosé Luis Hermo Insua data a pertenza 
deste moto-veleiro (Hermo defíneo 
como unha goleta de dous paus cos 
seus correspondentes mastros, bauprés 
e escandalosa e sitúa como patrón do 
mesmo a Felipe Pérez Prol, o “Caghulo” 
en setembro de 1934) e a Francisco Rama 
Isla, “Francisco do Burro”, do Freixo, no 
ano 1958  (Historia da Vela en Noia (páx. 
76-80). O autor cre  que a propiedade 
desta embarcación xa lle pertencía anos 
antes a Francisco Rama, porque  o trinta 
de maio de 1955 aporta un documento 
notarial da súa compra subscrito perante o 
notario D. Xosé Mª Porcioles, domiciliado 
en Barcelona, que certifica a adquisición 
a D. Emilio Sallarés Farré do moto-
veleiro “Marina”, folio 89 da segunda 
lista, matrícula de Santander, no que se 
describen pormenorizadamente as súas 
características. Esta embarcación fora 
obxecto dunha gran e custosa reparación 
(26.000 pesetas) no ano 1938 e de aí a 
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súa descrición no documento notarial que tamén recoñece Hermo 
Insua. A aportación deste documento devén motivada pola venda 
deste barco valorado en 1955 en duascentas cincuenta mil pesetas 
(250.000 ptas.) resultando ser adquirintes coas participacións que 
de seguido se separan:

 Atán Lloréns, o 10 %.
 Domingos González Molinos, o 10%;
 Francisco Cerzón Villaverde, o 10%;
 Teodoro Nieto Nieto, o 20%;
 Tomás Cambeiro Gosende, o 10%.
 Xoán Mallo Tuñas, o 20 %.

É dicir, Francisco Rama Isla véndelles o 30 de maio de 1955 o 80% 
do valor do barco ós denantes referenciados reservándose para el 
o 20% restante. Cómpre salientar que tódolos adquirintes teñen a 
condición de industriais madeireiros, polo que se deduce que todos 
eles eran conscientes da importancia dos medios de transporte 
marítimo para a colocación dos seus produtos elaborados nos 
distintos mercados. O documento no momento da súa sinatura 
ten carácter privado e está avalado polas testemuñas Francisco 
Blanco García e Santiago Castro Buján en “sobre raspado María”. 
Porén, o 11 de xaneiro de 1957 Francisco Cerzón Villaverde 
véndelle a súa participación do 10% que lle mercara a Rama Isla 
a Xoán Mallo Tuñas en presenza das testemuñas Cipriano Vilas 
Martínez e Avelino Alborés Gosende. 
O 28 de xaneiro de 1958, navegando de retorno da Carraca 
(Cádiz) cunha carga de sal, o “Marina” zozobrou a causa dun forte 
temporal do leste. Por sorte, os sete náufragos que compuñan a 
tripulación foron rescatados por un mercante alemán. Mais, malia 
este suceso lamentable, a vida proseguiu e outros barcos viñérono 
substituír mentres a actividade fabril proseguía. E o transporte por 
mar tamén.
DE FRANCISCO CERZÓN A FRANCISCO VIÑA (1942-2007)
Consonte cos documentos privados de data 24 de outubro de 
1948 e 1 de xuño de 1964 nos que se fan consta-las modificacións 
nas participacións sociais do serradoiro achegámonos ó ano 1995 
coa seguinte distribución das mesmas:

Francisco Viña Cerzón (neto de Francisco Cerzón), o 50%.
Familia Atán (herdeiros de Atán Lloréns), 50%.

Facendo uso dun criterio axeitado, dando mostras dun raciocinio 
máis que evidente e, asemade, sen dúbida sopesando as 
circunstancias persoais por razóns de domicilio, profesión etc. 
etc. dos distintos membros da familia Atán esta opta por venderlle 
tódalas súas participacións sociais na devandita empresa a 
Francisco Viña Cerzón, quedando este a partir do 28 de xaneiro 
dese último ano reseñado como único propietario do serradoiro.
Francisco Viña, aleuto no ámbito madeireiro, é consciente da 
imprescindible necesidade de adapta-la produción ás demandas 
dos cambiantes mercados que impoñían trocos relevantes na 
dinámica empresarial e acomete esta tarefa con acerto deica o ano 
2007, ano no que por imperativo da idade xubílase alugándólle-
las instalacións e a maquinaria alí instalada a “Canai e Figueiras 
S.L.”, do Freixo, empresa que prosegue coa actividade ata o 
2012, cando remata o contrato de arrendamento. Neste último ano 
tamén remata a actividade fabril despois de noventa e catro anos 
de actividade (neste ano 2018 cumpriríase o centenario do inicio 

da súa actividade), un dos serradoiros máis sobranceiros de todo 
o concello de Outes. Resultaría inxusto pola miña parte non facer 
referencia cando menos a algunhas das melloras introducidas no 
serradoiro durante a xestión de Francisco Viña e non só á unificación 
da propiedade (tense escrito sobre iso nesta e en anteriores 
achegas) senón tamén a outras relativas á súa modernización. No 
ano 1970 montouse un carro semiautomático para fabricar táboa 
de 2,50 x 2 metros metros a causa de que o mercado dos viños 
derivara en envasado de cartón e ó ano seguinte e no posterior 
colocouse o carro automático. A táboa vendíase en Andalucía, 
Extremadura, Barcelona e Cantabria. Tamén se fabricaba táboa 
de 2 metros que era enviada maiormente a Marrocos dende os 
portos de Corcubión e Laxe (deica eses portos loxicamente era 
transportada en camións). As táboas clasificábanse en tres tipos: 
madeiras para encofrado, carpintaría e limpa para tarima. Mais 
ó falla-la construción enviábase a Madeiras Ornanda, S.A., de 
Miñortos, cunha porcentaxe dun 70% xa fabricada.
Inda hoxe se pode ollar dende a estrada de Outes a Noia a 
garbosa altiveza da súa cheminea, todo un emblema da actividade 
industrial deste concello a preservar no futuro para que perdure 
na memoria colectiva de toda a comarca de Noia. Alguén ou 
algunha Administración terá que apeitar coa responsabilidade da 
súa conservación. Espero e desexo que así se faga para que non 
desapareza estoutra parte do patrimonio material de Outes.

HISTORIA
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“A información é poder”: Thomas Hobbes, 
filósofo inglés (1588-1679) no Leviatán, que 
é o gran tratado de filosofía política. 
“Quen ten o saber, ten o poder”: David Hume, 
escocés (1711-1776) filósofo, economista e 
historiador da ilustración.
“A materia nin se crea nin se destrúe, só 
se transforma”: Antoine-Laurent Lavoisier, 
químico francés (1743-1794: morreu guillo-
tinado). 

No mes de febreiro do 2018 entrou en vigor 
a directiva europea 2013/59 (Euratom), 
do Consejo Europeo, que obriga aos 
estados membros a “implementar plans 
de acción para avaliar e controlar o gas 
radon en vivendas, hospitais, escolas 
ou centros de traballo”. O Goberno do 
estado español anunciou a finais de xaneiro 
do 2018, que o “Plan Estatal de Viviendas 
2018-2021 subvencionará as actuacións 
no interior das vivendas para reducir 
de xeito efectivo o promedio anual de 
concentración de radón a niveis inferiores 
a 300 becquerelios por metro cúbico de 
aire, ou que reduzan a concentración 
inicial do gas polo menos un 50%”.

A directiva europea fala no seu artigo 
74.1: “Os estados membros da Unión 
Europea, establecerán niveis nacionais 
de referencia para as concentracións de 
radón en recintos pechados. Non debe 
superar os 300 becquerelios por metro 

cúbico de aire”. No artigo 74.2 fala de que 
“ [...] fomentarán a adopción de medidas 
para identificar aquelas vivendas onde 
o radón supere o nivel de referencia e 
fomentarán, cando proceda, a adopción 
de medidas para reducir a concentración 
en ditas vivendas”. Tamén fala no Anexo 
XVIII, apartado (5) da “asignación de res-
ponsabilidades (gubernamentais e non 
gubernamentais), mecanismos de coordi-
nación e recursos dispoñibles, para poñer 
en práctica o plan de acción contra o 
exceso de radón”.

Coñecido o problema, que está facendo a 
administración tanto autonómica como a do 
estado español? 

Sabemos que o radón é un gas radiactivo que 
procede do solo. É invisible, incoloro, inodoro 
e ubicuo. Prodúcese de forma natural, como 
consecuencia da desintegración do uranio, 
presente en materiais da corteza terrestre 
como o granito, que conforma a maior parte 
do subsolo do sur de Galicia. Concéntrase 
en sotos, baixos e garaxes e dende aquí vai 
ascendendo co aire, pese a ser máis pesado 
ca el. Tende a acumularse no interior das 
edificacións. É necesario cuantificar a súa 
presenza, medindo a concentración de radón 
no aire. A OMS sitúao como a segunda causa 
de cancro de pulmón, a primeira entre os non 
fumadores. Sabemos que é capaz de mutar 
as células do tecido pulmonar, ocasionando 

o cancro. O radón existe de xeito natural 
no ambiente, dende que a terra é terra, en 
concentracións de 5-6 Bq/m³. O grave do 
tema é a acumulación e o estar respirando 
ese aire durante moito tempo.
 
Os riscos para a saúde do gas radón son 
evidentes e demostrables. A evidencia epide-
miolóxica de que o gas radón é unha causa 
de cancro pulmonar en humanos, derívase 
dos estudos feitos (de cohortes) de mineiros 
subterráneos que eran expostos a altos niveis 
de radón no pasado (Beir VI 1999: Health 
effects of exposure to Radon. Washington, 
DC: National Academy Press).

O radón foi considerado pola Axencia de 
Protección Ambiental da OMS carcinóxeno 
humano no ano 1987. Non temos evidencias 
científicas de que poida ocasionar outro 
tipo de cancro diferente ao de pulmón, pero 
sendo un isótopo radiactivo a evidencia 
científica só se poderá saber se se investiga, 
e esta responsabilidade correspóndelle ás 
administracións que asinaron a directiva 
europea de obrigado cumprimento para os 
estados membros.

Nas imaxes (tomadas de internet) expoño o 
nivel de acumulación do gas radón no estado 
español e en Galicia. Vemos que a afectación 
é prioritaria no sur de Galicia. Non sabemos 
se esa prioridade fose o redor da capital do 
estado se o problema sería o mesmo e a 
directiva da Unión Europea, de verdade sería 
de “obrigado cumprimento” para os estados 
membros e estes porían os medios para a 
medición do gas e para a erradicación do 
radón do interior das casas.

Temos solucións para previr o exceso de 
gas radón nas casas? Por suposto que si. 
Utilízanse diferentes mecanismos, dende 
colocar unha máquina de ventilación forzada 
de aire, até facendo obras nas casas xa 
construídas, colocando dispositivos de 
recollida de aire para levalo o exterior. Nas 
casas de nova construción debería cumprirse 
a Directiva Europea evitando que se acumule 
o gas nas casas colocando unhas reixas 
especiais nas catro esquinas dos cuartos, 
na parte baixa, para provocar a corrente 
continua de aire.

SAUDEGALIZANDO

O radón: Información 
e/ou alarmismos Dr. José Mª Dios Diz



Tamén temos que saber en que mans nos 
poñemos, cando se trata de algo tan serio 
como a saúde das persoas con respecto 
ao gas radón. O Laboratorio de Radón 
de Galicia, da USC, ofrece as garantías 
de homologación que concede a Unión 
Europea.

Nalgúns lugares de Galicia xa se están 
facendo medicións e colocando os dispo-
sitivos cando se observa que o nivel de 
becquerelios aumenta por encima do permi-
tido pola Unión Europea, pero queda moito 
por facer. 

En Outes, e no lugar do Cruceiro de Roo, 
estamos facendo un estudo de medición do 
gas radón, con 100 dispositivos colocados, 
30 en casas con cancro (casos) e 70 en 
casas sen cancro (controis). Terémolos 
colocados 3 meses e a finais de xullo do 
2018, saberemos exactamente o nivel de 
Becquerelios que temos. Entón actuaremos 
en consecuencia e con coñecemento de 
causa. Todo o que se diga ou se faga 
antes, será crear falsos alarmismos que 
non conducen máis que a confundir a xente 
con algo tan importante como é a nosa 
saúde. A Consellaría de Sanidade está moi 
implicada neste tema, agora... Esperemos 
aos resultados e actuemos segundos datos 
que obteñamos.

Importante: informar á xente, responder 
ás preguntas que teñen e que temos, que 
non se cre un alarmismo innecesario; sen a 
presenza das administracións é imposible. 
Que cada parte faga o seu cometido porque 
coa saúde da xente, non se xoga!

AS NOSAS NOVASSAUDEGALIZANDO
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Coirós, 1949 - Outes, 2018
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ETNOGRAFÍA

Este relato, baseado en feitos reais, describe as angueiras du-
nha costureira tradicional da Serra de Outes aló pola metade do 
século XX. 
Marta (deste xeito era coñecida) erguíase cedo, collía a máquina 
de coser á man e ollaba os encargos que tiña contratados para ese 
día. Unha vez relidos os apuntamentos  que tiña sinalados na libreta 
para ese día, voltaba memorizalos: Confeccionar un vestido para a 
estrea dun día de festa, algúns que outros arranxos...
Sempre comezaba polo vestido, unha vez taxada a tea, trazaba pri-
meiro coa regra o debuxo das liñas mestras co xabronciño, suxei-
taba con alfinetes as diferentes pezas e principiaba a darlle forma 
cuns entrecosidos. Xa na primeira proba o vestido tiña unha boa 
traza.
Marta aprendera dende noviña a profesión dunha veciña. Anos des-
pois compatiu a súa aprendizaxe con outras mozas, acadando para 
elas a consideración de mestra sen deixar de proseguir o exercicio 
de costureira por varias parroquias do concello e de comarcas es-
tremeiras até o día do seu casamento.
Marta tiña unha arte especial para a costura. Os seus modelos eran 
acotío orixinais e sobre de todo moi ben adaptados a cada anatomía 
persoal, características psicóloxicas e gustos ou preferencias das e 
dos seareiros, que tamén os tiña. Sabía e atinaba sempre na escolla 
daqueles modelos que resultaban máis favorecedores, disimulando 
ou minguando os defectos físicos, elixindo a tea axeitada combi-
nada coas boas proporcións do talle das persoas. Coñecía tamén 
como relanzalas e deste xeito aplicaba enrugas e cortes diferentes, 
xarretas drapregadas ó viés, volantas, xarretes, reberetes e pasa-
máns, aplicacións de pasamanería, botóns diferentes, distintos tipos 
de escote... Todo isto seguindo os preceptos máis esixentes dunha 
estética exquisita. Os vestidos deseñados por Marta tiñan sempre 
moita sona; quen os poñía salientaba sempre onde queira que fora.
Cando Marta enfiaba unha máquina, tensaba os fíos e presentáballe 
as teas á agulla esta desprazábase por riba do xénero coma pura 
maxia... Matinaba ela que a agulla case cosía soa. Logo, ó acabar, 
facía algúns remates a man: dobradiños, sobrefiados, ollais, presi-
llas, formas...
Rematada a obra, vaia obra! Era o momento de utiliza-lo ferro de 
pasar ben quentiño co rescoldo do fogar. Os seus modelos eran 
merecentes de seren considerados como creacións de alta costura.
Cando Marta deixou de visita-las casas que a demandaban xuntá-
base con outras mulleres no domicilio dalgunha delas. Alí compar-
tían os figurinos, o papel de seda... O traballo resultaba gratificante 
e había boa conversa e harmonía, agás nos programas novelescos 
e nos consellos sentimentais da radio ós que había que escoitar en 
silencio. Era algo consentido por todas; mellor dito, obrigado.
Marta acudía a coser polas casas das distintas parroquias dun xeito 
especial nas vésperas dos días das festas relixiosas e civís nas que 

Recosendo Galicia
procedía certa distinción e esmero no vestiario. Outras épocas do 
ano nas que facía falla reparar ou anovar roupa eran os comezos 
das estacións.
O seu traballo adoitaba ser compensado co xantar, a merenda e 
unha cantidade de diñeiro previamente concertada, dependendo 
acotío das posibilidades económicas de cada familia.
As costureiras estaban consideradas como posuidoras de fineza 
porque nas súas mans non ficaban reflectidas as pegadas do duro 
traballo do campo e a cor da súa face estaba menos queimada cás 
das veciñas que se adicaban ós traballos das agras. Nalgunhas 
cancións populares definíanas como “señoritingas” e noutras sati-
rizábanas polos afoutos e correúdos traballadores dos eidos como 
mulleriñas propias dos labores domésticos.
Porén, as costureiras desenvolvían un labor importante. Amais de 
darlle solución ó vestiario das familias acomodadas dispuñan de 
recursos que lles permitían recoser e remenda-la roupa daquelas 
familias que non tiñan as posibilidades pecuniarias para poder es-
treala.

Xosé  Manuel Vázquez Varela
Catedrático (xubilado) de Antropoloxía da USC

Xosé M. Vázquez



XUVENIL

Plans para o verán Alba Calo Blanco

As vacacións de verán xa están aquí e hoxe propoñémosvos 
diferentes plans para esta etapa do ano máis alá de ver series, 
durmir e ir á praia, tanto para días radiantes como para días 
máis chuviosos nos que temos que quedar na casa. 
-Festivais de música. Asistir a concertos ou festivais de mú-
sica sempre é unha boísima opción, mesmo se non es dema-
siado fan do tipo de música ou artista que vai actuar aconse-
llamos que asistades a algún concerto, porque dende logo só 
co ambiente que se crea neste tipo de eventos xa merece a 
pena asistir. Neste caso optamos por recomendarvos festivais 
porque sempre hai máis variedade de estilos e contamos coa 
vantaxe de poder coñecer novos grupos en directo, ademais 
de que acostuman ser durante varios días, e a experiencia fai-
no moito máis memorable. 
Se vos chama a atención algún festival pequeno que non leve 
moitos anos celebrándose e aínda estea comezando e, por 
exemplo, vos gusta a fotografía, podedes poñervos en con-
tacto cos organizadores e ofrecervos a facer x fotos ou vídeos 
para promocionar o festival a cambio de asistir gratis.
-Acampada con amigos. O verán é a época ideal para ir un 
par de días con amigos a un camping e convivir nunha tenda 
de campaña ou nunha caravana, pasar 48 horas xuntos xo-
gando ás cartas, camiñando polo monte, bañándovos na praia, 
alugar unha piragua e dar unha volta polo río... Unha idea ori-
xinal para saír da rutina de vervos simplemente todos os días 
na praia. 
-Noite de estrelas. Infórmate en Internet sobre algún fenóme-
no astronómico que vaia ter lugar este verán –haberá unha lúa 
vermella en xullo e unha chuvia de meteoros en agosto, por 
exemplo– e retírate a un lugar de boa visibilidade dende o que 
poidas desfrutar ao 100% do acontecemento. Se investigas 

sobre o tema podes levar uns amigos e contarlles todo o que 
aprendiches mentres tentades ver algo na escuridade.
-Rutas de sendeirismo. Agora mesmo hai habilitadas no con-
cello numerosas rutas de sendeirismo que podedes explorar 
segundo o seu nivel de dificultade en días nos que quizais as 
temperaturas non sexan tan altas. En soidade cuns auriculares 
con música –se aínda non descubriches o mundo dos podcast 
deberías poñerte a buscar xa– e unha cámara ou en compaña, 
ti decides. 
-Actividades creativas e de reflexión. En días de choiva 
podedes optar por actividades relacionadas coas manualida-
des. Debuxar ou pintar son actividades fáciles que favorecen a 
concentración ao mesmo tempo que a relaxación. Tenta com-
binalas cunha desconexión total das tecnoloxías. Unha hora 
concentrado sen sons das notificacións do móbil axuda máis 
do que te podes imaxinar a desenvolver o teu eu interior e a 
identificar as túas emocións.
Tamén é moi interesante que, á parte de ler –lede moito–, es-
cribades un diario. Simplemente un caderno no que plasme-
des pensamentos que se vos veñen á cabeza ou ideas para 
proxectos, no que gardedes entradas daquela película que 
fostes ver ó cine... Un caderno cheo de pensamentos, ideas e 
recordos do verán ó que poidades volver cando queirades. Se 
non coñecedes o método sería moi recomendable que inves-
tigásedes acerca do termo bullet journal e os diferentes tipos 
que hai.
Finalmente recordámosvos que esteades moi pendentes das 
redes sociais da Asociación Xunvenil Arestora de Outes (@xu-
ventudearestora en Instagram) para non perdervos ningunha 
información dos eventos e actividades que estaremos levando 
a cabo proximamente e dos que vos deixamos algunha pista 
neste artigo.
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Imos comezar, se lle parece ben, pola 
súa primeira infancia. Onde naceu e 
como transcorreu?
Nacín na aldea de Ousesende, que, como 
é de dominio público, pertence á parroquia 
de S. Ourente, no ano 1930. Alí criáronme 
meus pais e alí dei tamén os meus 
primeiros pasos. Logo fun ás esolas rurais 
que había naquel tempo, nas que recibín a 
formación que meus pais e os mestres me 
puideron dar. Despois dos anos de escola 
aprendín o oficio de carpinteiro e así foron 
transcorrendo os anos primeiros da miña 
vida e da xuventude; anos, por certo, moi 
diferentes ós da infancia e xuventude de 
hoxe.

Entrevista a...
Xosé Gosende Buján “Pepe do Xesto”
As celebracións festivas de antano, festas parroquiais, as dos adros das 
capelas construídas en honra dalgún santo e mesmo as vodas estaban 
amenizadas ó remate das celebracións relixiosas polos regueiferos. 
As regueifas consistían nun conxunto de coplas improvisadas entre 
normalmente dúas persoas que disputaban entre elas finxidamente. 
Sobre todo nas celebracións de compromisos matrimoniais adoitaban 
resultar insultantes para os presentes e en particular para os contraentes. 
Co paso do tempo foron substituíndose as regueifas por gaiteiros, 
charangas, bandas de música, conxuntos musicais, pequenas e grandes 
orquestras... Como aconteceu en tódolos eidos da vida a MÚSICA tamén 
foi evolucionando en instrumentistas e intrumentos, naceron novas 
agrupacións que substituíron ás desaparecidas, incoporouse nova 
tecnoloxía, etc., etc. Nesta serie de entrevistas adicadas ós músicos de 
Outes tócalle (nunca mellor dito) o protagonismo a Xosé Gosende Buján, 
“Pepe do Xesto”. Na actualidade Xosé Gosende vive nun inmoble situado 
na Serra e a entrevista ten lugar, grazas á xentileza de Victorio e da súa 
dona, no local no que hai anos estaba ubicado o “Bar Caamaño”, do que 
eran propietarios.

E Logo?
Pois coñecín a unha moza da parroquia 
de Outes, Concepción Cambeiro Suárez e 
no ano 1960 casamos. Do matrimonio van 
nacer dous fillos: Tomás e Xosé Manuel. 
A miña dona era filla de Tomás Cambeiro 
Gosende, propietario do serradoiro do 
Río de Outes, un empresario madeireiro 
emprendedor. Construímos unha vivenda 
na Serra, á beira da Capela da Serra, que 
é na que na actualidade vivimos. O meu 
fillo, Tomás, amais do seu traballo nunha 
axencia de seguros dende o ano 1983, 
integrou a candidatura que encabezaba 
Carlos L. Crespo no ano 1995 (ex-socio 
da ACC “Terra de Outes”) e, inda hoxe, 
forma parte do equipo de goberno do 
concello coa actual alcaldesa, Beatriz 
Molinos Vidal, compaxinando a súa 
profesión co servizo á colectividade. O 
meu outro fillo, Xosé Manuel, leva moitos 
anos traballando como administrativo na 
empresa “Boel”, ubicada en Santiago, que 
cuxamente debe o seu nome ó ser o seu 
fundador nativo da localidade de Boel, de 
Outes.
 E a afección pola música, como xorde 
e por que?
Eu tiña un tío músico que foi quen me 
ensinou a toca-lo clarinete e o baixo. 
En Outes había moita afección pola 

música e de aquí saíron moitos que 
crearon charangas, gaiteiros, orquestras 
e formaron parte doutras bandas da 
comarca. Xerardo del Río, (“Xerardo da 
Poza”) formara un gaiteiro e logo unha 
charanga na que tamén estivo Pepe, de 
Luna e Laureano da Costiña, o Conde, 
o Maio, Alfredo do Pereiro, que tocaba o 
trombón. Na Barreira había tamén unha 
agrupación musical chamada “Música 
da Barreira” na que tocaban Corres de 
Ousesende, Agustín de Pedrás, Salvador, 
Xerardo del Río, Alfredo do Pereiro (tío 
de “Moncho do Pereiro”), o “Grilo” de 
Coiradas, Manuel do Amaril, Manolo 
Romero, o “Ardeiro”, Uxío de Ramos 
(Eughenio de Añón), Domingos Castro 
(“Capagatos”), Manolo de Xorxe, Xoán do 
Maio, o “Requinto” e don Pepe, que era 
mestre na Ponte Nafonso, tío de Xaime, 
o “Lindo”. O director era Francisco Valiño 
(“Farruco”, pai de “Velós”). O Conde, que 
era de Tarás, formou logo unha charanga 
con gaiteiro. Alfonso, que vivía preto da 
casa do Landeiro, formou parte dela ó igual 
que Manuel Buxán (“Manuel de Corres”), 
Alfredo do Pereiro, entre outros. Houbo 
naqueles meus tempos mozos unha 
orquestra formada por Manuel Abelleira, 
de S. Ourente, na que tocamos Enrique 
e Ramón do Vilar (Ramón era o batería), 
Moncho do Pereiro (trompeta), o irmán de 
Apolinar, Xoán, tamén tocaba a trompeta, 
Manolo de Esteiro (acordeón), eu tocaba 
o saxo alto, Modesto do Gallardo o saxo 
tenor e Apolinar actuaba de vocalista.
Por onde tocaban?
Pois naqueles lugares para os que nos 
chamaban, lugares e parroquias de Outes, 
parroquias de concellos lindantes. Tamén 
iamos á Montaña.
E como se desprazaban?
Andando cos aparellos musicais ó lombo 
e outras veces en camións como o de 
Delmiro do Rabelo.
E canto cobraban?
Sacabamos tan só para gastos e moi 
pouco máis. Naqueles tempos os gastos 
eran mínimos e iamos tirando.
Imos ver se sabe algo do que lle vou 
contar. Un 28 de agosto de 1900 facía 
entrada na enseada de Muros o iate 
“Xiralda”. A bordo viaxaba a familia real 
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composta polo rei Alfonso XIII, a raíña 
rexente (Cristina), as dúas princesas, 
o presidente do Goberno (Silvela) e o 
numeroso séquito que os acompañaba. 
A prensa da época fai referencia a 
case mil embarcacións e a numerosas 
bandas de música que participaron 
naquel evento e concretamente entre 
estas últimas un diario cita a unha 
banda de música de Outes. Eu creo 
que se trata da denominada “Banda 
de Balei”. Anos máis tarde esta banda 
pasou a ser dirixida por un discípulo do 
anterior, o “Ruso”, e seguiu en activo 
ata pouco tempo antes de iniciarse a 
“Guerra Civil”. Vostede oíu falar algo 
desta banda?
Como che dixen eu nacín no ano 1930. 
Cando principiou aquela guerra eu era un 
neno que practicamente non saíra da miña 
aldea natal e dos arredores. Algo oín falar 
dela, pero non podo dar detalles concretos 
porque eu non coñecín nin puiden coñecer 
a Balei nin ós que compuñan aquela 
banda. Pero é moi posible que existira 
porque en Outes, como xa se ten dito, 
había unha gran tradición musical, moitas 
formacións e moitos instrumentistas que, 
por certo, tocaban moi ben. Ademais na 
Esfarrapa inda existe hoxe unha casa que 
se chama así. 
Cíteme a primeira banda da que formou 
parte.
Eu toquei na banda de Salvador o 
clarinete. Formei parte dela ata a súa 
desaparición. Salvador era naqueles 
tempos unha persoa moi preparada, 
que, ademais de dirixi-la banba, levaba 
a contabilidade do serradoiro da Cepa, 
propiedade de Teodoro Nieto Nieto, tamén 
de S. Ourente. Salvador fíxose despois 
da guerra coa banda do “Ruso”, natural 
dos Muíños pero que casara para Entíns, 
que estaba case destartelada, e cos que 
eramos xoves músicos daquela e outros 
procedentes da Barreira, como Alfonso 
do “Coxo”, irmán de Pepe do “Coxo”, que 
tivo un bar-restaurante no Freixo. O certo 
é que aquela banda acadou moita sona na 
contorna porque tocaba moi ben. 
E cando desapareceu esta seguiu 
tocando, ou non?
Ao refundarse a banda de Outes, aló polos 
anos oitenta do século pasado formei 

parte dela tocando o clarinete. Dirixía a 
banda Prudencio Romo, de Noia, que foi 
quen a puxo en marcha. Despois, durante 
un currto período de tempo dirixiunos 
Ramón Rodríguez Caamaño, que tiña por 
aquel entón un comercio na actual Rúa de 
Fisterra da Serra e más tarde Salvatierra. 
Compoñiámo-la banda antigos músicos 
máis ou menos da miña idade e xente 
nova instruída a iniciativa do concello por 
Prudencio sobre todo. Tocabamos nas 
festas do Santiaguiño, nas festas patronais 
de diferentes parroquias de Outes facendo 
dianas e concertos polas tardes e noutros 
eventos e concertos cando se reclamaba 
a nosa presenza.
E despois o seu próximo destino 
musical vai se-la banda de Noia.
Si. Nela coincidín tocando con Miguel 
Fernández Pestónit e Ramón Rodríguez 
Caamaño, Pepe de Luna, Xaime o “Lindo, 
Enrique do Roqueiro, un neto de Sabino 
da Ghela, fillo de Manolo, entre outos 
músicos de Noia e doutros concellos 
como Lousame, mesmo de Taragoña, etc. 
É dicir, que a banda de Noia comezou a 
funcionar con músicos xa preparados. O 
director era daquela Adonis Caamaño 
Barreiro. Temos actuado en concertos 
dados na alameda de Noia durante as 
festas daquela localidade, en procesións, 
tamén en Santiago de Compostela na 

Praza do Obradoiro durante as festas do 
Apóstolo cando se celebraba o “Día das 
Bandas” e noutras localidades e concellos 
que solicitaban a nosa presenza. Alí puxen 
remate á miña actividade musical despois 
de 12 anos tocando nela. Coa banda de 
Noia fixen saídas para tocarmos moi lonxe 
de Noia. Fomos a León, por exemplo, 
porque era unha banda moi reclamada. 
Os seus compoñentes viaxaron o 1 de 
outubro do ano 1989 á Arxentina. A min 
invitárome a aquela viaxe pero declinei a 
invitación. Dende aquela non voltei tocar 
máis.
E que soldo tiñan?
Pois o soldo que nos daban dependía das 
actuacións.
Mais vostede tivera e tiña outra 
actividade profesional?
Traballei de carpinteiro no taller de 
Teodoro Nieto e logo nos traballos propios 
do serradoiro de meu sogro deica a miña 
xubilación.
Grazas a Pepe, ó seu fillo Tomás e a 
tódolos que fan posible que vaiamos 
coñecendo esta tan querida terra de 
Outes, a súa historia máis ou menos 
recente e os protagonistas que a 
fixeron e fan posible.

Pepe Gosende, 2º arriba pola dereita, tocando coa banda de Noia na praza do Obradoiro de Santiago durante as 
festas do Apóstolo.

Nº43 | XULLO-SETEMBRO 2018 | 13



AS NOSAS NOVAS

14 | TERRA DE OUTES 

AS NOSAS NOVASMÚSICA

FUXAN OS VENTOS
Cando fixeron a gravación do concerto en 
vivo no Auditorio de Santiago de Compostela 
no mes de outubro de 2008, que levou por 
título ao traballo discográfico Terra de Soños, 
e cando fixeron a presentación do concerto, 
comezaron con estas verbas, “foi nas San 
Lucas de Mondoñedo, cando nos demos 
a coñecer”; pois así é, o grupo que saíu do 
Colexio Menor do Santísimo Sacramento 
de Lugo, déronse a coñecer no III Festival 
Musical das San Lucas de Mondoñedo, coa 
canción “Fuxan os ventos”, da que tiveron o 
primeiro premio en 1972. Este grupo era da 
liña de Bob Dylan, Joan Baez, Mocedades, 
The Mamas & The Papas, The Platters, 
Nuestro Pequeño Mundo, Aguaviva, Jarcha 
ou Nuevo Mester de Juglaría, aínda que Bob 
Dylan e Joan Baez o facían en solitario, pero 
si seguían na liña da música folk. Así mesmo 
tamén hai que agradecerlle o traballo do crego, 

xornalista e músico a don Xesús Mato Mato, 
que foi o que puxo as primeiras sementes 
do grupo, polo que non é de estrañar que no 
2018 fose distinguido coa Medalla Castelao 
a entregar o 28-06-2018, segundo acordo do 
Consello da Xunta de Galicia do 07-06-2018.

Fuxan os Ventos, a nivel de gravacións 
musicais, comezaron dentro da multinacional 
Philips, onde se podían atopar aos mesmos 
Dire Straits, Julio Iglesias ou Paco de Lucía, 
así como os mencionados antes Nuevo 
Mester de Juglaría ou os grandes Led 
Zeppelin; é dicir, o melloriño de cada casa. O 
feito de gravar na multinacional Philips tiña as 
súas vantaxes, como saídas a fóra de Galiza: 
Madrid, Barcelona, Bruxelas, Euskadi, 
Andalucía... así como varias participacións 
no Festival Intercéltico de Lorient, incluso en 
Segovia xunto a Nuevo Mester de Juglaría, 
no Festival Agapito Marazuela 1.

Dentro das gravacións que máis éxito tiveron 
está Sementeira, coas cancións “Sementeira” 
e “A Carolina”, onde estiveron nas listas de 
Los 40 Principales ou Los Populares, así 
como estas cancións eran interpretadas 
polas orquestras galegas nas verbenas.

As características de Fuxan os Ventos 
eran que as súas cancións tiñan unha liña 
reivindicativa ou canción protesta, así como 
un trasfondo social, como era a “Cantiga de 
As Encrobas” (do LP O tequeletequele), algo 
parecido na liña de Joan Baez.

Fuxan os Ventos e o Día das Letras 
Galegas 2018

O pasado 3 de maio de 2018, e con motivo 
do Día das Letras Galegas 2018, dedicado 
este ano á escritora María Victoria Moreno 
Vázquez, puxéronlle música ao poema 
“Lúa de Prata”, mediante un videoclip baixo 
a man de Folmúsica. Como mencionan 
eles: “Co gallo do Día das Letras Galegas, 
o emblemático grupo de folk Fuxan os 
Ventos musica o poema “Lúa de Prata” 
da homenaxeada este ano 2018: María 
Victoria Moreno. Fuxan os Ventos mergúllase 
na lírica da autora e enchóupaa da súa 
esencia, conseguindo que cada palabra vibre 
como unha nota máis desta melodía. Esta 
canción pretende lembrar á escritora que 
tan fonda pegada deixou nas nosas letras, 
especialmente na literatura infantil e xuvenil. 
Fuxan os Ventos, seguindo o ronsel doutros 
anos, volve render homenaxe ás nosas letras 
cunha harmonía de sons, na que voces, vento, 
corda e percusión van da man sublimando as 
verbas de María Victoria Moreno. Colaboran 
neste tema Roi Adrio (percusións), Simón 
García (contrabaixo), Adrián Valdés (fagot) e 
Miguel Díaz (clarinete).”  Esta cantiga pódese 
escoitar no seguinte enlace de YouTube:  
https://youtu.be/t8caJVBVGQY 

Fuxan os Ventos e Outes

Fuxan os Ventos estivo presente nas festas 
de San Cristovo en 1986, facendo a verbena 
coa orquestra Los Satélites. Teñen unha 
canción que está no traballo discográfico 
Quen a soubera cantar: “Pandereitada de 
Outes”. Non mencionan onde a recolleron; 
na reedición do disco en 1993, no libreto das 
cancións pon o seguinte: “A pandereitada, 
pola forma sinxela de construción e máila 
facilidade que ten para adaptación de toda 
crase de instrumentos de percusión (dende o 

Vicente Abelleira Cambeiro

!

Discos! Ano(
publicación!

Casa(
discográfica!

Cancións!

Fuxan&os&
Ventos!

1976! Philips! Fuxan&os&ventos;&O&lelo;&Canción&para&escribir&mañá;&Canto&de&cego;&
Labregos;&Irmaus;&No&escuro;&O&Afiadore;&Compañeira;&Alalá&da&pena;&
Miña&nai;&O&aradiño;&O&lobo!

O&
tequeletequele!

1977! Philips! Tempo&de&mazáKlo&liño;&O&carro;&Unha&mau&amigo;&Foliada&de&Nadela;&
Romance&da&Rufina;&Cántiga&de&Berce;&Balada&dos&sete&mariñeiros;&
Cántiga&de&As&Encrobas;&Foliada;&Brazos&pra&seitura!

Galicia&canta&ó&
neno!

1978! Philips! Vamos,&vamos&Rapaciños;&Vinde&ver&o&neno;&Vamos&a&Belén&Amigos;&
Vinde&galeguiños,&vinde;&Aló&a&medianoite;&Alegría,&meus&amigos;&Con&
un&sombreiro&de&palla;&Por&entre&as&silveiras;&Vamos&compañeiros,&
vamos;&Nosa&Señora;&No&Pendello&do&Camiño;&E&Rorró,&rorró&meu&neno;&
Meu&carrapucheiriño;&Pandeirada&de&Rao;&San&Xosé&e&mais&María;&
Reises&de&Infiesta;&Guedellos&de&cabra;&Catro&mancebos;&Despedida&de&
Ano&Vello!

Sementeira! 1978! Philips! Sementeira;&Cantiga&de&amigo;&Foliada&de&Olas;&Cantar&de&cego&II;&A&
Carolina;&Cantiga&pra&Unha&Antroidada;&Muller;&Pandereitada;&Melra,&
melriña;&Alalás;&Muiñada;&Cara&A&Libertade!

Quen&a&soubera&
cantar!

1981! Ruada! O&meu&amor&mariñeiro;&Pandereitada&de&Outes;&Romance&da&
Lavandeira;&Foliada&de&Aleixo;&Mencer;&Cencia&do&adro;&Longa&noite;&
Pra&onde&vas&María;&Dame&lume;&Canción&pra&adormiñar&a&lembranza!

Noutrora! 1984! Fonomusic! Os&Cesteiros;&Fame,&Soedade&e&Bágoas;&O&Vira,&Vira;&Cristobo;&Iste&
Vaise;&Pasodoble&dos&Cabezudos;&A&Costureira;&San&Servando;&Vaite;&
Cantar&de&Cego;&Nana&para&un&amante!

Sempre&e&mais&
despois!

1999! Fonomusic! Rorró;&Muiñeira&de&Beariz;&A&voda;&Canto&de&seitura;&Romance&de&doña&
Eusenda;&A&sarandilleira;&Ai,&Rosiña;&O&Estraperlo;&Don&Martiños;&As&
pachocas;&Sonín&vai;&O&Cego&Andante;&Por&ir&de&noiteK&Vals&de&Brea!

Na&memoria&
dos&tempos!

2002! La&Voz&de&Galicia! A&romeira;&Foliada&de&Ribadeo;&Malveliña;&Danza&dos&namorados;&O&
cabaleiro;&Ancares!

Terra&de&soños&
(*)!

2009! Vieiros.! Alalá&da&pena;&A&Costureira;&O&meu&amor&mariñeiro;&Ancares;&Nana&
para&un&amante;&Romance;&Canto&de&seitura;&Canto&de&Berce;&As&
pachocas;&Cantar&de&cego;&Dáme&Lume;&O&Carro;&Brazos&da&seitura;&O&
estraperlo;&O&Afiador;&Rorró;&O&Lobo;&Muller;&Iste&Vaise;&A&Carolina!

!

2
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pandeiro aos testos das potas das cociñas) 
e tamén o acoplamento das letras  é un dos 
xeitos musicais mais utilizados en Galicia. 
Para nós, esta pandereitada de Outes, é 
unha das mais enxebres e mais ricas do País. 
Leva unha estrofa, a quinta, na “linguaxe 
dos canteiros”. Aínda que supostamente 
fala de Outes, a letra da propia canción 
non menciona Outes para nada. Pero neste 
senso, Xoán Xosé Mariño, escribe no libro 
Os Muíños de Outes editado por Terra de 
Outes 3, o seguinte: “ Muiñadas nas que os 
mozos e mozas se divertían cantando e, co 
son das pandeiretas, bailando, dando orixe ás 
tradicionais muiñeiras e pandeiradas. Como 
a “Pandereitada de Outes”, que recolleron 
Fuxan os Ventos no seu álbum Quen a 
soubera cantar editado por La Voz de Galicia 
na colección “Son de Galicia” no 2002.

Compoñentes de Fuxan os Ventos:

Antón Castro, zanfona, mandolina, voz.
Xosé Vázquez, percusión tradicional e voz.
Pedro Lucas, gaita, frautas e voz.
Xoan L. Fuertes Saavedra, bouzuki, guitarra, 
violín e voz.
Carmen Vázquez, voz.
Tereixa Novo, voz.
Maruxa Fociños, voz.
Alfonso Fernández, voz.
Moncho Díaz, voz, guitarra, frautas.

Outros compoñentes foron Xosé Luis Rivas 
Cruz (Mini) e Baldomero Iglesias Dobarrio 
(Mero), que foron os fundadores do grupo.

Pandeiretada de Outes 
Fuxan Os Ventos
Eu caseime no Araño,
coa filla dun arañón;
ela bonita non é,

pobre si, honrada non.
AI LA LE LO...

Heime de casar hogano,
anque seña co raposo,
héille de afeitar o rabo
pra que seña vanidoso.
AI LA LE LO...

Sei tocare e sei bailare,
tamén sei facelo tonto,
como son fillo dun probe,
teño que saber de todo!.
AI LA LE LO...

O raposo vai ó monte,
pola rodeira do carro,
leva os ollos na cabeza,
e o cú debaixo do rabo.
AI LA LE LO...

Verbo xido, miña purria,
que intervás por areona,
héiche de valdri-los zuros
e rosmarche na morrona.
AI LA LE LO...

Son de Lugo, son de Lugo,
e non o pode negare;
miráime pra miña cara,

o leite que podo dare!
AI LA LE LO...

Os amores dunha vella
son amores dunha santa,
desque se deita na cama
toda a noite o cú lle canta!
AI LA LE LO...

Miña nai como era probe
fixo as papas nunha ola,
eu como son fillo dela
o que é rico que se foda!
----------------
1  Gran folclorista da música de Castela, e un dos gran-
des intérpretes de dulzaina (1891-1893).
2  Nesta gravación inclúese tamén un DVD, que foi 
realizado pola Televisión de Galicia TVG, cos seguintes 
temas musicais (28 en total, durante o concerto no 
Auditorio de Galicia os días 18 e 19 de outubro de 
2008): Alalá da pena; Balada dos sete mariñeiros; A 
costureira; O meu amor mariñeiro; Ancares; Nana para 
un amante; Os cesteiros; Romance da lavandeira; Canto 
de seitura; Cantiga de berce; As pachocas; Muiñada; A 
romeira; Cantar de cego; Dáme lume; O carro; Brazos 
prá seitura; O estraperlo; Malveliña; O afiador; Rorró; 
O lobo; Muller; Iste vaise; A Carolina; O aradiño; O vira 
vira; e Sementeira.
3  Páxina 51 e 55 do libro Os Muíños de Outes de Xoán 
X. Mariño, editado pola Asociación Cívico-Cultural Terra 
de Outes.
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OPINIÓN

Miudiño, miudiño
Unha vez máis dános a volver sobre os nosos pasos, pois 
temos o concello a bravo -as terras- pois só hai que botarlle 
unha ollada ás beirarrúas, coas herbas comendo terreo 
e botándose á xente ou pouco menos. O concello ten a 
maquinaria parada pois así non gasta e punto, dous ou 
tres tractores, un deles do trinque e parece ser que anda en 
talleres, pois a compra foi boa de vez. Os xardíns idem de 
idem, parece que un pasea por un lugar fantasma e deixado 
da man dos políticos locais, sendo finos coa expresión, e 
coma isto moitas cousas máis. Buratos, ou fochancas como 
se lle chaman agora, para deixar o eixe do coche no sitio, 
pero na!, esperarán os tempos de recoller o voto polas casas 
e prometer milleiros de cousas que ao final... na de na!! Para 
lavarlle un pouco a cara e listo. Pardillos convencidos e pa 
diante. Unha ollada ás beirarrúas e un dáse conta que está 
todo patas arriba, baldosas escachadas dende hai anos, e así 
seguirán pois non están polo labor de manter un mínimo de 
seguridade e algo de estética, pois todo entra pola vista... 
e cartos debe de haber por tanto falar de remanente daquí 
e remanente palá... Mais vontade ningunha, que vén sendo 
máis importante ca os cartos, aínda que tamén fan falta de 
seguro... Xa poñéndonos un pouco máis en serio, que dicir 
da cobertura de internet, asignatura pendente, primordial... 
louvada ata a saciedade... que bonito sería!!, mais aínda non!!, 
internet en tódalas casas, de dono imposíbel a pesadelo... 
Que nos tempos en que vivimos e coas cotas que pagamos de 
telefonía, non é de recibo que che digan que aínda non é para 
agora... Señores/as alcaldes/sas... que non pedimos a Lúa,  
pois se un quere facer calquera xestión urxente ou non, está 
vendido.... e non debería ser así... señores/as alcaldes/as... 
mais podo prometer e prometo... ou prometa?? Deixa estar...
Só pedimos un pouquiño de humildade, é dicir unha boa sinal 
de internet, e tamén que se manteña o concello un pouquiño 
limpo e adecuado, que non dea noxo pasear por el, pois un 
vai dar un ride polo paseo e cáelle a cara de vergoña ao ver 
o escaso mantemento que se lle dá, e quen di iso di outras 
cousas. Instalacións en decadencia, pero non vai con eles 
-cos que mandan. Iso si, seguro que cando saen daquí e van 
a concellos limítrofes por traballo ou lecer algo lles debería 
roer nos miolos, ou tocarlles a fibra sensible, de seguro que 
si, mais nin con esas. 
E outra máis, agora co que nos vén encima coa teima legal 
de “todo Dios”, que teña polas exixencias legais a obriga de 
cortar os piñeiros, eucaliptos (subvencionados),  de seguro 
que non van mirar para as leiras e solares do casco urbano 
que parecen co paso do tempo selvas criando bichada, 
mais tranquilidade, brother!... Relax! En fin, empezaran a 
tomarse estes pequenos detalles un pouco en serio a medida 
que -repetimos!!- vaian chegando os tempos de mendigar o 
sagrado voto que lles siga dando esa boa vida que se pegan 
ensinando o mellor sorriso acompañado ao mesmo tempo 
cunha palmadiña no lombo. Se non fose por eses pequenos 
detalliños... eh!! que vidiña máis aburrida.
En fin, aqueles bos tempos subvencionados, oh, amigo!!, 
xa non serán tan doados de conseguir... ou non?... mais co 
buche cheo que mais dá... amigos para sempre... y a jugarr!, 
miudiño, miudiño... 

Lusco e Fusco

ASÍ TAMPOUCO ...

Outra escombreira nos nosos montes!!

ASÍ NON ...

A vexetación cómenos as pistas.

NIN DE COÑA...

Máis fochancas sen arranxar!!
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MISCELÁNEA

O MUSEO DA INOCENCIA
Orhan Pamuk
Editorial Galaxia, 2009

Foi labor dos grandes pensadores decimonónicos e 
da escrita modernista o de botar por terra os antigos 
ídolos nunha sorte de nova iconoclastia. Así, don 
Carlos (non de Schiller, senón de Tréveris) bradaba 
contra o fetichismo da mercadoría nos interiores do 
Kapital, o ‘matasáns vienés’ Freud desenmascaraba a 
razón humana como fráxil gamela envolta nun mar de 
adversidades e un Nietzsche sifilítico avisábanos do 
crepúsculo dos ídolos. É nun espírito similar no que o 
premio nobel Orhan Pamuk leva adiante na magnum 
opus ‘O museo da inocencia’ un desmonte crítico e 
tenro á vez dunha serie de ídolos, espectros e fetiches 
que oprimen á Turquía e ao Estambul natais.

Nunha primeira lectura, O museo da inocencia aparenta 
un clásico romance de amor e paixón frustrada: a do 
protagonista Kemal, mozo de clase medio-alta do 
Estambul dos anos 70. Pouco antes do seu casamento, 
o personaxe topa cunha parente afastada, Fusün, da 
que se namora perdidamente e coa que vive un breve 
idilio que o marcará de por vida, e que lle servirá de 
estímulo para crear un ‘museo da inocencia’ a partir 
das lembranzas, memorias e artefactos variados que 
lle lembren o que el mesmo alcuma ‘o momento 
máis feliz da miña vida’: os días de romance e, máis 
especificamente, a derradeira tarde coa muller amada 
na que esta perde un pendente, primeiro obxecto do 
particular ‘museo’ de Kemal.

Entretecido coa creación do museo temos un amplo 
fresco da sociedade turca dos últimos 30 anos, 
onde é doado albiscar o conflito e as tensións entre 
unha clase media-alta que escolleu o camiño da 
modernización occidental marcado polo pai dos 
turcos, ‘Ataturk’ (non en van o protagonista leva 
o mesmo nome que o heroe nativo) e unha masa 
popular e unhas tradicións que apuntan ao pasado 
islámico (brillantemente exemplificado na Festa 
do Sacrificio) e ás formas opresivas e tradicionais 
de matrimonio e sexualidade. A xeración de Kemal 
vive a tensión entre os dous polos, dándolle as costas 
a un pasado aínda presente de pobreza e tradición 
que retorna, coma todo o reprimido, con vinganza, 
e que tece un abafante marco de presión social e de 
conformidade que impiden o florecemento da paixón 
amorosa, mais alá da forma enfermiza da colección 
de obxetos-fetiches cos que lembrar o que foi, xa non 
é e nunca voltará a ser. Os obxectos tentan eternizar 
no seu ámbar estático e material o instante fugaz, e 
poderiamos dicir que toda a composición da novela, 
composta de pequenos capituliños e semblanzas, é 

de por si outro ‘museo da inocencia’, coas palabras 
e as experiencias, e que organiza Kemal en paralelo 
ao museo ‘físico’ das lembranzas de Füsun. Porque as 
verbas e a linguaxe son outro fetiche co que o narrador 
tamén xoga: un narrador intrusivo en primeira persoa 
que non dubida en aconsellar e dirixirse directamente 
ao lector, non sen certa ironía, como cando aconsella 
o salto de páxinas nas que o sexo coa amada aparece 
explicitamente descrito.

 É O museo da inocencia unha silva complexa e 
múltiple de variada fermosura e sabedoría como só 
saben contela as boas e vellas novelas de antano, 
cando a novela era certa e a forma definitiva e 
clásica para cristalizar a vida contemporánea na 
súa complexidade. Para un fresco dunha sociedade 
complexa, entre o preto e o afastado (Pamuk desmonta 
visións reducionistas e exóticas de Turquía xa dende o 
xogo irónico da foto da portada, que na edición galega 
agocha na lapela a Hagia Sophia que enclava á novela 
no imaxinario europeo de Istambul), ao tempo que 
para unha lectura entretida e de calidade, esta obra 
de Pamuk, afortunadamente traducida ao galego, é xa 
unha referencia indispensábel.  

Manolo do Río
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EVOCACIÓNS

Florindo Trillo Lestón
Un socialista vítima da 
represión do franquismo
Eu coñecín a Florindo na miña nenez. Lémbroo no adro da igrexa en con-
versa cos parroquianos, cos amigos e veciños e tamén cos que o paso do 
tempo nos fixera  daquela xa adolescentes. Florindo xa era avó. O seu irmán, 
Xesús, casado con María, filla de Valente do Conde,  veciña estremeira da 
Curralexa (a casa natal do autor), finou xove vítima da tuberculose. Mer-
cedes, a súa sobriña e filla de Xesús, foi comigo á escola de Fontenlos, 
situada preto da casa da Carroucha. Recordo perfectamente a amizade de 
Florindo, asiduo das celebracións relixiosas, co crego de Entíns, Ramón Bei-
ro Formoso, natural de Carnota. Eran aqueles uns tempos que xuntaban a 
xente, favorecían as relacións entre os lugareños e propiciaban que aldeáns 
coma Florindo, “Costiña” e Pepe da Carroucha resultaran verdadeiros pro-
curadores e valedores neste caso concreto da aldea de Fontenlos. Florindo 
de Campelo foi un verdadeiro líder que exerceu o seu liderado con suma 
bondade e disposición para todos. Se aqueles non resultaban tempos fáci-
les, máis atrás ficaban na memoria de Florindo e nos compoñentes da súa 
familia outros inda máis duros, aos que me vou referir.
Do matrimonio formado por Florindo Trillo Lestón e Ubaldina Lestón Buxán 
naceron: Florindo, Domingos, Herminio, Elixio, Xesús e María, “María da 
Campela”, casada no Freixo. Florindo, o noso protagonista, naceu no ano 
1902. Contraeu nupcias con Carme Villaverde Piñeiro. A única filla do matri-
monio, Mercedes, naceu no ano 1929. Un ano despois Florindo emigrou a 
Bos Aires xunto cos seus irmáns, Domigos e Herminio e no país suramerica-
no traballou como xornaleiro e como cociñeiro nun  restaurante. Dábanselle 
moi ben os fogóns, mais a morriña era maior e máis teimuda. A terriña e a 
familia turraban del moito e retornou a aquel seu Fontenlos natal protexido 
por piñeirais, soutos, carballeiras e adornado por unha fértil agra.
Os tempos do seu retorno estaban a ser moi convulsos na súa terra de na-
cenza. No ano 1931 constituíuse a primeira corporación municipal de Outes 
presididida por un alcalde socialista, Xesús Martínez Arcos, composta por 
once socialistas e seis da ORGA. Mais en todo o Estado vai tomando forma 
un clima de radicalización político-social. Concretamente en Outes fúndanse 
a finais do ano 1934 as “Xuventudes de Acción Popular” e as “Xuventudes 
de Acción Católica”, ámbalas dúas de carácter paramilitar. Xosé Pérez Villa-
verde resultaría elixido presidente. A extrema dereita amósase moi activa e a 
conivencia social sofre os efectos da súa fachenda. O transfuguismo político 
convértese en práctica habitual en Outes.
Florindo retorna ao seu entorno da nacenza e á profesión de canteiro que o 
seu pai lle aprendera. Proseguiu a traballar co pai na construción de casas. 
Baixaban as pedras dos montes de Banzas e de Xende en carros tirados por 
fornecidas vacas e traballábanas a cicel. Verdadeiras mostras de arquitectu-
ra popular inda hoxe! Os homes emprendedores daquela época adoitaban 
face-los negocios e concertar traballos nas tabernas, establecementos de 
diversión, de solaz, de controversias políticas... Mais tamén de contratos e 
vendas que permitían acomodo económico ás respectivas familias.
No entorno estatal a Fronte Popular, creada polos principais partidos da 
esquerda en xaneiro de 1936, conseguiría gaña-las derradeiras eleccións 
democráticas da Segunda República. Denantes do Golpe de Estado do 18 
de xullo que propiciaría a Guerra Civil e  unha feroz represión contra cida-
dáns de ideoloxía diferente e máis aló de varios intentos de golpes contra 
os gobernos da República, un xeneral degradado nas súas reponsabilidades 
e trasladado ás Illas Canarias por decreto dos responsables políticos pola 
fallla de confianza na lealdade debida ao entón lexítimo Goberno, conver-
tarase nun dos principais instigadores do Golpe de Estado do 18 de xullo 

Mingucho Campos

de 1936 e, xa que logo, do incitador, iniciador e líder da Guerra Civil. Este 
xeneral transformado en ditador tiña por nome Francisco Franco e gobernou 
con man de ferro deica o seu último momento vital España coa conivencia, 
complicidade e apoio expreso, ademais de moitos mandos militares, da xe-
rarquía eclesiástica (a Igrexa), das elites económicas e nas parroquias de 
moitos cregos redactores en ocasións de informes indebidos en contra dos 
seus parroquianos.
En paralelo coa convulsión político-social do Estado, nun clima xa bélico, e a 
pretensión da dereita franquista de usurpa-lo poder e arrogarse algo que non 
lles pertencía polos resultados das urnas prodúcense as reaccións propias 
contra a sublevación militar por parte dos sindicalistas, forzas da esquerda 
e traballadores que comprenden o roubo pola forza das armas dun réxime e 
duns dereitos e liberdades que eles co seu voto e pacificamente acadaran. 
En Outes na noite do 20 ao 21 de xullo prendéuselle lume á capela de San-
tiaguiño en reacción contra o apoio da Igrexa ó levantatamento ó igual que 
aconteceu en moitas cidades (a igrexa do Pilar en Compostela, por exemplo) 
e  noutros lugares. Por parte da dereita en Outes comezan as reaccións 
represivas en contra dos disidentes. O 12 de agosto de 1936, faise co con-
trol da administración local o fascismo, o 5 de setembro dese ano noméase 
presidente a Xoán Benito Tuñas Paz, administrador da entidade municipal, e 
o 21 do mesmo mes setembro fúndase a Falanxe, quedando como xefe da 
mesma o antigo fundador das XAP, Xosé Pérez Villaverde, “Pepe da Viúva”.
Uns días despois da queima da capela Xosé Perez Villaverde e Xoán Tu-
ñas Suárez, “Xoán do Ruso”, de Entíns, achéganse ao domicilio de Florindo 
esixíndolle a  súa comparecencia no inmoble que a Falanxe tiña na Serra. 
Naquel local sofre unha malleira. Normalmente os autores destas malleiras 
eran falanxistas doutros concellos vidos adrede para propinalas. Porén, quen 
eran os chivóns e delatores?
Florindo cando a queima da capela atopábase con amigos e correlixiona-
rios na taberna. Ao enterárense da queima da capela achegáronse alí por 
curiosidade. En aplicación da máis pura lóxica os autores xa terían fuxido, 
atopábanse lonxe e a bo recado. Resulta ilóxico matinar que os alí presentes 
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MERCANDO NO “SUPER”
Á señora Petra encantáballe ir ó supermercado pero era 
moi inocente á hora de mercar. Se unha dependenta cal-
quera lle ofertaba un produto cun sorriso na cara collíao 
coma un agasallo, coma un galante presente, un agrade-
cemento... e noutras moitas ocasións en gratitude voltaba 
mercalo. 
Cando lle ofertaban a segunda unidade dun produto pola 
metade do seu prezo Petra sorría leda agradecendo a 
consideración que con ela tiñan os amos do establecemento 
sen matinar se era beneficioso ou non para o seu peculio.
Petra estáballe moi agradecida ós empregados do 
supermercado por poñérenlle-los produtos que precisaba 
á altura dos seus ollos. Matinaba que aqueles situados 
nos andeis máis altos ou tan baixos debían ser de inferior 
categoría e que por iso os agachaban tanto. Pensaba 
ademais que os comestibles de primeirísima necesidade 
coma o pan, carne, polo... se os poñían ó remate do 
establecemento era debido a que non se ollaran moito e 
así a xente tiña que camiñar máis para acadalos porque 
cría que o mellor sempre require máis esforzo, mentres 
que o de menos valor non.
Dáballe-las grazas ás caixeiras por pó-las “chuches” 
xunto á caixa de cobrar para que non se esquecera dos 
seus netiños e agradecía que as froitas estivesen xa 
preparadas para non ter que pasalas pola báscula de 
pesar. Canta amabilidade había naquel “súper” e que 
bonita e agradables aquelas melodías que ela solicitaba 
moi a miúdo que subiran de tono debido á súa incipiente 
xordeira.
Cando collía unha botelliña de viño non entendía o 
porqué de que levara un dispositivo que logo as caixeiras 
lle retiraban. Cando preguntou o para que respondéronlle 
que era para evitar roubos. Ofendíase porque matinaba 
que desconfiaban dela...
Cantos días chegaba á casa, xa esgotada de camiñar e 
cargada con tantos produtos que non precisaba!
Aquela cadea de supermercados decidiu un bo día abrir 
outro para a xente xa maior cuns corredores máis amplos, 
antiesvarantes, con repousos e con servizo de cadeiras de 
rodas, lupas para mellora-la lectura dos envases situados 
en andeis tamén máis baixos e reducidos nos que xa 
non había ofertas de produtos pouco saudables como as 
lambonadas, hipercalóricos, nin os que tiñan exceso en 
graxas e sal... Ademais tódolos empregados eran maiores 
de 55 anos. 
Cando un bo día a filla se achegou á súa vivenda atopouna 
deprimida. Dicía que agora as súas veciñas e amigas de 
comadre sempre ían ó novo supermercado e non as vía 
nin desfrutaba da súa compaña... A filla lembroulle o que 
lle dicía Macbeth ó seu criado na obra de Shakespeare: 
“Teño vivido abondo. A miña vida vai derivando nun 
camiño sementado de follas murchas, amareladas e non 
podo aspirar a nada diso que debe acompañar á vellez: 
amor, respecto, honra, amigos...”
–Mamá, ese “súper” está feito para anciáns e por amor e 
respecto ós maiores e para que alí atopes e paroles coas 
túas amigas de sempre -respondeulle a filla.
–Ti cres? -inquiriu Petra.

En lembranza dos que xa imos cumprindo uns aniños.
Carmen Alborés Maceiras
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estaban contemplando con sumo deleite o remate da súa propia obra cons-
cientes do que se lles podería vir enriba. Esa cinrcunstancia resulta comple-
tamente desbotable e débese colixir que Florindo nada tivo que ver co incen-
dio. Ren de ren. El sempre o negou. Resulta máis que coherente e crible a 
súa negativa a asumir aquel feito cós argumentos e razoamentos daqueles 
falanxistas que si eran coñecedores da súa recoñecida ideoloxía socialista e 
precisamente por iso tomaron represalias contra el. Por iso e por nada máis.
Se inxustizas foron as que tivo que sufrir Florindo maiores foron as de Cipria-
no del Río, “Cipriano de Cando”, igualmente fusilado, pai de Xoán del Río 
Caramés (que andou escapado un tempo por medo ás represalias) e avó 
de Xoán del Río García e un da Ponte. Polo datos que me dan deduzo que 
se trata de Maximino Martínez, de Ceilán, que logrou fuxir e incorporarse ó 
bando republicano, mais unha vez feito prisioneiro tamén foi pasado polas 
armas. Quen si tivo máis sorte foi Antonio de Carena, de Tarás. Avisárono 
con tempo suficiente para poder fuxir a Portugal. Dos que sufriron o terror 
e a represión franquista fai unha ampla relación Xoán F. García Suárez no 
seu libro 100 ANOS DA HISTORIA DE OUTES (1880-1980), páxinas 83-108.
Retomando as vicisitudes da vida de Florindo de Campelo, o primeiro que hai 
que dicir é que foi trasladado ó cárcere. O seu proxenitor ía visitalo andando 
deica Santiago e revisando atentamente as gabias por medo a atopalo morto 
e dende aquela localidade viaxaba en tren deica A Coruña. Perante o temor 
de que fora fusiladado contactou cun avogado coruñés para procurarlle de-
fensa. O profesional cobráballe 500 pesetas pola defensa, pero o pai non 
dispoñía dese capital naqueles tempos e pediullas prestadas a un veciño 
da beira da casa avalándolle a súa devolución cunha leira, mais o veciño 
quería  adonarse xa da leira e rematou non emprestándollas. Quen si llas 
emprestou foi o avó de Manolo das Campas, de S. Ourente, sen ningún tipo 
de fianza ou aval.
–Xa me pagarás cando poidas -díxolle.
E cando puido pagoullas como puido. Porén, Florindo cumpriu a condena de 
dous anos preso unicamente pola súa ideoloxía socialista e durante o seu 
cativerio aprendeu o oficio de barbeiro.
–Con que mágoa contaba as rapadoiras que lles facía ós compañeiros que 
ían ser fusilados! -relata a súa única filla, Mercedes.
Cumprida a condena regresou ó seo da súa familia en Fontenlos e proseguiu 
buscando o sustento dela practicando o oficio de mestre canteiro que lle 
aprendera seu pai, Manuel Trillo Fernández. Ningún rancor tivo cabida no 
seu peito. Continuou facendo a súa vida habitual e, sobre todo, endexamais 
renunciou á súa ideoloxía socialista. As balas poden acabar con vidas pero 
non con conviccións moi arraigadas.
–Estame a chega-lo tempo de ter que durmir fóra da casa -adoitaba dicir 
cando xa presentía a súa morte.
E no ano 1990, con 87 anos cumpridos, finou na súa casa de Fontenlos 
Florindo Trillo Lestón. Un home de ben, unha excelente persoa!

Carné do Centro Galego de Bos Aires.
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PÁXINAS LITERARIAS

María Victoria Moreno (MVM)
Letras Galegas 2018
Dedicarlle as Letras Galegas a MVM ten moita importancia en tres 
sentidos. 
O primeiro deles, porque é a cuarta muller que ten esta distinción 
despois de Rosalía de Castro coa que comeza a celebración en 1963, 
Francisca Herrera en 1987 e María Mariño en 2007. Ben é certo que 
os tempos semellan traer un aire feminino e que A Sega (plataforma 
de crítica literaria feminista) xa lle dedicara en 2015 o Día das Galegas 
nas Letras a esta mesma autora, como o é que as últimas cadeiras da 
Real Academia Galega (RAG) foron ocupadas por mulleres como Marilar 
Aleixandre, Fina Casalderrey ou Chus Pato. 
O segundo que non pode deixar de chamarnos a atención é o feito de 
que os tres últimos autores aos que se lles dedicaron as Letras Galegas 
teñen moita relación coa literatura infantil e xuvenil. Manuel María 
contaba cunha ampla obra, especialmente poética, para adultos, pero 
a súa produción para a rapazada foi dunha importancia transcendente, 
como se pode demostrar co poemario Os soños na gaiola, que, ademais 
de lido, foi cantado por multitude de nenos e nenas seguindo a música de 
Suso Vaamonde; por fin había poemas pensados para a infancia, para 
que eses nenos e nenas tiveran o que lles faltou ás xeracións anteriores, 
pois como escribiu Manuel María no prólogo: “Os versos que este 
humilde autor botou de menos cando el era neno. Versos que, por outra 
banda, non había na literatura galega e que tan precisos son”. Manuel 
María, ademais deste libro de poemas e aquel outro As rúas do vento 
ceibe, escribiu teatro (Aventuras e desventuras dunha espiña de toxo 
chamada Berenguela) e narrativa, como a triloxía arredor da figura de 
Manuel de Paderne... Polo tanto, practicou todos os xéneros pensando 
neste lectorado. Despois de Manuel María, correspondeulle o honor a 
Carlos Casares, que tamén contaba cunha boa produción de literatura 
infantil e xuvenil. No seu caso, foi gañando os primeiros premios do 
concurso O Facho de contos con A galiña azul e de teatro con As laranxas 
máis laranxas de tódalas laranxas, creou a 
primeira serie da literatura infantil galega 
co personaxe de Toribio e trouxo outros 
contos moi do agrado de pequenos e non tan 
pequenos como O polbo xigante. Polo tanto, 
tanto Manuel María como Carlos Casares, 
ao lado da literatura para adultos contan 
cunha obra pioneira de literatura infantil e 
xuvenil, pero cando no 2018 lle corresponde 
a homenaxe a MVM atopámonos con que 
é unha autora recoñecida como autora de 
literatura infantil e xuvenil (LIX) a que se está 
a reivindicar porque a súa obra para adultos 
é minoritaria e moito máis descoñecida, 
apenas un libro de poemas (Elexías de 
luz), un libro de memorias (Diario da luz e a 
sombra) e un par de ensaios (As linguas de 
España e Verso e prosa).  
O terceiro aspecto no que quero pararme é 
no seu lugar de nacenza. 
MVM non é galega, nace en Estremadura, 
estuda en Madrid e Barcelona, e vive en 
Galicia os anos da súa madureza, nos que 
traballa no ensino. Ela ten declarado: “Eu 
non son alófona porque o que practico, se 
é que escribo, podería definirse coma unha 

Pilar Sampedro

amorosa autofonía (…). A miña relación con Galicia e a miña opción pola 
súa lingua é simplemente unha historia de amor”. Unha historia de amor 
coa lingua e a cultura galega, e tamén con todos os que a falaban naquel 
momento, maioritariamente clases populares (labregos e mariñeiros 
asentados no mundo rural) que foron os que a conservaron. Era tamén 
unha opción de clase, de estar cos desherdados da terra e coas súas 
manifestacións culturais. Alonso Montero, que a coñece en Lugo, onde é 
alumno de ambos o incipiente poeta Xesús Rábade Paredes, dá fe desta 
opción. Non é ela soa... Marilar Aleixandre, outra muller que vén a este 
país a traballar, tamén asume a lingua en toda a súa obra. Ata García 
Lorca quixo escribir seis poemas en galego. 
Isto achéganos un dato da súa personalidade: é unha muller valente, 
capaz de identificarse e solidarizarse cos perdedores custe o que 
custe, de feito foille retirado o pasaporte por dar clases de galego en 
asociacións e foi vixiada por ter (con outros amigos) unha libraría en 
Pontevedra onde se podían conseguir libros prohibidos pola Ditadura de 
Franco. Unha loitadora. 
Outro aspecto a ter en conta é o seu papel como docente. En todas 
e cada unha das biografías escritas neste ano, atopamos que cando 
lles preguntan ás persoas que foron alumnas ou alumnos seus, todos 
coinciden considerándoa moi boa profesora primeiro, e de literatura 
despois, que espertou neles o interese pola palabra literaria e a afección 
á lectura. Tiña esa sensibilidade para lerlles en voz alta aqueles textos de 
grandes autores que a ela a conmovían, e como sabemos... só podemos 
contaxiar o gusto polas obras que nos emocionan a nós. 
Relacionado con este ámbito da docencia e o trato co alumnado está o 
seu papel como pioneira da literatura infantil e xuvenil galega. 
Ela é unha muller que nace en 1939, ao final da guerra, e vai pasar a 
súa infancia na posguerra máis dura. A partir de 1965 vai traballar como 
profesora en Galicia e atoparase co problema dese idioma mal visto e 

prohibido no ensino, pero que pouco a pouco 
vai ir entrando nas aulas. E, tamén, con eses 
rapaces e rapazas para os que nunca se 
escribiu nada co que puideran identificarse 
nin a nivel de lingua nin de historias. Por 
iso, ela vai escribir contos e novelas e 
presentarase aos premios O Facho de contos 
e ao Barco de Vapor de novela. É dicir, bota 
a andar, con outros, un sistema literario 
que ten como vocación a casa e a escola, 
as bibliotecas escolares nas que se entra 
da mans dos mestres que neses tempos se 
van situando nos chamados Movementos de 
Renovación Pedagóxica (MRP) para tentar 
cambiar o ensino aproximándoo aos rapaces 
a ao medio. É con eles, co profesorado, cos 
que entra a literatura infantil nas escolas 
e María Victoria Moreno está preto desta 
filosofía e da rapazada. Non só escribe para 
eles senón que se compromete a participar 
como editora, xunto con Antonio García 
Teijeiro e David Otero codirixe unhas das 
primeiras coleccións de calidade para este 
lectorado: Árbore, da editorial Galaxia. 
Imos ver, dunha maneira moi rápida que é o 
que escribe MVM dirixido á infancia.
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Comeza con Mar adiante, a historia dunha 
escola que vai polo mar, baseando a 
aprendizaxe no contacto coa natureza, 
o afecto e a ledicia de aprender. Trátase 
dunha crítica da educación tradicional e a 
defensa dunha nova escola con experiencias 
reais e significativas. Na obra, recóllense os 
contos que van contando uns e outros nunha 
situación de illamento e así podemos ler a do 
lobo que non é malo e polo tanto desdí toda 
a tradición anterior igual que no caso daquel 
poema de Goytisolo que remata “(...) Todas 
estas cosas / había unha vez / cuando yo 
soñaba / un mundo al revés”; tamén aquela 
outra do vagalume que se namora dun luceiro, 
a dos malos mariñeiros que non acoden aos 
náufragos ou a dos paxaros que foxen das 
calumnias. Un relato lírico e tenro, no que 
aparece a morte para demostrar que todo se 
pode tratar nesta literatura. Por primeira vez, 
recóllese unha característica desta autora, que 
se repetirá en moitas outras obras, na forma 
de personaxes que adoptan os nomes de 
persoas da súa propia familia ou da dos seus 
amigos, neste caso, da de Alonso Montero e 
Rábade Paredes. As ilustracións deste libro 
son da súa autoría e a cuberta é de Mimina, a 
compañeira de Díaz Pardo e deseñadora de xoias de Sargadelos. Non 
deixa de sorprendernos que esta crítica directa da escola do pasado, 
adopta, como no caso de A escola dos piratas de Agustín Fernández 
Paz, o mar como elemento liberador.  
Entre outros libros destinados e este lectorado poderiamos citar para 
primeiros lectores os contos rimados que forman parte do libro Eu conto, 
ti cantas (“Xa non teño medo”, “Can branco, can negro” e “Un cachiño de 
bica”), ¿E haberá tirón de orellas? con nenos e cans como protagonistas; 
as narracións A festa no faiado (na que os xoguetes cobran vida), A 
brétema (que recolle esa tradición de explicar os fenómenos naturais 
mediante historias), O cataventos (onde un galo será castigado por 
orgulloso a converterse en cataventos)... 
Para lectorado autónomo e aquel outro que comeza a adolescencia 
están escritos textos como Pan con chocolate (unha historia de amor e 
inxustiza social entre unha nena paia e un neno caló) e, especialmente, 
Leonardo e os fontaneiros. Del, na Galipedia, podemos recoller: “A 
obra está presentada en capítulos curtos que se poden ler seguidos ou 
seguindo os saltos temporais aos que convida a voz narrativa. No remate 
de cada unha das escenas hai unha frase que anima a seguir a historia 
non linealmente, xogando coas páxinas e brincando dun lado a outro”. 

PÁXINAS LITERARIAS

Desta maneira, MVM demóstranos que está ao 
tanto do que se anda a escribir noutras linguas 
e lémbranos aquela colección de “Escolle a túa 
propia aventura”. Dise que este era o seu libro 
preferido... entre outras cousas tróuxolle un 
novo amor desde o outro lado do mar, pois o 
seu segundo home Pedro Ferriol é un cubano 
que lle escribe a raíz de ler este libro. É a voz 
do protagonista e o seu monólogo interior o 
que nos achega a historia, as conversas co 
can de rúa, a necesidade de falar do que non 
entende (entre outras cousas a si mesmo nese 
momento de cambio), da casa e da escola... 
e facelo á maneira dos nenos con toda a súa 
inxenuidade e malentendidos, achegándonos 
un humor que máis tarde recoñeceremos en 
Fina Casalderrey (O misterio dos fillos de 
Lúa), Concha Blanco (A min que me importa!) 
ou Antonio Yáñez (Do meu nome e outras 
trapalladas). 
Para a mocidade escribiu Guedellas de seda 
e liño, do que deberiamos contar que acadou 
un accésit nos premios da Crítica de Galicia, 
na modalidade de Creación Literaria, o que 
non lle pareceu demasiado ben, pola razón de 
que entendía que a literatura infantil e xuvenil 
era igualmente literatura e nestes premios 

unicamente se lle concedera a ela este accésit e a Marilar Aleixandre 
o premio por única vez en toda a súa historia. Polo tanto, ademais de 
adiantada da LIXG é unha gran defensora da súa calidade.  
Para rematar, citarei Anagnórise, unha das novelas xuvenís en lingua 
galega con máis repercusión. Grazas a ela, o nosa mocidade acostumouse 
a repetir esa difícil palabra que lle dá nome e fala do descubrimento dun 
personaxe cando xa a trama vai avanzada. A modo de road-movie ou de 
historia de viaxe, cóntasenos un relato de fronteira. Un rapaz vaise en 
autostop cara a Madrid fuxindo dunha situación familiar e do desencanto 
dun amor, leva droga e vai ter que dedicarse a iso, pero a condutora 
que o leva imponlle unha conversa que o leva á reflexión, a rachar os 
prexuízos contra as mulleres e á dor dunha perda que o fará madurar. 
Libros, os seus, cheos de autenticidade e emocións, de sentimentos e 
valores democráticos. Libros recoñecidos internacionalmente que din 
-alá a onde chegan- que foron escritos en galego, esa lingua na que se 
conta que xa non falan os nosos nenos; a lingua dun país que non se 
quere a si mesmo... e precisa xente de fóra que nos reivindique.   
Un brinde pola lingua, pola literatura infantil e xuvenil galega, polas 
mulleres e porque non sexa nunca certo iso que se afirma no final do 
parágrafo anterior.
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A aparición
Alá, no Valego, non queda ninguén. O seu 
último habitante, o tío Antonio, levouno 
unha sobriña para Vigo cando quedou cego 
de todo. Finou xa hai anos, e alí lle deron 
terra no cemiterio de Teis, nunha sepultura 
noviña que el foi estrear. Se entras na casa 
que foi súa, cousa fácil porque o último que 
levou algo dela non se molestou en pechar 
a porta, e pousas os pés con coidado, que o 
piso de madeira é vello e debilitado por cada 
vez máis pingueiras cando chove, verás os 
refugallos que ninguén quixo. Apenas restos 
do naufraxio; unha cazola queimada e pratos 
esportelados na cociña, un penico oxidado 
no corredor, un espello de man roto. Pero se 
segues camiñando e chegas á sala da casa, 
alí está a maxia, habitando unha fiestra nun 

Henrique Álvarez

saínte e, ós lados do miradoiro, para máis 
comodidade, cadanseu poio.
Se observas desde fóra, a aldea toda está 
en fase máis ou menos avanzada de ruína. 
Das adegas esboroadas asoman as costelas 
de ferro de bocois e cubas que contiveron 
brancos magníficos e tintos saborosos e 
ledos. Unha casa aberta deixa ver un forno 
asombrado non se sabe se do silencio ou 
do pulo das silveiras. Todo o lugar está a 
ser reclamado pola natureza, que xa tomou 
posesión da fonte lavadoiro e das tres casas 
inmediatas, e celebra o trunfo cuns loureiros 
cheos de vigor e liberdade.
Outra cousa é se miras pola fiestra da casa 
do tío Antonio, entornando un chisco os ollos 

como se foses durmir. O Valego adquire vida. 
Un grupo de mulleres sobe conversando do 
lavadoiro, cos barreños de aceiro á cabeza 
acugulados de roupa. Chama a atención un 
pano vermello coidadosamente colocado 
sobre a morea branca, evidentemente para 
lucilo. Tres rillotes fan batallas de peóns 
no camiño, entre berros de desafío, pero 
apártanse sen protestar para deixar pasar 
as lavandeiras. Do río chega un home cunha 
restra de peixes ensartados polas guerlas 
nun vimbio. É o Amancio Coello, que parece 
máis alto porque aínda non baixou o medio 
palmo que medrara cando apañou o salmón 
máis grande do mundo.
Foi o meu pai quen me contou do salmón 
pescado polo Amancio hai tantos anos. Era 
tan grande que, temendo perdelo, meteuse 
el no río, botou man do peixe e empezou a 
dar voces. Acudiulle o Benigno Caneco, que 
andaba na enrama da súa viña do Fondal. Di 
que cando chegou, o Amancio tiña abrazado 
ó salmón como se fose un neno, e choraba. 
Non era para menos, que o pesaron e deu 
máis de doce quilos. Hai quen cando conta 
a historia parece como se o neno fose o 
Amancio e quen choraba o salmón.
Imos cara á noite, e a xente vaise recollendo. 
Non falta quen colle camiño do café do Lolo, 
na aldea veciña. Tomarán unha chiquita ou un 
dedal de licor, fumarán un pito, conversarán, 
oirán o parte e o fútbol cando o hai, quizais 
xoguen unha partida e, coa mesma, volverán 
para cear o que quedou preparando a 
muller ou a nai. As mulleres non van ó café 
esas horas porque está mal visto. En todo 
caso, nunha apurada, a mercar mistos ou 
pemento que se acabou; máis raramente, 
chamar polo teléfono de manivela. 
Aproveito cando o Antonio recolle o trompo, 
co que estaba practicando lances desde que 
marcharon os compañeiros de xogo, para 
erguerme a modo coa intención de retirarme. 
O neno mira cara a fiestra como se detectase 
o movemento e por un instante cruzamos as 
olladas, a súa indagadora. E só un intre antes 
de que volva ó que estaba facendo non sen 
sacudir levemente a cabeza. É o momento 
de deixalo ir. Retírome da fiestra, camiño 
silandeiro ata a porta da casa e esfúmome.
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ROTEIROS

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

N O I A

Santiago - Santa Mª Magdalena
de Montemaior Xastre

Neste pasado día 5 de maio, o primeiro sábado cunha temperatura máis que 
aceptable, pois salvo a primeiras horas da mañá -aínda de noite, cun nordés 
fresco batendo nas pernas e nas facianas- dábanos as pistas de ter un bo 
día... demasiado bo para o labor que tiñamos entre mans.
Sen máis demora, arredor das 7:15, hora concertada para o encontro e saúdos 
de rigor, Manu, Lolo, Marco, Gabri e mais eu (pois a ultimamente asidua Hermi 
e mailo herr doutor Carlos, por motivos distintos, non puideron acompañarnos), 
enfiamos dende a estrada de Vistalegre, zona do Avío, mesmo en fronte onde 
Manu deixa de cando en vez o vehículo para arranxar pequenas deficiencias 
resultante mesmo do paso do tempo nas cousas, puxemos rumbo desta vez 
cara ao santuario de Santa Mª Magdalena de Montemaior, alá nas terras da 
Laracha… preto da cidade herculina, e preto tamén do santuario de Nosa Sra. 
dos Milagros de Caión, etapa resolta na década pasada, 73 Km, dende a Serra 
para máis Inri. Fora boa a machada!!
De seguido collemos a estrada que vai a Portomouro e desviámonos na 
que vai á Peregrina, Pontealbar, Agro do Mestre, onde tomamos café con 
acompañamento hipercalórico e de paso  compramos o pan. Desistimos 
dunha empanada de polo con gambas. Un pouco máis adiante desviámonos 
da estrada de Trazo á de Tordoia (Pontepedra), onde está o dolmen de 
Cabaleiros, deixando constancia cun par de fotos en familia. Seguimos todo 
dereito deica chegar á Tablilla, neses intres pronunciabamos Tablixxaa! tipo 
bonaerense para entendernos... Alí repostamos auga  e preguntamos polo 
camiño. Indicáronnos como seguir pola estrada, pero decidimos seguir polo 
camiño que tiñamos previsto. Non era desconfianza, mais arriscamos! Arredor 
das 14:30 fixemos rancho baixo un esplendoroso espécime de carballo -de 
seguro estará catalogado- pois era moito carballo no lugar da Cerdeira. 
Despois, seguindo un camiño máis ou menos revirado, encontramos a única 
pista que se pode mencionar como tal, a que nos levou deica o club de voo 
As Gaivotas, con unhas antenas psicodélicas en primeiro plano e punto. 
Cruzamos a estrada AC400 e comezamos a última subida, e a máis difícil 
porque estabamos a pleno sol e con desniveis dun 15 % gateñando para 
arriba como pericas do altiplano... mais conseguiuse, pois o reto é o reto, e, 
salvo cousa grave… si ou si!! O panorama quedaba un pouco deslucido pola 
calima. Desde o cumio baixamos a Buzarelos por unha pista de herba e terra, 
seguimos cara Casas Longas, onde estaba a fontiña coa auga máis fresca do 
mundo, Adrán, A Carballa Redonda e arredor das 17:15 fixemos chegada no 
mesmo santuario de Santa María Magdalena de Montemaior, que ten moita 
máis xente no camposanto que no resto da parroquia. Bastante antes do 
pensado, pois neste caso non perderamos tanto tempo coma noutras rutas, e 
démoslle corda ás pernas sen máis, dado que a paisaxe neste caso axudounos 
a non perder tempo en reflectila, xa que tiña máis ben pouco que ofrecernos, 
ferrados e ferrados de herba para o gando, alpendres e máis alpendres, vacas 

ceibas, algunha que outra casa bonita e de bo gusto; o resto galponada e 
bloque vistoso malo para a vista e… decrépito, todo rodeado de machóns de 
eucaliptos e de cando en vez algunha pequena carballeira e punto. 
Rematamos a carón da capela na que está de cura un primo da nosa Luísa, D. 
Isolino Esmorís Varela, e na que nun lateral consta un recordatorio para o que 
era o seu tío primeiro, que tamén estivo de cura alí 56 anos: D. Manuel Cambón 
Varela, irmán de D. José, que fora cura en Entíns moitos anos, emparentados 
con D. José Álvarez Cambón, coa mesma cura en San Cosme moito tempo. 
Ás costas da porta principal fixemos un par de fotos para o recordo, dando así 
por concluído un episodio máis do que denominamos camiños alternativos.



OS PAPEIS DE AÑÓN

Ópera añoniana (III)
Ramón Blanco

“Va, pensiero, sull’ali dorate
va, ti posa sui clivi, sui colli” 

Giuseppe Verdi

A carta de Añón ao primo Diego Campos, que describiamos no artigo 
anterior, centrándonos na lembranza do café Áurea Peninsular de Manuel 
Gonzales, pechaba aínda cunha última encomenda: “Dale tambien 
espresiones de Tuero y recibelas tu tambien de el”. Temos que confesar 
que rompemos bastante a cabeza tentando desvelar a identidade do tal 
Tuero. Navegando pola rede demos con algunha xenealoxía murciana. 
Atopamos unha María del Carmen Tuero, nacida en Murcia en 1834 e 
casada en Madrid en 1862, cun importante oficial do Ministerio de Ultramar 
con título de marqués. Apadriña a voda, en nome da monarquía, o propio 
O’Donnell, nada menos que presidente do goberno de España naquela 
altura. Volvemos repetir que a carta de Añón sae de Madrid para Lisboa 
con data do 13 de abril de 1860, polo que andamos máis ou menos pola 
mesma época e polos mesmos círculos que coñeceu o noso poeta na 
capital. 
Outra rama do apelido 
constatámola en Asturias, 
tamén relacionada coa alta 
política, aínda que moitos anos 
despois. O apelido Tuero era 
o segundo (o da parte da nai, 
que proviña de Villaviciosa) 
de Indalecio Prieto, dirixente 
socialista da IIª República, 
nacido en 1883 en Oviedo. E 
aí quedamos ata hai poucos 
días, cando descubrimos na 
Wikipedia unha entrada moi 
recente sobre o xornalista 
asturiano Tomás (Fernández) 
Tuero, oriúndo (como a nai de 
Indalecio Prieto) de Villaviciosa. 
Tomás Tuero tivo relación con Galicia, pois estudou o bacharelato en 
Ourense. Foi amigo de Armando Palacio Valdés e de Leopoldo Alas 
“Clarín”, de quen foi padriño no duelo a pistola contra o crítico Emilio 
Bobadilla, en 1892. En Madrid, na década dos setenta, colaborou nos 
periódicos republicanos. 
Todo parecía vir ao seu cauce, un xornalista republicano tiña que ser o 
Tuero de quen mandaba Añón “espresiones” para Manuel Gonzales, o 
dono do Aurea Peninsular (véxase o noso artigo anterior), e para Diego 
Campos Añón. Mais pouco durou a alegre posibilidade: este Tomás Tuero 
naceu en 1851. Tiña nove anos cando Francisco Añón escribe a súa 
carta...
Deste xeito, aceptando o fracaso, encamiñamos esta última parte da triloxía 
operística cara a Nicolasa Añón. Si, Nicolasa Añón. Dela queriamos falar 
xa no primeiro artigo, mais a serie foise estirando e ata aquí chegamos. Así 
voa o noso pensamento duns temas a outros, como os versos da señora 
Nicolasa: “E pousabos en Madrid/ voa meus versos voa/ e dadelle a hora 
buena/ a Su Rl. Magestad”, dise nas últimas coplas do romance dedicado á 
visita Afonso XII a Santiago de Compostela. Como non lembrar aquí o coro 
de Nabucco, a ópera de Giuseppe Verdi? (non digo que haxa ningunha 
intención autorial, mais este músico aparecerá explicitamente nun verso 

de Nicolasa Añón, como se verá): “Va, pensiero, sull’ali dorate/ va, ti posa 
sui clivi, sui colli” (“vai, pensamento, sobre ás douradas/ vai, pousa nas 
vagoadas e nos outeiros”). E esta exhortación aos propios versos, para 
que voen libres, moi esperábel na poesía popular, tamén aparece no outro 
poema que dera a coñecer Lisardo Barreiro: “Dend’a-aldea onde nacin/ 
voá, meus versos, voá/ camiñiño de Madril”; a elexía polo irmán, aquel 
que escribira versos coma estes: “Era de ver alegres fouliadas/ Que d’oílas 
voaba o pensamento,/ Como levado por celestes fadas” ou “A ti voa entre 
ardentes suspiros,/ Sobre as trémulas alas d’o vento,/ A soidade d’o meu 
pensamento,/ Que decote cravado está en ti”. Dous irmáns unidos polo 
sublime, entre cuxas representacións artísticas segue tendo un posto de 
honor a ópera, aínda que non conte co favor do gran público.
Talvez lle sorprenda a algunha lectora saber que a campesiña máis 
famosa de Boel ten unha referencia operística na súa poesía. É no 
poema que comeza cos versos: “En el Rial se celebra/ con mucha fiesta y 
respecto/ el nacimiento del niño/ Jesucristo señor nuestro”; estamos pois 
nun escenario navideño (como naquel relato de Joyce, “Os mortos”, co 

que abriamos este conxunto 
de artigos). Pois ben, unhas 
coplas máis adiante, atopamos 
a censura daqueles “pobres 
ignorantes” que se burlan desta 
conmemoración feita na capela 
do Rial e a señora Nicolasa 
advirte: “Si con Dios toman las 
burlas/ presto saldrán burlados/ 
comparan al nacimiento/ con la 
ópera de Don Carlos”. Estáse a 
referir a Don Carlo, a ópera con 
música de Giuseppe Verdi. O 
libreto baséase no drama Dom 
Karlos, Infant von Spanien, de 
Schiller. Trata pois do herdeiro 
de Filipe II. Estreouse en París 
en 1867. Da fama desta ópera 

é bo testemuño o verso desta outense, que nos axuda a datar a súa 
composición como posterior á estrea da ópera. E, o que é máis importante, 
combate o preconcepto de que os nosos campesiños non fosen quen de 
opinar sobre ópera.
Os melómanos deben rabiar ante o desprezo pola ópera cal Nicolasa 
Añón se disgustaba ante as burlas daqueles que ensuciaban os actos 
relixiosos nos que tanta fe tiña ela, tan beata, tan devota da Virxe do Rial: 
“Perdonadle Virgen pura/ refugio de pecadores/ que no saben lo que dicen/ 
Virgen por vuestros dolores”. Pide a poeta polos “mentecatos” que onda 
o templo de San Campio: “Se meten en el Mesón/ antes de entrar en la 
Iglesia/ y al gran licor de Noé/ le hacen mucha reverencia”. O libro do 
Xénese documenta unha das máis antigas borracheiras da historia: a de 
Noé, co viño que el plantara (Gn 9:20-27). No Século de Ouro xa existía a 
expresión “licor de Noé” para referirse ao viño, pois aparece, polo menos 
en obras de Tirso de Molina: por exemplo na comedia de capa e espada La 
villana de la Sagra (1612), que debeu circular tamén por Galiza con gran 
popularidade. Xa dicía a poeta, en relación aos irreverentes (máis amigos 
da taberna ca da misa) que comparaban o nacemento do neno Xesús coa 
ópera de Don Carlos: “Les parece saben mucho/ y se dan tono de veras/ 
lo que más tienen leído/ son comedias y novelas”. Voa, pensamento, cara 
aos bos cantantes de antano...

Na capela do Rial gárdase a Virxe da devoción de Nicolasa. Por Juan Silva e Óscar Sendón, 2012


