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Editorial
A ESTAFA DA FACTURA DA LUZ
Non entendes a túa factura da luz? Non te preocupes, está
pensada para que ninguén a entenda. Estas son algunhas claves
para comprender como e por que pagamos o que pagamos. Pero,
como diría Jack o Destripador: vaiamos por partes.
Na nosa factura pagamos por tres conceptos. Primeiro: mercado.
A verdadeira trampa da nosa factura da luz está en como
funciona o mercado. Producir electricidade non custa sempre
o mesmo, depende da tecnoloxía que esteamos empregando.
Isto é lóxico, non custa o mesmo producir electricidade nun
parque eólico que nunha central nuclear. A trampa do mercado
eléctrico é que a electricidade máis cara é a que marca o
prezo de toda a electricidade vendida. Un exemplo: se no
mercado se vende electricidade a 1€, a 5€ e a 100€, os
consumidores finais teremos que pagarlle ás eléctricas 100€
por toda a electricidade, tamén a que custaba 1€. As centrais
máis caras do mercado son o carbón e o gas (moito máis que
as renovables!), polo que aínda pagamos moito polo que máis
contamina.
Ademais, tres empresas controlan o 65% da produción, polo
que aínda por riba de que o sistema é inxusto, estas empresas
teñen poder de mercado que pode facer subir os prezos.
Segundo: peaxes. Se o mercado depende das empresas, as
peaxes dependen da administración. As peaxes levan anos
conxeladas, así que as subas no prezo da luz dos últimos
tempos son por causa do mercado, non das peaxes. Aínda así,
actuar nas peaxes podería abaratar a nosa factura.
Nas peaxes pagamos cousas tan variadas como o custo de
transporte da electricidade, o déficit de tarifa ou o sistema
de interrompibilidade. Para non alongarnos: hai cousas que
teñen que estar na factura, pero outras que non. O goberno
podería mudar as peaxes e abaratarnos un 15% a factura
sen ningún problema, só tería que confrontar coas empresas
eléctricas. Aínda que se os ministros do PPSOE rematan
cobrando das eléctricas, isto parece complicado.
Por último: impostos. Pagamos o IVE e o Imposto Eléctrico.
Recentemente o PSOE e Unidos Podemos acordaron no
Congreso suprimir o Imposto Eléctrico, polo que a nosa factura
baixará un 5% (algo é algo!). Tamén hai que actuar sobre o
IVE, que nestes momentos é do 21%, e debería ser do 4
ou do 10%.
Por outra banda, na nosa factura hai algunha trampiña que
seguramente nos permita pagar algo menos.
a) Tarifa Nocturna. Contratando a tarifa nocturna o
prezo da electricidade de 12:00 a 22:00 é un 15%
superior, pero de 22:00 a 12:00 é un 45% máis barato.
Practicamente todo o mundo aforra se contrata esta
tarifa, só hai que tentar empregar electrodomésticos de
maior consumo (lavadora, secadora, secador do pelo...) no
horario barato.
b) Potencia contratada. Parte da nosa factura ten un
prezo fixo, aínda que non se consuma electricidade.
Moitas veces temos demasiada potencia contratada, polo
que só con baixala un tramo estamos aforrando varios
euros ao mes.
É importante entender a factura da luz, é o primeiro paso
para poder reclamar que se modifique o sistema. Por iso as
eléctricas teñen tanto interese en que non se entenda nada.
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Dicionario xeográfico Xoán Mariño
Don.ostia. Señor de San Sebastián que se fai respectar a base
de ostias.
Épiro. Territorio da antiga Grecia a onde fuxiu Pompeio escapando
de César, daí a expresión me piro.
Hámsterdamm. Este é un hámster holandés ao que lle gusta a
cervexa Damm.
Malasia. Xunto con Malawi e Guatemala constitúen o novo eixo do
mal de Donald Trump: os países máis malos do mundo.
Massachusetts. Estado dos EE.UU. que Mariano Rajoy en
ocasións traduce como “Más chuches” e outras veces por “Muchas
chuches”.
Polonia. É por antonomasia o país dos polos.
Sajara. Deserto africano de onde procede a familia Sajarov, á cal
pertence o famoso físico nuclear ruso.
San Sebastián. Santo ao que se encomendan os habitantes da
capital guipuscoana cada vez que se cruzan con DonOstia.
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Churrascada
Un ano máis á sombra das árbores da área recreativa de Ceilán,
que a Sociedade Liceo de Noia nos volveu ceder, tivo lugar o
sábado 21 de xullo a churrascada que a nosa asociación organiza
cada verán para os seus socios e socias e familiares.
E, como sempre, logo de que se consumiron as empanadas
e toda a carne asada para os aproximadamente 25 nenos e
maiores asistentes, durante a sobremesa de tortas, café e licores,
levouse a cabo a presentación do novo número da revista Terra
de Outes, labor que correspondeu unha vez máis a Xoán Mariño,
en representación do consello de redacción que vén elaborando
as súas páxinas. Mais na súa intervención quixo destacar e
agradecer o traballo esforzado de todos/as os que contribúen
á supervivencia desta publicación, tanto os que escriben desde
o primeiro número como os que se foron incorporando a ela, e,
sobre todo, os lectores, que coa súa fidelidade fan posible que a
revistan chegue xa aos once anos de existencia.

Exposición de
Che Tembra
Desde o día 28 de setembro, data na que foi inaugurada por Xoán
Mariño e o propio autor, e ata o 28 de outubro pódese contemplar
no seo da Casa da Cultura de Outes unha exposición de escultura
e relevo do artista rianxeiro Che Tembra organizada pola nosa
asociación co fin de facer visible en Outes a obra deste artista
que xa espuxo por toda a comarca, sendo o noso concello o
único que ata agora non recibira a obra deste recoñecido escultor
que plasma en ferro as pinturas de Castelao, Arturo Souto, Luis
Seoane, o mundo da muller e figuras coñecidas das nosas letras
ou da actualidade cunha visión a miúdo irónica e sempre crítica.

Terra de Outes
no Obradoiro

A embarcación Langaño no centro da foto, en primeiro plano

No ano 1993, durante a celebración do I Encontro de Embarcacións
Tradicionais de Galicia que tivo lugar en Ribeira (A Coruña), naceu
a Federación Galega pola Cultura Fluvial e Mariñeira. Cúmprense,
polo tanto, 25 anos do nacemento desta Federación, á cal se uniu a
Asociación Terra de Outes no 2014. Para conmemorar o aniversario, a
Federación organizou unha exhibición de máis de vinte embarcacións
tradicionais en Santiago.
A Praza do Obradoiro foi testemuña durante unha semana, do 29 de
setembro ao 6 de outubro, dun despregue de velas insólito ao pé da
catedral, no que tamén foi partícipe o bote Langaño da nosa Asociación,
fotografado polos catro costados por centos de incrédulos turistas
e peregrinos que quixeron deixar constancia de tan sorprendente
navegación polo mar de pedra en que durante uns días se convertiu a
emblemática praza compostelá.
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A xurisdición de Muros (VIII)
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 17 a 20.

17ª.- Á décimo sétima, que no termo das
ditas cinco freguesías non hai ningunhas
minas, salinas nin muíños de papel, só
se atopan fariñeiros de pedra negra,
propios dos que irán sinalados e os seus
consortes, que só serven para o uso
deles e, destes, dezaoito na freguesía
de San Xoán de Sabardes chamados O
Novo, de Juan Blanco; O do Xastre, do
Prior da dita freguesía; O de Leimeiro, de
Juan Antonio Priegue; O de Anseres, de
Ambrosio Bermúdez; O de Casagrande,
de Juan Conde e que todos se atopan
sobre o río nomeado e que moen seis
meses do ano, e a cada un regúlaselle
de utilidade seis ferrados de centeo; o
chamado Corga, de Bartholome Paris
que moe sobre o mesmo río catro meses
e regúlanlle de utilidade neles catro
ferrados de centeo; o chamado Castelo,

de Don Francisco Zernadas, Presbítero;
O Vello, de Alonso Domínguez; que se
atopan sobre o Rio de Castelo, moen
seis meses e a cada un regúlanselle de
utilidade seis ferrados de centeo; O Novo,
de Juan de Bara; O de Penseira, de
Francisco Quintela, sobre o mesmo río.
O de Rial, de Domingo de Castro; O da
Pontella de Arriba, do mesmo Francisco;
O da Pontella de Abaixo, de Andrés
Cantariño; que estes tres moen sobre o
mesmo río de O Rial. O da Chousa, de
Julian Castelo; O de Esteiro, de Gregorio
Beiro; O do Tallo do Rio, de Juan Antonio
Cantariño; que se atopan sobre o Rio
de Esteiro, moen cada un catro meses
ao ano e regúlaselle de utilidade a cada
muíño catro ferrados de centeo. O do
Medio, de Juan da Figueroa, que moe
seis meses e regúlaselle de utilidade
seis ferrados de centeo; O da Seara,
que moe oito meses, propio do Prior da
dita freguesía, e estiman a súa utilidade
en seis ferrados de centeo, cuxos dous
muíños se atopan sobre o río nomeado
de Seara; e o chamado de Broña, sobre o
mesmo río deste nome, propio do mesmo
Prior, que moe todo o ano e se lle regula
de utilidade nel doce ferrados de centeo.

Xoán Fco. García Suárez

Na freguesía de Tal e sobre o río
chamado Da Fonte atópase outro muíño
nomeado Do Souto, propio do cura de
dita freguesía, moe tres meses ao ano e
regúlaselle de utilidade tres ferrados de
centeo.
Na freguesía de Santa Mariña de
Esteiro, hai o chamado Novo, propio
de Don Angel Piñeiro, Presbítero; o
chamado Patin, de Manuel García; o do
Bao Carballo, de Andrés Piñeiro e o de
Bao do Carro, de Domingo Romero; que
todos se atopan sobre o Rio de Arestiño,
moen oito meses ao ano e a cada un
regúlaselle de utilidade oito ferrados
de centeo; o chamado Do Retorno, de
Antonia Fernández; o de Bao das Vacas,
de Pedro Priegue, que ambos os dous se
atopan sobre o Rio do Bao das Vacas,
moen seis meses ao ano e regúlanselle
de utilidade seis ferrados de centeo;
o chamado Bao de Canizo, sobre o río
deste nome, de Maria de Sande, que
moe seis meses e estiman a súa utilidade
en seis ferrados de centeo; o chamado
De Marzelle, de Manuel Marzelle, que
moe seis ferrados sobre o Rio de Calvón,
e regulan a súa utilidade en seis ferrados

Igrexa de San Xoán de Sabardes. Nesta freguesía, entón pertencente á Xurisdición
de Muros, existían en 1753 dezanove muíños.
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de centeo; o Da Braña, de Pedro García;
o De Lourenzo, de Juan de Villaverde;
o Do Medio, de Ignacio Núñez, o Dos
Netos, de Andrés Fernández; o Do Cubo,
de Baltasar Lestón; o De Outeiro, de
Dominga Suárez; que todos se atopan
sobre o Rio da Area e moen oito meses ao
ano e a cada un regúlanselle de utilidade
oito ferrados de centeo; o de Agrais, de
Manuel Lado; o do Roubil, de Marcos
Piñeiro; o de De Tras Agreira, de Juan
Lado; que moen sobre o Rio Sanguiñal
catro meses, e a cada un regúlanselle de
utilidade catro ferrados de centeo.
Na freguesía de San Cosme de Outeiro
hai dous muíños sobre o Rio de Broña,
un chamado Xunqueira, de Andrés Fornís
e o outro chamado Pontella, de Andrés
Romero, que os dous moen todo o ano
e a cada un regúlaselle de utilidade doce
ferrados de centeo.
Na freguesía de San Xoán de Róo hai
os muíños seguintes: o chamado de
Soarribeira, de Francisco do Outeiro; o
de Arriba, de Juan de Zendón; o do Cubo,
de Agustín Rodríguez; o Dos Talliños,
de Domingo Camaño; o de Argañal,
de Elegna Fernández; o de Pombeiro
de Arriba, de Domingo Romero; o Das
Pedras, de Juan Antonio de Castro;
o de Abaixo, de Alberto Romero; o
Das Pereiras, de Pedro Sacido; o Das
Lavandeiras, de Gabriel Lestón, veciño
da freguesía de San Xoán de Sabardes;
o de Soutonovo, de Domingo Moledo,
veciño de San Cosme de Outeiro; o de
Fontevermella, de Andrea Romero; o de
Monte de Abaixo, de Ignacio Caamaño;
o de Monte de Arriba, de Domingo de
Montes O Vello; o da Devesa Vella, de
Domingo de Montes, veciño de San
Cosme de Outeiro; que todos se atopan
sobre o Rio de Soarribeira; o de Abaixo
de Roo, de Juan Antonio Martínez; o do
Medio, de Domingo Zerzón, veciño de
San Cosme de Outeiro; o de Arriba de
Roo, de Thomas de Viñas; o da Thomasa,
de Ventura Romero, veciño de San
Cosme de Outeiro; o de Brión, de Juan
de Villariño; o dos Herdeiros de Abaixo,
de Ignacio Lestón; o dos Herdeiros
de Arriba, de Francisco de Vigo, o da
Costiña, de Juan Pedro Romero; o do
Inferniño, de Anxo Caamaño; o de Xunto
ao Batán, de Hestevan Ramos; o do
Carrouchiño, de Domingo Antonio Freire;

Muíño de Fontevermella. Bendimón.

o da Pontella, de Andrés Martínez; o da
Laxe Negra de Ignacio Cambeiro. Que
todos estes muíños se atopan sobre o
río de Roo, e uns e outros moen todo o
ano, e a cada un regúlaselle a utilidade
en doce ferrados de centeo. Hai tamén
en dita freguesía de Roo os batáns
seguintes: o chamado de Abaixo, de
Pascual Rodríguez; o da Pontella, de
Joseph Quintela; o do Prado, de Juan de
Vilariño; o da Presa, de Joseph Paz; o de
Arriba, de Pedro Fiuza; o do Muíño de
Hestevan. Que todos se atopan sobre o
mesmo Rio de Roo, propiedade dos que
se sinalaron e sen consortes, que serven
para abatanar1 teas do país; traballan
todo o ano sempre que se ofrece esta
concorrencia, e a cada un regúlanselle
de utilidade cincuenta reais de vellón, e
responden.
18ª.- Á décimo oitava, que en ningunha
das ditas freguesías hai lugar destinado
para a rapa porque cada individuo o fai na
súa casa, remitíndose como se remiten ás
relacións presentadas e recoñecemento
feito para o número de gando, e todo o
que se atopa en aparceiría acostúmase
dar a metade da ganancia, a excepción
do lanar, que é a da rapa; e o cabrún e
eguas, ao cuarto, en cuxa intelixencia
regulan de utilidade a unha ovella por la
e cría tres reais de vellón, dous pola cría
e un pola la, sen que se utilice o leite, por
servir para o alimento da cría. Á rapa dun
carneiro regúlanlle de utilidade un real de
vellón. A utilidade dunha cabra, en catro,

tres pola cría e un polo leite. A unha
porca seis reais, a un par de bois propios
viente e dous reais, e o mesmo dados
en aparceiría; para dono e posuidor a
unha vaca con cría, vinte reais para os
dous e, sen ela quince; e doce máis ao
aparceiro por razón do leite que se utiliza,
e a mesma vitalidade por enteiro. Sendo
propia, a unha egua, vinte e catro reais, –
sen embargo, de calquera continxencia–,
e responden.
19ª.- Á décimo novena, que no termo
de ditas cinco freguesías hai algúns
cortizos, pero non poden expoñer a
punto fixo o seu número e pertenza. Para
unha verificación remítense ás relacións
presentadas e recoñecemento feito e
regulan a utilidade de cada unha delas en
tres reais de vellón, e os mesmos dados
en aparceiría, de por metade, dono e
posuidor, e responden.
20ª.- Á vixésima, que nas cinco
freguesías hai bois, vacas, becerros e
becerras crías, ovellas, carneiros, cabras,
castróns, eguas, poldros, poldras, mulos
e mulas, porcos machos e femias,
sen que poidan explicar o número e
pertenza de cada un, polo cal se remiten
ás relacións e recoñecementos. E non
saben, que fóra do termo, teña ningún
veciño gando nin recua, e responden.
---------------1

Abatanar: Bater os tecidos no batán para quitarlles a auga
e amalgamar as súas fibras.
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O Serradoiro do Cunchido (I)

Era un 9 de febreiro do ano 1927 cando
Ramón Alborés Ramos, veciño do Cunchido;
Manuel Alborés, de Ribademar; Domingo
Molinos Castro, de Fontenlos; Xoaquín
Castro Nieto, do Sino; e Alfredo Blanco
Moledo, da Serra, deciden formalizar unha
sociedade co obxectivo de construír unha
“fabrica” destinada a serrar madeira e á
compra-venda da mesma. A duración da
sociedade que acordan nun principio é de
cinco anos contados a partir do primeiro de
xaneiro daquel mesmo ano.
O capital que vai aportar cada un dos socios
sería o seguinte:
Ramón Alborés …....... 15.000 pesetas
Xoaquín Castro............15.000 “
Manuel Alborés …....... 17.000 “
Domingo Molinos ….... 10.000 “
Alfredo Blanco ….........10.000 “
TOTAL …....... 67.000 PESETAS
O serradoiro instalarase na ribeira do
Cunchido nunha finca rústica que tiña
arrendada Ramón Alborés na que se
construirán as correspondentes instalacións
custeadas pola sociedade.
Desenvolverá a xerencia Ramón Alborés, quen
será o responsable de tódalas operacións con
terceiros, figurará como titular da sociedade
a tódolos efectos e terá asemade a dirección
técnica da empresa. Xoaquín Castro farase
responsable da dirección administrativa.
Ademais tódalas operacións que se realicen
como compras, vendas... faranse previo
acordo destes dous socios, “afecten ou non
ó ramo peculiar do que quedan encargados”.
Manuel Alborés e Domingo Molinos
encargaranse de merca-la madeira no monte
e Alfredo Blanco queda sen cargo específico
ningún, mais, iso si, obrigado a auxiliar a
Xoaquín Castro cando sexa requerido.
Na cláusula sexta do contrato especifícase
o soldo dos societarios adscritos ó servizo
do serradoiro que percibirán as seguintes
retribucións anuais:
Ramón Alborés …........ 1.800 pesetas
Xoaquín Castro …........ 1.800 “
Manuel Alborés …........ 1.800 “
Domingo Molinos …..... 1.800 “
A Alfredo Blanco retribuirase segundo os
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Plano da planta A.

traballos que preste durante o ano, sempre
con arranxo ós soldos dos outros socios. Malia
esta retribución (transcribo textualmente)
“Ninguno de los socios podrá percibir durante
el curso del ejercicio anual cantidad alguna a
cuenta del mismo, pues sólo cobrarán al final
del año la totalidad. Mas si de la liquidación
practicada resultare que de los productos
obtenidos despues de cumplidas las demás
obligaciones no llegasen para satisfacer esos
sueldos, cobrarán en primer lugar el suyo
íntegro o la totalidad del remanente si no
alcanzase a todo. El socio Ramón Alborés y
los demás distribuirán a prorrata lo que reste
o no percibirán retribución, si nada queda
despues de cobrar el Ramón Alborés. Los
sueldos que por este motivo no se perciban
quedarán como crédito contra la sociedad y a
cobrar solamente si resulta sobrante en otros
años prósperos”.
Tódolos anos, ó remate do mes de
decembro, os socios comprométense a
facer confrontación do activo e do pasivo
do negocio, repartindo en proporción ó
capital aportado o activo que resulte “sempre
despois de cubrir tódalas atencións incluídos
os soldos fixados e retirando primeiramente
un 10% das gañancias líquidas que percibirá
o socio, Ramón Alborés con independencia
do seu soldo e da porcentaxe que lle
corresponda”. Deseguido vén un parágrafo
que transcibo literalmente e que di: “Es decir
que la cantidad que constituviese dividendo
o ganancia líquida para el capital será el
noventa por ciento de aquella”.

Mingucho Campos

A cláusula oitava refírese a cuestións
referentes á marcha diaria da empresa. Nas
decisións que se tomen terá prevalencia
sempre o que acorden Ramón Alborés e
Xoaquín Castro, mais en caso de desacordo
entre os dous será de obrigado cumprimento
o acordo da maioría dos socios prescindindo
do capital que representen.
Se durante o prazo fixado de cinco anos e
descrito denantes falecera algún dos socios,
a sociedade continuaría cos seus herdeiros
ata o remate dos cinco anos e as funcións
que desenvovía o finado serían realizadas por
quen e na forma designada pola maioría dos
seus membros. Ningún socio ten capacidade
para allea-la súa participación a outra persoa
estraña á sociedade sen o consentimento
unánime dos máis membros, porque a
sociedade baséase na mutua confianza dos
asociados e así se especifica no convenio e
se alguén contravira o acordado incorrería na
perda da metade do seu capital en beneficio
dos outros asociados. Sen prexuízo da
facultade destoutros de negarlle a admisión ó
comprador e de separar e liquidar ó vendedor,
continuando os outros societarios como
únicos membros da mesma.
O capital que cada socio aporte irano
desembolsando a medida que as
necesidades o demanden e neste caso
Ramón Alborés e Xoaquín Castro deberanlles
da-las explicacións oportunas para fixa-las
cantidades a aportar por cada un.
O convenio está asinado na data denantes
reseñada en Outes polos distintos socios en
presenza das testemuñas Xoán Villaverde
Suárez e Caetano Villaverde Taxes, os dous
veciños do Cunchido.

Plano do serradoiro do Cunchido.
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Despois das sinaturas de todos eles, socios
e testemuñas aparecen dúas anotacións
que vou transcribir textualmente, a primeira
mecanografada e datada no Cunchido o 1 de
xaneiro do ano 1932 e a segunda manuscrita
e datada en Outes o día 5 de outubro de
1938. Din o que segue:
PRIMEIRA: “Por acuerdo unánime de los que
suscriben, o sea los socios comprendidos en
el contrato precedente, queda prorrogado
el mismo hasta primero de Enero de mil
novecientos treinta y siete en iguales
condiciones”. Constan as sinaturas dos
cinco.
SEGUNDA: “Los que suscriben, Xoaquín
Castro Nieto, Domingo Molinos Castro y
Alfredo Blanco Moledo, ceden a Dn. Ramón
Alborés Ramos todos los derechos que
hacen en la fábrica del Conchido con todos
sus enseres y propiedades, excepto la parte
maderas de pino pendientes de venta y
eucaliptos a percibir”. Nesta última seguen
as sinaturas de Xoaquín, Domingo e Alfredo.
Porén o autor posúe un documento ológrafo
anterior ó xa reseñado, concretamente datado
en Serra de Abaixo o 26 de xaneiro de 1927,
asinado igualmente polos cinco societarios
que o describen como contrato provisorio,
no que se fai expresa referencia a outro
que se acorde e se asine con posterioridade
que vén sendo o xa descrito. Non obstante
voume referir a estoutro salientando as
coincidencias e aqueles aspectos nos que
non coinciden.
O lugar de construción do serradoiro que se
cita é o mesmo, ou sexa un terreo alugado
por Ramón Alborés a Antonia Castro Nieto
no Cunchido e lindeiros e nel instalarase
un serradoiro mecánico a tracción eléctrica
que se comporá dos aparellos a convir.
Cada subscribinte contribuirá para a súa
construción coa cantidade de 10.000 pesetas
á maior brevidade e cando as necesidades
do negocio o requiran. Do pagamento do
terreo alugado por Ramón Alborés faranse
mancomunadamente responsables os
socios subscribintes. Ningún dos socios
percibirá soldo nin remuneración ningunha,
agás Ramón Alborés, que percibirá o 10%
e o dos demais adíase ata a sinatura do
convenio posterior no que especificarán os
cargos a desenvolver por cada un deles.
Iso si, neste “contrato” (así o describen) xa
se deixa constancia de que a representación
e xerencia será competencia de Ramón

Serradoiro do Cunchido. Óleo de Arximiro Suárez.

Alborés e que o servizo de báscula
“permanente”, peso de piñeiros, así como a
contabilidade do negocio quedará a cargo de
Xoaquín Castro Nieto, auxiliado por Alfredo
Blanco. Domingo Molinos Castro e Manuel
Alborés serán os responsables de compra-la
madeira “e sempre que non teñan algunha
ocupación poranse a disposición de Ramón
Alborés para atende-los servizos nos que lle
fagan falta”.
Voltando ó ano 1927, en concreto ó día oito
de febreiro, é dicir, o día anterior á sinatura do
convenio dese mesmo ano, na vila de Noia,
Alfredo Türkel, enxeñeiro e representante da
empresa “Elin SA” para a industria eléctrica
de Viena, de cuxa capital é natural mais que
ten a súa residencia na cidade de Xixón,
véndelle a Ramón Alborés o que deseguido
se expón:
Un transformador de 36 KVA 20500/133
voltios en baleiro.
Unha seguridade de tensión.
Tres “pasamuros”.
Un motor de 26 cabalos.
Tres “pasamuros”.
Tres desconectadores.
Tres bobinas.
Vinte ailladores.
Unha caixa de manobra sen amperímetro.
Unha caixa de manobra con amperímetro.
Un interruptor automático de antena.
O prezo acordado por esta compra-venda foi
6.600 pesetas a percibir polo vendedor nunha
primeira cantidade de 4.400 pesetas no acto
da súa entrega en Vigo da mercadoría, co
compromiso expreso de facela efectiva
denantes do dez de maio do mentado ano.
Se a maquinaria non fose entregada nese
prazo Ramón Alborés quedaría exonerado,
pero de facerse efectiva a entrega en dito

prazo Ramón Alborés deberíalle aboar ó Sr.
Türkel as 2.200 pesetas restantes nun prazo
de dous meses.
O interruptor de antena podería ser devolto
no caso de non convirlle a Ramón Alborés,
“debidamente embalado”, en Vigo e o seu
prezo, 649 pesetas, sería descontado en tal
caso da cantidade xa aboada, establecéndose
as mesmas condicións para os ailladores
sobrantes a razón de 20 pesetas cada un. Do
mesmo xeito Alfredo Türkel comprométese a
substiuí-lo motor de 26 cabalos por outro de
38 cabalos de demandalo así o comprador no
prazo dun mes e quedando Ramón facultado
para seguir traballando co primeiro mentres
tanto. Unha vez instalado este segundo
motor Ramón debería aboar a Alfredo Türkel
577 pesetas, pola diferenza de prezo entre o
primeiro e o segundo.
Todo o material efecto desta compra-venda
tería que ser recoñecido polo perito Felipe
Sánchez, de Noia que debía informar sobre a
súa utilidade e estado de conservación.
Na última cláusula do contrato consta o
compromiso da casa subministradora a
substituír cada peza que resulte inservible
no prazo dun ano a contar dende a posta
en marcha da maquinaria. Desta garantía
quedarían excluídas as averías producidas
por usos indebidos, utilización de aceites
inadecuados, desgaste natural e os casos
fortuítos.
Polo que se pode desprender da constitución
formal de empresa as conversas anteriores
e os acordos ós que tiñan chegado as
cinco persoas denantes referidas eran moi
anteriores no tempo e así, ó meu xuízo, o
corroboran as transcripcións dos documentos
que posúe o autor deste traballo e outras
moitas circunstancias neles descritas ás que
noutra achega se farán referencia.
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AS NOSAS NOVAS
HISTORIA

A redescuberta dos petróglifos
de Fontemoureira

Arrancan os primeiros días de xullo de 2018 cando, despois de varias
pescudas, organizamos unha saída con varias persoas da parroquia
de San Xoán de Sabardes (O Freixo) para aventurarnos nos montes
próximos á capela do San Bieito, na procura dos petróglifos de
Fontemoureira. Entre as persoas que aquela mañá emprendemos a
saída estaban: Manuel Cernadas Rodríguez, Manuel Suárez Arcos,
Manuel García Godoy, Adelino Caamaño Sieira, Manola Blanco
Riomao (neta da propietaria da parcela onde se atopa o vestixio) e
Alba Cernadas Blanco (filla de Manuela). Foi a pericia e a memoria de
Manuel Suárez, pois el xa participara nos anos 90 na súa descuberta,
a clave para dar con eles. Ao pouco de adentrarnos na parcela de
Carmen Mayo Seijas e comezar a buscar, foi Manuel de xeito certeiro
e moi atinado dar coa laxe que contiña o petróglifo máis sobresaínte
de todas as estacións que atopamos neste lugar. Segundo nos conta
Manuel, era aquel outeiro un lugar moi visitado polos cazadores en
época de batidas. A primeira vez que o viron, segundo nos conta,
foi dun xeito máis que casual cando se apercibiu da inscrición na
rocha. Logo o abandono e a falta de proxección fixeron que fosen
esquecidos, medrando maleza e tapando de novo estes restos, que
podemos dicir únicos na nosa contorna, xa que non temos petróglifos
iguais en todo o emprazamento do noso concello. Están os da Carballa
da Cova (Valadares) pero son inscricións moi diferentes a estas, e un
alquerque de nove relativamente preto tamén, en Arestiño (no Bico
do Castelo grande onde se atopaba a Torre da laxe). Todos estes
elementos ben vinculados a través dalgún deseño que os visibilice e
poña en valor, son elementos de sobrada importancia no patrimonio.
Coordinar accións que vinculen uns e outros fará engrandecer e
aumentar a solidez da nosa riqueza histórico-artística.
Tiñamos pois localizados este importantísimo foco de interese, e a
mediados de xullo chegarían as persoas voluntarias que formarían
parte do Campo de Traballo Internacional (CTI) “Horta do Muíño” do
Concello de Outes. Unha das tarefas deste CTI sería a limpeza e roce
desta área para dar a coñecer de novo os petróglifos que tantos anos
levaban ocultos e soterrados. Foron as persoas voluntarias deste
CTI, solicitado a través da área de cultura e mocidade do Concello, os
que deixaron libres de maleza e perfectamente visibles algunhas das
estacións máis sobresaíntes do conxunto de Fontemoureira. Fíxose
tamén a localización das coordenadas, para termos así no sucesivo
un total control da ubicación desta riqueza patrimonial. Dende o

Parte dos integrantes do
CTI Horta do Muíño
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Santiago Nieto

Foto nocturna de Álex Negreira (Colectivo A Rula).

Concello temos previsto seguir traballando na zona, nos sucesivos
CTI que solicitaremos á Xunta de Galicia (temos detectado tamén
un dolmen a escasos metros de Fontemoureira) e cómpre artellar os
diferentes puntos de interese para deseñar accións.
Por outra banda, eu tiña contactado tamén co Colectivo A Rula (un
grupo de persoas da comarca de Compostela cun nexo común, a súa
paixón pola arte rupestre e a súa divulgación e protección no espazo
natural que a rodea), máis en concreto con Álex Negreira e Pablo
Sanmartín. En varias reunións que tivemos, falamos das posibilidades
para divulgar e proxectar accións para difundir e dar a coñecer os
petróglifos de Fontemoureira. Artellar diferentes propostas para levar
adiante a dinamización destes bens son os pasos que cómpre dar
agora.
É prioritario deseñar liñas de traballo que tenten visibilizar e
rentabilizar o noso patrimonio. Un axeitado mapa estratéxico de
accións a desenvolver, o que vai xerar valor en diferentes períodos
de tempo, e que redundará, á súa vez, no desenvolvemento do propio
concello. Un enriquecemento a distintos e variados niveis, tamén para
a comunidade e veciñanza, ao mesmo tempo que axudará a un mellor
posicionamento do noso concello.
A estreita relación que existe entre patrimonio cultural e educación
non é algo novo, revalorizar os bens patrimoniais e o seu emprego
como recurso educativo entre outros, vinculando entre si estes
aspectos, é algo polo que deben loitar as institucións públicas. Poñer
en valor estas xoias do patrimonio, empoderan os territorios que as
acollen. Visibilizalas e rentabilizalas, promocionar un lugar a base
da reactivación de un ou varios recursos, fai máis interesante e dota
ese destino turístico dunha maior potencialidade. Así, deste xeito,
cómpre traballar na adecuación do patrimonio, a efectos de lograr un
proveitoso uso social. Converter os bens patrimoniais en auténticos
e poderosos recursos ao servizo da educación, o turismo, e/ou o
lecer cultural como unha forma cada vez máis popular de ocupar o
tempo libre por parte da cidadanía. Deseñar unha liña estratéxica que
afonde e consolide ao tempo que promova tamén unha verdadeira
activación do turismo, como fonte de recursos económicos.
Todo isto co traballo cooperativo dos diferentes sectores e axentes
participantes: veciñanza, voluntariado, asociacións, políticos
e administración, todos da man á procura do ben común, para
consolidar e empoderar o noso territorio.

AS NOSASMÚSICA
NOVAS

Luar na Lubre
Imos ver, alguén me preguntou no concerto de Luar na Lubre, na
Serra de Outes, o seu significado, e aí tedes a explicación: Luar é
“brillo de la luna” en castelán e “Lubre”, no Dicionario de Leandro
Carré, defínese como: “En gallego, bosque sagrado de los celtas
en cuyos claros los sacerdotes druidas celebraban sus ritos a la luz
de la luna”; para ser máis exactos, algo así como: “El resplandor
de la luna en el bosque sagrado”. Pois aclaradas as dúbidas...
O grupo Luar na Lubre foi creado en 1985 na cidade da Coruña
polo músico Bieito Romero aínda que dous anos antes editouse
unha maqueta co nome de Ara Solis e pasiño a pasiño foi tecendo
unha traxectoria musical da que goza hoxe en día. E xa os
primeiros pasos foron éxitos, e nada menos coa colaboración con
outro dos grandes da música como é Mike Oldfield; foi nunha xira
en 1992 onde o grupo publica o tema “O son do ar”, unha versión
que tamén fixo no traballo discográfico de Mike Oldfield chamado
The Voyager que leva por título “The Song of the Sun” (A canción
do sol); nin que dicir ten que os premios acadados polo grupo
foron importantes, chegando a ter dous discos de ouro pola venda
dos traballos discográficos.
Os instrumentos musicais que emprega o grupo son: a gaita galega
(e algunha que outra introdución de uilleann pipe), acordeón
diatónico, violín, frautas e whistles, chelo, guitarra acústica,
bouzouki, pandeireta, bohdran e percusións. O grupo tivo na súa
historia cinco voces femininas: nos primeiros anos Ana Espinosa,
posteriormente Rosa Cedrón, a portuguesa Sara Vidal, Paula Rey
e, por último, a súa voz actual, Belém Tajes.
A música de Luar na Lubre, á parte das tradicións musicais
galegas, tamén ten influencias celtas de Irlanda, Escocia ou a
Bretaña, incluso a música portuguesa, reflectida en José Afonso,
como é o tema “Tu Gitana”. Este grupo tamén ten conciencia coa
realidade social deste país, como pode verse na canción “Memoria
da noite”, que nos comenta a catástrofe do Prestige do ano 2003.

Vicente Abelleira

Tamén gravaron un tema que fixera no seu día o desaparecido
traxicamente Víctor Jara: “El derecho de vivir en paz”, que está no
traballo discográfico Espiral, gravado en 2002. Tamén lle cantaron
a Federico García Lorca co tema “Chove en Santiago” que aparece
no disco Cabo do Mundo, gravado en 1999.
Luar na Lubre a súa relación con Outes
Efectivamente, a relación de Luar na Lubre con Outes foi no concerto
que deron co motivo das Festas do Santiaguiño e San Cristovo,
na noite do 24 de xullo de 2018, onde fixeron a presentación do
último traballo discográfico, Ribeira Sacra, onde se pode escoitar
un tema en “barallete” que é a xerga utilizada polos afiadores do
concello ourensán de Nogueira de Ramuín para se comunicar
entre eles. A finalidade da fala era a de evitar a comprensión por
parte persoas que non pertencesen ao gremio. Esta xerga tamén
era utilizada por músicos e por outros profesionais ambulantes,
como follateiros ou paraugueiros ourensáns.
Membros actuais
Belém Tajes (voz), Bieito Romero (gaitas, acordeón diatónico e
zanfona), Antía Ameixeiras (violín), Patxi Bermúdez (bodhran,
tambor e djimbek), Pedro Valero (guitarras acústica, eléctrica e
española, bouzouki e baixo pedal), Xavier Ferreiro (percusións
latinas e efectos) e Xan Cerqueiro (frautas).
Discografía (álbums)
O son do ar (1988), Beira Atlántica (1990), Ara Solis (1993),
Plenilunio (1997), Cabo do mundo (1999), XV Aniversario (2001),
Espiral (2002), Hai un paraíso (2004), Saudade (2005), Camiños
da fin da terra (2007), Ao vivo (2009), Solsticio (2010), Mar Maior
(2012), Sons da lubre nas noites de luar (2012), Torre de Breoghán
(2014), Extra Mundi (2015), XXX Aniversario (2016) e Ribeira
Sacra (2018).
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MÚSICA

José Fernández Lestayo
Un músico de Outes coñecido
como “Pepe do Meira”

Mingucho Campos

A harmonía, a melodía e o ritmo en perfecta combinación
dan orixe a unha das belas artes: A MÚSICA. Mais, que é
a Música? Sobre todo unha parte da cultura que cumpre
diversas funcións, todas elas necesarias para o ser humano: diversión, entretemento, ambientación, comunicación,
sedución… Quen non colleitou amoríos seducido pola música? Quen non despediu a un ser querido entre cánticos?
É que a música na sociedade humana e incluso na sociedade animal, en xeral, desenvolve múltiples funcións, ó igual
que as diferentes linguas que se falan neste noso planeta
Terra. Xa que logo, dun músico imos falar nestas páxinas
de Terra de Outes, un dos moitos intérpretes musicais que
alumou o concello de Outes: “Pepe do Meira”.
Nun agromar do outono do ano 1932, un 27 de setembro daquel ano, naceu en Cambeiro de Arriba, parroquia de Outes,
un meniño que nestas datas xa feito home cumpre 86 anos. En
Cambeiro van transcorre-los anos da súa primeira infancia nun
mundo de ledicias combinado coas privacións impostas por
unha economía de subsistencia e unha guerra civil. Todo un
mundo, inmenso para un neno, mais que se abriría a novas experiencias e avatares, prósperas unhas e adversas outras, tal
e como adoita suceder na traxectoria vital de moitas persoas.
Ó igual que os demais nenos suca o seu período escolar, primeiro con Alfonso do Coxo, logo con don Juan e por último con
don Manuel Canay Creo. Foi cuxamente con Alfonso cando con
13 anos empeza a coñecer e poder interpreta-las claves musicais. Daquelas ensinanzas agroma o músico que vai da-los
seus primeiros compases musicais nunha charanga moi ó uso
no seu tempo: A “Charanga de Berres”. As charangas adoitaban estar compostas por grupos de músicos afeccionados que
tocaban instrumentos de vento. Nela, quizais sen decatarse,
comeza ademais dunha afección, tamén unha carreira que co
paso do tempo vaise converter nunha profesión que contribuírá
ó benestar de toda unha familia.
Despois dun tempo nesta charanga entra a formar parte do
elenco dunha formación de máis prestixio e categoría: A “Banda de Salvador”, de moita sona naquela época e da que xa
temos algo escrito no nº 41 desta revista, onde coincide con
Xosé Gosende Buxán -“Pepe do Xesto”- que tocaba o clarinete.
A competencia entre as distintas formacións que compuñan o
panorama musical de Outes e a trasfega dos seus membros
dunha a outra adoitaba ser moi frecuente. Na “Banda de Sal10 | TERRA DE OUTES

vador” comeza Pepe tocando o bombo e posteriormente o
bombardino. Curiosamente “Alfonso do Coxo”, que fora o seu
primeiro mestre musical, tamén chegou a formar parte desta
banda procedente da “Música da Barreira”.
Ós vinte e un anos chégalle o momento de cumprir co servizo militar, obriga inexcusable por aquelas datas. O seu destino
será o rexemento nº 25 de Vitoria. Logo, á volta, un intermedio
na casa familiar compaxinando a axuda nos labores necesarios
no fogar coa procura de acomodo nunha formación musical. E
este vai se-la orquestra “París”. O seu irmán, Antonio, finado
en Brasil anos máis tarde, vaille ensinar a tocar o trombón de
varas, o instrumento que o vai acompañar durante os máis de
corenta anos de permanencia nesta formación musical. Nela
vai coincidir con outros artistas do concello de Outes: Benito
do Formigueiro e o seu irmán Domingos, con Xaime o Lindo, o
“Carabinero”, Paco do Pancho... Tamén vai coincidir con Xoaquín García, que se incorporara á orquestra procente dos “Beiros”, e con Constantino Prego “O Xitano”, entre outros.
As viaxes, dada a sona que a orquestra acadara fanse ás veces
longas e tamén nalgunhas ocasións tediosas. Suíza, Londres,

MÚSICA

exemplos. Se ben é certo que atrás quedou a orquestra “París”,
actualmente “París de Noia”, inda hoxe, ós 86 anos, forma parte dos elencos da coral “Francico Añón”, de Outes, e da coral
da Sociedade Liceo de Noia.

Pepe do Meira, coa orquestra París nos seus comezos.

Portugal... van ser destinos nos que soarían os seus ritmos e
melodías. Numerosos lugares de Galicia e de fóra desta comunidade como o País Vasco, Asturias, etc. etc. tamén van ter
constancia do bo facer musical desta orquestra.
Cóntame Pepe que ó regreso dunhas actuacións en Fabero “O
Xitano” comentaba cun humor non exento de sorna que as cereixas á ida estaban aínda verdes pero que á volta xa estaban
maduras. Este detalle dános unha pequena idea das longas
travesías realizadas pola xeografía española.
Tamén me relata que “O Xitano”, facendo o traxecto de retorno
dende Luarca, xa canso de viaxar tanto de noite e cunha mesta
brétema, lle chamaba morcego a Paco do Rego, de Entíns, que
era como un morcego porque vía perfectamente e era quen de
orientartse na noite. “Paco do Rego” era o conductor-propietario do vehículo no que viaxaban os membros da orquestra ata
que os avances que se producen en tódolos ámbitos da vida,
tamén no mundo musical, obrigáronos a dispor doutros medios
máis modernos e acordes coas novas tecnoloxías.

Remato este modesto e sinxelo recoñecemento ó amigo Pepe
facendo referencia á súa vida familiar. Do seu matrimonio con
Sinda Martínez Mayo, falecida temperamente, nacen tres fillos,
dúas mulleres e un home. Mais a vida ás veces é dura e Pepe
ten que pasar polo amargo trago do pasamento da filla que convivía con el na súa casa. A vida ten estas cousas e Pepe soubo
ollar cara adiante. Quédanlle catro netos dos que desfrutar inda
moito e moitas interpretacións e tamén moitas viaxes en tractor
que facer polos montes do seu Cambeiro natal. Cambeiro segue presente na súa vida, ó igual que Ribadomar, onde residen
unha filla, xenro e dous netos. A vida decotío en movemento
inda lle deixa tempo para botar unhas partidas á baralla co seu
amigo Benigno Alborés, non exentas ás veces dalgunha controversia por unha xogada e sempre acompañadas dun café ou
dunhas cuncas de tinto de Barrantes compartidas co amigo. Na
súa vida o silencio permanece ausente. Comunicador impenitente ó que non se lle coñecen inimigos. Esta é a atmósfera na
que respira na actualidade “Pepe do Meira”: familia, amigos... e
a música sempre presentes.
Pepe do Meira, primeiro pola dereita, coa orquestra París.

A afección musical estaba tan arraigada en Pepe que a súa
xubilación non veu significar un punto e final para el. Hai algunhas persoas ás que lles custa moito esquece-la profesión á que
lle adicaron tanto tempo. “Pepe do Meira” constitúe un destes

A Óptica da túa confianza!

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

Entrevista a...
Abel Tomé Piñeiro

Abel Tomé Piñeiro. Outense, de Vilardigo (Cando). Trinta e catro anos,
nacido baixo o signo de Orwell (ou “Ano da Serpe”). Graduado en xornalismo.
Culpable, con outros cómplices, de gañar o Premio Nacional de Xornalismo
Gastronómico Álvaro Cunqueiro 2013. Actuando como lobo solitario
obtivo o primeiro premio Revista A Pipa 2015 na modalidade de poesía.
Actividades delictivas actuais: compaxina a comunicación e o deseño cun
máster en Dereitos Humanos. Sospeitoso de escribir a novela policíaca da
que todo o mundo está a falar: A noite do corvo (ed. Galaxia, 2018).
A novela negra ou policíaca é unha deriva
habitual en moitos xornalistas. Neste eido,
vostede foi galardoado por un traballo
de xornalismo gastronómico. Habendo
tantos noir onde a gastronomía cobra
tanto protagonismo, chama a atención
que na súa novela a comida non teña unha
presenza destacable. Si a ten o alcol. O
protagonista, o inspector Gonçalves, é
tan devoto do ron coma do whiskey. Leva
unha vida bastante desordenada, en parte
por un trauma do pasado. Supoño que isto
lle daba moito xogo.
Si. É algo tópico pero teño certa predilección
polos personaxes acabados. Nas últimas.
Bebedores de whiskey e fumadores
compulsivos. Esas persoas que debaten
sobre o mundo. A situación social. A inxustiza.
O inspector Gonçalves está somerxo
neste debate continuamente. Observa as
imaxes que lle ofrece a cidade de Beth, a
Illa de Gothard, a xente, e logo solta o seu
soliloquio crítico que, en parte, tamén é o meu
soliloquio. Ademais gústame que ese estado
anímico veña dado por un feito tráxico.
Algo que o cambiou todo. Unha persoa que
tralo suceso xa non é a mesma. E como no
caso do inspector Gonçalves, o fai pendurar
continuamente dun fío existencial.
Iso é moi típico do xénero policial. Mais
Gonçalves é tamén un melómano. Mentres
lin o seu libro fun buscando as cancións
e os intérpretes de jazz que el escoita na
paz do seu apartamento: Freddie Hubbard,
Billie Holiday, Charles Mingus, John
Coltrane, Chet Baker... En que medida
esta banda sonora axuda a construír o seu
relato?
É un elemento máis. Unha característica que
segue definindo o personaxe. O lector vai
atopar certas condutas nel, non se vai quedar
só na figura do policía violento e acabado.
Unha desas características é que Gonçalves
é un adicto ao jazz, un estilo musical que lle
transmite algo. Ademais, moitos dos músicos
de jazz que aparecen na historia proveñen de
barrios degradados con infancias terribles.
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Tiveron unha vida chea de adiccións ao alcol
e á droga. Así que supoño que Gonçalves
sente certa similitude cos grandes do jazz.
Tamén hai que dicir que ao figurar o título da
canción serve para ambientar a escena. Así,
o lector, pode visualizar dunha forma máis
exacta o contido que vai lendo.
Falando de ambientación, por que elixiu a
estrutura dos capítulos a través das citas
de Whitman a modo de título?
Porque Walt Whitman é o poeta da natureza.
É un poeta que me agrada moito porque, a
pesar da época, fai unha poesía moi sinxela
(que é o que me gusta). E na novela sempre
se fai referencia á selva, a condición natural
do home, á natureza... Por iso os versos de
“Canto a min mesmo”.
Ademais, e á parte de alusións ao cine
clásico, que tamén axuda a crear a
psicoloxía do personaxe, aínda hai máis
referencias literarias: Paul Auster, Haruki
Murakami, Kurt Vonnegut... Son estes os
discos e os libros de Abel Tomé?
Si e non. En primeiro lugar, non todas as
alusións son ao cine clásico. Na obra, o
inspector Gonçalves menciona a David Lynch
como exemplo de cine pouco convencional
e subrealista, que che fai quebrar a cabeza.
É certo que o teño considerado como o
meu director de cine favorito (aínda que
é arriscado dicir isto). Con respecto aos
autores que sinalas, son escritores que me
chamaron máis a atención polo seu estilo
que polas historias que contan nas súas
obras. Paul Auster inclúe moitos personaxes
dentro dos seus relatos que non teñen que
ver co relato en si. Ás veces dubidas se eses
personaxes son reais ou inventados. Por
iso con el sempre teño o Google na man.
Foi unha cousa que me chamou moito a
atención, coma unha paréntese. Teño que
dicir tamén que é un autor de sintaxe sinxela,
igual que Haruki Murakami. A Kurt Vonnegut
descubrino na universidade. Sorprendeume
moito o seu estilo na obra Matadoiro 5, con
moitos cambios de efecto e sen formalidades.
Libre de adornos.

Os frecuentes comentarios que introduce
entre corchetes fan pensar por veces nun
autor implícito. Canto puxo de vostede no
seu personaxe?
É inevitable non incluír aspectos dun mesmo
nos personaxes. Ás veces funcionan como
unha voz do autor. Pero sen dúbida, o
inspector Gonçalves é o personaxe co
que máis me identifico, sobre todo neses
días nos que che gustaría mandar todo á
merda. Detestables. E na crítica social que
fai constantemente durante o relato. Así e
todo os dous axudantes tamén teñen certos
aspectos interesantes. Pietre é un rapaz
solitario que acepta esa condición, gústalle.
E Lúa, aparentemente tímida e inocente,
agocha un impulso animal que ás veces fai
florecer na novela.
Gonçales afirma: “Téñolle medo á
tecnoloxía” (p. 11). Por que este policía
inadaptado?
Non é un inadaptado, simplemente non
entende a composición da sociedade, os
estratos. Non entende esa pirámide social.
Todo isto vén a través dun feito do pasado
que lle fai cambiar completamente a súa
perspectiva e, en parte, a súa personalidade.
Se te fixas, el fala continuamente de volver á
selva. Á orixe. Como se imaxinase un mundo
pasado onde todos andivésemos espidos e
sen preocupacións, onde todos estivésemos
na mesma liña. Supoño que é unha idea
romántica, unha oda á nosa condición natural.
É un axente da vella escola, moi violento...
Xa foi máis violento do que é (como sinala na
novela). Pero si, é un axente da vella escola.
Un chisco inconsciente a Dirty Harry (ou,
talvez, ao propio Clint Eastwood).
Tamén é problemática a situación persoal
dos seus axudantes: Pietre e Lúa. Un
escravo dun vicio e a outra escrava dun
dos males da nosa época: o das persoas
dependentes.
Non só é iso. Existen máis problemáticas
detrás deles que quedan a medio compoñer.
Gústame que os personaxes non se quedan
só na superficialidade senón que teñan
as súas propias historias detrás, e que
os lectores, ás veces, teñan que intuír e
compoñer ditas historias. Pietre é un adicto ao
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sexo, pero non se queda só niso, existe unha
tráxica historia familiar que o converteu nun
home que se afasta da sociedade. Lúa ten
que coidar dun pai enfermo, ela soa, e á vez,
semella ser unha rapaza que non encaixa.
Estas historias forman parte da novela, como
se, en conxunto, fosen capas que alimentan
á narrativa principal.
Na novela oponse a dura e corrupta urbe
industrial de Beth (“A gran maquinaria de
facer diñeiro”, p. 95) coa illa de Gothard.
Por que hai tanto odio cara á cidade de
Beth?
Mais que odio á cidade de Beth é odio cara ao
estado ao que pertence a cidade. Gothard ve
ao estado coma un elemento opresor que os
intentou conquistar varias veces e que critica
(e ás veces intervén) nas súas tradicións.
A cidade de Beth é a representación dese
estado. Gothard é unha illa tradicional,
medieval, machista, mitolóxica e rexida
por un chanceler. Fronte a iso aparece a
cidade de Beth, unha urbe moderna e como
outra calquera, con diñeiro no centro e a
degradación na periferia. Podemos dicir que
Gothard se resiste a converterse na cidade
de Beth.
Mentres na cidade a noite é sórdida
e viciosa, na illa a noite é fermosa (p.
166). No entanto, este espazo bucólico,
claustrofóbico e opresivo, non deixa máis
espazo para a liberdade nin a esperanza.
Ou si?
Simplemente pretendo sinalar a condición
natural de Gothard. Aínda que sexa
politicamente arcaica é un espazo onde a
natureza se amosa (non como na cidade) e
onde a mitoloxía ten orixe neste sentido. Na
terra, no bosque, no ceo…
Quixo vostede axustar contas, a través
dos personaxes, cos poderosos, cos
que sempre gañaron? (representados
no libro polas sagas dos Faol e dos
Cárthaig, chanceleres e banqueiros,
respectivamente,
omnipotentes
en
Gothard).
Desgraciadamente non axusto contas
con ninguén. Desafógome contra aqueles
que posúen o poder e fan crer ao resto da
sociedade que todo funciona correctamente.
E, como sinalo na novela, o gran fracaso é
que a sociedade crea esa mentira.
Cando vostedes pechen o libro xa non
serán radam (forasteiros) na illa mítica.
Gothard seguirá chantada no mar,
somerxendo os máis turbios segredos de
familia. Agardando que Abel Tomé reabra
as portas da súa imaxinación, como se
volvesen traballar as antigas minas de
prata da illa. Alí só a noite é inocente. Na
noite desprega o corvo as súas ás.

NOVA NARRATIVA GALEGA
A súa novela está a ter unha moi boa acollida. Sendo o primeiro libro
publicado, supoño que o colle algo por sorpresa.
Non me preocupa moito o de vender libros. Todos sabemos a difícil situación que
ocupa a literatura galega. É curioso isto último porque nunca se publicaron tantos
libros en galego; con todo, nunca se falou tan pouco o noso idioma. Pero volvendo
á pregunta inicial, preocupábame máis que os lectores non entendesen a historia.
Que non houbese feedback. E teño que dicir que me atopei cunha sorpresa moi
agradable neste aspecto, sobre todo de lectores que non están acostumados a ler
este tipo de novelas (e menos en galego). Párante, pregúntanche por pasaxes
concretas da historia, polos personaxes, intercambian impresións… esa é a miña
satisfacción.
Mais antes xa gañara vostede un premio de poesía. Na súa obra, comparten
estilo o poeta e o narrador?
Sempre. A poesía é parte do meu estilo. É inevitable. Gústame a poesía sinxela
e clara. Entendible. A que conta as situacións sen palabras excéntricas. Un tipo
de poesía que se achega á literatura máis que a un estilo poético clásico. Supoño
que neste caso non existe narrador e poeta senón que son unha mesma persoa.
Podería desvelar cales son os referentes reais de Beth e Gothard?
Beth é unha cidade comparable a calquera outra. Segue a mesma estrutura: unha
urbe onde no centro se atopa o luxo e o diñeiro e na periferia os barrios obreiros.
E Gothard, aínda que non está baseado nunha forma consciente, ten aspectos de
Galicia. É unha especie de crítica a aquela parte da sociedade galega que é pasiva
e se conforma con isto. Aquela xente que ten medo ao cambio, a todo o novo que
pode vir.
Desde logo chaman a atención os topónimos e antropónimos con resonancias
nórdicas. Crean ao mesmo tempo unha sensación de afastamento e de
proximidade (talvez polas últimas vagas de novela negra nórdica). Cal é a
razón de usar este recurso?
É un chisco ao mundo celta (por dicilo dalgún xeito). A maioría dos nomes que
utilizo proveñen do gaélico. Parecíame un aspecto interesante, sobre todo, para
relacionalo con Galicia.
E hai elementos de política-ficción que postulan unha situación de conflito
entre potencias coloniais e nacións históricas. Vese claramente no caso de
Galataz, “nas antigas terras libres do norte” (p. 73), mais onde aínda moen
millo nos muíños dos terratenentes (p. 137). Algo que tenta ao lector a buscar
paralelismos coa nosa historia contemporánea.
Fálase pouco de Galataz na novela. Sabemos que algo sucedeu alí. E que tamén
semella ser unha terra arcaica, un lugar que quedou retido no tempo. Ben, Galataz
é unha extensión de Galicia. Está baseada nas historias de avoa, esas que nos
contaban de pequenos e nos falaban de pasar fame, milagres, ir moer aos muíños,
lavar a roupa no río, relixión, traballar a terra, emigrar…
É acaso a mitoloxía, as tradicións ancestrais, o pensamento colectivo, etc. o
motor principal desta historia?
Non. É un elemento máis. A novela ten unha historia superficial: unha familia
que aparece brutalmente asasinada na casa do faro dunha illa misteriosa. Pero
realmente é a historia dun home que non soporta a perda, un home no fío da
navalla que non entende a composición deste mundo.
Terá continuidade esta serie?
A idea inicial é que sexa unha triloxía pero que as historias non teñan nada que
ver entre si. Serán en épocas diferentes e non se centrarán en ningún dos lugares
que aparecen en A noite do corvo.
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(Re)pensando o
desenvolvemento económico
dos concellos rurais

Manuel González López

O pasado 16 e 17 de xullo desenvolveuse na localidade do
Freixo un curso de verán da Universidade de Santiago de
Compostela sobre desenvolvemento económico e goberno
no ámbito local. Participaron no curso vinte alumnos
chegados de toda Galicia así como quince poñentes que
impartiron charlas e participaron nas dúas mesas redondas
que contemplaba o programa. Os participantes tamén tiveron
a oportunidade de coñecer nunha visita guiada algúns dos
lugares onde estaban situados os talleres de carpintería de
ribeira entre o Freixo e Broña, actividade na que Outes tivo un
papel moi destacado a nivel galego até mediados do século
XX.

os referidos ao avellentamento e á caída demográfica.
Os profesores Edelmiro López e David Peón apuntaron
a necesidade de dotar de servizos públicos, en particular
servizos sociais, ás pequenas cabeceiras de poboación
locais e comarcais, garantido o acceso da poboación rural
a estes sen ter que desprazarse aos eixos urbanos máis
dinámicos. Dende a perspectiva do ordenamento do territorio,
e en concreto de terreos forestais e agrarios, apostaron por
figuras como o banco de terras ou as unidades de xestión
forestal conxunta, facilitándolle o acceso a aquelas axentes
que as precisen para a súa actividade agro-forestal, evitando
así o abandono destas.

Como profesor do departamento de Economía Aplicada
da USC, e veciño de Outes, tiven a honra de dirixir estas
actividades. A asociación Terra de Outes actuou como coorganizadora e social local do evento.

Posteriormente tivo lugar unha mesa redonda onde
os participantes puideron escoitar de primeira man as
experiencias do Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR)
Ulla-Tambre-Mandeo e do Grupo de Acción Local do Sector
Pesqueiro (GALP) Seo de Fisterra, Ría de Muros-Noia
Costa Sostible. Estiveron representados polas técnicas
María Fernández e Manuela Oviedo, respectivamente. Estas
iniciativas nacen da necesidade de valorizar o territorio
para o cal se aposta por apoiar proxectos, produtivos e non
produtivos, con fondos europeos. No meu caso, apuntei
a necesidade de dinamizar o territorio por parte destes
grupos, difundindo ao máximo o seu rol, así como de apostar
por proxectos realmente transformadores, que incidan no
desenvolvemento rural e na creación de emprego. Pola súa
banda, o empresario de Outes Manuel Lema, xerente do
negocio de turismo rural “Cabaniñas do Bosque”, deu conta
da súa experiencia como emprendedor e beneficiario das
axudas para o desenvolvemento rural e da súa aposta polo
turismo de calidade baseado no territorio.

O obxectivo do curso foi a reflexión e o debate sobre os retos
aos que se enfrontan os pequenos concellos, en particular do
rural, en materia de desenvolvemento económico, abordando
tamén aspectos sobre goberno local. As sesións presentaron
un enfoque académico e práctico, contando con poñentes
procedentes do ámbito universitario mais tamén do ámbito
institucional e empresarial que contaron as súas experiencias.
A primeira xornada abriuse con dúas charlas que abordaban
os desafíos aos que se enfronta o rural galego, en particular

A seguir, o catedrático de historia económica da USC, Xoán
Carmona, impartiu pola tarde unha palestra sobre posta
en valor do patrimonio industrial, tamén en zonas rurais. O
profesor centrouse na importancia do patrimonio marítimoindustrial galego e no que cabería inserir a actividade
tradicional da carpintería de ribeira en Outes, que foi célebre
en toda Galicia. De feito, tal e como apuntou Xoán Carmona,
existe evidencia documentada sobre a importancia que tivo
Outes para o desenvolvemento industrial vigués no sector
da construción naval posto que foron moi numerosos os
barcos que se construían en Outes e que posteriormente
eran motorizados (e dados de alta) en Vigo. Esta charla
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Finalmente, o traballador social do centro “O Viso” (Ourense)
Edesio Díaz, presentou esta iniciativa na que se atende as
necesidades da xente maior de forma integral en zonas cun
grande declive demográfico como é o caso do sur ourensán.
Este centro, creado pola asociación do mesmo nome, ofrece
actualmente un servizo integrado de residencia, comedor e
atención a domicilio para a terceira idade. Apóstase tamén
por implicar a xuventude e a infancia no coñecemento do
mundo rural e na interacción coa xente maior.

foi a antesala dunha visita aos lugares onde se situaban
as antigas carpinterías de ribeira da zona do Freixo-Broña,
guiada polo experto Santiago LLovo, quen é autor do estudo
Mar de Outes. Berce dos Carpinteiros de Ribeira Galegos.
A xornada do día seguinte abriu cunha presentación sobre
a importancia de mellorar a mobilidade nos ámbitos rurais.
O profesor de Xeografía da USC, Miguel Pazos, amosou
distintas iniciativas a nivel europeo para a mellora da
accesibilidade e do transporte en zonas pouco poboadas,
tal e como pode ser o uso das tecnoloxías de información e
comunicación para un uso máis eficiente dos vehículos, ou
o uso compartido do transporte público. Entre estas últimas
estaría posibilitar o uso a todo tipo de viaxeiros do transporte
escolar no rural galego, ou os convenios cos servizos de taxi
para atender demandas específicas.
A continuación o profesor de Economía Aplicada e experto
en facenda local, Xoaquín Fernández Leiceaga, deu conta
da situación fiscal dos pequenos concellos en Galicia e en
España. Leiceaga sinalou a escasa autonomía fiscal dos
concellos, o que os fai depender das subvencións doutras
administracións para sufragar servizos básicos. No caso
galego tamén indicou o baixo nivel de imposición nos
concellos pequenos, o cal os fai aínda máis dependente
doutras administracións, e limita a súa capacidade para facer
investimentos.

O curso de verán rematou cunha mesa redonda onde se
presentaron e discutiron as novas tendencias no sector
agroalimentario. Por unha banda, Lino Lema presentou
o movemento “slowfoodmovement”, que aposta pola
gastronomía de calidade, respectuosa coas tradicións
e como medio ambiente, o cal inclúe a recuperación de
produtos locais. Anxo Rei, ex-concelleiro en Teo, falou da
experiencia de posta en marcha dun mercado de produtos
locais e artesanais nese concello, como forma de valorizar
ditos produtos e impulsar canles de venda para os mesmos.
Finalmente, os emprendedores locais Victor Pedrosa e
Abel Tomé, falaron da súa experiencia como impulsores do
proxecto “A casa da Avoa”, na que cun marketing innovador
están conseguindo poñer en valor a produción tradicional de
chourizos e outros produtos de chacinería.
As xornadas remarcaron a importancia de desenvolver
estratexias pensadas dende o territorio, baseadas nos
recursos endóxenos, e nas que a implicación da sociedade
local para o impulso de iniciativas é un elemento clave.
Tamén se remarcou a necesidade de dotar os espazos
rurais, mediante a acción pública, de servizos básicos e
de proximidade (educación, sanidade e servizos sociais).
Do mesmo xeito incidiuse na necesidade de mellorar a
accesibilidade e a mobilidade dos espazos rurais mediante
accións innovadoras, como o uso compartido de vehículos ou
a optimización das redes de transporte existentes.

O técnico medioambiental do Concello de Allariz (nado
en Outes), Xosé Manuel Romero, presentou o modelo
de tratamento de residuos dese concello, que ten como
finalidade reducir ao máximo os residuos producidos pola
poboación e reciclar aqueles que non é posible reducir.
Para iso o Concello de Allariz puxo en servizo un sistema de
compostaxe dos residuos orgánicos, tanto na vila como na
zona rural, que logo é usado como abono para particulares
e para as zonas verdes do concello. Os resultados foron
unha redución moi importante dos residuos que precisan
ser tratados en SOGAMA, co consecuente aforro económico
para o concello.
Nº44 | OUTUBRO-NADAL 2018 | 15

SAUDEGALIZANDO

O corte de dixestión:
lenda urbana?
“O sentido común é o instinto da verdade”
Max Jacob (1876-1944: escritor francés)

De sempre é coñecido (e padecido) ter que esperar un tempo determinado
para poder bañarnos despois de comer. O chamado “corte de dixestión”
(que todos temos medo a sufrir nun momento determinado) se non
respectamos un tempo para “facer a dixestión”. O dito de “a paella son
dúas horas”: é certo ou é unha lenda urbana?
Temos o triste récord de que Galicia é a Comunidade Autónoma que está
á cabeza na cifra de falecidos por afogamento ata o 15 de agosto do
2018: 31 mortos (un 14% dos afogados no estado español). O perfil do
afogado é un home, de nacionalidade española de máis de 65 anos. Non
existía vixilancia no 85% dos casos de falecidos e fórono en praias (o
42%), mais tamén en ríos, pantanos, piscinas, portos, canles ou balsas
de auga.
Pero... que é o Corte de Dixestión? Ou mellor chamalo Síndrome da
Inmersión ou Síncope por Hidrocución. Son os síntomas que teñen lugar
ao producirse un choque térmico: cando o corpo entra en contacto con
auga fría, prodúcense uns cambios na presión arterial e baixa a frecuencia
cardíaca, o que pode provocar a Síndrome (chámase ‘afogado branco’).
Chamarlle Corte de Dixestión é un térmo inapropiado, xa que non se trata
en absoluto dun fallo do proceso dixestivo, é un shock termodiferencial
(diferenza brusca da temperatura) caracterizado por un estado sincopal,
provocado polo contacto brusco das vías respiratorias superiores coa
auga fría, o que desencadea un reflexo de inhibición da respiración e da
circulación, xerando unha sobrecarga cardíaca dereita, que ocasiona, na
maioría dos casos, unha parada cardiorrespiratoria. Ao contrario do que
se cre, non está directamente relacionado con ningún proceso dixestivo.
A Hidrocución é un termo derivado de “electrocución”, debido a que son
as mesmas características que se recibísemos unha descarga eléctrica.
Os síntomas son náuseas, debilidade xeralizada, perda de coñecemento,
dor de estómago, mareos, descenso da presión arterial, calafríos, visión
borrosa, pel pálida e ás veces pitidos nos ouvidos.
Pode chegar a producirse un infarto, ante un cambio brusco de
temperatura. Tras a inxesta dunha comida a Hidrocución é maior en
persoas maiores ou que toman algunha medicación: Vasodilatadores,
Nitroglicerina, tratamentos para baixar a Tensión Arterial, etc. Porén,
pode ocorrerlle a calquera. Do mesmo xeito, unha comida pesada
pode provocar unha Hidrocución, xa que despois de comer o sangue
acumúlase no aparato dixestivo e chega en menor cantidade ao resto
do corpo.
Tomar o sol, facer exercicio, inxerir unha abundante cantidade de
alcol ou bañarse despois dunha comida, son causas relacionadas coa
Hidrocución. Depende tamén de que a auga estea moi fría e de se a
temperatura corporal está moi elevada por pasar moito tempo ao sol, ou
se se fixo exercicio previamente.
A pesar de que a Hidrocución non se ve afectada polo aparato dixestivo
e como xa explicamos “os cortes de dixestión non existen” (a OMS di
que “non existe ningunha relación entre a Hidrocución e os problemas
dixestivos) si é certo que unha comida copiosa pode facernos subir
significativamente a temperatura do corpo se o día é caluroso.
A prevención deste cadro é importante: debemos entrar na auga de
forma progresiva, mollando o corpo pouco a pouco para adaptarse
gradualmente ao cambio de temperatura. Non inxerir comidas abundantes
antes dun baño. Esperar un tempo prudencial para mollarse, hidratarse
correctamente, non beber líquidos fríos despois de realizar exercicio
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físico intenso, evitar os cambios bruscos de temperatura.
Cando inxerimos comida, dependendo de cal sexa, pode chegar a tardar
máis de 4 horas en dixerirse, polo que se cumprísemos ao pé da letra a
teoría de non bañarse mentres “estamos facendo a dixestión”, teriamos
que entrar na auga despois desas 4 horas…
Que facemos se lle dá un “corte de dixestión” a alguén que estea preto
de nós?
O primeiro é alertar aos socorristas (se os hai) e aos servizos de
emerxencia (112).
Os primeiros auxilios consisten en activar a ‘cadea de supervivencia’:
deberemos sacar a persoa da auga, tumbala boca arriba no chan e
comprobar se respira. Se segue respirando o ideal é colocar ao suxeito
de lado, en posición de seguridade (evitando que poida asfixiarse cos
seus vómitos). En caso contrario, débese empezar de inmediato coas
manobras de reanimación cardiopulmonar.
Así, bótase a cabeza da persoa cara atrás para manter as vías respiratorias
abertas. Colocámonos á beira da persoa e pomos un talón da man no
esterno coa outra man encima cos dedos entrelazados. Estíranse os
brazos e comézase a bascular co corpo a través da cadeira, sen dobrar
os brazos. Débese seguir un ritmo de 30 compresións por 2 insuflacións
de aire, e deixar que o tórax se recupere entre compresión e compresión.
Se se recupera coas manobras, colocar a persoa de lado para que poida
expulsar a auga das vías respiratorias. É unha emerxencia médica, onde
os segundos son importantes. Se temos material, podemos utilizar un
tubo de Guedel (ou cánula de Mayo), para posteriormente ventilar cun
balón de osíxeno. Esta cánula é un tubo de plástico en forma de ‘S’ que
despraza a lingua e permite que entre o aire insuflado co balón.
O sentido común é o máis importante á hora de tomar a decisión de
bañarse despois de comer. Esperar un tempo prudencial para facelo non
está de máis e se o facemos, tomar primeiramente contacto coa auga e
despois desfrutar do baño.
Curiosidades: Preto do 50% da auga que bebemos ao longo do día,
expulsámola a través da nosa respiración.
O estómago renova o moco intestinal cada 2 semanas; é indispensable
para non danar a mucosa deste co ácido que segrega.
O cerebro consome cerca do 70% da enerxía que gastamos.

SAUDEGALIZANDO

Programa das XIII Xornadas de
Información Sociosanitaria de Outes:
outubro 2018-maio 2019

Dr. Xosé M.ª Dios Diz

O día 25 de outubro do 2018, daremos comezo ás XIIIª Todas as conferencias serán as 18:30 h. e no Centro Social
XORNADAS DE INFORMACIÓN SOCIOSANITARIA DE de Outes.
OUTES 2018-2019. Faremos a conferencia-coloquio
número 96 dende que comezamos as charlas, hai 23 anos. As Conferencias-Coloquio contan cunha serie de
colaboradores: a Xerencia de Xestión Integrada de Santiago,
Empezan o xoves, día 25/10/2018 coa Inauguración das o Concello de Outes, o Centro de Saúde, ADISBISMUR
Xornadas a cargo do Dr. Felipe Calle Velles: Xefe de (Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros) a
Atención Primaria da Xerencia de Compostela. A relatora Asociación Cultural Terra de Outes, e a Sociedade Galega
será M.ª Jesús Lamas, xefa do departamento de Farmacia de Xerontoloxía e Xeriatría.
do CHUS e flamante encargada de dirixir a Axencia Española
de Medicamentos e Produtos Sanitarios (Aemps). Falará Os que organizamos ditas Xornadas estamos tremendamente
sobre o “Uso racional dos Medicamentos”.
orgullosos de que despois de 23 anos sigan tendo a
aceptación tan importante que lle conceden as persoas que
Continuamos o xoves 29/11/2018 con Luisa Lores Agüin, acoden a este evento.
Radióloga do Complexo Hospitalario de Pontevedra, do que
foi Directora. Falará sobre “As Radiografías e o seu efecto
na Saúde”.
O día 13/12/2018 Eva Solla Fernández, enfermeira e voceira
de sanidade do grupo En Marea, falará sobre “A Enfermaría
como fonte de saúde”.
O día 31/01/2019 o Dr. Xosé M.ª Dios Diz (faremos a
conferencia n.º 100 dende que comenzaron as Xornadas en
Outes) fará un balance das xornadas nos 23 anos de historia
e a conferencia-coloquio de “Enfermidades Urolóxicas”.
O día 28/02/2019 Miguel Vieito Villar, xurista e membro do
Comité de Ética Asistencial da área sanitaria de Santiago,
falará sobre a “Eutanasia e o Dereito a Morrer Dignamente”.
O xoves día 28/03/2019 falaremos da Lei de Dependencia
en Galicia, e farao Marta Capeáns Outeiro, Traballadora
Social da Consultoría Máis que Social S.L.

Xoga á Lotería do Nadal con

Terra de Outes

O xoves 25/04/2019 falaremos de “Violencia de Xénero”,
e a relatora será a Dra. Carmen Varela Donoso, Médica
Especialista de Urxencias do CHUS.

Adquire a túa participación do número

E o xoves día 30/05/2019 faremos a Clausura das
Xornadas a cargo da alcaldesa de Outes. A conferencia
faraa o Dr. Anxo Carracedo Álvarez e falará de “Medidas
personalizadas dende a xenómica e as súas aplicacións”.

Na Serra en Café-Bar Tines, Quiosco Vicente,
Restaurante Areal e Librería Pimpiniño;
e en Noia na Perruquería Emain
e no Kiosko Maruxa.

14.043
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Unha noite para o recordo
Pouco podiamos imaxinar os membros da organización desta
xuntanza que teriamos que continuar o noso traballo facendo a
reportaxe da mesma; difícil labor pola dificultade de expresar con
palabras o que supuxo para todos este reencontro e pola nosa falta
de experiencia como reporteiros. Estamos seguros que nos foi máis
fácil organizar a cea do que vai ser enfrontarnos a un papel en
branco para dar conta do alí vivido.
Quizais sexa o paso do tempo o que, despois de case corenta anos,
trouxo á mente a esas persoas que foron tan importantes nas nosas
vidas, coas que compartimos segredos e consellos e das que, de
repente, un dáse de conta que non sabe nada delas; mesmo a
outros témolos ao noso arredor e nin os saudamos. Isto había que
remedialo e xurdiu a iniciativa.
Púxose a funcionar a memoria en busca de quen formabamos o
grupo de oitavo no curso 1978/79 e, contactando uns con outros, foi
saíndo o grupo e máis, porque a mala memoria e algún que outro
repetidor trouxo á mente xente doutra xeración. Iso levou a que,
se ben a idea era reunirnos o grupo que rematou oitavo no curso
1978/79, o fixeran tamén algúns de cursos posteriores.
Seguindo coa idea, os organizadores comezamos a chamar por
teléfono a aqueles cos que tiñamos maneira de contactar: todos se
viron moi sorprendidos con esa chamada tan inesperada e, case na
totalidade dos casos, recibiron a idea con moita ilusión. Despois a
nova da chamada correu como a pólvora e, tal como se lles pediu,
uns foron chamando a outros e pensamos que non houbo ninguén
daquela época que quedara sen avisar.
Difícil escoller un día, pois xa sabemos que nunca chove a gusto
de todos e unha data que vaia ben a máis de cincuenta persoas é
moi difícil de atopar. Ao final, fomos cincuenta e seis os asistentes,
sabendo que para iso máis de un tivo que renunciar a outras
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A organización

xuntanzas. De todos xeitos algún que outro quedou sen poder
asistir por problemas de axenda. As nosas desculpas para con eles.
Máis fácil resultou escoller o lugar. Unha cousas estaba clara: non
importaba onde fora pero tiña que ser no concello. Despois, como
dicía, o que máis e o que menos, o importante era xuntarse.
Notouse que a xente tiña gana de encontrarse. A hora acordada
para reunirse foi ás nove e media e poucos foron os que chegaron
uns minutos máis tarde. Caras de alegría por atoparse de novo en
moitos casos; caras de estrañeza preguntando “ti quen vés sendo?”
noutros (a lei de protección de datos impídenos dar o nome dalgún
despistado que ben sabe el a quen nos referimos); eles con máis
barriga e menos pelo; elas todas peiteadas para a ocasión... Ás dez,
xa estabamos todos sentados á mesa. Debeu ser que a emoción
abriu o apetito.
Entre bocado e bocado recordamos a nosa chegada ao colexio
en 5º de EGB procedentes das distintas escolas unitarias que
había naquel momento; a distribución en dúas aulas segundo
a procedencia; as viaxes nuns autobuses tan cheos que había
que sentar tres rapaces cada dous asentos; algún asolagamento
do colexio co transporte a lombo por parte de Gerardo; a nosa
aprendizaxe no estreado sistema democrático, formando dous
partidos políticos cos seus correspondentes programas (un
partido estaba formado por homes e o outro, por mulleres; elas
lembraban ben que gañaron as mulleres); as tardes do venres,
que transcorreron coa lectura de Memorias dun neno labrego e Os
dous de sempre, escritos nunha lingua que nós falabamos pero que
nunca viramos escrita, e con clases de sexoloxía; a viaxe a Madrid
que, máis que a capital de España, parecía a capital do mundo; e
outras anécdotas particulares tan vivas para uns como esquecidas
para outros.

SOCIEDADE

Alguén dixo que un soño se vive tres veces: cando se prepara,
cando se vive e cando se recorda; e iso foi realmente o que sentimos
os que organizamos esta xuntanza. Puxemos ilusión preparándoa,
sentímonos felices véndonos todos reunidos e un sorriso alegra a
nosa cara ao lembrala. Sabemos que os sentimentos non se poden
plasmar nunha folla, pero nós recordaremos o momento como unha
das noites máis emocionantes que vivimos.

Manuela Campos, Manuela Alvite, Rosa Gaciño, José Agrafojo, María Lourido e Mª
Carmen Ruibal.

E, como non podía ser doutro xeito, a nosa lembranza do
profesorado. Non imos dar nomes por non esquecer ningún, pero
á nosa mente viñeron os que aínda podemos ver ao noso arredor,
os que xa non están con nós e os que non volvemos ver; con máis
ou menos cariño, pero sempre recoñecendo a súa implicación no
progreso e mellora da calidade do ensino, os seus esforzos por
evitar o abandono escolar e o seu labor na nosa formación de
mellores persoas. A todos, o noso agradecemento.
Despois de comer e falar, seguimos coas lembranzas en forma de
música e baile da época, seguindo a boa harmonía de toda a noite:
música pop, un intento de baile de muiñeira, o tren... unha música
que rematou moi pronto polo ben que o estabamos pasando e puxo
o broche de ouro a unha noite inesquecible a unhas horas pouco
usuais para moitos a estas idades.

O comité organizador: Herminio Caamaño, Ana Molinos, Esther Caamaño, Manuela
Campos e José Agrafojo.

Botamos en falta non dispoñer de fotos do momento para o o recordo
porque xa se sabe que unha imaxe vale máis que mil palabras pero,
quen llelo diría aos rapaces de hoxe en día con toda a tecnoloxía da
que dispoñen, nós, do curso de oitavo 1978/79, non dispoñiamos de
ningunha. Había quen lembraba que algún profesor sacara moitas
cando fomos de viaxe a Madrid, pero claro, era a finais de oitavo,
cada un colleu o seu camiño e ninguén se preocupou polas fotos.
Pouco imaxinabamos naquel momento que as botariamos en falta
corenta anos despois. Aínda así, non aprendemos, pois estamos
seguros que non había ningunha persoa na cea que non contara
cun móbil con cámara e tan só un par delas fixo pouco máis de
media ducia. Non fai falta esperar outros corenta anos para botalas
de menos; xa ao día seguinte a xente pedía fotos que non había.

Juan Tomás del Puerto, Antonio Ríos, José Agrafojo, Manuel Molinos e Herminio
Caamaño.

Todo isto é a impresión dos que organizamos a xuntanza e
redactamos esta reportaxe; imaxinamos que este sentimento
é común para os asistentes pois as mensaxes recibidas ao día
seguinte polos participantes confirman o que aquí dixemos e son a
mellor testemuña do que alí vivimos:
“O da cea, sobran palabras. Unha festaza”.
“Boas tardes, xentiña. Moitas grazas aos que argallaron esta
xuntanza. Unha idea boísima”.
“Sorte a tod@s. Foi un pracer coñecer a xente que non vin en
moitos anos. Saúde a todo@s. En min tendes un amigo para o que
sexa. Ata a próxima”.
“Felicidades, compañeiros, pola organización e por todo, incluído o
gran comportamento dos participantes; a verdade, foi impresionante
facernos ir ao fondo do baúl e sacar algúns momentos inolvidables.
Grazas a todos. A ver se non tardamos tanto en volver”.
“Grazas por alguén ter tan boa idea, grazas ós organizadores e
grazas ós participantes por tan boa sintonía e por saber estar;
moi orgulloso deste grupo do que tanto desfrutei despois de tanto
tempo. Contade comigo para o que faga falta”.
“Agradecer ós organizadores… Estivo súper ben cadrar con tan
boa compañía. E a pregunta é: cando outra???”.

Concha Agrafojo, Carmen Antelo, María Jesús Agrafojo, Manuel Molinos e Celia
Redondo.
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OPINIÓN

ASÍ NON ...

Era boa!!
Nas vilas pequenas é o que pasa… Me han dicho,
se rumorea...!! Pois polo mesmo criterio parece ser
(certo-ou-non), que a actual alcaldesa non vai repetir
de cabeza de lista/to para o sitio máis adoecido de
conseguir neste curruncho, e digo máis que aínda que
non sexamos na práctica ideolóxica do mesmo pao, o
que se aveciña de substituto… Dixen substituto pois
eu que sei, que queres que che diga, meu!!, o tempo
o dirá se sae… mais exemplares e exemplos temos os
que queiras... pois todos van á chupadeira, a oprimir o
teto da administración....
E que dicir da corta de madeira coa nova lei de
montes, para así previr os incendios… Falan de 20,
30, 50 mts… Na maioría dos casos eses espazos son
máis grandes cos montes e parcelas, mais cortado
todo como a lei indica, despois que pasa con eses
montes… Hai que limpalos tódolos anos, e volvemos
á mesma, o propietario dubida se molestarse ou
asumir o gasto anual. E chega a pensar que os listos
que escribiron e discorreron as leis habían de facer o
mesmo que lles mandan a eles… E coa mesma levalos
ao monte para que visen in situ toda a problemática
que arrastra tanta letra no papel de estado… Os
incendios prevense vixiando e collendo os inútiles
que lle prenden e acojonalos coa cadea e deixarse de
tantos miramentos que ao final non levan a nada. E
xa non falemos das zonas onde non hai concentración
parcelaria, e o paisano ten pezas de terra ciscadas polo
territorio... Todo un “víndeo ver”.
Por outra banda, a medida que pasen os meses,
cambiarán a ollada nos lugares, ou mesmo no
urbano, dando unha vez máis mostras de laboura
ben organizada, que se vexa actividade dende a casa
grande, que non vaiamos pensar mal... que se acerquen
os tempos de novos sufraxios, locais, provinciais,
interestelares, etc. etc. e mera coincidencia a raíz de
ver movemento de paletas e carretillos poñendo os
puntos nos is, intentando venderlle a moto ao cidadán,
que xa ben sabe de sobra que só se acordan deles nas
datas sinaladas, datas electorais por suposto, e algunha
comerotada puntual no calendario.

Máis exemplos de postes da luz rachados polo paso do tempo.

ASÍ TAMPOUCO ...

Graffiti en bens públicos de xentiña con pouca escola.

NIN DE COÑA...

Éche o mesmo de sempre, son actos universais
repetidos e volta repetilos... e nesas estamos, ou,
mellor dito, estaremos nos próximos tempos.
Lusco e Fusco

Un defectiño que sufrimos a miúdo, o estado das beirarrúas!!
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XUVENIL

Que ben se está na casa
de mamá e papá!

Alba Calo

Coma se fósemos seguir aí se puideramos barallar outra
opción... Os datos son deprimentes. Un 80% dos xoves
españois non pode independizarse*, e por moito que “coma
na casa en ningún sitio”, a verdade é que “mellor só que mal
acompañado” (mamás e papás do mundo, querémosvos moito,
pero sabemos que vós pensades o mesmo de nós; son moitos
anos).

18 anos. A universidade (centrareime nisto porque é o que
coñezo). Moitos gastos. Buscas traballo. Erro. Na sociedade
actual galega é totalmente incompatible traballar e estudar
presencialmente á vez. Digo incompatible, que non imposible.
Non é imposible sempre e cando non che importe perder
os dereitos que como estudante debes ter, por exemplo, a
avaliación continua (cortesía do plan Bolonia). Partimos da base
de que tes un horario só de mañá ou só de tarde e non mixto.
Buscas un traballo a media xornada. Pois ben, sempre vai haber
algo: unha clase na que se pasará lista a pesar de ser fóra de
horario porque estás recuperando horas dunha semana na que
o profesor non asistiu a clase (“cada vez hai menos tempo, pero
co mesmo temario a dar”), unha serie de conferencias cuxa
asistencia vale ese 10%, dúas titorías obrigatorias para falar
do traballo que debes entregar como proba do tema 3, etc. Os
traballos de verán son unha boa opción, e a pesar de que pouco
che van axudar cos gatos do curso, algo é algo.
Rematas os estudos. Buscas traballo e o único que che
ofrecen son contratos temporais (máximo de 3 meses, 6 se tes
sorte) combinados con alugueres de prezos desorbitados cos
que obviamente non te podes comprometer se non tes unha
seguridade económica. Pero atento, porque podes considerarte
afortunado se ese traballo “é do teu”. Outro problema actual?
A sobrecualificación. Case un 50% dos xoves desempeñan un
traballo de menor cualificación da que posúen*.

A idade media á que un español marcha da casa son os 29
anos*. A partir daquí xorden outros problemas como a baixa
natalidade. Como imos ter fillos antes dos trinta e tantos
se a esa idade é á que empezamos a vernos capaces de
independizarnos? Se as cousas non cambian logo e non se
toman medidas, a desesperanza, o desánimo e o sentimento
de inutilidade seguirá crecendo e crecendo na nosa xuventude.
É momento de buscar solucións, porque si, estase moi ben na
casa de mamá e papá, pero nós tamén queremos avanzar,
queremos ter un traballo e unha vivenda digna e, a poder ser,
antes de chegar ao ecuador da nosa vida.
---------------*

Alba Calo
Asoc. Xuvenil Arestora

Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (2017).
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PASARON E VIRON

–... E todos pensabamos que Josefina e Topete estaban
namorados. Así remataba sempre Morocha, a miña nai, as
historias que nos contaba de cando viñan aqueles titiriteiros á
Feira do Ghando.
Josefina era artista múltiple, aínda que, sobre todo, cantante.
Topete era un dos pallasos, como Barriga Verde e Ramonet,
pero ademais saxofonista e moitas máis cousas. Tamén había
acróbatas, trapecistas, funámbulos que camiñaban por un
arame que case tocaba as nubes... e todas e todos, por suposto,
sen rede. E moitos máis, artistas no sentido máis completo.
Fronte á Feira do Ghando estaba a tahona dos meus avós. Os
meus avós, pais da Morocha e seis máis, eran moi conscientes
na época da posguerra da fortuna que tiñan por non pasaren
fame grazas á panadaría, e procuraban naqueles tempos
que ninguén máis tampouco a pasase, polo que daban de
comer e mesmo de durmir na tahona á xente que non tiña.
Os titiriteiros non precisaban tanto, pero si que aproveitaban
esa hospitalidade para iren aí muda-la roupa, que sempre era
máis cómodo que facelo nos carromatos. Entraban na tahona
vestidos de humanos e saían vestidos de artistas. Con todo
iso, fóronse tecendo unhas boas relacións e unha amizade
deles coa nosa familia, alá cando o século camiñaba entre
unha aspa e a outra.
E a Morocha non cansaba de contárno-las historias dos
titiriteiros, e das súas actuacións iluminadas polas estrelas e
por un farol de carburo na Feira do Ghando.
–... E todos pensabamos que Josefina e Topete estaban
namorados.
A Feira do Ghando aínda era o noso paraíso cando eu era
rapaz. Chea de carballos e plátanos nun chan de terra, nenas e
nenos non parabamos de xogar ó fútbol coas árbores facendo
de portarías, de saltar á comba, de correr xogando á aña ou
mesmo de pelexar.
Nunha desas tardes, eu tería cinco anos e xa a segunda aspa
andaría pola vintena, neses tempos en que quedabamos coa
boca aberta atendendo as historias de homes de branco que
camiñaban levitando pola Lúa e de brasileiros de amarelo que
levitaban xogando polas feiras do ghando de Jalisco. Si, tería
eu cinco anos cando, nunha tarde desas, abrimos aínda máis a
boca ó ver chegar aí, á nosa Feira do Ghando, unha caravana
de carromatos, que de inmediato nos puxemos a perseguir.
Eran titiriteiros, outros titiriteiros, sucesores talvez daqueles
que se mudaban na tahona. Eu tiven a sorte de seguir sen
poder pecha-la boca ó ir pola noite á súa función na Feira do
Ghando, co público de pé ó redor da pista de terra, sen rede
coma sempre, coma sempre baixo o brillo das estrelas. E de
balde para todo o mundo, rapazada e maiores, pagando só
o que cadaquén quixese deixar nunha bolsa que pasaban no
descanso.
Esa debeu se-la derradeira vez. Os seguintes que virían xa non
eran titiriteiros, eran circos que se instalaban na rúa do Bosque,
co público sentado dentro dunha lona pechada, despois de
pagar unha entrada, con luz eléctrica e, por suposto, con rede.
Moito tempo despois, cando xa aquelas vellas aspas se
esgotaran e as novas viñan acompañadas dun pau, a miña nai
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entrou un día na casa cun sorriso e unha alegría diferentes,
como poucas veces eu lembro tela visto.
–A que non sabedes a quen vin tras un posto de lambonadas
nas festas de Noia? A Josefina, a titiriteira, a cantante, a
artista. Axiña nos recoñecemos e puxémonos a lembrar
aqueles tempos e a nos conta-las nosas vidas.
Nese momento, todos nós saltamos a un tempo para dici-lo
mesmo:
–E preguntácheslle..?
–Si, si, preguntei. E respondeume que non, que a súa relación
con Topete nunca fora máis alá do artístico. Cada un tivo
a súa vida. Ela amosoume fotos da súa familia, dos seus
fillos, netos e bisnetos. Canto a Topete, díxome que hai xa
anos que morreu... – o sorriso que traía desapareceu por un
momento, pero axiña o recuperou para seguir a contárno-lo
seu prolongado encontro con Josefina.
–... E mira que todos pensabamos que Josefina e Topete
estaban namorados.
Se Josefina volvese pola Feira do Ghando, íalle custar traballo
recoñecela. Ós poucos anos daquela postremeira función dos
últimos titiriteiros, un consistorio con ansias de que A Serra
ingresase no grupo das vilas modernas mandou convertela Feira nun parque-alameda, para o cal quitaron os vellos
carballos e plátanos, cubriron o chan de lousa e puxeron
polo arredor algunhas árbores decorativas, e por suposto
iluminación eléctrica. Dende entón, xa non se ven aí partidos
de fútbol, saltos á comba, carreiras e nin sequera pelexas. A
verdade, son raras as veces que non se ve baleira de todo.
A casa da tahona tampouco non é xa, agás para nós, casa
da tahona. Anos despois de morre-los meus avós, o meu
tío Paco, un dos seis, quedouse cunha parte e a outra foi
vendida, e os seus novos donos restaurárona e eliminaron o
vello forno, derradeiro vestixio da vella panadaría. Porén, as
pedras que quedaron poderían aínda testemuñar que noutros
tempos serviron de acollida para desgraciados e de vestiario
para artistas.
Pasaron xa anos do día en que a miña nai entrou con aquel
sorriso irrepetíbel na casa. Hoxe xa non está con nós. Pola
contra, Josefina, a señora Josefa, aínda segue acudindo tódolos
anos ás festas de Noia a vender lambonadas, malia que as súas
compañeiras e compañeiros daqueles tempos xa deben andar
todos máis preto da miña nai e de Topete que dela.
Mais eu sempre sospeito que, se nalgunha noite que fallase a
luz eléctrica formos cun farol de carburo á Feira do Ghando,
se puxermos atención, veriamos sombras de carballos e
plátanos, e entre elas oiriamos soar fermosa unha melodía
cantada por unha doce voz feminina acompañada dun saxofón.
E aínda máis ó lonxe, de fondo, outra voz resoaría entre risas
e aplausos dicindo: Pasen e vexan, donas e cabaleiros (...) e
sen rede, donas e cabaleiros (...) e non nos queremos despedir
desta simpática vila da Serra, terra do poeta Añón, donas e
cabaleiros, sen un agradecemento especial á señora María e
ó señor Francisco da tahona.
Eu nunca vin aqueles titiriteiros, pero tanto fai. Xamais os
coñecín daquela, pero non importa. Estou seguro; ben o sei...
que Topete e Josefina estaban namorados.

Xosé Carlos González Añón

LECTURAS RECOMENDADAS

FOTO ANTIGA

MISCELÁNEA

12-2-1956
Un 12 de febreiro do 1956, domingo… andaba Eisenhower
gobernando os Estados Unidos. Mera anécdota, mais o
retrato no que nos paramos desta vez reflicte moitísimo
máis que a esaxerada gobernación, xa daquela, mundial
que chega aínda ata os nosos días e noites... Algo máis que
simples americanadas. E aínda que pequemos de localistas
xeográficos, a xente máis lonxeva recordará ese ano 1956
polo frío “siberiano” que fixo en todo o país. Ollada ás
gabardinas que portan a maioría deles... Por algo será!!
O reflexo dese intre de “tempo parado” que nos ocupa foi
en Vigo, no día en que varios deles collían rumbo á terra
das oportunidades naquel momento, Venezuela. Semblante
de esperanza nas facianas dos que ían buscando melloría
nas súas vidas, acompañados das apertas sentidas dos que
quedaban…
Como ben dixo o grande Otero Pedrayo: “na luz pende
o misterio das cores”, pois observade e sentiredes esa
tranquilidade e sosego que transmite, esa compracencia ou
esa ledicia casual que transcende despois dunha segunda
visual máis pausada e reflexiva.
Os semblantes e os ritmos compoñen neste caso o acontecer
destes ás portas de toda unha vida por diante, vidas que serán
traballadas, coma meros instantes na loita diaria e particular

A NOITE DO CORVO
Abel Tomé
Editorial Galaxia, 2018

Coa novela de Abel Tomé, volvemos
ao xénero de novela negra, e polo
tanto á complicidade, mesmo ao xogo
competitivo, entre o autor e lectoras/es
pola resolución do caso. O relato de A
noite do corvo vai deixando pistas ao
longo do libro e logra manter o misterio
ata a fin, resultando así unha auténtica
historia de intriga policíaca.
A noite do corvo parte co asasinato dunha familia e o protagonista
da novela será o inspector de policía Gonçalves, que narra en
primeira persoa a historia. Gonçalves, ademais de ser o eixo central
da novela, recrea esa atmosfera do mundo policial cinematográfico
(o autor fai varias referencias ao cine clásico), e constrúe un
personaxe de “poli duro”, cun pasado tráxico que o converte nun
home de carácter difícil e con certas doses de agresividade, mesmo
con desexos recurrentes de usar a violencia. Con todo, Gonçalves
tamén ten esa parte tenra que se descobre ao longo do libro, para
satisfacción dos/as lectores/as.
Ademais do protagonista, teño que referirme aos personaxes
secundarios (case sempre son os que engrandecen o texto, e
persoalmente, en moitas novelas, teño máis “devoción” polos
secundarios que polo personaxe principal). Estes son Lúa e Pietre,
dous axentes con vidas persoais complexas e de personalidade
antagónica entre eles. Lúa é comprometida e investigadora
exemplar, Pietre introvertido e obsesivo co sexo. O percorrido
destes personaxes contribúe a darlle luz á historia e engrandecer
máis ao protagonista.
Un dos encantos de A noite do corvo, que a fai tan recomendable, é a
súa localización e ambientación. A novela sitúase na Illa de Gothard
como centro principal dos feitos pero tamén como testemuña dunha
sociedade aínda hoxe feudal, hostil, machista, que nos transporta
ao medievo, con arraigos ancestrais e dominada dende séculos por

o berro de sempre para adiante e sempre mellor como reseña
da raza galega, sen cotos, sen máis paixón ca a necesaria,
louvando as lembranzas dos tempos pasados, realidades
caducas e invernos con luz ascendente, cun Sol novo facendo
sombras frescas nas carballeiras... Atlanticidade pura!
Á fin e ao cabo o que importaba era a esperanza e inquietude
xunto coas aspiracións que debían ter nas súas vidas…
** Os obxectivos do fotógrafo que renden posición bípede,
responden polo nome de: Manolo de Carabinas, sr. Antonio
da Carballa -irmán de miña avoa-, ao carón do seu fillo
Felipe Especht, séguelle meu pai -Pepe do Xastre-, Juan do
Toxeiro e mais un dos Dosil da Ponte que levara o autobús.
Os tres de pé quebrado ou “de crequenas” pola esquerda
viñan sendo: un dos do Ferreiro de Lantarou, meu tío Silvino
Molinos e, cerrando a fila, Manolo do Meco.

Xastre

dúas familias. En contraposición a Gothard, está a cidade de Beth.
Unha urbe deseñada para o mundo actual, moderna e atractiva que
acolle a cidadáns de alto nivel adquisitivo, e que mira para outro
lado aos barrios da periferia, onde se concentran a delincuencia, a
droga, a prostitución, as mafias...
Nestas dúas localizacións imaxinarias, Abél Tomé ponnos en
contacto cun ambiente sordido, moi abafante. Se a acción se sitúa
en Gothard, xa notamos a claustrofobia no mesmo instante no que
o autor nos mostra o acceso á illa: un garda de seguridade custodia
a entrada aela, e, unha vez dentro, sentímonos habitantes da
desconfianza e do misterio, a poboación está vixiante pero sempre
en segundo plano e o lector/a nota esa atmosfera de tensión. Se
pola contra a acción se sitúa en Beth, o mundo xira en torno ao
diñeiro, a urbe insolidaria e chea de contradicións: cartos, luxo,
materialismo no centro protexido, contra o mundo marxinal de
barrios degradados. En Beth séntese desacougo, apatía, decadencia.
Se cadra o autor mostra a ditadura política e social da Illa de Gothar
fronte a ditadura do diñeiro da cidade de Beth. Mundos que se
miran fronte a fronte e que nalgún momento fainos pensar nunha
realidade que puidese ser actual.
A novela ten citas tanto á música, como ao cine ou á literatura,
un recurso que usa Abel Tomé en numerosas ocasións para crear e
definir a escena. Outra curiosidade son os títulos dos capítulos. O
autor xa nos aclara ao comezo do libro: son citas do “Canto de min
mesmo” de Walt Whitman (escritor neoiorquino do século XIX).
A noite do corvo está escrita nunha linguaxe sen retóricas que
facilita notablemente a comprensión do texto. A modo persoal e
como curiosidade, quero apuntar un detalle que me sorprendeu
gratamente: a capacidade do autor na escolla da toponimia así como
dos nomes propios. Nomes sonoros que cargan de orixinalidade o
texto.
A noite do corvo, unha novela de intriga que nos regala unha lectura
moi entretida e tamén nos fai reflexionar sobre o perigo do mundo
no que vivimos cando estamos gobernados pola intolerancia e a
ambición do diñeiro. O autor, Abel Tomé, natural de Cando, é unha
razón máis para desfrutar deste libro.

Lidia Vicente
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OS PAPEIS DE AÑÓN

Cartas dun Añón a outro (I)
Ramón Blanco

Seguimos aínda falando de correspondencia postal do poeta mais coa
oportunidade de comezar unha nova serie, dedicada desta volta ao
legado documental que Enrique González-Añón Villar recibira de seu
pai (o médico Enrique González, último alcalde republicano de Outes,
falecido en 1945) e que vén de ceder á Real Academia Galega. Tal
como loamos o xeneroso xesto do amigo Enrique, agradecémoslle á
institución académica a acollida e conservación destes fondos, así como
a disposición dos mesmos para futuros investigadores. Queremos tamén
ter un recoñecemento especial para Paula Alexandre Teixeiro e Xosé
Carlos González Añón, colaboradores necesarios nestas xestións.
Se nos artigos anteriores falabamos das cartas destinadas aos curmáns
da familia Campos Añón, agora imos ocuparnos de dúas misivas dirixidas
a Tomás Añón Martínez (1809-1887). Consideramos que é o máis valioso
de dita doazón de manuscritos. Ambas foron enviadas desde Madrid en
1872 ao curmán Tomás. Non debe confundirse co irmán menor dos
poetas, pois estoutro Tomás é “o Vinculeiro” do pazo de Añón, que
chegou a alcalde de Outes. Xa foran reproducidas no seu día na biografía
novelada que realizou nos anos oitenta Xosefina López de Serantes (Vida
e morte dun poeta, pp. 121-131), onde poden verse os facsimilares dos
orixinais xunto coa transcrición destes; mais, polo seu interese, non nos
resistimos a ofrecer a nosa versión. Adecuamos os textos á ortografía
vixente e desenvolvemos algunhas abreviaturas (advertimos que a nosa
puntuación se afasta considerabelmente da fixada por Xosefina López
de Serantes). Cando algún termo difira da edición de López de Serantes
apuntarémolo a seguir entre corchetes, incluíndo aí a interpretación
desa investigadora (cando ela non introduce a palabra que nós lemos,
indicámolo cos puntos suspensivos). Marcamos o cambio de páxina
cunha barra. Incluímos algunhas notas con aclaracións; lamentamos non
poder aportar mellores datos.Velaquí a primeira carta:
Sr. D. [Don] Tomás Añón
Madrid, 3 de enero de 1872

Mi muy querido primo:
Recibí tu apreciable algo atrasada por haber estado algunos días
fuertemente resfriado, y no haber pasado por la relojería de M.1 [...]
Couillaut (Culló)2.
En cuanto a lo que me pides te lo concedo todo de muy buena gana y
tengo una verdadera satisfacción en complacerte. ¿Pues qué podría yo
negarte? Puedes [Podrás] arreglarlo todo con José Tuñas3, a quien no he
retirado todavía el poder, ni de palabra ni por escrito, y por consiguiente
está legalmente habilitado para representarme en cualquier negocio. /
Quisiera sin embargo hacer una modificación a tu propuesta, si te es
posible, y es: que en vez de las varas de terreno que me has de dar
en cambio, me envíes en metálico el importe de mi terreno, es decir:
que la permuta se convierta en venta, pues estoy un poco apuradillo de
recursos. En cuanto al precio, lo dejo a tu arbitrio. Me darás lo que te
parezca razonable, que yo me avengo a todo, y para evitar escrúpulos
[escrúpulo] de cuestiones en lo sucesivo, se puede poner mayor precio
en la venta. Tú [Así] me [que] mandas lo que te parezca y luego te mando
recibo de la cantidad convenida. Mi gusto sería cederte gratuitamente
ese insignificante terreno; pero / las circunstancias me obligan a ser
contigo poco generoso.
Si mis circunstancias cambiasen, como lo espero, entonces te [...] podré
dar pruebas de mi gratitud y aprecio. Entre tanto vamos arreglándonos
todos como Dios quiera.
Espero que mi proposición no te ofenderá, y si no la hallas aceptable,
hágase el cambio, pues mi gusto es complacerte. Repito que mi primo
José puede arreglar, tanto lo uno como lo otro.

Si te avienes a mi propuesta [proposición], puedes enviarme el importe,
lo más pronto posible, por el [un] giro mutuo, o por el medio que creas
más oportuno. Con [Pon] el sobre como el pasado:
Calle de Carretas, nº [número] 5, Relojería.
P.D.: En vez de escribir mañana a José lo hago hoy.4 /
A José le escribiré mañana y también a Jesús5, el que no me ha
contestado a una [mi] carta mía […] de último [primero] de agosto, y lo
siento por el poco caso que ha hecho de un encargo mío reservado. No
sé a que atribuirlo. Más bien creo que alguien le abrió la carta, y no se
atrevió a dársela [decirlo] en atención a mi misterioso encargo. Siento
mucho la muerte de Rosita. Nada me hablas de Lorenza, sino de su
marido6. ¿Qué habrá pasado?
No enseñes esta carta a nadie más que a José, para evitar hablillas de
mis hermanos, que no es preciso se enteren del precio. Da expresiones
a toda la familia. Adiós. Tuyo afmo. que […] te quiere Francisco Añón.7
Alén da misteriosa encomenda que supostamente motiva o extravío da
correspondencia familiar do poeta Añón, esta resposta á petición dunha
permuta de terras revélanos os problemas económicos que sempre
agobiaron ao escritor; e, de paso, a sospeita de que a harmonía fraternal
tiña algunha fenda. De feito, unha fonte oral suxeriunos que cando,
xa enfermo de gravidade, quixera o poeta vir para Boel, Nicolasa non
aceptara traelo por medo a ter que darlle máis parte na herdanza, que
este irremediabelmente vendería. Lembremos que despois de saír de
Galiza, por volta do 1846, non nos consta que volvese por acá Francisco
Añón até 1868, antes de marchar outra vez, e xa para sempre, en 1869.
Era ou non era logo sentida a elexía de Nicolasa Añón polo irmanciño
morto en Madrid? Quen sabe… Quen non ten problemas na familia?

---------------1

Abreviatura de Monsieur.
Eugenio Couillaut, reloxeiro madrileño de finais do XIX, estabelecido na rúa Carretas,
preto da Porta do Sol (vid. https://www.relojes-especiales.com/foros/vintages/josephsewill-fabricante-de-cronometros-de-marina-entre-otros-258439/#).
3
O curmán Pepe Tuñas, de profesión xastre eclesiástico e poeta afeccionado, vivía en
Santa María de Entíns.
4
Por falta de espazo ao final, o remitente incluíu aquí, no final da páxina, a posdata.
5
Supoñemos que sexa Jesús Añón Buján, fillo maior de Nicolasa Añón, cura párroco en
Olveira e Olveiroa (Dumbría).
6
Quédanos por saber a identidade completa de Rosita, Lorenza e o marido desta.
7
O nome do poeta vai rubricado.
2

Na horta tivo lugar o xantar da familia de Nicolasa Añón con L. Barreiro en maio
de 1886. Por Juan Silva e Óscar Sendón, 2012

