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AS NOSAS NOVAS

Editorial
Trump
O pasado día 8 de novembro os cidadáns estadounidenses
pronunciáronse nas urnas sobre quen tería que se-lo seu
futuro presidente durante o próximo mandado. Despois
dun peculiar reconto de votos populares e dunha inda
máis particular atribución de votos electorais, segundo
as circunscricións, resultou elixido Donald TRUMP.
Sorprendente, cando menos, resulta comprobar que a
outra contendente á Presidencia, Hillary Clinton, obtivera
máis de dous millóms de votos populares sobre o seu rival.
Sonvos as cousas dos EEUU e do seu sistema electoral.
Mais quen é e que representa TRUMP? Ante todo un
home con moitos cartos que se converteu en político,
rodeado de numerosos escándalos e, asemade, facendo
alarde dunha supremacía moral repelente; un arroutado e
chocalleiro personaxe que reparte insultos sen importarlle
se se trata de mulleres, negros, mexicanos..., un individuo
groseiro que representa o cinismo, o fariseísmo e a
hipocrisía. Nada novo para un politólogo ou calquera
seguidor da política estadounidense xa que o triunfo de
George W. Bush e o invento das armas de destrución
masiva en Irak constitúen unha proba irrefutable de
malandrín xactancioso, de salvapatrias e de perdoavidas.
Trump é un demagogo porque baseou a súa campaña
política en promesas e remedios simples, moitos deles
imposibles, sobre as aspiracións e anhelos dun pobo
converténdoo deste xeito en instrumento da súa propia
cobiza persoal. Un populista, porque na súa longa campaña
electoral propalou unha práctica política defensora de
intereses populares, aproveitando os tremendos efectos
sociais dunha profunda crise, facendo exaltación dun
nacionalismo deslocalizador e arremetendo contra o
establishment e as súas regras. As súas suxestións e
propostas, lonxe de amedrentar aos propios electores,
engaioláronos de tal xeito que o votaron. Trump, durante
a campaña e despois dela, caracterizouse por non terse
cortado nin un pelo, ninguneou ao seu propio partido,
mallou a tódolos discrepantes e formulou a súa elección
como unha “loita en contra de todos, agás de Putin e do
Ku Klux Klan”.
Dende as oficinas de dirección da campaña situadas
na “Torre Trump da Quinta Avenida de Manhattan”
alimentábanse instalacións e eventos, fornecíanse
contratos familiares sen sentir vergoña e choutando aquelas
normas que obrigan aos candidatos a distanciárense dos
seus negocios. Mais, Trump ao seu: a colleitar opositores.
Diplomáticos que aseguran que non está cualificado
para ser presidente. Hollywood que o tacha dun racista,
covarde, e abusón que podería danar o tecido social.
Toda unha carreira de despropósitos conduciron a un
inepto rumbo á Casa Branca e a ostenta-lo mando dun
exército poderosísimo. Ten dito Rousseau: “Un Goberno
acada o seu grao máximo de corrupción cando non ten
outro principio que o diñeiro”.
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Dicionario Xeográfico · Xoán Mariño
A Palma. Illa canaria que morre irremisiblemente.
Armenia. País caucásico onde se fabrican as armas.
Bossnia. País balcánico de onde proceden os antepasados
de Bruce Springsteen.
Brasil. En galego, braseiro. Lugar onde hai brasas. Por extensión, país onde se abrasa de calor.
Camerún. País africano da costa atlántica primeiro exportador mundial de camaróns.
China. Esposa de Manolo Lema.
Croacia En galego, cantarrá. Barrio de Viveiro.
Estaca de Bares. Pau utilizado polas mulleres para escarmentar aos maridos que chegan a altas horas do seu percorido por todas as tabernas de Mañón.
Finlandia. Fin da terra, coloquialmente ´cu do mundo´.
Gambia. País africano da costa atlántica primeiro produtor mundial de gambas.
Guatemala. País centroamericano que precede a Guatepeor.
Haguay. Arquipélago do Pacífico pertencente aos EE.UU.
no que se está de marabilla.
Irán. País do Medio Oriente de onde non sabemos se volverán os que alí van.
Mongolia. País de procedencia de Donald Trump.
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Cea de Nadal
O sábado, 17 de decembro, a nosa asociación
celebrou a súa tradicional cea de Nadal no
restaurante Areal.
Nesta ocasión, os asistentes, logo de degustar
un menú de polvo á prancha, churrasco, e
postres variados, brindaron polo noso socio e
escritor Ramón Blanco, que recibiu ese mesmo
día o prestixioso premio de poesía Eusebio
Lorenzo Baleirón.

100 Anos da Historia de Outes
O sábado 17 de decembro tivo lugar na Casa
da Cultura da Serra o acto de presentación
do libro “100 anos da Historia de Outes
(1880-1890)”, no que interviron Xoán X.
Mariño, presidente da ACC Terra de Outes,
organizadora do acto e editora de dito libro;
Domingos Campos, membro do consello de
redacción desta revista e prologuista da obra;
e, finalmente, Xoán Fco. García, autor da
mesma, que acompañou a súa intervención
da proxección de diversas imaxes contidas
no volume.
Ao acto asistiron unhas 50 persoas, entre
as que se encontraban o último alcalde do
franquismo e primeiro da Democracia, así
como o neto do último alcalde republicano.

Exposición de Emilio Mariño
Ata o 24 de xaneiro de 2017 pódese visitar na
Casa da Cultura a exposición antolóxica de
esculturas que o artista noiés Emilio Mariño
realizou ao longo de tres décadas.
A mostra, composta por unhas 20 pezas de ferro
e de madeira, está organizada pola Asociación
Terra de Outes, e foi inaugurada o pasado 30 de
decembro de 2016 polo presidente da asociación
Xoán Mariño, e mais polo propio autor, auténtico
referente da escultura conceptual do Barbanza.
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Terra de Outes:
10 anos de activismo cívico e cultural (e VII)
O XI Encontro de Embarcacións Tradicionais de
Galiza (2ª parte)
Chegou o mes de xullo de 2013 e nel froitificou todo o
esforzo organizativo que a nosa asociación despegou
laboriosamente durante todo o ano anterior para levar
adiante o “XI Encontro de Embarcacións Tradicionais de
Galiza” que se celebrou no Freixo dende o 11 ata o 14 de
xullo. O día 6 dese mesmo mes tivo lugar no Centro Náutico
do Freixo a presentación dos actos, xunto coa inauguración
da exposición “Outear, memoria de Outes”, un traballo de
investigación sobre o pasado do noso concello elaborado
polo IES Poeta Añón, no que participou toda a comunidade
educativa, mentres que na entrada do Náutico se colgaba a
serie de pinturas de temática mariñeira, que Alfonso Costa
elaborou para escoller entre elas o cartel e a camiseta
do Encontro. A continuación tiña lugar a presentación da
nosa revista nº 27, que contaba cun suplemento especial
adicado ao “Mar de Outes”, seguido da presentación dun
novo número da revista da FGCMF Ardentía. Pechouse o
acto cun recital de poesía da voz de Eva Veiga. E xa para
os días propios do encontro as actividades centráronse en
distintas áreas:
Navegación, que incluíu a cerimonia de inauguración,
na que estiveron presentes a Conselleira do Mar e Medio
Rural, Rosa Quintana; o presidente da Deputación da
Coruña, Diego Calvo; o alcalde de Outes, Carlos L. Crespo;
Víctor Fernández en representación da Federación Galega
pola Cultura Marítima e Fluvial; e Xesús Mato, presidente
do Comité organizador, en representación da Asociación
Terra de Outes; así como as navegacións a Esteiro e
Portosín de todas as embarcacións que acudiron ao
Encontro, incluíndo unha navegación adaptada para xente
con discapacidades.
Concerto de Sondeseu
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Obradoiros e mostras na ribeira. Ao longo do peirao
do Freixo e en distintas carpas estiveron os pavillóns de
artesanía que traballaron e venderon “in situ” os seus
produtos, entre eles sancosmeiros, cestería e barro,
artesanía da asociación A Creba, encaixe, coiro e vainica
do centro social de Outes, e tamén unha libraría mariñeira.
Embarcacións despregando velas como saúdo ao pobo de Outes

Exposicións na ribeira, xunto coas anteriores, no
náutico do Frexio estiveron instaladas as exposicións: “O
marisqueo na ría” (unha ampla mostra de fotos antigas
do concello de Outes e máis en concreto do Freixo),
“Embarcações Tradicionais do Norte”, “Os casulos das
nasas” de Daniel Pazo Vila, unha exposición de pintura de
artistas locais de temática mariñeira e outra de emisoras
de Radio-Afeccionados.
Poesía na ribeira. Ademais do recital de poesía antedito
de Eva Veiga, o venres día 12, o escritor Ramón Blanco
presentou o libro de poemas “Emily on the road” e o sábado
13 co título de “Recital de poesía mariñeira” escoitouse a
Modesto Fraga, Xosé Iglesias e María José Fernández
López.
Roteiros e visitas guiadas, con andainas e visitas polas
carpinterías de ribeira, roteiros ao Tremuzo, a Broña,
Muíños de Albán e paseos a cabalo e poni con Estivada
ecuestre.
Enredos infantís na ribeira, para os máis pequenos e a
carón do náutico: Xogos tradicionais e de pista, Ludoteca
mariñeira, Faluchos, Piscina da Aixola e Paseos a Broña
en Poni.

Xornadas técnicas, que comezaron a mañá do día 11
cos relatorios de José Manuel Vázquez Lijó, Pedro García
Vidal e Tomás Rodríguez para a análise e debate sobre a
carpintería de ribeira.

Música na ribeira. Un amplo programa musical que
abrangueu dende música de animación na rúa ata concertos
multitudinarios encheron o Freixo de cánticos e sons, con
grupos como “Os tabernícolas do Leiradal”, “Grupo de
Metais Onde Brass”, “Agrupación Folclórica Municipal de
Outes”, “Agrupación Tremuzo do Freixo”, “Cantareiras
Xente de San Ourente”, gaiteiros “Os salgueiriños de Noia”,
“Coral Joaquín Vieta”, agrupacións “Lumieira” e “Arume”
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de Boiro e a banda municipal de Outes, animaron o peirao
musicalmente. Xa para concertos nocturnos programouse
para o xoves 11 a orquestra Palladium, coincidindo coa
festa de San Benito do Freixo. O venres 12 actuaron “The
Wayfares”, “Terbutalina” e “Sés”. O sábado 13, “Sondeseu”
e “Os Cempés”. O domingo 14 un concerto de tres corais
do concello: “O Peirao do Freixo”, “Xuvenil Solpor do
Freixo” e “Francisco Añón” do Centro Social de Outes e o
grupo local Meridiano Zero.
Homenaxe e conmemoración. Para pechar os encontros
programouse unha máis que merecida homenaxe aos
carpinteiros de ribeira, coa colocación dun monolito a carón
do Centro Náutico no que se fixou un poema de Avilés de
Taramancos a eles adicado e, por último, a conmemoración
dos 20 anos de Encontros.
Mesa de voluntarios na carpa das comidas

Desde estas páxinas a Asociación Terra de Outes e
moi particularmente aqueles e aquelas que integraron o
Comité Organizador do Encontro, queremos expresar
a nosa admiración polo enorme esforzo despregado por
todas as asociacións do concello, centros de ensino,
corporación municipal, músicos, pintores, poetas,
artesáns... que aportaron os seus medios e saberes e
para que a celebración do Encontro fose unha mostra
sobranceira da cultura de Outes; moi especialmente
queremos louvar aos mariñeiros do porto, que cederon os
seus atraques desinteresadamente e tamén o esforzado
traballo dos máis de cen voluntarios e voluntarias que, cun
nivel de compromiso máis alá do agardado, se encargaron
de atender aos moitos milleiros de visitantes que acudiron
ao longo destes catro días ao Freixo. Por suposto, a nosa
Asociación e os organizadores ficaron tamén emocionados
pola presenza dos centos de tripulantes dos case noventa
barcos tradicionais e clásicos que encheron de vistosas
velas brancas a ría durante todos estes días, pero que,
fundamentalmente, levaron o nome de Outes non só
a toda Galicia, senón tamén a Cataluña, País Vasco e
Portugal, de onde viñeron varias embarcacións; difusión
á cal contribuíron tamén os radioafeccionados (ARE)
que estiveron de forma constante en relación con xente
de todos os continentes, chegando a facer máis de 3.000
contactos.
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Finalmente, como premio ao empeño da nosa Asociación
por levar adiante este magnífico acontecemento, esta foi
agasallada, por parte da Consellería do Mar e Medio Rural
con dúas embarcacións tradicionais, unha buceta e un bote
de Noia, bautizadas cos nomes de Támara e Langaño,
respectivamente, que se botaron o día 31 de agosto de
2014 nunha ceremonia na que participaron o presidente
da Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial,
Manuel G. Sendón; o alcalde de Outes, Carlos L. Crespo;
a Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana
Fernández; e Xesús Mato, portavoz da nosa asociación,
que fixo un chamamento a todos os veciños e veciñas do
noso concello a participar na utilización e goce de ámbolos
dous barcos. Valioso patrimonio co cal se puido participar
no XII Encontro de Embarcacións que se celebrou o ano
2015 en Cabo de Cruz e é posible incrementar neste ano
cunha dorna coa que a nosa entidade agarda participar
en representación de Outes no próximo Encontro de
Combarro e seguir así prolongando a actividade de Terra
de Outes que chegará neste 2017 aos 12 anos de feliz
existencia. Grazas non só ao esforzo dos seus integrantes,
senón tamen ao apoio de moitísimos colaboradores e a
participación de boa parte da xente de Outes, homes e
mulleres, nenos e vellos nos nosos actos, desde aquel 5
de agosto de 2015 que inaugurabamos a exposición de
homenaxe ao pintor Arximiro Suárez no centenario do seu
nacemento ata o día de hoxe, no que publicamos o nº 37
da nosa revista (estamos en débeda coas persoas que nos
ledes), que no próximo outono cumprirá tamén os 10 anos
de existencia e que agardamos celebrar como a ocasión
se merece. De novo infinitas grazas a todos/as.
Embarcacións tradicionais de Terra de Outes
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A xurisdición de Muros (I)
Xoán Fco. García Suárez
Interrogatorio de San Ourente de Entíns. (Freguesías de San

Ourente de Entíns, San Miguel de Sestaio, San Xián de Beba,
Santiago de Arcos e Santa María de Entíns).
10 primeiras preguntas.

Na freguesía de San Thorente de Intines e Casa da Audiencia
sinalada para a súa operación e demais freguesías que irán
expresadas a nove días do mes de maio de mil setecentos
cincuenta e tres, o Sr. Cecilio Morphi Valle y Silva, Subdelegado da
Real Única Contribución, precedido recado político e conducente
citación para a persoal asistencia de D. Manuel Sánchez Megia,
cura desta dita freguesía; D. Antonio Pita y Porras, cura de San
Miguel de Cestayo, anexo a San Juan de Sierres; D. Julian
Francisco Suárez, da de San Xián de Beva; D. Patricio de Lema y
Carantoña, da de Santiago de Arcos; e D. Vicente Valladares, da
de Santa María de Intines; D. Francisco Alexandro de Silva, Xuíz
Ordinario desta Xurisdición; Joseph Luazes, escribán de número;
Ignacio de Abelleira, Martin Pérez, Jacinto Rodríguez, Pedro de
Lago e Francisco Fernández, todos mordomos pedáneos de ditas
cinco freguesías; Joseph Martínez, Domingo de Lago, Pedro
Fernández, Jazinto de Casais, e Pedro García, labregos e veciños
delas peritos nomeados pola Xustiza para os seus respectivos
lugares; Francisco Martínez, Manuel Carou, Domingo Pérez,
Antonio de Ponte e Juan de Mato, electos por parte de S.M.,
uns e outros como persoas da mellor opinión e coñecemento na
extensión do termo, cantidades e calidades, froitos e cultivos de
terras e máis que determina o Interrogatorio sinalado coa letra A
cuxo impreso antecede e se lles confiou de antemán para a súa
mellor intelixencia, paso eu o infraescrito escribán a darlle principio
e ratificándose os seglares no xuramento que eles, e non outros,
prestaron en autos e reiterándoo de novo do que dou fe, dixeron a
cada pregunta o seguinte:
1ª.- Á primeira, que ditas cinco freguesías comunmente chámanse
San Thorente de Intines, San Miguel de Cestaio, San Xián de
Beva, Santiago de Arcos e Santa María de Intines, comprendidas
nesta Xurisdición de Muros, e responden.
2ª.- Á segunda, que as ditas cinco freguesías son de Dominio
Xurisdición do Arcebispo de Santiago, en cuxa Xurisdición pon
Xuíz, que o é o actual o referido D. Francisco Alexandro de Silva.
Pon tamén sete escribáns de número, os seis que existen na Vila
de Muros e un na xurisidición que habitualmente chaman o Alfoz1
e que ademais de coñecer das causas civís e criminais coñece
tamén do goberno político e económico das ditas freguesías, aínda
que esta de San Thorente de Intines e a de Santiago de Arcos son
acumulativas á Xurisdición de A Serra, tanto polo Civil como polo
Criminal, na que pon Xuíz o Marqués de La Sierra e mordomo
pedáneo na referida de Arcos. E nos lugares de Inxildo, Cabanude,
Nogueira e Arcos, percibe por razón de vasalaxe, vinte e seis
marabedís de cada veciño cabeza de casa, que lle ascenderá
ao ano a trinta e seis reais de vellón. E o Arcebispo de Santiago
percibe tamén dos veciños da freguesía de Santa Maria de Intines
vinte e dous marabedís por razón de vasalaxe, que lle ascenderán
por quinquenio a sesenta e seis reais, sen que saiban o título que
para todo iso teñan un e outro, que se aparecesen remitiríanse, e
responden.
3ª.- Á terceira, que esta freguesía ocupa de Levante a Poñente
un cuarto de legua, de Norte a Mediodía2 tres cuartos e de

Primeira páxina do Interrogatorio de Entines

circunferencia dúas leguas, que para camiñalas necesítanse tres
horas. Demarca co Levante coa de San Tirso de Cando, Poñente
con San Pedro de Outes, Norte Santa Cruz de Campolongo e
Mediodía Santa María de Intines. A de San Miguel de Cestayo
ocupa de Levante a Poñente medio cuarto de legua, outro tanto
de Norte a Mediodía e de circunferencia unha legua, que para
camiñala son precisos tres cuartos de hora. Demarca co Levante
con San Xián de Torea, Poñente e Mediodía San Juan de Sierres,
e Norte San Mamede de Carnota. A de San Xián de Beva ocupa
de Levante a Poñente tres cuartos de legua, de Norte a Mediodía
outro tanto, e de circunferencia tres leguas que para camiñalas
necesítanse cinco horas. Demarca polo Levante con San Xoán
de Mazaricos, Poñente Santiago de Arcos, Norte San Salvador
de Colúns e Mediodía Santa María de Coiro. A de Santiago de
Arcos ocupa de Levante a Poñente media legua, de Norte a
Mediodía outro tanto, e de circunferencia dúas leguas, que para
camiñalas necesítanse tres horas. Demarca polo Levante con
San Xián de Beva, Poñente San Mamede de Carnota, Norte San
Salvador de Colúns e Mediodía Santa María de Coiro. A freguesía
de Santa María de Intines ocupa de Levante a Poñente un cuarto
de legua, de Norte a Mediodía media legua e de circunferencia
unha e media, que para camiñala necesítanse dúas horas e media.
Demarca polo Levante con San Thirso de Cando, Poñente San
Pedro de Outes, Norte San Thorente de Intines e Mediodía San
Xián de Tarás, e a figura de cada unha das ditas freguesías é a da
marxe e responden.
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4ª.- Á cuarta, que as especies de terra que se atopan en cada
unha das ditas freguesías son de regadío e secano desta maneira:
na de San Thorente hortaliza, secano e sementeira, prados
de regadío e de secano, froiteiras, soutos, devesas, toxeiras e
xesteiras. Na de Santa María de Intines as mesmas especies e,
ademais delas, hortalizas de regadío e sobreiras. Na de Cestayo,
Beva e Arcos hortalizas de secano, sementeira e prados de
regadío e de secano, devesas, toxeiras e xesteiras; e en todas elas
montes comúns infrutíferos de natureza. A sementeira de regadío
de todas calidades da freguesía de Santa María de Intines produce
de tres en tres anos cinco colleitas sen intermisión; a sementeira
das restantes freguesías e os prados de todas elas, un e outro
de ambas especies, froiteiras e soutos, producen soamente
unha por non haber sementeira de segunda man. No labradío e
montes comúns, por ser en baixos e inútiles, non teñen produción
ningunha, e responden.
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esta medida seméntanse nove cuncas de trigo, unha de millo
miúdo, tres de millo e un ferrado de liñaza. Cada unha destas dúas
últimas especies fai o ferrado dezaseis cuncas, e responden.
10ª.- Á décima, que non poden devolver o número de medidas de
terra que a punto fixo hai no termo de cada freguesía, só que teñen
as especies e calidades que deixan deposto. Cultívanse e frutifican
a excepción dos camiños, eiras e montes comúns, para cuxa
verificación se remiten ás relacións dos veciños e recoñecementos
feitos, conformándose no número que destas dilixencias resultase,
e responden.
Escudo do Marqués da Serra na parede do seu pazo

5ª.- Á quinta, que en cada unha das especies que deixan deposto
hai de primeira, segunda e terceira calidade, a excepción da
hortaliza de regadío na de Santa María de Intines que é de primeira
e segunda, e as sobreiras dela de primeira mesma. E os montes
comúns de todas son de única, e responden.
6ª.- Á sexta, que en ningunha de ditas freguesías se atopan
moreiras, oliveiras nin outras árbores das que contén, exceptuando
as froiteiras e soutos de San Thorente e Santa María de Intines,
e devesas que quedan explicadas na cuarta; e tal cal carballos,
castiñeiros e froiteiras que se atopan dispersos, e responden.
7ª.- Á sétima, que as devesas e soutos que deixan declarado,
como as froiteiras de San Thorente e Santa María de Intines,
atópanse en terras que só serven para este efecto, e polo que mira
aos poucos que hai dispersos e levan deposto na antecedente,
atópanse xeralmente en todas as terras, así a sementeira como as
demais de todas as calidades, e responden.
8ª.- Á oitava, que as devesas e soutos depostos nas retroescritas,
aínda que só serven para estas especies de terra, atópanse
plantados confusamente e sen orde, estendidas por toda ela sen
arte nin curiosidade. E en canto ás froiteiras ditas de San Thorente
e Santa María de Intines atópansen algunhas pequenas hortas
que só serven para froita, aínda que nesta non hai comercio, pois
é só para o regalo dos seus donos. E polo que mira aos dispersos
que deixan declarado, estes están salteados e espallados e non en
fileiras nin marxes, e responden.
9ª.- Á novena, que en todas referidas cinco freguesías emprégase
a medida de terra co nome de ferrado de centeo, que fai doce
cuncas como o trigo e o millo miúdo. Ten vinte e cinco varas
castelás en cadro, que fan de circunferencia cen, e no que ocupa

1 Alfoz: era un conxunto de lugares que conformaban unha xurisdición.
2 Mediodía: ou Medio Dia. Indicaba o Polo Sur. No Hemisferio Norte coincide coa posición do sol ao mediodía. Denominábase así tanto ao punto cardinal como á dirección e
á comarca ou parte dunha zona xeográfica.

A Óptica da túa confianza!

Malecón de Cadarso, 3 (Xunto á ponte de San Lázaro) - Tlf. 981 82 42 60
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Día da Arte Galega 2016, Castelao
Pilar Sampedro

No 2015 e por primeira vez, a Real Academia Galega
de Belas Artes de Galicia decidiu instaurar o Día da Arte
Galega. Seguindo a estela do Día das Letras Galegas
dedicado a un autor literario, o Día da Arte Galega vai
homenaxear un artista galego. O Mestre Mateo foi o
primeiro homenaxeado, ao longo do 2015.
Houbo un antecedente, porque a escola cando é
innovadora vai moi por diante da sociedade. O CEIP de
Cervo, na Mariña luguesa preto de Sargadelos, estaba
cheo de arte, por iso, hai uns anos, tivo a iniciativa de
celebrar o Día da Arte Galega na
Escola, xustamente o un de xuño por
coincidir co nacemento de Seoane
pero tamén por ser un momento no
que os centros de ensino estarían
máis dispostos para ese traballo,
despois das Letras en maio e antes
do final do curso. Este colexio de
infantil e primaria, difundiu a proposta
e moitos outros uníronse. De aí que,
cando realizamos a procura sobre o
Día da Arte Galega nun buscador,
é esta a primeira información que
encontramos, o que nos fai respectar
aínda máis o ensino público.
Calquera ensinante o sabe (e tamén calquera observador
atento á realidade) que onde máis se conmemoran “os
días de...” (que algunha vez quixeramos confundir cos días
dos desembarcos) é nos centros de ensino; porén, igual
que pasa noutras facetas da sociedade, ninguén quere
mirar para aí; a palabra “escolarización” ten un pouso de
desprestixio, como se cando entran pola porta da escola
a literatura infantil ou a celebración de determinados días
nos que facemos visibles as eivas que a sociedade non
dá solucionado (ou os valores que temos que defender e
só aí nos atrevemos a facelo claramente) perdera mérito.
Todo este preámbulo vén a que este ano 2016 o día
da Arte Galega estaba dedicado a Castelao, e pasou
o día... e semella que pasa o ano, sen celebralo como
ben merecería ese artista que soubo retratarnos a alma.
Podemos pensar que Castelao segue a estar vetado por
político e ensaísta, polo humor crítico e a arte de guerra,
pero seguramente non acertemos. Porque a invisibilidade
de Castelao pode ter outras raíces: a pouca tradición
dun Día da Arte Galega e o seu escaso enraizamento; o
conformismo dunha Real Academia de Belas Artes que

non ten maior interese en que o Día se arraigue e consiga
unha gran repercusión (como se fose suficiente con que
se decaten os máis achegados pero sen buscar unha
gran difusión); a incapacidade de apoiarse no que xa
existe, en ter en conta que alguén xa puxera ese Día en
marcha (é certo que sen contar coas grandes institucións
do país); a nosa desidia, ese snobismo de querer estar á
última que nos obriga a abandonar aos clásicos por seguir
ao último que pasa polas redes sociais; a opinión de que
Castelao non é tan axeitado para pequenos, que non está
actualizado e que non o entenderán.
Sexan cales sexan as causas...
tamén se debería ter en conta a
coincidencia do ano Castelao co de
Manuel María, un escritor moi querido
no tecido cultural e educativo do país,
pero, de resultas é triste, moi triste,
deixar pasar a Castelao, sen máis,
como se estivera estigmatizado.
Castelao é coñecido como ideólogo e
político, como escritor e como artista
plástico. Un pintor que escribe e un
escritor que debuxa. Centrándonos
unicamente nas artes plásticas
habería que pararse no seu papel de
teórico e tamén de artista. Como teórico debemos citar o
seu discurso de ingreso na Real Academia Galega que
versa sobre “As cruces de pedra na Galiza” e o libro As
cruces de pedra na Bretaña, nos que demostra o seu
coñecemento e defensa da arte popular; ou as súas
conferencias sobre caricatura, arte e galeguismo. Noutra
orde cousas, non estaría mal lembrar o seu papel na
fundación do Museo de Pontevedra.
Como creador foi ilustrador dos seus libros e dos de moitos
outros autores, especialmente nas cubertas; director
artístico da revista Nós, creador das cabeceiras doutras
revistas (como As Roladas, 1922)... Deseña cartel e
cuberta do programa das festas do Apóstolo, decorados e
caretas do seu teatro Os vellos non deben de namorarse,
os bosquexos para os decorados de Divinas palabras por
encargo do autor... e tamén os dos carteis da campaña de
apoio ao Estatuto de Autonomía.
Pero todo isto é a envoltura dunha esencia na que habería
que deterse, nas pinturas que tendo un ar de modernismo
e enxebrismo retratan unha natureza ricaz e un mundo
de labregos, mariñeiros e cegos. As correntes e os
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estilos transfigurándose para producir un mundo propio
e moi recoñecible, que seguimos atopando en artistas
posteriores dun xeito totalmente persoal. Expresionismo,
á par da arte popular e do realismo social; figurativismo e
simbolismo na procura do sintético, bebendo da estampa
xaponesa pero caracterizado especialmente polas cores
frías, por eses verdes e azuis que retratan a nosa paisaxe.
Porque Castelao vai defender unha arte arraigada na
terra para poder proxectar unha identidade colectiva;
tratando de buscar na arte a mesma emoción que atopa
na paisaxe, así o explicita: “Arte nosa que sexa a carón
das outras o que é a nosa paisaxe a carón das demais
paisaxes do mundo”.
O artista vai á procura
da vangarda creativa
que evoluciona desde
a tradición; dunha arte
que teña raíz para
agarrarse á terra e ás
que lle permitan voar
recollendo os aires
persoais e os que
veñen de lonxe. Unha
arte que define como
xenuína, que busca
no que temos de
eterno, porque os que
pechan os ollos á tradición (ou imitan a arte estranxeira)
pensando que así chegan antes ao futuro, fan arte sen
alma, pois eles agochan a súa idiosincrasia por semellar
actuais, cosmopolitas e modernos, pero á universalidade
chégase non por centralización-uniformación senón
subliñando o que cada cultura ten de diverso e construíndo
unha universalidade plural. Aí está a súa ensinanza!
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Os grandes cadros, as pinturas de negros, as acuarelas,
os álbums da guerra, as cousas da vida... a ética e a
estética fusionándose para sempre, porque esa é a
derradeira lección do mestre que crea desde un alfabeto
propio ao humor gráfico que o converte no máis importante
debuxante social peninsular do século, pioneiro entre os
europeos da súa época. Trátase de facer denuncia a
través da emoción e da arte, deténdose nos sentimentos,
por iso Castelao nos toca as fibras máis profundas e por
iso produce tanta dor pensar que perdemos a ocasión de
que as súas obras pasasen polas mans e os ollos dos galegos, tan necesitados
como estamos desa
luz que nos esperte
desde o afecto e nos
empuxe a cambiar a
historia. Porque o que
decidiu ser médico da
sociedade en vez de
médico dos homes,
ten o diagnóstico,
váinolo
mostrando
en cada viñeta para
que retomemos os
soños que nunca
deberiamos esquecer.
Ao intervir, por primeira vez, nas Cortes da República
dixo: “Eu non son máis que un artista que puxo a súa arte
ó servizo dunha fermosa causa: a de espertar a alma de
Galicia”. Pois ben, como se pode perder a oportunidade
de que nos toque coas súas mans? Como se pode permitir
esquecer a súa mirada?

Na memoria de

D. MANUEL CANAY
MESTRE

(Zarzón-Sabardes, 18-6-1917 — A Serra, 5-12-2016)
“Vinde a por, inspirados trovadores
Do noso bardo sobre os restos mortos
Vinde axiña, por Dios, xuntos choremos!
As bagullas que alí confundiremos..
Na súa humilde campa,
Serán chuvia de amor que nunca escampa.”

F. Añón
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INFANCIA E FORMACIÓN
Para empezar, fálenos das vivencias e recordos da súa primeira infancia.
Esta etapa da miña vida transcorreu como a de calquera outro neno do lugar
a mediados da década dos corenta, coas privacións propias da posguerra
acentuadas polo segundo conflito mundial. Recordo turrarlle polas pólas
dos piñeiros aos tres anos a miña tía avoa, a Madriña Ramona, coñecida
co apodo de a “Curralexa” para partilos e despois acende-lo lume da lareira.
Cando enfermou de tuberculose, miña nai levoume para a casa dos avós no
Conchido. Un día veu buscarme para que me despedise dela e polo camiño
foime repetindo teimudamente que non podía traspasa-lo lintel da porta do
seu cuarto porque estaba moi enferma. Cando vin a Madriña na cama corrín a
deitarme con ela e comina a bicos. Supoño que sería a reacción máis normal
nun cativo duns catro anos, ou menos. Meu pai era mariñeiro da mercante e as
súas ausencias do fogar eran moi prolongadas, pero recordo as súas partidas
e como miña nai lle preparaba os moletes de pan para a viaxe.
Como se divertían os nenos da aldea?
Xogabamos ás “catro esquinas”, a “naquela casiña hai lume”, á estornela, ao
trompo e, xa cuns anos máis, ao fútbol no adro da igrexa... Coa axuda dos
maiores nós construïamos uns carros de madeira e baixabamos neles “a toda
leche” pola costa do Toreán deica Pazos. Non recordo ningún accidente grave.
O camiño da rapazada até a escola de Fontenlos era toda unha diversión e o
retorno igual. Non había tempo para o aburrimento. Ao regreso da escola había
que axudar nas tarefas do fogar e logo, á noitiña,o rosario na igrexa.
Fálame vostede do percorrido deica a escola. Onde estaba a esola e a que
anos comezou a ir?
A escola estaba nun pendello de Silvino Molinos no Vilar de Fontenlos. Eu
empecei a ir a aquela escola aos catro ou cinco anos. Alí aprendín a ler, escribir
e as primeiras operacións matemáticas. Era a única escola que había para os
rapaces de Fontenlos, Entíns, Pazos, Rego e Coiradas.
E nos domingos e días festivos como era a vida dos rapaces?
Principiaba coa misa. Despois da misa viña a catequese e despois da catequese
á casa e se había que leva-la vaca a pacer pois facíase. Se non, a xogar ata
a hora do xantar. Despois da comida tempo para o entretemento cos outros
nenos ata que soaba a campá anunciando con antelación a celebración do
rosario, dunha novena ou o que fose. Eu recordo aquel tempo como un tempo
de moitas misas, rosarios, misións, ladaíñas, etc. Semellaba que o mesmo
centro da vida cotiá eran as celebracións relixiosas, os enterros, os novenarios
polos defuntos...
Voltemos ás etapas da súa formación. A que escolas foi despois da de
Fontenlos? Onde continuou formándose?
Meus pais mandáronme á escola de Pineiras, no Cotro, e logo á de Canay, nos
baixos do Concello. María Suárez, Maruja do Toreán, preparoume para facelo ingreso no seminario. Aos dez anos examineime de ingreso en Santiago,
acadando a cualificación de sobresaliente. A mestra cumprira o seu cometido
á perfección. No seminario de Belvís estudei cinco anos de Humanidades e de
alí ao de San Martiño Pinario para estuda-los tres anos de Filosofía e os catro
restantes de Teoloxía. A disciplina era moi ríxida e os horarios tamén, mais
malia toda esta rexidez de horarios e normas que son criticables teño tamén
que recoñecer que a formación académica, non a outra, que recibín, sobre todo
na parte de letras, foi moi completa. Rematei os tres anos de Filosofía e plantei
os estudos de crego, comezando a carreira de Maxisterio. Rematada esta e
cumprido o servizo militar púxenme a traballar ao mesmo tempo que preparaba
as oposicións ao Corpo de Mestres.

Formando parte (1º pola dereita da fila de arriba) do equipo de fútbol de 5º,
no estadio universitario do Monte da Condesa
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Entrevista a Domingos Ramón Campos
Nacido en Entíns o 10 de agosto de 1945, este outense, mestre de
profesión até a súa xubilación no ano 2008, cursou os seus estudos na
Escola Normal ubicada por aquel entón na compostelana Praza do
Obradoiro. Ampliou estudos de Ciencias Sociais e de Educación Física
na UNED. No ano 1987 rematou a Diplomatura en Lingua Galega e
ao ano seguinte acadou o Título de Profesor Especialista en Pedagoxía
Terapéutica.
A súa actividade política institucional comezou no ano 1985 en Noia,
onde foi concelleiro durante oito anos (dúas lexislaturas) figurando
como número dous das candidaturas do PsdeG-PSOE na de 1987
e na de 1995, exercendo en ámbalas dúas como voceiro do Grupo
Municipal Socialista. A nivel órgánico exerceu as funcións de secretario
de organización da Agrupación Local de Noia durante sete anos e o
cargo de secretario de educación e cultura da Executiva Comarcal do
Barbanza durante catro.
Consciente de que a lingua galega estaba a ser
mallada e desterrada como lingua vehicular do ensino
e utilizada como un instrumento político polo PP,
comprometeuse como voceiro de “Queremos Galego”
nas comarcas de Muros e Noia nos anos de conflitos co
galego do conselleiro Vázquez, do presidente Feijóo e
do instrumentalizado Anxo Lorenzo.
Na actualidade goza da súa xubilación pero os seus
compromisos socio-culturais non minguaron.
Cal foi o seu primeiro destino docente?
O meu primeiro destino foi o Patronato de Enseñanza
Especial “Nuestra Señora de la Piedad” ubicado no
hospital de San Roque en Santiago. Alí traballei durante
un curso como interino e como mellor souben e puiden.
Digo isto porque en San Roque atopeime cunha realidade
para min descoñecida: a duns alumnos cunhas necesidades
educativas moi específicas e moi especiais. Algo para o
que eu non estaba preparado. O primeiro mes foi duro,
moi duro, pero a axuda dos compañeiros e compañeiras
(eramos cinco), os consellos e folgos da miña moza,
Berta, tamén o meu tesón e estudo, propiciaron que
ao remate do curso me resultara gratificante o traballo
desenvolto. Quizabes este meu primeiro destino e o traballo con nenos con
necesidades educativas especiais e graves servíronme de motivación para
facer Pedagoxía Terapéutica.
E as oposicións?
Aprobeinas ese mesmo ano e fun destinado ás Escolas Graduadas de
Porto do Son xa como propietario provisional durante o curso 1971-72.
Concretamente a miña estaba, xunto con tres máis, situada no campo da
Atalaia, pero había outras ubicadas en casas particulares espalladas pola
vila. No curso seguinte, 1972-73, xa casado, marcho destinado como
propietario definitivo á escola unitaria de nenos de Leduzo-Cerqueda,
na parroquida de Cerqueda pertencente ao concello de Malpica de
Bergantiños. Teño que recoñecer que cando a ollei e calculei o treito que
había que percorrer dende Buño por estradas enlamadas e sen asfaltar levei
un chasco. Na aldea das Pozacas a única televisión que había era a da
escola. Invitei á xente da aldea a vela ao remate das súas tarefas cotiás e
conseguín que funcionara polo día como escola e pola noite como teleclub.
Mesmo se ten celebrado algún banquete de voda dalgunha moza do lugar
nela. Ao quedar embarazada Berta fomos vivir a Carballo e eu, que inda
non tiña coche, trasladábame no autobús de liña regular, baixaba na aldea
de Pasacondía e de alí por atallos deica as Pozacas. Aquela unitaria de
nenos (había separación por sexos) é suprimida por Orde Ministerial de 31
de agosto de 1974 e eu son nomeado Profesor de Educación Xeral Básica
do Colexio Nacional de Beo-Seaia, Malpica. Alí comezo a miña actividade
docente impartíndolles clase aos alumnos de 2º de EXB nunha aula das
antigas Graduadas situadas no Caldeirón, ata o 31 de agosto de 1982.
E despois de tantos anos pola Costa da Morte e coas numerosas
amizades que de seguro fixo, que foi o que o motivou a pedi-lo traslado?
Fundamentalmente foron dous os motivos. Tiñamos dous fillos, Marcos
(nado o 22 de decembro 1973, premio gordo da lotería) e Sergio (nacido
o 6 de xaneiro de 1976, agasallo dos Magos de Oriente), ámbolos dous
inscritos como naturais de Noia, mais vivindo en Malpica. Non podían
ser de Noia e de Malpica ao mesmo tempo e se esperabamos uns anos
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os
máis ao mellor non eramos quen de arrincalos de alí. Se a esta motivación
lle engadimos a complexidade do colexio de Beo-Seaia, cun edificio
principal no que non había cabida material para albergar a tanto alumnado
xa dende os seus inicios e que a construción do de Buño non solucionou
a problemática, houbo que habilitar aulas en baixos particulares, tendo:
seis no Caldeirón, dúas de Orientación Marítima na Casa do Pescador,
dúas de 4º nos baixos particulares, outras dúas de Preescolar nas antigas
unitarias de Beo, todas elas pertencentes ao colexio, mais inda así había
cinco escolas unitarias espalladas pola área de influencia do colexio nas
que se impartían clases a alumnos da 1ª etapa da EXB. Todo un exemplo
de como os políticos entenden a planificación. Perante este panorama
resulta xustificable que sentise certa canseira. Este foi o segundo motivo
do abandono da dirección e da marcha de Malpica.
E entón veu destinado á Serra algún tempo, non?
En efecto, en 1982 ceso como director do Colexio Público Beo-Seaia de
Malfica e veño destinado por resolución do concurso de
traslados para o colexio da Serra, tomando posesión deste
novo destino o día 1 de setembro do mesmo ano.
Canto tempo botou de mestre na Serra?
Tan só tres cursos, cesando o 31 de agosto de 1985 para
ir destinado ao colexio “Alexandre Rodríguez Cadarso”
de A Barquiña, Noia. En Noia tiñamos un piso amplo,
Berta é de Noia, naquel ano déranlle en propiedade
unha praza de Preescolar no colexio “Felipe de Castro”
e en Noia vivían seus pais. Para que facer quilómetros
sen necesidade? Na Serra atopeime con compañeiras e
compañeiros que para min eran verdadeiros referentes no
ámbito do ensino en Outes. Estoume a referir a dona Rosa,
dona Gloria Castromil e don Manuel Canay, que exercían
xa como mestres nos anos da miña etapa escolar e algún,
como Canay, tívome mesmo de alumno, tres mestras e
mestres de tempos xa idos que se xubilaron durante a miña
estancia no colexio. Tamén me atopei con outros como
Gonzalo Pérez, Carlos Romero, Enrique Martínez, María
Luísa Fuentes, Maribel, Carmen, Lolita Campos (curmá
miña), Mercedes Martínez, Eladio Lores, Soledad Perol,
Suso Freire, José Antonio Villaverde (veciño case da porta
da casa de meus pais) e Mariflor Ramos (espero non deixar no tinteiro a
ninguén), todos eles naturais e veciños de Outes aos que coñecía de sempre
por veciñanza e relacións amigables; con Pili Sampedro, Carlos Crespo,
Amalita, Manolo Freire... Naquel tempo o claustro de profesores era como
unha familia cos encontros e desencontros de tódalas familias. Nin máis nin
menos. Eu procedía doutros ambientes e resultoume algo novidoso traballar
con familiares e amigos e mesmo impartirlles clase a alumnos da propia
familia. Daquelas fornadas de alumnas e alumnos que ao remate da EXB
saían para ubicarse vital e laboralmente hai moitos que fixeron brillantemente
carreiras, outros que crearon empresas, algúns tiveron que emigrar e todos
procuraron acomodo laboral e familiar.
E de Noia non se vai mover ata a súa xubilación.
De Noia está claro que non, mais de centro si. O colexio “Alexandre
Rodríguez Cadarso” botara a andar en febreiro do curso 1984-85 con
alumnos procedentes do masificado “Felipe de Castro”, que por mor da
situación dos seus domicilios tiñan máis doado acceder ao da Barquiña que
ao de Bergondo. Tal é o caso dos residentes en Ponte Nafonso, Mirou, Orro,
Eiroa, Vistalegre, Barro, Loxe, Chabola, Ponte, Calvario, Calzada... Durante
a miña estancia nel impartín clases de Ciencias Sociais e Lingua Galega
compaxinando durante varios cursos a docencia cos labores administrativos
de secretario. Na secretaría cesei a petición propia o 31 de xuño de 1991,
mais a miña permanencia e destino neste centro non remata ata cinco anos
despois. O último xa como adscrito ao instituto e impartindo só a materia de
Lingua Galega aos alumnos de primeiro e segundo da ESO. Xustamente foi o
1 de setembro de 1996 cando se me adxudica destino no IES “Campo de San
Alberto” na especialidade de Lingua Galega e Literatura. E foi precisamente
aquí, no Instituto “Campo de San Alberto”, onde o 31 de agosto de 2008
finalizo o meu labor educativo, poñendo así un fermoso remate a trinta e
oito anos de servizo activo. Durante os últimos once anos de permanencia
neste centro ocupeime tamén da coordinación do Equipo de Normalización
Lingüística. Os logros conseguidos non me pertencen, perténcenlles ás
comunidades educativas dos centros nos que estiven destinado.
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Actividade social e cultural
Vostede participou moi activamente na actividade política en Noia.
Dígame, cando comezaron as súas inquedanzas políticas?
Á morte do ditador. En Malpica tiñamos unha especie de tertulia política
ocasional Xesús Viña, que despois foi profesor no colexio “Jaime Balmes” de
Noia, un taberneiro de alí alcumado o “Cadeiro”, algunha outra persoa e eu
mesmo. Un reducido círculo que intercambiaba opinións e nada máis. Que
eu soubera ninguén tiña militancia partidaria. Foi precisamente na Serra de
Outes cando formalizo a afiliación ao PSOE. Pero ao vivir en Noia e traballar
alí, en cumprimento dos estatutos, déronme de alta na Agrupación noiesa.
Vostede foi elixido concelleiro nas eleccións municipais de 1987 e
ademais actuou como voceiro da súa formación. Como recorda aqueles
catro anos?
Como moi turbulentos e desquiciantes. Abonda con recordar que inda non
se cumpriran dous meses da toma de posesión da nova corporación cando
se produciron os sucesos de Ponte Nafonso. Unha turba de exaltados
capitaneados polo alcalde e o patrón maior da confraría devastaron naquela
localidade barcazas e outro mobiliario, cando o prazo para extracción de
áridos remataba uns días despois. Este foi un cuatrienio político que hai que
recordar sempre para non volvelo repetir.
Que lle recomendaría Vde. a un xove que quere participar na política?
Que en política todos estamos de paso e cando entramos en política non o
facemos para convertela en profesión, que os debates non deben xirar nunca,
nunca en torno aos que sobran senón sempre sobre os que faltan. Afirmar
isto case produce noxo porque a práctica política diaria a tódolos niveis segue
outros derroteiros opostos.
Tamén foi concelleiro e voceiro nos catro anos do mandado de Mª
Carmen Abeijón. Como valora a súa xestión tendo en conta que no ano
99 non revalidou a Alcaldía?
Compara-lo mandado de Abeijón ao de Pastor Alonso é como facelo cunha
piscina climatizada e o turbulento océano. Nin punto de comparación. Mª
Carmen tivo acertos, algúns meritorios, e desacertos, algúns sonados. Na
política a humildade tamén conta, mentres que a confianza e o ir de sobrado
non axuda. Mª Carmen tiña todo ao seu favor, a Xunta do PP, a Deputación
na que ela estaba do PP e o Goberno de Aznar tamén do PP. Todos sabemos
das decisións clientelares desta formación. En Noia non se notaron abondo.
A que dedica o seu tempo de xubilado?
Pois a algunhas actividades e ao descanso. Debera de andar e non o fago.
Debo ser máis activo e non o son. En certo modo acomodeime e cústame saír
deste acomodo. Recoñézoo. Non todo é negativo. Teño publicado artigos na
revista Entrepontes do IES “Campo de San Alberto”, colaboro con asiduidade
na revista do Liceo de Noia e en Terra de Outes. Aquí quérome deter porque
se non existise a asociación Terra de Outes, da que son socio fundador, sería
unha imperiosa necesidade constituíla xa. O libro de Xan García publicado, a
recuperación de parte do patrimonio arquitéctónico popular (rehabilitación do
muíño Grabiel), a recuperación da memoria histórica de Outes. O encontro
de embarcacións tradicionais do Freixo, a celebración do bicentenario do
nacemento do poeta Añón, a publicación do libro de poemas da súa irmá
Nicolasa, as xornadas sanitarias, as exposicións na Casa da Cultura, etc.
etc. déronlle un importante pulo á actividade cultural de Outes. Debemos
perseverar porque imos na boa dirección.
De esquerda a dereita: Domingos Campos con Fernando González Laxe
(expresidente da Xunta) e Pepe Moas nun acto electoral do PSdeG-PSOE en
Noia no ano 1995

12 TERRA DE OUTES

MISCELÁNEA

LECTURAS RECOMENDADAS
100 ANOS DA HISTORIA DE OUTES (1880-1980)
A fecunda actividade investigadora e divulgadora de Xoán F. García
Suárez no campo da historia sobre a vida material, cultural, social e
política (e, en certo modo, sobre a espiritual de Outes) faise merecente
dun recoñecemento. Mellor dito, amais deste recoñecemento tamén
é merecente de agradecemento porque 100 ANOS DA HISTORIA DE
OUTES (1880-1980) é un documento de gran importancia, un libro
absolutamente fundamental e un piar dunha enorme carga simbólica
que nos permite recupera-la memoria colectiva.
Escribir un libro coma este xorde como resultado dunha necesidade
vital e lexítima ao dispor dunha información compilada ao longo
de anos e dun profundo traballo matinado e sustentado nos
coñecementos pertinentes.
Tampouco é unha tarefa doada para calquera porque require sentir
fascinación por mergullarse en arquivos públicos e privados, visitar
hemerotecas, pescudar testemuñas, acudir á memoria dos maiores
na procura dos seus coñecementos e experiencias e saber diferenciar
entre o gran e a palla, é dicir, entre o que convén para o miolo da
obra e o que non.
Xoán F. García cumpriu todos estes requisitos e o sábado 17 de
decembro celebrámolo poñendo a disposición de todo o pobo de
Outes cen anos da súa historia que nos revelan moitos aconteceres,
nalgúns casos sorprendentes, que son froito do labor investigador
e altruísta de Xoán (Xan para os amigos e coñecidos), e do seu
dinamismo. Denantes Xan tennos agasallado con Fuxida no solpor
e 12 poemas (1984), logo Efemérides de Outes (1999), xunto con
Xan Mariño, e no ano 2008 A carpintaría de ribeira e os asteleiros
de Outes.
Nuns momentos nos que tanto se escoita a palabra conciliación
pola súa falla en moitos casos cómpre salientar que Xan F. García
Suárez foi quen de conciliar a súa intensa vida laboral, ateigada

PREMIO DE POESÍA
Ramón Blanco resultou gañador da XXIX edición do prestixioso
“Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón”, convocado polo
Concello de Dodro, e dotado con 2.300 euros.O secretario de Terra de
Outes, e redactor desta revista, presentárase co poemario Se pedra
na brétema, que será publicado a finais deste ano pola editorial Sotelo
Blanco.
O acto de entrega tivo lugar o pasado 17 de decembro no colexio que
leva o nome do poeta Lorenzo Baleirón, un dos referentes poéticos
do propio Ramón Blanco. No transcurso, amenizado pola actuación
musical de Xoán Curiel e Iris Gey, tamén se presentou o libro de
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Mingucho Campos
de compromisos, coa atención á
familia e coas súas actividades
culturais e asociativas.
A exposición e explicación dos
feitos acaecidos en Outes desde
1880 ao 1980 precisaba dunha
forma e dunha estrutura que o
autor matinou deseñándoa deste
xeito: primeiro unha introdución,
logo a exposición dos sucesos e
acontecementos protagonizados
por persoas reais. Mais estas
persoas non actuaron porque si,
senón por razóns e circunstancias socio-políticas, económicas,
presións, medo e outras varias,
mesmo relixiosas, que as impeleron a comportarse e actuar dun ou
doutro xeito.
Xan non tratou de facer unha simple cronoloxía dos feitos e dos seus
actores, senón que procurou contextualizalos porque o que sucedeu
en Galicia e no ámbito do Estado español van marca-las pautas do
comportamento dos protagonistas desta etapa histórica ao mesmo
tempo que favorecen a comprensión dos seus feitos e actuacións
pola nosa parte. Como remate, dous anexos (Alcaldes de Outes
1880-1980 e Cronoloxía), xunto coa requerida Bibliografía.
Parabéns a Xan e recoñecemento a Terra de Outes pola súa iniciativa
de telo enviado ao prelo. Non deixemos que os soños sobre o
que foron os nosos predecesores e o que nós somos no presente
desaparezan. Loitemos pola conservación da memoria tendo sempre
presente que a cada xeración correspóndelle a súa función en todo
devir histórico.
Serra de Outes, 17-XII-2016

Xastre
Xerardo Quintiá, galardoado na anterior edición. Ante un cercano
auditorio composto maiormente por veciños, amigos e familiares do
poeta de Dodro, o noso socio recibiu, de mans do alcalde dese Concello
e do secretario xeral de Cultura da Xunta de Galicia, unha estatuíña
conmemorativa coa imaxe de Castelao, da factoría Sargadelos.
A redacción da revista recibiu a sorpresa do premio ese mesmo día,
pola noite, xusto cando celebrabamos a cea de Nadal da asociación,
no restaurante Areal. E porque Eva nolo dixo.... Descuberto o percal, o
premiado tivo que ir pola figura ao coche, para facermos algunha foto
co trofeo. Parabéns, secretario!
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XORNADAS SOCIOSANITARIAS

Relato: A viaxe

TERRA DE OUTES 13

Eloy Hervella

José Mª Dios Diz

XIas Xornadas de Información SocioSanitaria
de Outes
O pasado 27 de outubro deron comezo as XIªs
Xornadas de Información Sociosanitaria de Outes.
Como sabedes, lévanse celebrado 80 conferencias,
neste formato de Charla-Coloquio, onde o/a relator/a,
fai unha conferencia sobre un tema sociosanitario e
logo temos un coloquio, duns 15 minutos.
A asistencia de público é a que nos motiva a seguir
facendo este tipo de información para as persoas, que
nas consultas de diario, @s profesionais sanitari@s,
non temos o tempo necesario para facelo.
A conferencia impartiuna o Dr. D. Manuel Barreiro
De Acosta. O título: “Enfermidades Intestinais
máis frecuentes”. Ao ser o relator especialista
na Enfermidade de Crohn, parte da conferencia
dedicouna a este Síndrome tan frecuente. Tamén
falou das diarreas, do estreñimento e doutras
patoloxías abdominais.
A Inauguración do acto foi feita pola Dra. María
Sinda Blanco Lobeira, Subdirectora da Xerencia de
Santiago.
O público asistente, unhas 60 persoas, atenderon as
explicacións do especialista e preguntaron moitos
temas que non saíran na conferencia e outras
cuestións que consideraron do seu interese.
Como sempre, agradecer ao Concello de Outes, ao
Centro Social, ao Centro de Saúde, a Adisbismur, a
Asociación Cultural Terra de Outes e a Xerencia de
Santiago, a súa colaboración desinteresada.
O Coordinador das Xornadas, o Dr. José Mª Dios Diz,
séntese moi orgulloso de como se están celebrando
as Xornadas, e manifesta o seu agradecemento á
xente que acode a elas, pois son o referente para
seguir facéndoas e que tod@s aprendamos algo
máis, de algo tan importante (e en constante perigo)
como é a nosa saúde.

Hoxe puiden escaparme durante un intre de rúa Galeotes
Chega un momento en que non podo máis, todo o que me rodea
me resulta insoportable. As paredes da miña casa apértanme
os nervios ata facelos estalar e saio apresuradamente tras
facer unha chamada de teléfono.
Ela aproveita a circunstancia de que o seu noivo foi a un
congreso (as variadas formas da desculpa). Eu aproveito
a circunstancia de que ao redor meu un mundo de sólidas
paredes tenta asasinarme. No fondo aos dous fártannos
as mesmas cousas: a quietude do estudo e do fogar, a
circularidade das reflexións.
Á ida envólvenos un silencio expectante (realmente falamos
moi pouco durante todo o tempo en que estamos xuntos).
O autobús descende lenta e suavemente cara ao mar. En
todo se revela unha misteriosa chamada: o verde palpitante
do monte galego, o azul velado do ceo, o cheiro profundo do
mar.
O noso espazo máis íntimo é a praia de noite, espidos fronte
ao mar. Gústame vela camiñar, sígoa coa mirada; parece
coma se as pretas coxas emerxesen das redondas nádegas.
Sei que lle gusta sentir o meu alento na súa caluga (o seu
cheiro tráeme unha sensación inmemorial), un corpo mollado
e ardente que a abraza desde detrás, e unha presión suave e
dura que percorre o seu camiño aos poucos.
O son do mar, envolvido nun vaivén, semella traernos o pracer
de miles de seres que, como nós, se funden con instinto de
perpetuidade. Tal vez todos estamos a contribuír ao latexo
dun tipo de vida con formas sempre moi fugaces.
E o regreso faise indispensable. Nunca podemos expresar
con palabras nin xestos o encanto da noite compartida. Só
existe o impulso que nos mantivo xuntos, que nos fixo un
(a millóns de seres quizais), un pulo que agora está case
acazapado e distendido.
No último momento mirámonos aos ollos. Todo está
perfectamente claro: é ineludíbel. Non se trata de algo tristeiro,
nin nos roza sequera un aire de melancolía. Para ela, para
min a ilusión das cousas: o estudo, o fogar, a vida compartida,
a verdade, a beleza... todas esas bagatelas cotiás.

MISCELÁNEA

14 TERRA DE OUTES
CARTAS AO DIRECTOR
Vergonza de Concello

O sábado 17 de decembro tiven o pracer de asistir, na Serra de
Outes, á presentación do libro 100 anos da Historia de Outes (18801890), de Xoán F. García Suárez. Xuntaríanse unhas cincuenta
persoas no auditorio da Casa da Cultura, que non está mal. Ao
mellor engánome, pero entre o público non recoñecín ningún
destacado do partido que goberna no noso Concello.
Tendo en conta que o acto era ás 12:30 da mañá, e que a esa
hora coido que non botaban ningún partido de fútbol (como se sabe,
medida altamente disuasoria contra a outra cultura), podería pensar
que a ausencia da clase política (só dignificada pola presenza de
dous ou tres representantes) responde a unha leve represalia contra

Relato: Símbolo

Henrique Figueiredo

Cando saín do aseo, quedei unha fracción de segundo prendido no smiley con pingas de sangue debuxado no interior da
porta. O artista ata se molestara deseñando as gotas noutra
cor.
O Anxo seguía remexendo no café coa mente aparentemente
concentrada na lectura do xornal.
Encontrado morto o catedrático e investigador Xosé Anxo
Camalo
O corpo do científico apareceu desangrado, cos pulsos abertos e sen outro signo de violencia, na bañeira da vivenda unifamiliar que habitaba na Rúa de San Lázaro desta cidade. Á
espera dos resultados da autopsia, todo apunta a un suicidio.
O científico desenvolvía a súa actividade docente e investigadora nas Facultades de Física e Filoloxía da Universidade de
Santiago de Compostela. No seu despacho desta última, recibiunos amablemente a semana pasada. Para
este xornal, comentou entre outras cousas o seu uso
presuntamente abusivo das instalacións do Centro de
Supercomputación de Galicia CESGA, relacionado
co caso de prevaricación que investiga a xuíza Arqueta, no que estarían implicados altos cargos da Consellería de Industria e incluso o propio conselleiro.
Senteime sen que se decatara e dixen o primeiro que
se me ocorreu para chamar a súa atención: –Xa estará o azucre disolto, ou? Levantou a vista, aínda coa
mirada un pouco perdida.
–Non te sentira. Fíxate que artigo máis ruín. Xa condenaron ó conselleiro e a min mesmo. É certo que estou usando moito tempo do Finisterrae, pero grazas a
iso temos avanzado nuns meses máis que en todos os
anos que levamos de investigación.
Deixei que se estendese un pouco, porque semellaba
facerlle ben, e despois pregunteille polo que xa medio me explicara por teléfono. –É apenas a punta dun
fío da trama, pero é o principio de todo o demais.
Temos a linguaxe que describe o Universo e xa só nos
falta desenvolvela para que o abarque todo. Vas ser
dos primeiros en velo.
O sábado estabamos os dous nunha sala grande do
CESGA, rodeados dun rumor electrónico. Díxome de
sentar nunha cadeira cómoda mentres el sentaba
enfronte diante dun monitor e un teclado. Despois
levantouse, alongoume un aparello e axudoume a
colocalo na cabeza.
–Parecen unha gafas de realidade virtual.
–Si. A forma é a mesma, pero o principio é un chisco diferente -dixo, con ese ton retranqueiro que di moito máis do que
contan as palabras.
Así que puxen aquel casco.
Souben da morte do Anxo de forma un tanto brusca. Recibín
unha chamada desde o seu número pero quen se puxo ó te-
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Xan García, coñecido sindicalista do nacionalismo de esquerdas na
comarca. Mais, non habendo ningún libro tan importante sobre a
historia recente do concello de Outes, teño que inclinarme máis ben
a pensar que as ausencias só se explican co desprezo, non cara ao
autor, senón cara a todo o que significan a nosa cultura e a nosa
historia.
Seguro que se viñese Romay Beccaría presentar unhas insulsas
memorias estarían todos en primeira fila. Pois, como en todas partes,
aquí somos moi dos nosos. Mais non esquezo que os políticos saen
de nós. E cincuenta persoas son cativo público para tan importante
acontecemento. Podemos botarlle a culpa a que fose hora da misa
ou do chiquiteo (que, por unha vez, ben podían esperar). Pero a
culpa é da nosa incultura. Dá vergonza ser deste concello.
M.B.
léfono resultou ser un inspector de policía. Sempre pensei
que os policías non son especialmente educados nin amables
e este non fixo por quitarme esa idea. Nin gardei na memoria
o seu apelido. Informoume a un tempo de que o meu figuraba na guía do profesor como teléfono de emerxencia, do seu
presunto suicidio e de que se me requiría inmediatamente, e
insistiu no de inmediatamente, para aclarar as posibles causas e descartar un homicidio. Naquel momento, non desbotaba eu esta posibilidade. No noso último encontro, só uns
días antes, amosárase entusiasmado polos últimos avances
no que el chamaba o traballo dunha vida. Estaba, dixera, moi
preto de rematar unha sección do deseño, e iso sería como
chegar ó elevador que conduce á cima despois de anos de
escalada, e ter o dedo no botón. Esquecía contarche que o
traballo do profesor -parecerache disparatado- consistía na
procura do símbolo perfecto, o que definiría a totalidade do
Universo. Empregando unha mestura de fractais, iconografía,
metalinguaxe, que sei eu, e unha morea de coñecementos,
levaba dúas décadas dedicado a profundar no que chamaba, retranqueiro porque era profundamente ateo, a
escritura de Deus. Dicía que avanzara máis no último
ano que en todos os anteriores. Por fin conseguira
tempo no Centro de Supercomputación de Galicia
para acelerar os cálculos das súas ecuacións, que implicaban unha infinidade de factores, por non falar
da propia representación do símbolo. Naturalmente,
non contei nada de todo isto á policía. Limiteime a
explicarlles o estado de ánimo no que o vira por última vez. Despois dunhas horas, a maioría de espera
en asentos dun frío corredor, deixáronme marchar co
meu baleiro. Sempre é lamentable a morte, máis cando é a dunha boa persoa, un erudito e, sobre todo, un
bo amigo. Cando por fin estaba fóra da vista da comisaría, nun recuncho da Alameda, permitín que se me
encollese o corazón e embazasen os ollos.
Ó día seguinte tiña unha carta súa na caixa de correo,
a carón das facturas. Símbolos. Facendo un esforzo,
conseguín subir ata o andar, abrir a porta con man
trémula e sentarme no salón antes de abrila. Era concisa, como fora o autor:
Benquerido Xaime, o símbolo xa está escrito, e non
somos nin o til. Bostrom non ía desencamiñado. Isto
é unha caixa de Pandora e xa apareceron forzas que
non dubidarían en cometer calquera atrocidade con
tal de que non se coñeza a verdade. Só ti e mais eu
sabemos que estás no secreto. Recoméndoche que
destrúas esta carta en canto a leas, esquezas o asunto
e ata que algún día me coñeciches. Supoño que é un
adeus. Unha inmensa aperta do teu amigo Anxo
Estaba metido nalgún líquido morno e custábame
respirar. Tentaba bracear na procura de luz e ar, pero
nin brazos nin pernas me obedecían. Sentín que alguén turraba da miña cabeza e cando abrín os ollos alí estaba o Anxo, coa súa bata de laboratorio engurrada e cara
de preocupación. O zunido aumentara varios decibelios na
gran sala, así que case tivemos que berrar para oírnos. –Estás
ben? Podémolo deixar para outro día.
–Si. Será mellor deixalo, meu.
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Los Romero,
do disco ás redes sociais
A raíz da entrevista feita a Gerardo Romero no nº 9 xaneiro-marzo
2010 da revista de TERRA DE OUTES, onde mencionaba unha
gravación, e única, dun single feita en abril de 1973 (nese ano
tamén morrería o gran Nino Bravo) vou escribir sobre o famoso
disco.
Para os que andabamos de “chiquitos” e troula pola Serra, sería
bo lembrar o famoso bar do Roqueiro, ese bar tiña a máquina dos
discos, e nesa máquina estaba o famoso disco de LOS ROMERO
e estaban na competencia con discos de grupos como Triana,
Supertramp, Fórmula V, Los Diablos,
Bob Dylan, Camilo Sexto… e así
cunha xeira de figuras dos grandes da
música neses tempos, e LOS ROMERO
competindo con todo eses. Lembro que
por un peso (5 pesetas= 0,03 €) tiñas
dúas cancións e por cinco pesos (25
pesetas= 0,15 €) doce cancións, que
te poñías a xogar ao futbolín (no bar
tamén o tiña) acompañado da música
do momento; iso si, o disco de LOS
ROMERO sempre estaba alí cando se
renovaban os discos doutros grupos ou
cantantes, cando sacaban algo novo ao
mercado, e así ían pasando os anos, ata
que a máquina desapareceu (e o disco
de LOS ROMERO tamén desapareceu).
Quero mencionar neste punto que o
disco nunca se chegou a distribuír,
chegáronse a facer 1.000 copias (iso contoumo Eugenio Romero, o
“baixista”, un día que estabamos en Outes nestas últimas eleccións
autonómicas e que el facía de interventor do PP), esas copias
foron repartidas polos propietarios das salas de festa e discotecas,
e nunca se chegou a vender, incluso se chegaba a repartir nas
verbenas e romarías.
O disco de vinilo foi gravado en abril de 1973, na casa de discos
Barnafon (Barcelona) co nº BN-45-401 (hoxe en día, non queda
nin a maqueta da gravación), e na cara A está o título de “Os
Mariñeiros” que dura 3’29”, autor do tema D.J. Barreiros, e na cara
B está o título “Tutto Il Mio Amore” (tema italiano) que dura 3’08”,

Vicente Abelleira Cambeiro

autor do tema tamén D.J. Barreiros, e o que figura na contraportada
do citado disco. Teño que lembrar aos lectores da revista, para aos
que non están familiarizados nestes temas, que os contidos dos
discos de vinilo, así como as cassettes, estaban repartidos en dúas
caras ou lados, como se chamaban por eses tempos, cousa que
non ocorre hoxe en día co CD, dado que van repartidos por pistas
e nunha cara soa.
Dado que o grupo LOS ROMERO deixou de tocar no 1987 (segundo
mencionou na entrevista Gerardo Romero), púxenme a dixitalizar
o citado disco (dunha copia que tiña)
a través do programa informático
honestech VHS to DVD 3.0 SE e fixen
dous ficheiros en formato MP3 e esta
copia tíñaa comigo, sen ser distribuída.
E neste ano, fixen un vídeo subido á
rede de Youtube, co motivo da cea do
Antroido 2016, que se pode atopar neste
enderezo: https://youtu.be/z-tcXENtk3I
E este vídeo leva a sintonía musical do
tema de LOS ROMERO “Os Mariñeiros”.
O de pasar ás redes sociais, son eu o
responsable, non me podía permitir que
o disco de LOS ROMERO ficase no
esquecemento para moitas xeracións, e
era preciso que moita xente o coñecese,
polo que fixen dous vídeos e subinos a
Youtube, e os enderezos de enlace son estes:
1º “Os Mariñeiros” (Cara A): https://youtu.be/s5PMiiVBh-U
Feito en galego, como ben menciona o comentario “…cando cantar
en galego non era moi doado”.
2º “Tutto il mio amore” (Cara B): https://youtu.be/xjv2IHVh98I
Este tema está gravado en italiano.
Pois se vos apetece, e tendes tempo, simplemente con clicar os
enderezos electrónicos aí atoparedes as cancións.
Outes, 16 de outubro de 2016

16 TERRA DE OUTES

OPINIÓN

ASÍ NON
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Bon appétit!
Varias cousas de interese cidadán… ou non, pois xa nos
repetimos... Vexamos...

Repetimos a mesma foto co mesmo feito, e todo segue igual.
Chatarra!!

ASÍ TAMPOUCO

O sinal de internet no concello, en todo o concello, pois
igual esquecen que hai lugares onde apenas hai sinal,
e fai imposible o acceso á rede, coas carencias á hora
de consultar, facer traballos, que hai fillos nas casas que
lles fai falta para estudar, que moito bla bla bla, pero
todo queda en nada. Que temos o concello con superávit,
pois a que esperan para subsanar estes detalliños, pois
dende a Xunta dicían coa boca ben grande que non
habería nin un só sitio sen “internete” en toda Galicia...
(para o 2030?) pois a ver se cambia a cousa agora que
temos alcaldesa nova e un Deputado en Cortes, para que
metan baza neste asunto e que se deixen de comenencias
persoais que xa está ben de axudar sempre aos mesmos...
que xa cheira!!
Outra… Nin que dicir do horario da Biblioteca
Municipal, pero a que iluminado se lle ocorreu tal cousa,
abrir ás 11.00 da mañá ata a 13.00 e de tarde das 17.00 ás
21.00. Poden descansar sen madrugar e despois meterlle
unha pequena sesta tras o xantar… e mentres moitos
estudantes madrugando pola mañá para ir á de Noia que
abre ás 8. Hai que ter o persoal descansado!!
Máis… A piscina é todo un coladeiro de cartos, despois
do arranxo das pingueiras, agora tócalle á fachada de
madeira, pois está feita unha peniña... unha grande idea
a de recubrila de táboas. Xa era para ser así… toda unha
renda a costa de todos vía deputación... No pasa na!!
Miles de euros que non lles doen!

Agora xa volve deitar pero a fonte da Ratiña (Cando) estivo máis de
medio ano sen funcionar, habendo auga no manantial!! Será maxia??

NIN DE COÑA

Que máis… A ver se a nova titular acaba dunha vez coa
pasotada nas cuadrillas de obras para que traballen, e se
ganen o soldiño. É para rir, pero tense dado o caso dun
que realmente sabía para que estaba alí, para traballar!!,
e os demais chamáronlle a atención pola súa actitude, ou
tamén o caso daquel outro operario que mentres estivo
activo a conta da casa grande, andaba un día con outro
rebentado, se dunha perna, que se a espalda... ta ta ra
ta... mais ao xubilarse, man de santo o da xubilación,
agora ata anda de canteiro ocasional, ou dándolle ás
panxoliñas; o que son as cousas, ver para crer!!
En fin, e rematando, a guindilla. Como explicarlle ao
cidadán a dedicación exclusiva parcial dun 80%, ou sexa
de +_ 30.000 € anuais para un concelleiro do PP, que aínda
ninguén sabe o que fixo en todos estes anos que leva
no sitio, excepto cobrar dietas dos plenos, e levantar a
man nas votacións, iso si, previa seña do “tres” e pouco
máis… aínda lle queda un 20% para outras actividades.
Todo un cachondeo isto das dedicacións exclusivas nun
concello de 6.000 e pico de almas, almas cándidas…
Nun concello que hai 80 anos que non goberna un
partido de esquerdas, pero si alcaldes con ideas
de esquerdas en partidos de dereitas... Que pouca
vergonza. Ver para crer!!

Sorpresas nos montes de Entíns.

Lusco e Fusco

Nº 37 · xaneiro - marzo 2017

SAUDEGALIZANDO

TERRA DE OUTES 17

Podemos chegar a Marte... pero non curar a Gripe
Dr. José Mª Dios Diz*

Coñecemos a sintomatoloxía da Gripe dende hai 2.400
anos, cando Hipócrates escribiu sobre os síntomas desta
enfermidade. Médico da antiga Grecia, nado no 460 a.c.,
é considerado o pai da medicina moderna. A medicina
hipocrática baseábase en describir o corpo humano, como
unha asociación dos catro humores: flegma (auga), bile
amarela (lume), bile negra (terra) e sangue (aire). A doenza
desenvólvese por unha perda do equilibrio destes humores.
O mantemento da saúde, efectúase a través da dieta e da
hixiene. Estas ideas, persisten durante a Idade Media e o
Renacemento.

dese momento, pois o virus muta cada ano. Poden ocorrer
epidemias, pero tamén pandemias. É unha enfermidade
grave, evitable e moi transmisible.
É grave, pois cada ano padécena en Galicia 200.000 persoas
(de 3 a 3,5 millóns de persoas no estado español). A Gripe
mata: no ano 2015, 57 persoas morreron en Galicia por esta
causa e as súas consecuencias. No 2016, van 59 ata o mes
de outubro… A cantidade de pacientes ingresados por esta
causa, é importante: no 2015, 705 persoas, no 2016, levamos
ata outubro 1.382 persoas ingresadas.

É evitable. Dende o ano 1991, a Consellaría de Sanidade,
recomenda poñer a vacina da Gripe (é unha recomendación,
pois ningunha vacina é obrigatorio
poñela). É gratuíta e distribúese
aos grupos de risco: maiores de
60 anos, embarazadas, nen@s
(de máis de 6 meses), persoas con
patoloxías respiratorias e cardíacas,
residencias de maiores, institucións
cerradas como as prisións, persoal
sanitario e persoas que se encargan
da seguridade do estado: bombeiros,
protección civil, etc.). Unha persoa
con Gripe está en capacidade de
contaxiar a unha ou dúas persoas.
Segundo os estudos do Dr. Pierre
Melnotte, sábese que nunha cidade
grande, pódense contaxiar nunha
semana…. máis de 78.000 persoas.
Lavar as mans con frecuencia, é unha
forma de previr a enfermidade, pois o
contaxio é polas gotas de flugge que
Dicimos que “unha Gripe ben
Hipócrates de Cos, nado en Cos (Espóradas. Grecia)
desprendemos ao falar, tusir, esbirrar,
no século V a.C. (c. 460 a.C.)
curada, dura sete días e se a curamos
etc. Caen en diferentes sitios (pomos,
mal: unha semana”. É o tempo que
mesas,
cadeiras,
etc.)
que logo toca outra persoa e esta, ao
o virus influenza, que así se chama o virus da Gripe, vive.
levar
as
mans
a
ollos,
boca,
etc. xa está contaxiada nun par
Pensade que se vivise un ano, acabaría coa humanidade.
de
días.
Somos capaces de chegar a Marte, pero non sabemos como
A Síndrome Catarral é a confusión máis grande que teñen
@s doentes con respecto á Gripe (enfermidade infecciosa,
causada por un virus, de tipo A, a
máis frecuente: H1N1, ou de tipo
B). A diferenza é que na Gripe
aparece unha febre de 39º- 40º e
na S. Catarral non aparece a febre.
Polo demais, os síntomas son moi
parecidos: dores xeneralizadas
polo corpo, escalofríos, mareos,
rubefacción da cara, decaimento,
náuseas e vómitos, falta de apetito.
Entre o segundo e o cuarto día da
enfermidade, as dores e demais
síntomas, comezan a desaparecer,
e aparecen novos síntomas: tos
seca ou produtiva (cun tratamento
totalmente distinto), dificultade
respiratoria, cansazo fácil, rinorrea
(mocos transparentes polo nariz),
esbirros e dor de garganta.

matar este virus… As vacinas antigripais elabóranse en cepas
cultivadas en ovos de galiña embrionarios, procedentes de
polos sanos.

A cantidade de recursos que se utilizan no tratamento da Gripe
son importantísimos; pero só para aliviar a sintomatoloxía,
non para curala, que sería matando a causa que a produce.
De nada valen os antibióticos, pois estes son eficaces ante as
bacterias, pero ineficaces ante os virus. Moitos laboratorios
subsisten con tratamentos específicos para “os síntomas” da
Gripe. Se se descubrise como matalos (refírome aos virus…),
non terían a fonte de ingresos que teñen.
A Gripe é un problema de saúde pública. É unha enfermidade
que aparece a comezos do inverno e comezos da primavera.
Ten un pico de máxima actividade, variable, segundo o virus

É transmisible. Por suposto. A chamada “Gripe Española”,
entre os anos 1918 e 1919, matou en todo o mundo a
4.000.000 de persoas (máis que na primeira guerra mundial).
Foi o “maior holocausto médico da historia”, por enriba da
peste negra. O maior contaxio prodúcese nos primeiros días
da enfermidade, cando estamos incubando o virus.
Para previr a Gripe, existe a propia vacina da Gripe e a Vacina
Antineumocócica. Poden administrarse xuntas e esta última é
só unha dose na vida da persoa.
Insisto, os avances terían que comezar polas cousas que nos
afectan directamente. Chegar a Marte, é importante, pero
curarnos enfermidades frecuentes, éo moito máis.
*Especialista de Atención Primaria do Concello de Outes
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O rachamento do PSOE
Mingucho Campos

02/10/2016
Cando comezo a redactar estas breves, persoais e poida
tamén que permeables refexións na data enriba sinalada
búlenme nos miolos estas dúas frases pronunciadas por
dous socialistas:
“O peor inimigo da esquerda é á disensión interna”
(Henrique Múgica).
“Dubido que os dimisionarios poidan ollar en fite ós
militantes” (Pérez Tapias, en referencia ás dimisións da
maioría de membros da Executiva Federal do partido).
Cómpre deixar claro, máis ben, meridiano, que a
evolución electoral negativa do PSOE non principiou
con Pedro Sánchez, senón
que arrincou con Alfredo Pérez
Rubalcaba, antes de que Sánchez
se postulara para Secretario Xeral.
Tamén hai que recoñecer que con el
continuou o descalabro, mais (e isto é
significativo) Pedro Sánchez mantivo
porcentaxes de votos ata incluso
subir en estimacións de electores nas
enquisas do CIS e conseguiu manter
sempre polo seu exercicio político
mellor nota que Mariano Rajoy en
tódolos inquéritos.
Deixando todo o antedito nidio vou tentar facer unha
análise do devir desta aguda crise dun partido necesario
para a España predemocrática e da denominada agora
“democrática con portas xiratorias”, parlamentarios do PP
e do PSOE millonarios, comisionistas exercendo como
tales na súa condición de deputados e de embaixadores
de España (Gómez de la Serna, Arístegui...) e outros
como o expresidente, Xosé María Aznar, o exsecretario
e exministro, Ánxel Acebes, Felipe González, Helena
Salgado, etc. etc... acumulando pingües beneficios.
A dimisión dos membros da Executiva constituíu toda
unha manobra planificada para que o Comité Federal
trunfara. Consecuencias destas irresponsabilidades
son e serán o rachamento e desgarramento dun partido
histórico e fundamental na historia antiga e actual de
España. Unha crise sen precedentes que vai perpetuala gobernanza da dereita por lustros.

Pedro Sánchez dixo o día da súa dimisión “Eu non podo
administrar aquilo no que non creo”. Coherencia
pura e dura dun líder que, perante a maioría do Comité
Federal en contra da súa xestión, dimite. Iso honra
a calquera, mesmo sexa de dereitas, de esquerdas e
tamén do ámbito dos nacionalistas. Lóxica política pura
e unha congruente decisión de Pedro cos seus ideais de
esquerda.
03/11/2016
Titular de Diario Público: “Rajoy prepárase para as
terceiras eleccións”. Subtítulo: “O presidente do
Goberno só aceptará unha negociación de mínimos
cun PSOE descabezado para ir a outra investidura”.
Enquisas manexadas internamente
outorgábanlle ó PP 150 escanos e
menos de 70 ós socialistas.
Titular de El Mundo: “A maioría
dos “baróns” do PSOE avoga
polo “NON” a Rajoy”. Subtítulo: “A
catalá, Parlón, pídelle ó PSC rachalo voto se o PSOE decide investir
a Rajoy”.
05/10/2016
Titular de El Mundo: “O PSOE espera
un aceno de Rajoy para virar á
abstención”. Pregunta: e ata agora que fixo Rajoy? Lelo Marca?
“20.000 galegos non acadan gañar 6.000 € en bruto
por traballa-lo ano enteiro” (portada de El Correo
Gallego do 05/10/2016). Solución? Seguir votando ó PP!
“A xestora do PSOE tén toda a lexitimidade e a do
PSdeG ningunha” (Abel Caballero na Voz de Galicia
do 5/10/2016). O mesmo persoeiro que andivo laiándose
por distintas agrupacións locais socialistas, despois de
perder estrepitosamente unhas eleccións ó Parlamento
de Galicia para as que o nomeara o seu amigo, Paco
Vázquez, despois de protagonizar este unhas das súas
sonadas espantadas.
Trocando a temática para non aburrir ó lector teño que
dicir que España é unha das nacións da OCDE con máis
xoves sen estudar e sen traballar. O 22,7% dos que teñen
entre 15 e 29 anos son “ninis”. Esta porcentaxe supera
en case oito puntos a media dos países industrializados.
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Eis un exemplo de “ninis” de desemprego xuvenil cifrado
pola OCDE no ano 2015:
1º Grecia: 26,90%
2º Italia: 24,7%
3º España: 22,7%
Que comentario podemos facer? A min ocórreseme este:
Grazas, Mariano!
Titular de El País: “O PP pide anula-lo caso Gürtel e
alega plena indefensión”. Si, claro, pretenden atrapalas nubes para non morrer de sede de cartos!
Lembras, lector amigo, a frase ou dito manido do PP
aseverando que dispoñían de 10 millóns de votos ou
máis nas eleccións. Reflexionemos sobre estes datos.
Ano 2008. O PP consegue 10.278.000 votos que lle dan
154 deputados.
O PSOE con 11.289.335
acada 169 deputados. 15
máis dos 154 deputados
conseguidos polo PP
superándoo en 1.011.335
votos.
Eleccións do 2011: O PP
consegue 10.830.693 que
lle outorgan unha maioría
absoluta de 186 deputados
no Congreso, mentres que
o PSOE con 6.973.880,
acada 110 deputados na
cámara baixa. Botando ben as contas ao PP sáenlle 76
deputados máis e todo por unha Lei Electoral inxusta
que hai que modificar canto antes.
Ao PP no 2008 cada deputado cústalle 66.740 votos
mentres que ao PSOE lle supón 66.800. E no 2011
ao PP cada deputado suponlle 58.229 fronte aos do
PSOE que lle supoñen 63.370. Cómpre levar boa conta
destes datos, tanto a nivel estatal como autonómico e
local, para poder explica-los resultados electorais. Toda
lei inxusta xera sempre inxustiza e cada voto non ten
sempre o mesmo valor. Ao PSOE e ao PP nunca lles
conviu mudala porque lles viña ao rego. Agora é preciso
facelo. Cada voto debe ter o mesmo valor, aquí e en
Cuspedriños, inda que sexa o de riba.
Poderíase amplia-lo número de titulares e demais
circunstancias políticas. Abonda coas reflectidas para
conprende-lo rachamento do partido máis votado
da esquerda española e a verdadeira alternativa a
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unha dereita rancia e desfasada que non responde
ás necesidades actuais. A “Lei Mordaza” pode ser un
exemplo. Alguén tena comparado co Tribunal de Orde
Pública da etapa franquista.
Cómpre sen embargo facer fincapé na coincidencia
de principios económicos entre as forzas políticas da
dereita e da esquerda (partidos populares e socialistas,
ou socialdemócratas, da UE). A autodenominada
esquerda socialdemócrata europea ten abandonada por
completo a defensa da clase obreira e neste momento
en Europa precísanse partidos e movementos sociais
que vindiquen políticas opostas ás neoliberais. O PSOE
non o fixo, viviu na indefinición, e a facturación electoral
foi considerable. Débese tomar boa conta de que o
caso español non é algo illado, senón que é un calco
da UE. Dijselbloem, Moscovici, Solbes, Almunia, todos
eles ministros e, xa que
logo, dirixentes socialistas
nos seus respectivos
países, tamén na UE e na
Eurozona, así o avalan.
U-las políticas económicas
de calado socialista destes
dirixentes?
Se a todo isto lle engadimos
o tremendo balbordo
interno e as coiteladas
entre os seus dirixentes
(os denominados “baróns
territoriais”)
tanto
a
nivel estatal como no ámbito galego a diagnose fica
incuestionable: fracaso electoral total. Os votantes non
son parvos e menos os que se inclinan cara á esquerda
en cada contenda electoral. Non apoian á dereita mais
tampouco participan, a abstención medra e o copo
socialista mingua.
O PSOE está completamente atordado e atormentado
porque a oposición desapareceu do Parlamento. A falla
de liderado, a xenreira dos seus militantes coa Comisión
Xestora pola atolada manobra do “quítate ti que nos
poñemos nós” teno obnubilado porque non atopa o xeito
de facer oposición. Raciocinio meridianamente claro:
Oposición é sinónimo de antagonismo e de resistencia
que se exercen segundo os usos democráticos contra
o Goberno intentando botalo do poder; mentres que
o antónimo é submisión, e adhesión. Baixo ningún
concepto se pode facer oposición dende estes últimos
plantexamentos.
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A hemeroteca maldita do Poeta Añón
Ramón Blanco
Como este vai ser outro ano de conmemoracións (centenario e 130
o caso do poeta criado en Boel, entre campesiños. O relativo interese
aniversario, respectivamente, da morte de Eduardo Pondal e Nicolasa
das clases letradas pola literatura popular faise patente na recolleita dos
Añón) ferverán as hemerotecas e os papeis de Añón para daren o humilde
cancioneiros populares a finais do XIX. Porén, esta literatura arquívase a
froito ao que están habituadas as nosas lectoras. De todo isto falaremos
miúdo con fins pintorescos.
en sucesivas entregas.
Nese contexto, en 1892, aparece a desapiadada crítica que Leopoldo
Mais hogano queremos comezar cunha recomendación: se aínda non o
Pedreira fai do Rexionalismo e dos seus insignes representantes. Aínda,
leron, busquen o libro de Xoán F. García Suárez 100 Anos da Historia
na páxina 523, antes de darlle a correspondente malleira a Pondal (del
de Outes (1880-1980). Verán nas súas páxinas, por exemplo, as
falaremos no vindeiro número) escribe Pedreira: “Tal fué el tristísimo fin
intrigas políticas e os fíos do poder nun concello onde,
de Francisco Añón y Paz, sobre cuyos escasos méritos
aparentemente, “nunca pasou nada”. Este percorrido faise
literarios brilla muy alta su sinceridad, su honradez y su
en paralelo á lembranza de Francisco Añón, presente
entusiasmo por las ideas que cordialmente profesaba.
ao longo de toda a obra, como non podía ser menos.
Todos los gallegos debemos agradecerle que, enmedio
Para iso o autor consultou numerosas hemerotecas,
de sus amargas horas de tribulación y de infortunio,
navegando moitas veces en augas virtuais, para despois
recordase con frecuencia á la madre Galicia y la cantase,
compartir con quen isto escribimos aqueles achados que
en melodioso dialecto, con frase llena de delicada
puidésemos aproveitar nas nosas propias achegas sobre
ternura, casi femenina. Parodiando una frase de Alberto
os irmáns Añón.
Lista, pudiéramos decir de Añón que es menester
alzarle una estatua y quemar al pie las obras que de él
Foi así como no 2013 García Suárez nos fixo chegar un
conservamos”. Por sorte, non se seguiu tan perverso
curioso artigo de Leopoldo Pedreira: “El regionalismo
consello, por máis que o poeta permanecese por veces
en Galicia”, “Artículo octavo: La bardomanía”, Revista
tan esquecido (mesmo polos filólogos) como o artigo de
Contemporánea, Madrid, t. LXXXVIII (outubro, novembro,
marras. Sufriu Añón o lastre de non ter libro unitario, o
decembro de 1892), pp. 514-528. Texto interesante, por
estigma da bohemia. Mais por algo será que foi o único
máis que doloroso, aldraxante e repleto de resentimento
premiado en galego nos Xogos Florais da Coruña de
e auto odio:”Aun la misma ingenuidad y sencillez, que tan
1861, polo himno “A Galicia”, o cal brilla na primeira
estimables son en las elegías que acabamos de estudiar,
antoloxía poética galega do XIX. A súa influencia, como
se convierten en defecto insoportable cuando el buen Añón
temos dito tantas veces, pode rastrexarse na trindade do
intenta esgrimir la sátira. Entonces aquellas excelentes
Rexurdimento: Curros, Rosalía e Pondal. Aínda cando
cualidades se convierten en insipidez y vulgaridad, como
sexamos críticos coa súa aportación poética, parécenos
se observa en las composiciones (?) El borracho y el eco,
A una gallega renegada y demás majaderías, indignas de Os artigos de Leopoldo Pedreira tamén difícil vela por baixo de ningún autor galego ou español
ser impresas, que han salido á luz con la firma de Añón. se publicaron en libro. Este exemplar, da época. Ademais, levou a cabo o acto revolucionario
conservado na RAG, foi realizado en MaHay, sin embargo, entre las poesías satírico-amorosas de drid en 1894 na imprenta de La Linterna de converter en literario un idioma que era exclusivo das
clases populares.
este autor alguna digna de elogio, como O Pantasma y
O Magosto; pero en éstas se observa falta de originalidad y un excesivo
Xa que logo, compartimos plenamente o parecer de Mingucho Campos,
servilismo en la copia de las groseras costumbres aldeanas. Más bien que
expresado, con motivo do Día do Libro, na revista Alameda en 2013:
obra de un poeta, parecen labor de un rimador campesino” (pp. 521, 522).
“rebólenme nos miolos os reveses do noso poeta, de Francisco Añón e do
seu liderado na promoción literaria dunha lingua desprezada pola caste
Para nós, o grave non é que se denigre a obra do poeta, senón o desprezo
dominante e mesmo pola maioría da intelectualidade galega da época”.
da cultura campesiña, que aí é onde perde calquera razón o autor do
Leopoldo Pedreira (igual ca Alberto Lista, xa no ámbito hispano) era un
artigo. A literatura popular foi a fonte dos poetas cultos decimonónicos,
daqueles intelectuais de antano; Francisco Añón segue a selo hoxe.
que canibalizaron frecuentemente a poesía emanada do pobo, como foi
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