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AS NOSAS NOVAS

Editorial
Volta ao candil!!!
O país que temos é moitiño, poñen impedimentos a
base de impostos… “imposto do Sol”, isto non colle en
cabeza humana. En ningún país do mundo civilizado
hai nada parecido..., para que non se instalen os paneis
solares, cada un na súa casa, dado que levaría a sacarlle
un bo cacho do pastel ás catro grandes compañías que
nos exprimen nas facturas mes a mes. E para eles é o
correcto...!!
Hai uns meses atrás era tema principal nas conversacións
da xente a flutuación case a diario que sufría o custo da
luz, non chovía, sequía extrema nun ano seco, case de
verán estendido cara ao inverno, e os tiros ían referidos
xa en ámbito máis local, que despois de ter os montes
cheos dos dichosos viraventos, todo ese investimento
non repercutía en que o cidadán soubese nada de nada no
concello, e menos á hora de pagar a factura de luz. E por
que?, pregúntase moita xente... En que gañou o concello
despois de espallar tanto artefacto para enriquecer a
catro espabilados?, e o resto que pasa con eles?
Ninguén ten culpa de que non chova, ou de que chova
seis meses seguidos como xa ten ocorrido, e que por
enriba se pretenda pasar dito custo aos cidadáns parece
do xénero esperpéntico-surrealista como mínimo… As
eléctricas cando teñen eses beneficios millonarios non
repercuten no cidadán, pero se é ao revés.... curioso!!
e custoso!! Mais, ao que iamos... en que lle repercute
a sembradura de viraventos –trebellos insáns– aos
cidadáns do concello de Outes?, en que se benefician
tendo en fronte esa postal de ferranchos ruidosos que só
dan cartos aos seus donos?...
Estaría ben que dende o Concello nolo explicaran, pois
non se entende ou non entendemos moitos tal entelequia.
Que nos digan, pois tanto viravento ceibo polos vosos
montes, tráenos tal ou cal beneficio polo conxunto, ou
isto ou aquel outro... pero que nolo clarifiquen. A ver se
co cambio de rexedor tamén hai un cambio de talante
e ganas de explicar un pouco as cousas, ou todo queda
nun cambio de ficha –unha cara nova– e punto pelota!!
Explicacións é o que demandan os cidadáns, ou ao menos
unha parte deles, pois hai outra que nin lles preocupa o
máis mínimo, votantes adestrados e submisos de ringlón
e palmatoria, coitadiños de orella baixa, reverencia e
palmadiña na chepa... bos días teña vostede!! Hai cousas
que non cambiarán nunca polo que se ve!!
A ver se se dan conta dunha vez por todas que temos
os velliños nas casas tendo que escoller entre levar un
cacho de boroa á boca ou morrer entalados co frío. A
ver se deixan de mirar para outro lado con tanto “bono
social”, que só o queren para recoller os votos cada catro
anos e o resto nada de nada. Un fracaso!! Que se mollen
dunha vez!!
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Dicionario Xeográfico · Xoán Mariño
Nabarra. Dise de calquera cousa ou persoa pousada ou
achegada ao mostrador dun bar.
Norruega. En castelán, país escandinavo que non pide nada
por favor.
Obviedo. Capital de Asturias, cuxos habitantes só din
obviedades.
Oseanía. É como din en castelán, todo xunto, ou sexa, nin a.
Paquistán? Apócope de ´para que están´, pregunta que
se fan os habitantes deste país do Medio Oriente e os
de calquera outro respecto á existencia de determinados
organismos, autoridades e institucións de dubidosa utilidade
como o Instituto Nacional de Emprego, gardas municipais
ou Senado.
Paraguay. País sudamericano onde se fabrican os paraugas
máis chachis.
República de San Marino. É como denominan en Italia á
República de Xan Mariño.
Tenerrifle. Illa canaria armada.
Turquía. País do Mediterráneo, a cabalo entre Europa e
Asia, cheo de forofos do Deportivo.
Uruguay. País sudamericano onde tamén se está chachi-piruli.
Vigo. Antiga denominación da cidade máis grande de
Galicia, actualmente coñecida como Caballerotown.
Xenebra. Cidade suíza coa que se fan os gin-tonics.
Xordania. País do Próximo Oriente onde están todos xordos.
Zaragoza. Capital de Aragón onde a marca emblemática de
Amancio Ortega encontra maior satisfacción.
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Obradoiro OpenStreetMap
O sábado 18 de marzo de 2017, organizado por
Terra de Outes coa colaboración da Asociación
de Usuarios de Software Libre da Terra de Melide
(Melisa), o Club de Atletismo Outes (CAO),
as Revoltas Ciclistas de Outes e o Concello de
Outes, celebrouse no Centro Náutico Francisco
Rama Vázquez “Fufú”, de O Freixo, un obradoiro
sobre OpenStreetMap, tamén coñecido polas
súas siglas OSM. OpenStreetMap é un proxecto
aberto e colaborativo para crear mapas libres,
gratuítos e editables. As trazas dos mapas créanse
empregando información obtida de dispositivos
GPS ou empregando fotografías aéreas ou de
satélites e outras fontes como bases de datos da
administración. Dende 2016 OSM emprega en
España cartografía PNOA para mapeado e edición
(https://gl.wikipedia.org/wiki/OpenStreetMap).
Durante unha xornada, en sesións teóricas e
prácticas, presentáronse as bases conceptuais
para que unha persoa poida iniciarse na captura de

información para ser reflectida nunha cartografía
pública, accesible para calquera que teña interese,
e susceptible de ser enriquecida por calquera
outra persoa. Presentarónse tamén programas
de ordenador de acceso libre e gratuíto que se
poidan empregar con esa finalidade e as regras
de gobernanza e funcionamento da comunidade
que garanten que os datos describen a realidade
nun lugar e nun momento.
O poñente do obradoiro foi Rafael Ávila, membro
do Equipo Humanitario de OSM (HOT) e da
OpenStreetMap Foundation (OSM Foundation).
Descubriu OpenStreetMap en 2009, cando facía
unha actividade de ensino para adultos nun centro
de Noia. Colabora en mapeo humanitario dende
2011, nunha pila de proxectos: tifón Haiyán
de Filipinas, importacións de datos en Nixeria,
República Centroafricana, crise do Ébola,
terremoto do Nepal, escolas de Uganda, estradas
de Tanzania, hospitais, fontes e potabilización de
auga, erradicación de polio,
malaria, etc.
Cada participante empregou
o seu propio teléfono móbil
intelixente (smartphone) co
programa OSM Tracker xa
instalado. Para as prácticas
de postprocesado empregáronse os PCs do centro e
ordenadores persoais co
software JOSM xa instalado
aportados polas persoas que
participaron, conectándonos
a Internet mediante a rede
inalámbrica do centro.

Próximos actos
Letras Galegas
O próximo mes de maio, coincidindo coa celebración das Letras Galegas, a
nosa Asociación desexa conmemorar, pola súa trascendencia para Outes e
a cultura galega en xeral, en primeiro lugar, o 130 aniversario do falecemento
de Nicolasa Añón; en segundo lugar, o centenario do falecemento de
Eduardo Pondal, autor do himno galego e, por último, a adicación desta
efeméride a Carlos Casares. Motivo polo que Terra de Outes organizará
unha serie de charlas e un recital poético adicados a todos eles. Actos que
terán lugar na Casa da Cultura da Serra, na semana do 17 de maio.
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A xurisdición de Muros (II)
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). Preguntas 11 a 15.
11ª.- Que especies de froitos se escollen no termo.
Á undécima, que as especies de froitos que collen no termo
de cada unha das ditas freguesías son desta maneira: na
hortaliza coles galegas; na sementeira das freguesías de
San Thorente e Santa María de Intines trigo, centeo, millo e
liño, nas hortas froita e nos soutos castañas. Na sementeira
de San Miguel de Cestayo cóllese centeo e millo, e na de
Beva e Arcos trigo, centeo, millo miúdo e liño; e nos prados
de unhas e outras herba de apañar, e responden.

cunha ordinaria cultura, tres desta especie; de segunda
calidade dúas, e de terceira un.
Sementado de centeo produce catro ferrados de primeira
calidade, de segunda tres e de terceira dous; e de millo ten
a mesma produción que a de centeo. Sementado de millo
miúdo, nas freguesías de Beva e Arcos, que regularmente
se fai en terra secana de terceira calidade produce dous
ferrados.
E sementado de liño en todas as expresadas freguesías
(menos na de Cestayo, que ningún se colle) que en
ordinario se fai en terra de regadío de primeira calidade, dá
catro feixes que chaman lagoreiros e cada un é o que unha
muller pode levar na cabeza, e un ferrado de liñaza.

12ª.- Que cantidade de froito de cada xénero, uns anos
con outros, produce, cunha colleita ordinaria, unha
medida de terra de cada especie, e calidade das que
houber no termo, sen abarcar o produto das árbores
que houbese.
Á duodécima, que unha medida de terra hortaliza regadío
de primeira calidade da de Santa María de Intines vale un
ano con outro reducido a diñeiro, vinte reais de vellón, e
de segunda quince. Por non ter comercio ningún, sendo
secano de primeira calidade de todas as cinco freguesías
estímanlle en cada unha delas en dezaseis reais, de
segunda en doce e de terceira en oito.
En dita freguesía de Santa María de Intines seméntanse e
recóllense no labradío regadío de todas as calidades cinco
froitos en tres anos, deste xeito: o primeiro ano trigo, o
segundo millo e da súa restreba liño, e no terceiro centeo e
da súa restreba de segunda man millo, en cuxa intelixencia
unha de ditas medidas de terra desta especie sendo de
primeira calidade e sementado cunha ordinaria cultura,
produce ao ano catro ferrados de trigo, outros tantos de
millo, de liño tres feixes ou lagoreiros (que cada un é o
que pode unha muller levar na cabeza), e un ferrado de
liñaza, de centeo tres ferrados e outros tantos de millo.
De segunda calidade tres ferrados de trigo, outros tantos
de millo, dous feixes de liño e un ferrado de liñaza, dous
ferrados de centeo e outros tantos de millo. E de terceira
calidade dá dous ferrados de trigo, outros tantos de millo,
un feixe de liño e medio ferrado de liñaza, un ferrado de
centeo e outro de millo.
A sementeira de ambas especies das restantes catro
freguesías, como tamén as de secano, son iguais que na
de Santa María de Intines na súa produción e atendendo
á variedade coa que cada labrego acostuma sementar
os grans, sen ter para ningún deles propiedade limitada,
regulan a unha destas medidas de terra, tanto de regadío
como de secano de primeira calidade sementado de trigo,

Igrexa de San Ourente de Entíns, cuxa freguesía pertencía á Xurisdición de Muros

Un ferrado de prado de regadío de primeira calidade de
todas as freguesías ten de valor en diñeiro pola herba que
produce no ano vinte e catro reais, de segunda dezaoito e
de terceira doce. O secano, de primeira calidade dezaoito
reais, de segunda catorce e de terceira nove.
O ferrado de toxos ou xestas de primeira calidade que se
cortan de tres en tres anos, dá cada un catro carros; e os
mesmos dá o de segunda que se corta de seis en seis
anos, e o de terceira que é de nove en nove; e os montes
comúns por ser baixos, pedregosos, inútiles de natureza,
non lle consideran utilidade ningunha, e responden.
13ª.- Que produto darán por medida de terra as árbores
que houbese, segundo a forma en que estea feito o
plantío, cada un na súa especie.
Á décimo terceira, que plantada unha medida de terra a
carballos dos que deixan deposto nas preguntas seis, sete
e oito, sendo de primeira calidade na que entran doce e
córtanse de catro en catro anos, produce seis carros de
leña. De segunda, no que entran dezaoito e córtanse de
seis en seis; e, de terceira, no que entran vinte e catro e
córtanse de dez en dez, dando os mesmos carros cada un.
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A castiñeiros de primeira calidade, produce tres ferrados
de castañas, de segunda dous e de terceira un. A froita,
regulan a súa utilidade reducida a diñeiro en vinte reais
de vellón ao ano por ser de ningún comercio, de segunda
en quince e de terceira en dez. E de sobreiras de única
calidade que hai en Santa María de Intines dezaoito reais,
en cuxo produto vai regulada a cortiza, que se estona de
catro en catro anos, e a utilidade que pode dar a árbore
cortada, polo regular aos cen anos, e responden.
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la, carneiros, cabritos e porcos. E a primicia polos casais
antigos. Que un e o outro se perciben desta maneira: nesta
freguesía de San Thorente de Intines percibe D. Miguel
Joseph de Luazes, Arcediago de Santa Thasia todos os
dezmos e primicias enteiramente, e o vicario cura que pon
nesta mesma freguesía o mesmo Arcediago. Por razón de
oblata percibe de cada muller casada e viúva medio ferrado
de froito desta maneira: nuns lugares de trigo, noutros de
centeo e noutros de millo. Na de San Miguel de Cestayo
leva o cura enteiramente dezmo e primicia e ademais dela
14ª.- Que valor teñen, ordinariamente un ano con
percibe de cada muller casada e viúva medio ferrado de
outro, os froitos que producen as terras do termo e
centeo por razón de oblata. Na de San Xián de Beva
cada calidade deles.
leva o cura as dúas terceiras partes de todos os dezmos
Á décimo cuarta, que computados uns anos con outros
e primicias, e a outra terceira parte restante percíbea o
estiman o ferrado de trigo en cinco reais, o de centeo en
Licenciado D. Antonio Gómez Riobóo, Presbítero, veciño
tres, o de millo gordo en catro e o de millo miúdo en dous;
da cidade de Santiago como dono do Beneficio Simple
o feixe ou lagoreiro de liño
Eclesiástico
desta
verde e en bruto, en cinco;
freguesía, e ademais
o ferrado de liñaza, en oito;
diso percibe o cura
o de castañas en cinco,
por razón de oblata de
e o carro de toxo en tres
cada muller casada e
reais de vellón; o de leña
viúva medio ferrado
de carballo en catro e o
de centeo, e dos máis
de xestas en dous. E para
acomodados medio de
a renda de foros tamén
trigo. Na de Santiago
regulan a unha galiña tres
de Arcos leva o cura
reais; un par de capóns
a metade enteiramente
cinco e o mesmo a un
dos dezmos e primicias
cabrito; un carneiro once
e a outra restante o
reais; un año catro; a unha
Cabido de Santiago, e
libra de la un real; a unha
ademais diso percibe
porca dez; a un cuartillo Casa reitoral de Sta. María de Entíns, hoxe en estado ruinoso
o cura por razón de
de manteiga outros catro;
oblata de cada muller
a unha libra de cera oito
casada medio ferrado
reais; e dez a un carro de palla triga, e responden.
de centeo. E na de Santa María de Intines, leva o cura
enteiramente dezmo e primicia e de cada casada e viúva
15ª.- Que dereitos están impostos sobre as terras do
medio ferrado de trigo por razón de oblata. Percibe tamén
termo, como dezmo, primicia, terzodezmo ou outros; e
a Mesa Capitular da Cidade de Santiago de cada individuo
a quen pertencen.
labrego das ditas cinco freguesías seis cuncas de centeo
Á décimo quinta, que os dereitos impostos sobre as terras
por razón do Voto ao Santo Apóstolo. E en canto ás
das expresadas freguesías son dezmo e primicia. Que o
demais pensións particulares constarán nas relacións dos
dezmo se paga de dez un, polo que mira a grans, liño,
interesados, ás cales se remiten, e responden.

A Óptica da túa confianza!

Malecón de Cadarso, 3 (Xunto á ponte de San Lázaro) - Tlf. 981 82 42 60
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O Serradoiro do Engano (I)
A fábrica de Lancaño (1918-2012)
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Mingucho Campos

BREVES APUNTAMENTOS SOCIOECONÓMICOS
O serradoiro do Engano, coñecido popularmente como a fábrica
de Lancaño, pódese considerar como o paradigma inda en pé
Os sectores produtivos constitúen as distintas divisións da actividade
daqueloutros xa derruídos polo peso do tempo transcorrido ou en
económica. Destes sectores ou divisións da economía outense do
estado ruínoso. O seu longo camiñar no tratamento da madeira
último terzo do século XIX até máis aló da primeira metade do XX
obríganos a pescudar sobre as súas circunstancias particulares,
dous son os que salientan: o primario e o secundario. O sector primario
mesmo dende os prolegómenos do inicio do seu funcionamento.
está relacionado coas actividades de transformación dos recursos
naturais en produtos primarios, é dicir, a agricultura, a gandería, a
OS INICIOS
silvicultura ou cultivo e explotación dos bosques, a pesca... O sector
O día 22 de abril de 1918 comparecen en Noia perante as testemuñas
secundario abrangue a actividade artesanal e industrial manufactureira
que ao final se citarán Eugenio Atán Lloréns (veciño do Cruceiro de
transformadora dos bens provenientes do sector primario en novos
Róo), Ramón Alborés Ramos (de Entíns), Domingo Lema (Viro), Benita
produtos.
Lloréns Barreiro (Cruceiro de Róo) e Manuel
Se ben é certo que o noiés Alberto Campero se
Campos Conde (de Lagoa) ao obxecto de aprobarefire na primeira metade do século XIX ao Freixo
lo estatuto ou conxunto de normas que van reguladescribíndoo como un pequeno porto habitado por
la organización e o funcionamento da sociedade
cataláns que posuían alí instalacións destinadas
que desexan constituír para adicarse á compraao salgado de sardiñas (Apuntamentos históricos
venda, exportación e importación de madeira e
sobre a vila de Noia, ed. de Clodio González Pérez,
á explotación dun serradoiro impulsado a vapor
Toxosoutos, 2000) a actividade pesqueira en Outes
e, asemade, constituí-la sociedade da que van
foi pouco relevante até o auxe do marisqueo e no
formar parte. O estatuto consta de doce cláusulas,
período denantes referenciado a súa economía
na primeira delas descríbense os devanditos fins
caracterizouse pola dependencia deste sector
da sociedade e mais daqueles que se aproben por
primario prevalecendo como actividade económica
unanimidade durante a súa vixencia; mentres que
máis relevante a agropecuaria, constituída polas
na segunda fíxase un período mínimo de duración
pequenas explotacións familiares nas que se
da sociedade de cinco anos prorrogables, mais
mantiña o policultivo tradicional.
durante os cinco primeiros anos establécese a
O sector secundario no concello de Outes
prohibición aos cinco socios de allear as súas
asentábase neste mesmo período principalmente
particións agás no caso de falecemento, no que
en dous piares: os serradoiros e os estaleiros. As
en caso de producirse recoñeceranse ao herdeiro
fábricas de conservas de produtos do mar, tan
ou herdeiros os mesmos dereitos que tiña o socio
numerosas nos concellos próximos e limítrofes,
Eugenio
Atán
.
Revista
“Monte
Louro”
(1954)
finado.
en Outes foron practicamente inexistentes. Os
serradoiros eran instalacións que dispuñan de
A cláusula terceira cuantifica o capital social en sesenta mil pesetas
serras mecánicas para preparar ou traballa-la madeira, mentres que os
aportadas deste xeito polos asociados:
obradoiros e carpintarías de ribeira eran pendellos nos que se lles daba
Eugenio Atán, 25.000 pts.
forma a feiticeiros barcos de distinto porte que sucaban fachendosos a
Ramón Alborés, 5.000 “
ría e outros mares.
Domingo Lema, 5.000 “
Se o treito da beiramar outense que vai dende a ribeira do Freixo até
Benita Lloréns, 12.500 “
a abra do Engano, choutando de aí deica a bocarribeira do Donas, foi
Manuel Campos, 12.500 “
o berce onde naceron tantas embarcacións e acadaron a categoría
Coas aportacións devanditas correspondíalle a cada asociado a
de navegables, non deixa de ser atinado salienta-la construción de
seguinte porcentaxe de participación:
serradoiros na inmensa maioría das parroquias de Outes, constituíndo
A Engenio Atán, o ….... 43,20%
tan só unha, Valadares, a única excepción.
A Manuel Campos, o … 22,72%
A actividade laboral nestas factorías posibilitou emprego, directa
A Benita Lloréns, o …. . 22,72%
ou indirectamente, a unha masa asalariada composta por centos
A Domingo Lema, o ….. . 5,68%
de traballadores que vivían das actividades que realizaban para os
A Ramón Alborés, o ….... 5,68%
emprendedores propietarios das fábricas e talleres. Naquel sistema
“Todos los socios comparecientes (continúa literalmente o texto do estatuto) aportan
preindustrial de deficiente organización e baixa produtividade, co vapor
en metálico dichas partidas con excepción de D. Eugenio Atán y Don Manuel Campos
como principal fonte de enerxía a principios do século XX, as condicións
Conde que sólo entregan, el primero cuatro mil pesetas y el segundo dos mil quinientas,
de vida destes operarios foron sempre duras e dificultosas, de aí que se
en metálico; y por el resto aportan: D. Eugenio Atán la máquina, caldera, y el pago
del primer plazo de cuatro aparatos de sierra que tiene adquirido, todo lo que tasan
organizaran para defende-los seus dereitos e esixir melloras laborais e
de común acuerdo en veinte y una mil pesetas. Y D. Manuel Campos Conde aporta
salariais que lles permitiran unha existencia máis digna. Con todo, estas
también una finca llamada Lameaño, sita en el lugar de Rates parroquia de San Cosme
actividades preindustriais, malia as deficiencias estruturais, van propiciar
de Outeiro en el municipio de Outes, de seis ferrados aproximadamente de extensión
unha maior diversificación de ingresos na unidade familiar e o xérmolo
superficial, que linda Norte playa y herederos de Andrés Romero, una en medio de esta
dunha reducida clase social que, procedente do pobo, a base de traballo,
última, Sur y Este playa, y Oeste Manuel Montes, Domingo González y otros, la cual
asimismo valúan en diez mil pesetas. Mejor dicho, el D. Manuel Campos aporta en
perspicacia e afouteza, vai ir medrando economicamente e en certos
metálico la cantidad de diez mil pesetas, y además la expresada finca que tiene el valor
casos tamén gañando influencia e poder de decisión na política local.
de dos mil quinientas pesetas.
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Con esta aportación de la maquinaria, caldera, los cuatro aparatos de sierra y la finca
deslindada completan sus capitales los comparecientes D. Eugenio Atán y D. Manuel
Campos, pasando aquellos efectos y la finca a ser del dominio exclusivo de la sociedad
que forman los comparecientes, con la única obligación, en cuanto a las sierras, de
seguir pagando los tres plazos, o dos, que restan por satisfacer”.

A primeira das dúas cláusulas seguintes establece con precisión como
haberá que face-lo reparto das aportacións por parte de cada asociado
en caso de ampliación de capital, se houbera gañancias e tamén se
se produciran perdas; mentres que o seguinte fixa a periodicidade
das reunións no local social para o intercambio de pareceres,
aprobación das contas, a toma de acordos que procedan e o quorum
mínimo de socios asistentes para valida-las decisións, especificando
taxativamente que os acordos referentes á ampliación dos fins sociais
e de admisión de novos socios deben ser tomados por unanimidade.
E chegamos ó ecuador do estatuto coa distribución das
responsabilidades e obrigas dos socios. Tres van ter dedicación
exclusiva á empresa. Ramón Alborés Ramos encargarase da dirección
do taller de serra, supervisando tódolos traballos que resulten
convenientes para a boa marcha da parte industrial e mecánica da
mesma percibindo, ademais das gañancias que lle correspondan polo
capital investido, un soldo mensual de cento cincuenta pesetas e o
10% das utilidades líquidas. “Este diez por ciento no podrá pasar nunca de las mil
cien pesetas anuales. Y si las cantidades líquidas fueren inferiores a seis mil pesetas,
caso en el cual su diez por ciento no llegaría a seis cientas pesetas, entonces se quitará
primeramente una partida que represente el cinco por ciento de sesenta mil pesetas,
la cual quedará como beneficio social; y el resto, si no excede de seis cientas pesetas,
aplicarase íntegro al repetido Alborés Ramos en pago de ese diez por ciento; y si excede
de las seis cientas pesetas, se le satisfará esta cifra con igual aplicación, y lo sobrante
quedará también como fondo común”.

Manuel Campos Conde responsabilizarase da compra-venda de
madeira, coidando sempre o stock, levará os libros de contas da
sociedade e exercerá como depositario dos fondos percibindo como
retribución especial un soldo de dúas centas pesetas mensuais.
Domingo Lema ficará ao servizo da empresa mais sen un cometido
concreto pero presto aos servizos que se lle requiran e en particular
como axudante de Manuel Campos para a compra de madeira. Será
remunerado con cen pesetas mensuais.
Despois de especificarse con claridade o réxime de incompatibilidades
dos socios, estes fan entrega a Manuel Campos das aportacións
metálicas xa reseñadas con anterioridade, recibindo o correspondente
documento xustificativo e obrigándose Manuel Campos a responder e
dar contas das mesmas.
O domicilio da sociedade será o lugar de Rates, “punta Lancaño” e
para ostenta-la representación da sociedade con terceiros obríganse
os comparecentes a elixir ao socio ou socios que solidariamente
representarán á sociedade. Sociedade que se denominará “Eugenio
Atán e Compañía” e so esta razón social contraerá os seus
compromisos.
No caso de que algún socio o esixira ou fora necesario para inscribilo
no Rexistro ou para outros efectos mercantís elevarase a escritura
pública. Mentres seguirá funcionando a sociedade coa denominación
acordada e por medio do apoderado ou apoderados que os socios
nomeen.
Perante as testemuñas Manuel Insua Róo e Francisco Fernández
Rodríguez así o acordan, asinando o documento de constitución da
sociedade “Eugenio Atán e Compañía” as dúas testemuñas Manuel
Insua Róo e Francisco Fernández Rodríguez, xunto cos socios
Eugenio Atán Lloréns, Ramón Alborés Ramos, Domingo Lema, Benita
Lloréns Barreiro e Manuel Campos Conde.
O TEMPO VAI PASANDO
O día 19 de abril de 1927 Ramón Alborés Ramos solicita licenza
municipal para construír nas proximidades do embarcadoiro do
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Conchido un serradoiro de madeiras e erguer unha caseta para instalar
nela un transformador de enerxía eléctrica e un mes despois solicita
autorización municipal para poder colocar no camiño de acceso ao
serradoiro unha báscula de pesar rolos de madeira. Nove anos antes
Ramón Alborés asinara o convenio da sociedade xestora do serradoiro
do Engano. Cómpre reseña-lo punto 7º daquel convenio no que se
dicía: “Ninguno de los comparecientes podrá dedicarse por si ni asociado con otro
al mismo negocio que persigue esta sociedad, siendo en su caso responsable de los
perjuícios que cause”. Pódese colixir, xa que logo, que Ramón Alborés xa

causara baixa en “Eugenio Atán e Compañía” con carácter previo ao
inicio das obras de construción do serradoiro do Conchido.
Vén corrobora-lo devandito un documento xentilmente aportado por
Francisco Viña Cerzón datado o 2 de abril de 1935 que di o seguinte:
“Los que suscriben Señores D. Eugenio Atán Lloréns, D. Manuel Campos Conde, D.
José González Lloréns, D. Álvaro González Lloréns y D. Domingo Lema; aptos para
celebrar contratos; a fin de que sirva de constancia para todos y cada uno de dichos
Señores o a sus herederos, a medio del presente expresan que son condueños de la
fábrica-aserradero sito en el lugar de Rates y en el sitio denominado “Lancaño” con la
partición cada uno como sigue:
D. Eugenio Atán Lloréns, el ….................... 48, 88%
D. Manuel Campos Conde, el …................. 22,72%
D. José González Lloréns, el ….................... 11,36%
D. Álvaro González Lloréns, el …................ 11,36%
D. Domingo Lema, el ….............................. 5,68%

Manifestan que los Srs. D. Eugenio Atán Lloréns, D. Manuel Campos Conde y D.
Domingo Lema son dueños fundadores y los Srs. D. José Gonzaléz Lloréns y D. Alvaro
González Lloréns son dueños por herencia de su difunta madre doña Benita Lloréns
Barreiro.
Manifestan que además del aserradero citado con todo su recinto y cuanto a él pertenece,
poseen: una báscula y un campo en el Conchido y una báscula en Vistalegre”.

A suma de todas e cada unha das prorcentaxes de participación
na empresa dos devanditos propietarios acada o 100% do total da
propiedade de referencia, xa que logo, só eles poden ser considerados
como os únicos e lexítimos propietarios no ano 1935. Pero inda hai algo
máis que vén ratifica-lo documento de Francisco Viña. Se á primitiva
participación do 43,20%, que lle correspondeu a Eugenio Atán no ano
1918, lle sumamos a do 5,68% de Ramón Alborés baten as contas.
En consecuencia, a participación de Alborés Ramos fora adquirida por
Atán Lloréns.
Aló polos anos 1930 a empresa “Eugenio Atán e Compañía” é alugada
á compañía Gandeira e Esténs de Vigo. Esta empresa contrata a Juan
Armell Abellá como responsable da área económica. Ao remata-lo
contrato de arrendamento no ano 1941 Juan Armell continúa como
contable, mais agora da empresa “Eugenio Atán e Compañía” ata o ano
1947 no que se fai cargo deste cometido o mestre e perito mercantil,
Avelino Alborés Gosende, natural de Ribademar. Os percorridos de
ida e volta facíaos nos primeiros anos Avelino nunha gamela tripulada
por un traballador do serradoiro. Anos máis tarde o traxecto dende o
Cruceiro, onde estaba destinado como mestre, a Lancaño percorríao
utilizando a súa moto Guzzi deica Viro e de alí a pé mentres non se
construíu a estrada a Rates.
Enseada de Langaño co serradoiro ao fondo
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Que pasa co noso recibo da luz?
Adrián Dios Vicente

Por que subiu o prezo da luz?
No mes de xaneiro vivimos unha situación excepcional pero que
acontece de xeito cíclico cada varios anos no Estado español (a
última, a finais do ano 2013): unha suba espectacular dos prezos
eléctricos en moi poucos días. As explicacións dende o sector e o
goberno foron varias: unha elevada demanda (pola onda de frío),
escasas choivas e vento (o que limitaba a produción hidráulica e
eléctrica) e a necesidade de importación francesa (ao ter parado
boa parte do seu parque nuclear por revisións técnicas) construíron
a idea de que o sector viviu unha treboada perfecta para a suba de
prezos.
O certo é que parte destes argumentos son medias verdades
(non houbo menor produción hidroeléctrica nin eólica en relación
ao xaneiro do 2016, por exemplo), pero serviron de parapeto ao
verdadeiro problema: o modelo de xeración de prezos.
Como se fixa o prezo eléctrico?
O prezo eléctrico fíxase no mercado maiorista. Alí os produtores
e compradores de electricidade (que son, en moitos casos, as
mesmas grandes empresas) fixan un prezo mediante un sistema
de poxas. A trampa do sistema é que o mercado é marxinalista, é
dicir, a última unidade vendida fixa o prezo. Polo tanto, se venden
3 unidades de electricidade e unha custa 1€, outra 2€ e a última
100€, na nosa casa nós imos pagar 100€ polas 3 unidades.
Esta situación é tan kafkiana que no sector chámaselle beneficios
caídos do ceo. Ademais o mercado funciona cada hora, polo que
é moi volátil e as persoas consumidoras non podemos predicir a
evolución de prezos, así que quedamos a expensas do que pase
nese mercado.
Unha vez temos ese prezo, hai que engadirlle as peaxes (algo moi
similar a impostos, para simplificar), o IVE e o imposto eléctrico.
O prezo de mercado representa o 50% e as peaxes o outro 50%,
máis ou menos.
E pagamos moito pola luz?
Sen dúbida, si. Somos un dos estados europeos coa tarifa máis
cara. E o que é peor: a evolución é negativa, tendo unha factura
cada vez máis cara en relación á media europea. É dicir, estamos
mal, e imos a peor. Por unha banda, porque o mercado eléctrico
ten capacidade de inflar os prezos e, pola outra, porque existen
demasiados impostos na factura. É importante resaltar que os
impostos están conxelados no 2017, polo que non podemos caer
no engano de que son os causantes da última suba da luz.

Aínda así, existen diversos impostos que deben ser suprimidos ou
modificados da nosa factura. En primeiro lugar, o IVE debería ser
hiperreducido, porque estamos a falar dun ben básico, e non do
21% como na actualidade. Tamén hai peaxes que deberían saír
da factura, como o pago do déficit de tarifa ou a interrompibilidade.
Estariamos falando dunha redución na factura dun 30%
aproximadamente, que dende logo non é pouco.
É entón culpa das renovables?
Pois non: as renovables abaratan o prezo da luz. Até o goberno
recoñeceu isto ao dicir que sen auga e vento o prezo subía en
xaneiro. É certo que na factura pagamos as “axudas ás renovables”,
pero grazas a elas pagamos menos polo valor de mercado. Un
recente informe da AEE (a Asociación Empresarial Eólica) calcula
que a eólica aforra a cada consumidor uns 15€ ao ano no seu
recibo.
A cuestión é que sementar mentiras sobre as renovables permite
alongar a idade das tecnoloxías tradicionais, o que beneficia ás
grandes empresas do sector. As tecnoloxías máis caras son o gas
natural e, sorprendentemente, a enerxía nuclear.
Existe un consenso no debate público en relación ao barato
da produción nuclear, pero o certo é que hoxe en día ningunha
empresa pensa en construír novas centrais nucleares, porque os
enormes custos que teñen que afrontar na súa construción non
compensan o que produce. Por iso hoxe en día o que buscan as
empresas é alongar a vida útil das centrais nucleares, que xa son
antigas e teñen baixos custos variables, pero a construción dunha
nova central é un sensentido económico.
Por que unha tarifa eléctrica galega?
Por unha cuestión de xustiza. As tarifas diferenciadas en cada
territorio eran habituais até o ano 1953, cando o goberno franquista
aplicou as TTU (Tarifas Tope Unificadas), obrigando ao territorio
estatal a fixar un único prezo. Esta idea era fundamental para
desenvolver o modelo industrial español: incremento da produción
eléctrica na periferia do Estado para desenvolver polos industriais
no centro.
Se as tarifas foran rexionais, Galiza podería ter sido un espazo moi
atractivo para investimentos industriais ao contar cunha enerxía
cercana e barata, pero a decisión política foi evitar esta situación.
Imaxinades que nos últimos 60 anos Galiza tivera unha enorme
produción eléctrica e pagáramos menos pola tarifa? Posiblemente
moita industria se tería localizado en Galiza e non noutros lugares
para aproveitarse desa situación. Pero non nos deixaron.
Pero de verdade é imposible?
Aínda que o sector mudou moito dende o ano 1953, o que non
mudou foi a pretensión de ter unha tarifa única estatal. Cunha
salvidade: Euskadi conta cunha tarifa industrial propia dende o ano
2014. Porque non é imposible unha tarifa propia, o problema é que
o poder político a acepte. Ollo: que ademais isto non é unha cousa
rara no mundo, países europeos do noso tamaño (como o Reino
Unido ou Alemaña) teñen tarifas rexionais e ninguén se asusta co
tema.

Posición do prezo da luz en España comparado co resto de países europeos.
Fonte: Eurostat

Ademais, a modificación lexislativa do 2013 obriga ás Comunidades
Autónomas a introducir no recibo os impostos autonómicos á
produción eléctrica. Polo tanto, imos pagar máis que noutros
territorios porque producir electricidade penaliza, aínda que
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se asuman os custos medioambientais da produción. Xa hai
varias comunidades autónomas pagando máis pola factura, e
previsiblemente Galiza será a seguinte. É dicir, que temos un
modelo eléctrico que nos di que a tarifa ten que ser igual para todos,
pero que na práctica fai que haxa quen paga menos (Euskadi) e
quen paga máis (La Rioja, Cataluña, Castela a Mancha e Valencia).
Por que non aproveitamos esa situación?
E que pasa co servizo?
Aínda con todo isto, poderiamos pensar que, cando menos, temos
un mellor servizo por producir a electricidade. Pois a realidade é
teimuda, e nin iso temos. O xeito habitual de calcular a calidade é
a través do tempo de interrupcións eléctricas que como promedio
sufrimos, un indicador coñecido como TIEPI. En Galiza o noso
TIEPI é seis veces superior ao de Madrid; é dicir, que por cada
minuto que un madrileño está sen luz, un galego está seis.
O argumento para esta
situación é que a dispersión
poboacional galega impide
un mellor servizo, pero
sempre nos esquecemos de
dúas cuestións: a mellora da
rede foi feita en moitos casos
con fondos públicos (aqueles
Plans MEGA da era Fraga) e
que as cidades galegas teñen
tamén peor comportamento
que a cidade de Madrid. Polo
tanto, a diferenza non é rural
- urbano, é Madrid - Galiza. E
ademais gastando os cartos
de todos para mellorar unha
rede que resulta ser peor á
doutros territorios.
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organizarse e presionar dun xeito moito máis efectivo que 40
millóns de consumidores atomizados. Os poderes públicos deben
ser os encargados de velar porque un oligopolio non poida actuar
no mercado prexudicando aos consumidores, pero no sector
eléctrico ocorre unha situación particular: as portas xiratorias
realízanse de xeito habitual ás diversas empresas do sector. Unha
persoa desconfiada podería pensar que é unha compensación
polos servizos prestados.
Así temos a Felipe González como conselleiro de Gas Natural
Fenosa, a Aznar como conselleiro de Endesa (despois de ser o
artífice da súa privatización) xunto cunha longa lista de ex-ministros
e altos cargos tanto do PP como do PSOE, para finalizar coa
entrada de Fernández de Mesa, coñecido como O Cuco polos seus
colegas falanxistas do Ferrol dos 70, en Red Eléctrica Española. O
cadro é sempre similar: cargos de relevancia pero sen ningún tipo
de formación específica na
materia polos que percibirán
cuantiosos salarios por unha
labor que descoñecen. Para
pechar o círculo, importantes
dirixentes políticos como
Feijoo non deixan de dar
mostras do seu bo rollo
cos directivos das grandes
empresas.
E existe algunha alternativa?

Feijoo abraza a Galán (Presidente de Iberdrola)
na noite electoral ao coñecer os resultados
da vitoria do PP en Galiza

Xaneiro foi un mes paradigmático desta situación, con continuos
cortes de luz causados pola treboada pero que permaneceron
días sen solución. Neste caso tanto a empresa responsable da
distribución (Gas Natural Fenosa) como os poderes públicos non
pareceron especialmente preocupados por resolver os problemas
con premura. De feito, un par de meses despois, seguimos sen ver
a ninguén asumir as súas responsabilidades por ternos deixado
sen luz, ás veces, durante días.
Pode funcionar ben un mercado tan concentrado?
Aquí está a cuestión fundamental sobre o sector: cinco empresas
(Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, E.On e Viesgo) teñen
a inmensa maioría do control sobre o sector, polo que poderán

Por sorte, sempre queda
algunha fenda pola que poder
tentar mudar a situación. É o
caso das cooperativas de
comercialización eléctrica.
Despois do enorme éxito de Greenpeace Energy en Alemaña,
moitas iniciativas deste estilo comezaron a agromar en toda
Europa. No Estado Español a catalá Som Energia conta xa con
máis de 45.000 cooperativistas, iniciando incluso a construción
de varios parques solares para a produción propia. En Galiza
contamos co proxecto de Nosa Enerxía (www.nosaenerxia.com),
unha cooperativa que oferta electricidade con certificados verdes e
sen elevados prezos.
Este tipo de proxectos son fundamentais porque permiten
democratizar a economía. Podemos ser simples consumidores a
expensas das decisións empresariais ou formar parte activa do
sistema tomando decisións. Eu inclínome polo segundo.
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UNHA AFECCIÓN DENDE A INFANCIA
Vostede ten unha paixón da que goza dende neno, o baloncesto.
Como foron os primeiros contactos con este deporte?
Comecei a xogar ós 3 anos no colexio da Salle de Santigo, en categoría
pre-infantil e fun xogando en todas as categorías ata cumprir 16 anos.
Nese momento a Salle non fai equipo de categoría Junior, polo que me
decido e ficho para xogar no colexio Peleteiro. Sendo xogador Junior,
chamáronme para xogar na categoría de 3ª división, onde estiven
dous anos. Formei parte deste equipo ata que se fixo incompatible coa
carreira de medicina.
Despois deses anos de xogador, como segue ligado ó mundo do
baloncesto?
Con 21 anos saco o título de adestrador e comezo a adestrar un equipo
feminino no colexio santiagués de Cluny. Despois dun ano, ofrécenme
a direción dos equipos femeninos do colexio Nuestra Señora de los
Remedios (Orfas) onde o clube vai medrando ata ter ó meu cargo 5
equipos de baloncesto de base. A partir desta etapa, fago unha paréntese
en canto a baloncesto se refire, e ó volver vivir en Compostela, retomo
os adestramentos no mesmo colexio. Desta volta as Orfas xa é mixto e
teño equipos masculinos e femininos. O proxecto en Remedios remata
e fundo con outros pais e outras nais o clube Agrupación Deportiva de
Baloncesto Fontiñas, barrio no que resido.
Tamén fun catro anos encargado da delegación de baloncesto de
Santiago, tendo que organizar a competición, elaborar calendarios e
demais tarefas administrativas, para toda a comarca.
Temos entendido que tamén tivo ocasión de adestrar a rapazas
deste concello. Que recordos ten desa etapa?
Foi curta pero moi gratificante. Tiven contacto co director do colexio da
Serra naquel momento, Carlos Romero, e a través del formei un equipo
feminino en categoría infantil e xogamos en competición federada na
comarca durante case dous anos. Naqueles anos as gardas médicas
eran moi frecuentes e fixo que me impedise atender adecuadamente os
adestramentos e en definitiva ó equipo.
Actualmente preside o clube A.D.B. Fontiñas de Compostela.
Cantos equipos ten e cantos xogadores e xogadoras integran este
clube?
Entre xogadoras e xogadores son 120 os/as integrantes do clube.
As categorías van dende “baby-basket” ata 2ª división femenina e
3ª masculina. En total 9 equipos que son adestrados por xogadores
e xogadoras, de xeito que os maiores encárganse de formar ós e
ás cativos/as. O noso clube é o único de barrio de Santiago. Todos
os demais pertencen a colexios. Contamos para os adestramentos
co pavillón do colexio de infantil, así como o pavillón municipal de
Fontiñas. Participamos en competición federada de xeito que todos
os/as xogadores/as teñen ficha federativa dende o momento da súa
incorporación ó clube.
Podería facernos unha valoración da xestión que se fai dende a
administración, do deporte de base?
Actualmente está moi promocionado. Hai axudas dende a federación
e tamén das distintas administracións (Xunta, Deputación e Concello).
Tamén hai colaboración privada, que se viu mermada co motivo da
crise económica. O deporte de base precisa destas axudas para poder
desenvolverse con normalidade e dignidade.
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Entrevista a José Mª Dios Diz
Nacido na rúa da Troia de Santiago de Compostela no ano 1958,
este médico de atención primaria do Centro de Saúde de Outes,
formouse na facultade de medicina da USC e ampliou a súa
formación cun máster en Xerontoloxía e Xeriatría no ano 1993. Obtén
o doutoramento co traballo de investigación titulado “Calidade de
vida, custe económico e tipos de incontinencia urinaria na terceira
idade en Galicia” no ano 2009. Combina o seu traballo de facultativo
co de docencia na Universidade. Actualmente desenvolve o cargo de
voceiro de SOS Sanidade Pública, na comarca de Santiago.
Cóntenos, cando e como chega vostede a Outes para exercer a súa
profesión.
Cheguei a Outes no ano 1986, substituíndo ó Dr. Lires que, estivo
de baixa médica. Posteriormente, fixen a substitución do Dr. Juan
Antelo. As oposicións convocáronse 13 anos despois de estar en
Outes e durante eses anos resido na Serra, compro vivenda, nace o
meu fillo... ata que consigo a praza definitiva en Tordoia. Estiven alí
7 anos e cando se presentou a oportunidade para solicitar de novo
praza en Outes soliciteina coincidindo coa xubilación do Dr. Antelo.
Deste xeito volvo ocupar a praza que deixara sete anos antes. Agora,
a de Outes é a miña praza
definitiva.
O seu periplo profesional
no noso concello, quedou
interrompido por uns anos
nos que estivo de médico
en Tordoia. A que se debeu
o seu retorno?
Sempre estiven vinculado
a Outes. Non só a nivel
profesional, senón na miña
vida. Sempre pasei as
miñas vacacións aquí ou na
comarca. Vivin aquí máis de
11 anos, tiven casa aquí, ata
que o fillo cumpre os 8 anos,
e imos para Compostela,
pero seguimos vinculados a Outes. Recordo a época da asociación
cultural Escarabello, e logo a de Terra de Outes. Tamén cando dei
clases de baloncesto no colexio, ou a miña militancia política na
comarca.
Vostede organiza cada ano uns ciclos de información sanitaria
no centro Social da Serra. Cantos cursos leva organizado, cantas
charlas e con que axudas conta para a súa organización?
As xornadas de Información Sociosanitaria de Outes, van pola 11ª
edición. O luns, día 3 de abril do 2017, daremos a 86 conferenciacoloquio. O éxito de asistencia é importantísimo, e é o que nos
motiva a seguir facéndoas. As colaboracións, ao longo dos anos foron
moitas, empezando polo Concello de Outes, o Centro social, o Centro
de Saúde, Adisbismur, a Asociciación Cultural Terra de Outes, e a
Xerencia de Xestión Integrada de Santiago. A xente que participa
nas charlas, manifesta sempre o seu interese e podemos dicir que por
Outes pasaron os/as mellores especialistas de Compostela, de Galicia
e do estado español.
Podería valorar a evolución da situación sanitaria de Outes,
dende aquel ano 1986 ata o día de hoxe?
Os cambios son moi importantes. A Sanidade Pública en Outes,
sempre tivo calidade. Os/as profesionais que por aquí pasaron, foron
e son moi competentes, pero cando eu cheguei, non tiñamos Centro
de Saúde. Consultábase nas casas dos médicos. O centro de saúde
foi inaugurado por Fraga e as cousas cambiaron moito. As gardas
facíanse por períodos de semana completa, as 24 horas do día en
horario de 3 da tarde a 8 da mañá do día seguinte, no que entrabas na
consulta ordinaria. Logo faciamos as gardas de fin de semana en Noia.
Foron tempos difíciles, con poucos medios e moita vontade. Agora, a
asistencia está máis profesionalizada, con máis medios e máis persoal.
Como viviu a etapa do chamado “hospital de Ceilán” e que
repercusións pensa que tivo no exercicio da medicina pública do
concello?
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Foron tempos moi complicados. Para que o Hospital de Ceilán,
privado, funcionase, os seus promotores tiñan que provocar que a
Sanidade Pública non funcionase. Tivemos que sufrir moitas presións,
de todo tipo: a nivel de prensa, políticas e sociais. Ó final, demostrouse
que a Sanidade Pública, funcionaba moi ben, que os inversores do
hospital privado, querían beneficiarse da xente do seu pobo e o tema
non funcionou como pensaban, pois non tivo concerto co SERGAS. A
demanda de xente que acudiu ó Cengas non foi suficiente para dar os
beneficios que esperaban. O caso é que ó final está parado e todo no
xulgado. Teño claro que o fin deste hospital era usar a sanidade para
obter beneficios económicos e hai que defender a sanidade como un
servicio público universal e gratuito.
Cóntenos agora cal é o seu cometido como voceiro de SOS
Sanidade Pública da comarca de Santiago. Pensa que periga a
sanidade pública Galega?
A segunda pregunta, xa lle digo que si: non só periga, xa está
desmantelado parte do Sistema Sanitario Público, entregado a
entidades privadas da órbita do Partido Popular. As decisións que
toman os/as responsables políticos/as da sanidade teñen consecuencias,
e non só de morbilidade
(falta de persoal, pago dos
medicamentos,
retirada
de vacinas financiadas
polo sistema, non acceso
a medicamentos que si se
dan noutras autonomías ou
noutros países da Unión
Europea, etc.) senón que
tamén causan mortalidade
como
sucede
cos
tratamentos para a Hepatite
C, que, ó non suministrarllos
ós/ás doentes, seis xa
morreron e por iso están
imputad@s dous altos
cargos do SERGAS.
Dende a Plataforma SOS e eu como voceiro, facemos o seguimento
de diferentes temas que consideramos que a Sanidade Pública debería
facerse cargo de forma máis eficiente, e non o fai. As iniciativas que
temos, son a denuncia ante a Xerencia de Santiago, ante a Consellería
de Sanidade, ante a Valedora do Pobo, ante o xulgado, ante os medios de
comunicación, no Consello Municipal de Saúde de Compostela. Tamén
fixemos algunha concentración e algunha manifestación masiva, nas
rúas. Os resultados son moi diversos e moitas veces positivos para os/
as denunciantes. Como exemplo, hai só unhas semanas a Plataforma
estivo denunciando a supresión do servicio de Radioloxía en Noia por
ter o aparato de raios estropeado e a xerencia non resolvía o problema.
Diante das queixas feitas nos medios de comunicación, repuxeron o
aparato e a día de hoxe está restablecido o servizo na comarca.
Ten ampliado o seu traballo profesional co docente. Pode dicirnos
en que consiste?
Exerzo como Especialista de Atención Primaria, no concello de
Outes. Dou clases na Facultade de Santiago, de Medicina Familiar
e Comunitaria e teño alumn@s de 5º facendo prácticas na miña
consulta, cada 5 semanas de todo o ano lectivo. A maiores procuro
asistir anualmente ó congreso internacional de Incontinencia Urinaria,
presentando algunha ponencia ou estudo.
Como valora os servizos sanitarios e sociais tanto no noso concello
como na comarca?
A verdade, é que ben. Nós contamos con 6 médicos no Centro de
Saúde de Outes (incluído o Pediatra), unha Comadroa, 5 ATS, unha
auxiliar de clínica, unha Odontóloga e 3 PSX (persoal de servicios
xerais). Para a poboación de Outes, está moi ben. Temos o problema
de que a xerencia de Santiago non nos substitúe e temos que acumular
o traballo dos/as compañeiros/as. Con respecto ó material, tamén está
ben equipado. Temos unha Traballadora Social e outra no concello,
que se fai cargo das deficiencias das persoas a nivel social. En liñas
xerais, o servizo sanitario en Outes, conta cuns grandes profesionais e
así a Sanidade en Outes é de boa calidade.
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Militancia e compromiso político

O seu compromiso político e social con Galiza lévao a militar dende
hai anos no nacionalismo, máis concretamente no BNG. Como
foron os inicios da súa actividade política?
Comecei como “Camilista” en Esquerda Galega. Cando se produciu a
integración no BNG, eu tamén decidín facelo. Formei parte do consello
local de Outes e do consello comarcal de Muros-Noia. Tamén do
consello local de Santiago. O meu compromiso co nacionalismo de
esquerdas lévoo dende a facultade, de correr diante dos grises e de
intentar defender os dereitos dos/as cidadáns. Pola miña profesión,
pronto me metín na comisión nacional de sanidade do BNG, facendo a
elaboración dos programas electorais e dos traballos de tipo sanitario.
Nos anos nos que viviu na Serra de Outes, formou parte da
asemblea local do BNG; que recordos ten daquela etapa?
Era unha época moi convulsa, con moitos problemas sociais e sanitarios,
e o traballo era constante. Defendiamos dende o BNG os problemas das
urxencias (centralizalas nun Punto de Atención Continuada, que contase
cos recursos suficientes para dar atención ós/ás doentes) e co persoal
necesario en cada Centro de Saúde. Opuxémonos ó desmantelamento
da Sanidade Pública que se podía producir coa posta en marcha do
hospital privado de Ceilán. Pelexamos moi fortemente contra a falta
de pediatras nalgún Centro de Saúde. Pelexamos por un servizo de
ambulancias que fose o máis eficiente posible.
Considera que a súa profesión teña influído na decisión de
comprometerse politicamente?
Por suposto. A tendencia dos gobernos (sexan do PP ou do PSOE) a
privatizar o sistema sanitario público, lévana nos xenes. Nós, temos
que loitar contra isto e demandar que a Sanidade siga sendo Pública,
Universal, Gratuíta e de Calidade (como di a Constitución do estado
español e o Estatuto de Autonomía de Galicia).
Como valora a situación actual do BNG, recén celebrada a XVI
Asemblea Nacional?
A verdade é que con gran expectación e esperanza. A portavoz nacional,
Ana Pontón, insuflou un aire novo na forma de dirixir o BNG; a dirección
que ten, moi xove, ten que entender o momento político actual, e
considero que se seguimos así, volveremos ser a referencia en Galicia,
como unha fronte que busca o benestar dos e das cidadáns do país.
Espero que se nos volva dar a confianza que se perdeu nos últimos
anos.
Considera posible unha futura alianza de forzas nacionalistas para
conseguir a derrota do PPdeG, ou pensa necesario alianzas con
forzas estatais para rematar coa etapa de maiorías absolutas da
dereita?
A alianza con forzas estatais non levaría a nada bo para Galicia. Eu non
son partidario desa vía.
Se somos capaces de ilusionar á xente que se marchou do BNG
(por certo, están exmilitantes do BNG en tódolos partidos do arco
parlamentario) e se somos capaces de recuperar á xente que se foi para
a súa casa e deixou de militar politicamente na esquerda nacionalista,
o BNG terá futuro. Temos un teito de 400.000 persoas, que nalgún
momento votaron nacionalismo galego; nas nosas mans está recuperar
a ilusión e facer un BNG forte e con futuro de gobernar este país.
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LECTURAS RECOMENDADAS
Pilar Sampedro

A galiña azul no primeiro
disco de contos?
Agora que estamos no
ano Casares e que moito
se vai estudar acerca da
obra deste autor e da súa
recepción, quero poñer no
muíño un granciño de millo.
Responde esta achega
a algo que descubrín
hai uns días e que moito me ten sorprendido polo seu
descoñecemento nos anos nos que se editou, nuns
momentos nos que na escola estabamos tan necesitados
de materiais de todo tipo, en galego. Trátase duns discos de
vinilo (dos únicos que había daquela, a finais dos setenta)
nos que se reproducen contos en galego, entre eles dous
da autoría de Carlos Casares e que forman parte da obra
A galiña azul.
Contos galegos pra nenos, é o seu título, distribuído en
dous volumes. Cunha selección de textos de Xosé Paz,
portadas ilustradas por Xosé Antonio Perozo e producidos
por Suso Vaamonde, a través de firma Dial Limoeiro.
Os textos do primeiro deles son Choio e o rei Talento de
Guillermo Abeixón, Os tres bandoleiros de Tomi Ungerer
traducido por Xosé Paz, Amal e o leiteiro de Rabindranath
Tagore traducido por Xulio Cons, A primeira aventura da
ranciña de Anisia Miranda, xunto con A formiga esquiadora
e A galiña azul de Carlos Casares.
De Perozo son tamén os diálogos e algunha das voces dos
personaxes, xunto coas de Mª dos Anxo Prieto, Mª Xosé
Porteiro, Mª Xosé González, Manuel Pombal, Antón Durán
“Morris”e Suso Vaamonde, que se definen como grupo
Avelaira. Nos sons, as músicas e efectos especiais Xan I.
Cuadrado e Alberte G. Ledesma.
Gravouse o 19 de Nadal de 1978 nos locais de Puxeiros
do Círculo Mercantil e Industrial de Vigo e rematouse nos
estudios “Los Campanilleros” o 29 de xaneiro de 1979.
Na segundo volume recóllense O ladrón de tixolas de
Perozo, traducido ou corrixido por Víctor Vaqueiro, A estrela
de Luisiño e Maruxiña de F. López Peña adaptado por
Xosé Antonio Perozo, A bruxa de Mª Xosé Cabezas Ruíz
traducido por Víctor Vaqueiro e O león e o paxaro rebelde
de Bernardino Graña adaptado por Xosé Antonio Perozo.
Este volume foi gravado o 3 de outubro de 1979 na sala “A
Condesa” de Arcos de Condesa. Os sons e as mesturas
son de Toni Martínez. Igual que no anterior produción e
edición, son de 1979.
Agora que andamos descubrindo os audiolibros, ben é
lembrar que os redescubrimos, porque a finais dos setenta
houbo unha xente que os editou para achegar os contos en
galego á rapazada, un grupo de xente disposta a realizar
distintas funcións, tal como no teatro da época, para levar a
bo termo un proxecto.
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Relato: No inferno

Eloy Hervella

Estamos armados todos os cidadáns, amigos, familias,
veciños agardando a chegada do inimigo. O enorme
convoi militar achégase á pequena cidade e entra nela
arrasándoo todo. Disparo sen poder apuntar con precisión,
paréceme que cae alguén... Pero xa non podo facer nada
máis, simplemente observar a destrución que de xeito
imparábel crece ao meu arredor esmagando todo. A xente
vai caendo ou desaparecendo, as rúas e as casas derrúbanse
esnaquizadas, busco un refuxio con desesperación.
Agora é a noite no refuxio. As paredes do apousento
gretadas, restos de obxectos polas paredes e o chan.
Puidemos comer algo durante o día anterior, hoxe non,
mañá xa veremos... O neno e Lucía dormen de puro
esgotamento, no seu rostro debúxanse arrepiantes xestos
de medo por momentos. Fóra e dentro axéxanos un silencio
traizoeiro. Un silencio que, de súpeto, pode transformarse
na máis tremebunda furia, capaz de convertelo todo,
obxectos e persoas, en fragmentos de pedra, terra, sangue,
sangue... en sucio borrallo.
O neno fíxose maior. Avanzo decidido. Sei que está alén
daquela mazá de casas violentadas. Bordéoa aos poucos
por unha banda. O neno fíxose un home e converteuse nun
monstro, un asasino desapiadado que combate a cambio,
non de ideais, senón de diñeiro. Alcanzo a esquina e
lentamente asomo a metade dereita da miña cabeza.
Véxoo: está de costas sentado no chan observando algunha
cousa entre as súas pernas. Entón abandono a protección
da parede e dígolle «fillo» en voz moi alta apuntándolle co
meu fusil. Dáse a volta rapidamente e tenta dispararme.
Pero eu teño vantaxe sobre el e derrúboo dun disparo no
peito.
Achégome satisfeito. Observo o seu rostro e, entón, vexo a
cara do meu fillo de seis anos! Que non se fixo maior! Que
non é un asasino, senón un ser indefenso que xogaba! Que
todo aquela cousa horrible foi creada para enganarme!
Coma sempre, como puideron enganarme! Súa nai bérrame
chorando presa da loucura: «Que fixeches!? Asasino!!»
Espertei esgotado, arrepiado...
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Relato: O revólver
–O momento de marchar as moscas é cando ven o rabo.
–Ei, que? –custábame saír do sopor.
–Hai que marchar.
–Os lagartos?
–Si. Non veñen por nós, tranquilo. Tamén se veñen ocupar,
pero temos que liscar. Colle a roupa e as armas. Xa te
vestirás na calexa.
Xa estaba poñendo as botas. A Minia espertaba coa
axitación.
–Mmm... pasa?
–Marcho, que teño que marchar.
–Tomé?
–Que?
–Dime que non teño as pernas gordas.
–Non tes as pernas gordas.
Xa estaba na porta. É mentira. A Herminia
ten as pernas gordas, si, pero ben feitas.
Ademais ten outras virtudes. Ningunha
outra se houbera botado a min sen antes
bañar a sucidade dun mes no monte,
lavándome como os gatos cando se podía.
–Daquela, o día da feira.
–Si. Na feira do seis. Cómpralle roupa de abrigo ós rapaces,
e víveres. Levades unhas cestas, como se fósedes comer de
campo, e tirades ata o Souto. Alí xa vos saio eu. Quédanche
duascentas pesetas debaixo da almofía.
O Sindo esperaba no corredor, medio en coiro, nunha man
a roupa e o macuto, e a pistola na outra. Saltamos por unha
fiestra á calexa que comunica a rúa e a ribeira. Fedía a
mexo. Buscamos un lugar seco e agochado onde acabarnos
de vestir.
–Que era iso da feira?
–Voume con ela. Ímonos a América, a México. Xa teño
pasaxes nun barco que sae de Lisboa o quince.
–Pero, coa Minia? Se é unha puta.
–Xa. E quen non é unha puta nestes días?
–Só digo, xa sabes, que a cabra tira ó monte.
–Mira, Sindo –respirei profundamente–, a Minia perdeu ós
pais o primeiro ano da guerra. El estivo nas gardas roxas
que se formaron, con armas confiscadas, para manter a orde.
Cando se disolveron ó saberse que o exército controlaba a
situación en Ourense, foise á casa. En setembro, viñérono
buscar e nunca máis se soubo.
“A nai perdeu a cabeza. Din, pero seguramente non son
máis que rumores, que lle contara todo en confesión ó cura
que lle denunciou ó home. E a Minia, que era a maior, tivo
que ocuparse dos tres irmáns. Despois foi cando raparon
ás mulleres dos fuxidos e dos mortos, déronlles aceite de
rícino e paseáronas arriba e abaixo pola vila. Tocoulle á
Minia, porque a nai xa parecía un peixe. Puido ser ó ver á
filla chegar rapada e sucia da súa propia merda, pero a nai,
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Henrique Álvarez Vilar

que xa non reaccionaba, colgouse dunha trabe da corte. A
Minia tivo que buscarse a vida para manter ós irmáns.
“Aí tes á túa puta.
–Retiro o que dixen. Teño algúns cartos, se queres.
–Grazas. Teño todo arranxado. Pídoche só que non o
comentes.
–Eu non sei nada.
Gastamos o día nun salgueiral pé do río, fóra da vista
tanto da poboación como da outra beira. As horas pasaron
lentamente sen poder nin fumar para non
delatar a nosa presenza. Chegou a noite.
Polo camiño máis longo, contornando
a vila, achegámonos á casa reitoral
desde o norte. Deixamos os macutos
ben ocultos entre unhas matogueiras.
Chamamos á porta, uns golpes tímidos,
contidos, como se fósemos suplicar os
últimos sacramentos para un defunto.
“Se son máis bocalán, cólleme un
chanco”, ía pensando. Non se me quitaba
da cabeza. O Tomé ía diante, cara contrita
e gorra entre as mans. O revólver oculto
no pantalón. O revólver que eu mesmo
anotara a nome de Belarmino Rubiana,
sacerdote, cando tomaba nota da
incautación. O cura recibiunos coa escopeta na man. Había
que ter coidado e andar áxiles.
–Don Belarmino...
Non lle deu tempo a máis. O cura coñeceume, a pesar de
ter a gorra baixada e buscar as sombras.
–Sindo. Roxo do demo, que fas eiquí?
O Tomé foi sacar o revólver e chegou a telo na man. O cura
disparoulle os dous canos no peito. Os nervios. Mentres
o Tomé caía, dispareille ó cura. Caeu batendo cunha arca
e acabou sentado contra a parede. Non estaba malferido,
pero a súa actitude cambiara completamente:
–Non me mates, Sindo. Sindiño, non me mates. Xa sabes
que fun eu quen te bautizou.
Apañei do chan o revólver do Tomé. Non había moito
tempo. Con tanto tiro, seguro que xa alguén corría dar a
alarma ó cuartel.
–Sindiño, ten piedade. Sindiño.
Apuntei o revólver coidadosamente.
–Don Belarmino, só lle devolvo o que é seu.
O 45 bateulle no medio do peito e por fin calou.
O Sindo desembarcou en Veracruz, xunto con Minia e as
dúas irmás pequenas –Ramiro, o segundo, non quixera
acompañalos. A súa intención era seguir ata Newark, onde
tiña familia, en canto reunise algo de diñeiro. Acabou
retomando o seu antigo oficio de taberneiro, casou coa Minia
e criaron fillos jarochos. Á Minia levouna unha embolia en
1983. O Sindo volveu ó Val, pero non encontrou acougo.
Visitou cada sábado a Minia no Cementerio Particular de
Veracruz, ata que en 1997 decidiu quedar con ela.
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Bibiano
Vicente Abelleira Cambeiro
Bibiano Adonis Morón Giménez, Bibiano, nacido en Santiago de
Compostela o 21 de decembro de 1950, é un dos máis grandes músicos
e compositores galegos
Bibiano Morón
de todos os tempos. A súa
carreira musical comeza en
1970 (o seu primeiro concerto
ten lugar ese mesmo ano no
colexio do Opus A Estila de
Santiago), nos últimos anos
do colectivo Voces Ceibes.
Eran os estertores da ditadura
e Bibiano, comprometido
co idioma e a terra galega,
asóciase co colectivo, que
loita por dignificar a lingua
e por denunciar a situación
político-social.
Bibiano entra en contacto con Benedicto, Miro Casabella, Suso
Vaamonde e moitos outros músicos comprometidos. Aínda que
simpatizaba co folk, as súas formulacións eran moito máis innovadoras
e abertas que as dos seus compañeiros. Sentía unha importante
admiración por músicos como os Beatles, os Rolling Stones, Bob
Dylan ou Janis Joplin e enseguida comeza a experimentar co rock
progresivo cunha clara vertente anglosaxona. Ao longo de toda a súa
carreira desenvolvería un son a medio camiño entre a canción popular
e os ritmos contemporáneos. El sería o encargado de introducir a
percusión e os instrumentos eléctricos na canción galega, que ata ese
momento estaba marcada polos ritmos acústicos. Isto, do mesmo xeito
que a Dylan no seu momento, custaríalle a Bibiano a incomprensión e
o desprezo dos que non souberon apreciar a súa enorme valía.
No ano 72 inclúe “A campan” no disco Preto de Mañá (Gravación
Universal, 1972), recompilatorio de cancións do País Vasco, Cataluña,
Galicia e España compartido entre outros por Lluís Llach, Pablo
Guerreiro e Benedicto. O LP é editado en Francia con motivo da
exposición Solidariedade e Arte que se presentou na Mostra de Arte
Contemporánea de Milán.
A partir do 1974 comézanse a realizar actuacións multitudinarias,
sendo moi exitosas as que Bibiano realiza xunto ao seu gran amigo
Benedicto. Dúas datas están marcadas en vermello no calendario: o 2
de marzo de 1975, día no que se fai público o manifesto “Movemento
Popular dá Canción Galega” asinado pola maioría de músicos
comprometidos, e o 25 de xuño de 1976. Ese día ten lugar o recital
de Bibiano e Benedicto no Pavillón de Deportes de Coruña dentro da
homenaxe a Santiago Álvarez, preso no penal de Carabanchel xunto a
Santiago Carrillo e outros líderes comunistas. O ambiente, a emoción e
a tensión daquel recital foron rexistrados nunha gravación clandestina
que se podía obter con moito segredo.
O Correo Galego no ano 92 recupera a soada gravación do recital no
cassette Benedicto e Bibiano (En Directo) (O Correo Galego, 1992).
Este iniciaba a colección Fonoteca 92 e recolle seis dos nove cortes
que contiña a gravación clandestina orixinal. Bibiano achega “Can de
palleiro”, “Samba para mocidade” (Celso Emilio Ferreiro) e “Amador
e Daniel” (Uxío Novoneyra) e Benedicto “Dorna”, “Pola unión” (Celso
Emilio Ferreiro) e a adaptación da canción popular “Nosa Señora dá
Guía”.
Xuntos tamén realizarían a presentación en Madrid e Barcelona do
espectáculo “Agora Entramos Nós”. Estes acontecementos supoñen a
fin de décadas de silencio e o inicio dunha nova etapa na que a canción
galega se desenvolve libremente dentro dunhas canles rexidas pola
liberdade e o profesionalismo.

Nestes anos mantén unha estreita amizade con Benedicto, realizando
actuacións conxuntas e participando cada un deles nas gravacións do
outro. Así, Bibiano participa na gravación do álbum de Benedicto “Pola
Unión” (CFE, 1976) e este no primeiro traballo de Bibiano: Estamos
Chegando o Mar (CFE, 1976). Un disco producido por Alain Milhaud
que é a obra mestra do músico compostelán. Un exercicio de tradición
e modernidade que segue vixente a pesar do tempo transcorrido.
Bibiano pon música aos versos do poeta Uxío Novoneyra en “Amador
e Daniel” e de Vázquez Pintor en “Vos orfos”.
Un ano despois chega Alcabre (CFE, 1977), gravado nos estudos
Audiofilm coas colaboracións de Suso Quiroga (guitarra española),
Xoán Piñón (Xeración 49, DOA) á guitarra eléctrica, Florencio
González e Pepe Bordallo (Outeiro, DOA) ao baixo, Fernando Llorca
(Clunia, Outeiro) na percusión e Bernardo Martínez (DOA) coa frauta
e o pandeiro.
A última gravación de Bibiano chega no ano 79, Aluminio (CFE, 1979).
O seu traballo máis controvertido e o que supuxo o distanciamento
do público. Realmente o problema do disco foi a incomprensión, a
súa versión electrificada do “Negra sombra” de Rosalía de Castro foi
acollida con frío e críticas feroces. Como ocorreu tantas e tantas veces,
a innovación e a liberdade creativa non sempre son ben acollidas nun
primeiro momento. O disco é gravado co acompañamento de Xaquín
Branco (DOA) en gaitas, frautas e a bombarda, Pepe Bordallo ao baixo
e a guitarra eléctrica, Fernando Llorca na batería e percusións, J.K.
Jones ao piano e sintetizadores e os efectos de Luís F. Soria e Luís
Cobos.
Bibiano abandona a música profesional e establece a súa residencia
en Vigo. Nesta cidade abre a discoteca Kremlim, un dos templos
da Movida de Vigo, e posteriormente un restaurante. Dedicado á
promoción de concertos e a apoiar ás bandas noveis, establece unha
estreita amizade con Teo Cardalda, co que forma a banda Trenvigo e
axuda a este nos inicios de Golpes Bajos.
O 28 de decembro de 2016 falece en Vigo o xenial músico galego.
DISCOGRAFÍA:
1º Estamos chegando o mar (1976)

1º- Estamos chegando o mar, 2º- Alborada, 3º- Amador
e Daniel, 4º- Cantiga de amor e medo, 5º- Os orfos,
6º- Unha mañán, 7º- Garda a navalla, 8º- Os cabalos
brancos e 9º- Agora entramos nos.

2º Alcabre (1977)

1º- Nin listos nin parvos, 2º- Cancións pros que nunca
morren, 3º- A rapaza das palabras de auga, 4º- Nosa
é a rúa, 5º- Temos mil razos para soñar espertos, 6ºDixo Redondo, 7º- O noso día segredo, 8º- O loureiro,
9º- Opinión e 10º- As dúas pragas.

3º Aluminio (1979)

1º- Virán gaiteiros, 2º- O libro de Angola, 3ºPaseniñamente, 4º- María das tempestades, 5º- A
danza do aluminio, 6º- O pasar por Bouzas, 7º- As
catro paredes, 8º- Adagio para Janis Joplin e 9º- Negra
sombra.

Benedicto e Bibiano (Voces ceibes) (1992)
Traballo gravado en directo clandestinamente
nunha casete o 25-06-1976 no Pavillón dos
Deportes da Coruña, e rescatada por El Correo
Gallego.

1º- Dorna, 2º- Samba pra Mocedade, 3º- Amador e
Daniel, 4º- Nosa Señora da Guía, 5º- Pola unión e 6ºCan de palleiro.

Teño que lembrar que estes traballos nunca
se volveron reeditar en formato dixital (CD).
Aínda que isto é unha opinión persoal, sería
importante que se volvesen reeditar de novo
e remasterizados, polo ben da cultura galega.

Portadas dos discos de
Bibiano

MISCELÁNEA

Nº 38 · abril - xuño 2017

FOTO ANTIGA

POEMA

TERRA DE OUTES 15

Xastre

PEREGRINOS

O medrar dos días nunha primavera universal

Alá, onde acadan os ollos
a entrecruzar a nube máis ambigua,
vemos a vella luz do campanario,
é o sinal do tempo que nos queda.

A foto que nos ocupa neste número da primavera
galega, universal, desa paisaxe cinxida pola
lembranza dos tempos na aldea -a vila é para os
señoritos-, co cebolo de San Cosme a vender na
feira do San Marcos. O medrar dos días, cando o
arco do sol se alonga e unha nova paleta de cores
nos sorprende...

Detense o paso firme.
Apenas se albisca unha fiestra,
apenas outros beizos.
E compartir quizais os rezos
ou disputar a beira
para afogar cansazo en plena noite.
Aquí
onde aínda a suor perdura
e é oración a soas,
recoñécense
nos pés doutros séculos
os pés nosos.
E a calzada aínda para ollarnos;
para saber que aínda quedan leguas.

Xuño de 1955. Unha pandilla de “xuventude” na
recta da estrada cara a Muros, hoxe avenida de
Fisterra. Cambiou un pouco a postal pois só se
vislumbra unha casa, á dereita da imaxe -a do
xastre-, aínda que habería algunha máis cara onde
miran os muchachos, a de Galdrán, a do Toco e a
do Chorrello....
Instantánea esporádica, un grupiño con número da
garda civil incluído e… preparados… listos… unha
risiña... flash!!… Coma a vida mesma. Simple.
Natural.

De tódalas historias
que ó fin o val recolle,
fórmase e faise única a palabra.
E así, en pé, e tan sinxelo,
máis que ollarnos con reparo,
reconstrúese na linguaxe
coma un idioma ceibe;
canto
que impregnará a tarde.

Manifestan cos xestos un contaxio de cercanía
e amizade. “Homes de sentimento”, como diría o
poeta.

E non se soubo de fronteiras,
que o camiño ándase cara á vida
nutríndose do verbo.
Subiamos agora
deixando na campiña alento doce.
E era amuleto o aire
dourado por un ceo
que anunciaba a noite;
a noite compartida.
Lúcida chegou a alba
ó abrigo do piñeiro.
E de oración as voces
saturaron a terra.
Doutras voces,
unha voz, case coma antiga,
rumoreaba
¡Agardádeme!
¡Agardádeme!

Pepa Nieto

Do libro Antes y después, el mar

*De esquerda a dereita: Pepe do Xastre, Gonzalo
do Viro, Daniel, José do Coxo e Tito do Maniolo.
Coa mesma, agochados, Juan José de Angustias,
Enrique de doña Amanda e Quincolo de Ventura.
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E se tes un infarto, que facer?
D. José Mª Dios Diz

O corazón é un músculo. O termo Infarto Agudo de Miocardio
(IAM), fai referencia a unha rega sanguínea insuficiente, nunha
parte do corazón, con dano na zona muscular, producido por
unha obstrución nunha das arterias coronarias, frecuentemente
por ruptura dunha placa de ateroma vulnerable.
A Isquemia Cardíaca ou subministración deficiente de osíxeno,
que resulta de tal obstrución, produce a Anxina de Peito.
O IAM é a principal causa de morte de homes e mulleres en todo
o mundo. A facilidade de producir Arritmias, fundamentalmente
a Fibrilación Ventricular (enfermidade pola que usamos o
Sintrom….), é a causa máis frecuente de morte no IAM nos
primeiros minutos.
Os principais riscos que predispoñen a un IAM, son a
arterioesclerose ou outra enfermidade das coronarias, os
antecedentes de anxina de peito dun infarto
anterior ou de trastornos do ritmo cardíaco,
así como a idade: principalmente, en homes
maiores de 40 anos e en mulleres maiores
de 50 anos. Certos hábitos modificables
como o tabaquismo, o consumo excesivo
de bebidas alcohólicas, a obesidade e
niveis altos de Tensión Arterial, contribúen
significativamente a un maior risco de ter un
infarto. Tamen o ter o colesterol alto (polas
placas de ateroma).

que retorce o corazón”. A sensación, descríbena @s doentes
como “Morte Inminente”. A Disnea ou dificultade para respirar, é
tamén característica.
Os Factores de risco da aparición dun IAM, inclúen, entre outros:
a Hipertensión Arterial; a vellez; o sexo masculino; o tabaquismo;
a Hiperlipoproteinemia, en particular os niveis elevados do
Colesterol LDL e os niveis baixos do HDL, a elevación no sangue
da concentración de Homocisteina: un aminoácido tóxico que se
eleva con baixos niveis ou insuficientes na inxestión de Vit. B12,
de B6, e de Acido Fólico; a Diabete Mellitus; a Obesidade; e por
suposto….. o estrés.
Pero tamén temos Factores de Protección; moitos dos factores de
risco cardíacos, son modificables, de modo que moitos ataques
do corazón poden evitarse, se logra manterse un estilo de vida
máis saudable. A Actividade Física, por exemplo, asóciase con
riscos máis baixos. Por suposto, algúns dos
factores de risco non poden modificarse: a
idade, o sexo?, os antecedentes familiares e
outros factores de predisposición xenéticos,
pero deixar de fumar, de beber en exceso,
etc. si se poden evitar.

A atención ao paciente que presenta un
cadro suxestivo de ser un infarto, debe
ser prioritaria, estando nos sistemas de
selección, como unha atención de máximo
nivel. A atención médica de urxencia, inclúe
Un IAM é unha urxencia médica por
osíxenoterapia (dar aire e deixar respirar
definición (061 ou 112), e débese buscar
@ doente), ASPIRINA e Gliceril Trinitrato.
atención médica inmediata. As demoras
O alivio da dor, faise como Tratamento de
son un erro grave que cobra miles de vidas
Foto tomada de Medicina Cultural.blogspot.com
cada ano. O prognóstico vital dun paciente
Urxencia na crise (Vernies sublingual); isto é
con infarto, depende da extensión do mesmo (é dicir, a cantidade
primordial, xa que a dor aumenta a ansiedade e a actividade do
de músculo cardíaco perdido, como consecuencia da falta de
sistema nervioso autónomo, provocando aumento do traballo e
irrigación sanguínea) e a rapidez da atención recibida.
demanda de osíxeno por parte do corazón.
Os síntomas clásicos dun IAM, inclúen: dor de peito opresivo
(como na imaxe), dificultade respiratoria, vómitos, náuseas,
palpitacións, sudoración e ansiedade (coñécese como a
sensación de “morte inminente”. Polo xeral, os síntomas nas
mulleres difiren dos síntomas nos homes, aínda que preto do
25% dos casos, son asintomáticos.
A dor torácica repentina, é o síntoma máis frecuente dun infarto;
polo xeral é prolongado e percíbese como unha presión intensa,
que pode extenderse ou propagarse ata os brazos e os ombreiros,
sobre todo ao lado esquerdo, ás costas, ao pescozo e ata aos
dentes e a mandíbula. A dor de peito debido a isquemia ou unha
falta de subministración sanguínea ao corazón, coñécese como
Angor ou Anxina de Peito, aínda que non son pouco frecuentes
os infartos que cursan sen dor, ou con dores atípicas que non
coinciden co aquí descrito. Por iso dise que o diagnóstico é
sempre: clínico, electrocardiográfico e de laboratorio, xa que só
estes tres elementos xuntos, permitirán realizar unha diagnose
precisa. Cando é típica, a dor descríbese como “un puño enorme

Cando aparezan síntomas dun IAM (a maioría de pacientes esperan por
termo medio tres horas, en lugar de proceder do xeito recomendado),
debemos facer unha chamada de auxilio de inmediato, pois unha
resposta canto antes, pode previr danos sostidos ao corazón: «tempo
perdido é músculo perdido».
Certas posicións permiten que @ doente descanse, minimizando
a dificultade respiratoria: porémol@ na posición medio-sentado
cos xeonllos dobrados. Ladearémol@ sobre o lado esquerdo,
para evitar que se afogue se vomita. O acceso a osíxeno
aéreo mellora: ventilación d@ doente, afrouxar a roupa, etc.
Se a persoa non é alérxica, pódese administrar UNHA PASTILLA DE
ASPIRINA, 250 mg. E se é disolta, mellor.
Estar ante a presenza dunha persoa que se esvaece ou que manifesta
unha forte dor no peito, é moi estresante: para @ que axuda e sobre
todo para @ que o padece. Por iso, primeiro: manter a calma, segundo
pedir axuda, logo darlle aire ao paciente e se sospeitamos que é
un IAM, unha aspirina. A tranquilidade nosa, será tempo vital para a
persoa que está suftrindo un ataque cardíaco.
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Aí os tendes!!
Vaia, vaia… Dá a impresión de que xa dixemos nestas
páxinas todo o que tiñamos que dicir, mais co risco de
repetirnos, que pode pasar, aló imos...
Temos dito máis dunha vez que un día escribiriamos dos
empregados da empresa máis grande do concello, pois é
o mesmo Concello como organismo propio do que imos
relatar.
A día de hoxe non sabemos canta xente forma parte do
cadro de persoal, sexan funcionarios, laborais e contratados
ocasionais, cuadrillas, etc. Todo un misterio.
Iso si, se nos poñemos a mirar máis polo miúdo veremos
que a maioría foron collidos “a dediño”, ser vergonza e tira
para diante, non te preocupes que todo acaba calándose...
Pois é bochornoso ver a xente que, despois de empezar a
unir cabos: e fulaniño éche o fillo do íntimo amigo de…; que
aquela é a filla de Xoanciño que carrexou votos para…; a
outra -casualidades da vida- é sobriña de…; e non digamos
de Pepecito-toda la vida militante del partido, eh!, que debe
ser moi listo, que coma el non hai outro pois mira onde
acabou…; é curioso, aquela alí conseguiu a praza sen que
ninguén soubese que a había, tararí que te ví!! Que máis...
que máis... É que habería tanto que expoñer sobre o caso...
non nos pode contentar de ningunha maneira que isto pase
na maioría dos concellos, que o persoal que traballa neles
sexa a maioría do mesmo concello... cousas que pasan!!
Só hai que dar unha volta polas instalacións e ollar as
caras acomodadas do persoal, os seus xestos, o chisco de
arrogancia que os envolve... Mires para onde mires, sempre
máis do mesmo. Alucinante!!
Hai aspirantes/as aos “obradoiros” que nunca entraron nas
listas, e outras/os que repetiron... e como se come?, pois a
base de amiguísimos que para algo teñen que valer. Unha
manciña no momento adecuado pode mover moreas de
fíos, cartos, papeis... Benditas comenencias!!
Só hai que estar atento un día de eleccións e mirar quen
está arredor da mesa electoral levando conta da xente que
vai chegando a exercer o voto... Ver para crer!! Cheira
a fritanga e comenencias, meu! Pero a realidade é que
sempre acaban obtendo algo en contraprestación a eses
“favorcitos” de campo... Sempre sacan algo, sempre! Nada
é porque si…
E visto lo visto, quen se pon a romper os cornos preparando
oposicións para entes locais tendo todo este persoal infiltrado
a base de “trifásicos”, a sabendas e coa boca pequena para
non alterar moito o ecosistema imposto a base do paso dos
anos... Ti non te preocupes, que todo acaba morrendo, no
esquezo falan as conciencias... e mentres tanto a cobrar da
casa grande, que é o que importa. Barallando hipóteses,
todo cheira a probas -case nominativas- para cada persoa en
concreto, e o incrible é que unha dúbida razoable acapara
todo o pensamento ao respecto. A calada coma resposta e
aí están, non lles cae a cara de vergonza nin por asomo...
Todos cheos de razón, pero iso si, o cidadán de a pé sabe
das maneiras en que chegaron a ese posto de traballo, que
bicocas, “enchufaditos de la cunca y castellano”. Canta
finura e canta hipocrisía barata, mais como dicimos,
sabemos do voso “curriculum”... e iso fode, ou debería.
Recoñécense ben!!
Lusco e Fusco
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ASÍ NON

Entrada ao Punto Limpo... Algo se está a facer mal!!

ASÍ TAMPOUCO

Contedor con restos abundantes de cristais...
Reci… que?, reciclaxe... pero de que falamos??

NIN DE COÑA

Seguimos descubrindo máis tesouros nos montes de Entíns.
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Reflexionando sobre o “minuto fatal”
do alcalde de Noia no Día da Muller
Recentemente, por motivos máis ben lamentables que
seguramente todos e todas vós coñecedes, o veciño Concello
de Noia converteuse por uns días en trending topic nas redes
sociais. E non era para menos, xa que o seu alcalde, Santiago
Freire, do PP, nun acto institucional para conmemorar o Día
da Muller, tivo unha desafortunada intervención, por ser suave
e utilizando o mesmo adxectivo que usou posteriormente el
mesmo.
Para, supostamente, poñer de manifesto as grandes
capacidades das mulleres, permitiuse a frivolidade de facer
tres chistes coa muller como protagonista. Como son curtos
e creo que debemos telos presentes para reflexionar sobre o
feito, reproduzo as súas palabras textualmente: «Me atrevería
a facer un chiste... ...a muller é capaz de sangrar sen cortarse,
é capaz de dar a luz sen corriente, e incluso algúns din que é
capaz de tocar as narices sen nin sequera acercarse». Supoño
que haberá acordo unánime en que
son claramente machistas, ademais de
máis ben pouco graciosos e de moi mal
gusto. Se non o houbera... prefiro non
pensar nesta posibilidade!
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Mª Paz González López

tanto nas empresas como nas institucións públicas, adicamos
máis tempo ás tarefas domésticas, etc. e todo isto malia estar
mellor formadas ca eles. Afórrovos os números, que resultan
normalmente aburridos aínda que ilustrativos, porque creo
que son suficientemente coñecidos e doados de atopar,
mesmo para o alcalde, nos numerosos informes accesibles en
internet. Ante isto, cabe preguntarse se as nosas “limitacións
fisiolóxicas”, de existiren, son suficientes para xerar tanta
desigualdade. É claro que non. Quen sosteña que si, unha
de dúas: ou é terriblemente ignorante ou interésalle porque
resulta beneficiado. Sexa por ignorancia, sexa por interese,
quen a día de hoxe fale de limitacións físicas é claramente
machista.

Posiblemente, agora concordaremos case todos e todas
en que a intervención do alcalde de Noia foi machista.
Podémonos preguntar, logo, se el é machista, ou se só o
foron as súas palabras, se simplemente
foi vítima do seu subconsciente. Dun
subconsciente produto da educación
machista que seguimos a recibir desde
todos os ámbitos aínda hoxe, ao que
todos e todas estamos sometidas
Pero o tufo machista non se limitou aos
e que nos leva, mesmo ás mulleres
chistes. Proseguindo coas supostas
con máis conciencia feminista, a ter
loanzas cara ás mulleres e co ánimo
comportamentos e facer comentarios
de ilustrar as enormes dificultades coas
machistas acotío. Esta pregunta pode
que nos atopamos para desenvolvernos
parecer estúpida porque podemos
no noso día a día, referiuse a que
pensar que en realidade tanto ten a
“son moitas as complexidades e as
causa do feito, que o que importa é o
dificultades fisiolóxicas que ten [a
muller] respecto do home”. Quizais en Viñeta do Carrabouxo que desatou unha reacción de rexeitamento feito en si, e este é claramente unha
que esta apreciación é machista non nas redes porque algúns a consideraron ofensiva cara ao alcalde mostra do machismo máis rancio.
Porén, é unha pregunta pertinente
haxa tanta unanimidade: efectivamente
como
demostra
a
reacción
de moita xente, moitas mulleres
hai moita xente, homes e mulleres, que aceptan que as
incluídas,
que
en
resposta
aos comentarios de condena
mulleres temos limitacións intrínsecas, que somos o “sexo
cara o alcalde saíu na súa defensa alegando que foi unha
feble”. Que termo tan antigo, tan anacrónico, non? Parecera
simple metedura de pata, un “minuto fatal” que podería ternos
que aínda temos que cazar bisontes para poder comer e que
sucedido a calquera de nós.
as mulleres debemos quedar na caverna limpando, cociñando
e coidando a prole, mentres os homes arriscan as súas vidas
para manter a familia.
O certo é que atopamos barreiras abondas pero non se
deben ás nosas características fisiolóxicas, senón que se
trata de barreiras impostas por unha sociedade que favorece
ao home en detrimento da muller porque é o home quen a
dirixe e dita as normas. Como non estiven presente no acto
descoñezo se o alcalde fixo referencia a estes atrancos,
aínda que me gustaría crer que si. Por se os esqueceu, aí
van uns poucos datos que os reflicten: en comparación cos
homes, as mulleres sufrimos unha taxa de paro maior, temos
emprego de menor calidade, estamos peor remuneradas,
estamos máis sobrecualificadas (desempeñamos traballos
que requiren menos cualificación da que temos), temos
menos posibilidades de desenvolvemento profesional,
estamos subrepresentadas nos postos de responsabilidade

A verdade é que me entristeceu que mulleres ás que aprecio
moito, cuxas opinións merecen todo o meu respecto e das
que, concordando ou non, sempre tiro algunha aprendizaxe,
defenderan a actuación do alcalde e, sobre todo, condenaran
a reacción de repulsa que se produciu nas redes sociais e
na prensa, tachándoa de desproporcionada e interesada.
Preocupoume que mulleres xoves, as máis proclives a sufrir
discriminación machista pois están ás portas de iniciar a
carreira de obstáculos que supón compaxinar a vida laboral e
a persoal, de ter que tomar decisións dunha enorme relevancia
para o seu futuro, para a súa felicidade, sentiran compaixón
por Santiago Freire, como se fora el o agraviado, a vítima.
Por iso, me dirixo a estas mulleres en especial, tentando
que, cando menos, reflexionen sobre por que non podemos
considerar as palabras do alcalde como un simple erro que
nos podería pasar a calquera.
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En primeiro lugar, porque non todos e todas facemos
chistes machistas decote, nin consentimos que se fagan
ao noso arredor, ou cando menos, non os rimos cando non
podemos evitar que se fagan. Se os chistes machistas non
forman parte do noso repertorio, é difícil que se nos colen
“inconscientemente” nun discurso ou en calquera outra
situación, mesmo máis distendida. Certo é que para chegar
a este “elevadísimo” grao de conciencia feminista, cómpre ter
reflexionado un pouco antes, algo que non parece ter feito
Santiago Freire.
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en todos os ámbitos e por tanto, temos o dereito de pedir a
dimisión dun alcalde que demostrou claramente que carece
da conciencia e o coñecemento necesarios para poñelas en
práctica. E non se nos debe considerar unhas desconsideradas
por facelo.

Espero ter convencido á maioría de que o Alcalde de Noia non
merece a nosa comprensión, pero sei que non é unha tarefa
doada. Por iso, propóñovos un exercicio que se adoita facer
para discernir se unha situación que non parece especialmente
machista realmente o é. O exercicio orixinal consiste en inverter
os sexos dos e das protagonistas do feito e ver entón que
En segundo lugar, polo contexto en que foron pronunciadas
pasa, pero eu propóñovos unha variante usando un símil que
as súas palabras. É gracioso, dentro da pouca gracia que
tamén pode suceder, por desgraza. Cambiemos o contexto:
ten todo, que algunhas das persoas que o defenderon
en lugar do Día da Muller, conmemoremos o Día contra a
argumentaran que as súas palabras se sacaran de contexto.
Discriminación Racial, que por certo tamén se celebrou en
Pois menos mal, porque o contexto dálles maior gravidade!
marzo, o 22, e imaxinemos a un alcalde pronunciando un
Lembrémolo: os comentarios machistas foron pronunciados
discurso sobre o difícil que é para as persoas negras acadar
como parte do discurso do alcalde nun acto institucional público
a igualdade. No medio
de
conmemoración
deste discurso e para
do Día da Muller, non
ilustrar as súas “cualidades
nunha cafetería en
especiais” solta tres chistes
conversación privada cun
sobre “negros”, os típicos
grupo de amigos. Non sei
chistes de taberna (dáme
se o levaba escrito ou
moita vergoña mesmo
se improvisou, pero non
pensar nalgún), e despois,
importa; se non é quen
para resaltar as enormes
de improvisar sen meter
dificultades que deben
a zoca, debera limitarse a
superar no día a día di algo
ler. Tanto nun caso como
así como que “son moitas
noutro, o que revelan
as complexidades e as
as súas palabras é,
dificultades
fisiolóxicas
como mínimo, unha total
que teñen respecto dos
ignorancia do que supón
brancos”. Que pensariades
a conciencia feminista
deste alcalde? Que credes
e unha falta de respecto
que ocorrería? Sairiades
cara ás mulleres. Cando
na súa defensa ou teriades
tes que pronunciar un
medo de que se vos
discurso, por pequeno
que sexa, se descoñeces Viñeta de Mamen Moreu que inverte os actores da discriminación racial para poñela de manifesto acusara de racistas por
defendelo? Credes que
o tema sobre o que tes
sería capaz de defender os dereitos das persoas negras?
que falar, o mínimo que se espera de ti é que te informes,
Gustaríavos que seguise sendo o voso alcalde? Pensariades
que o preparares con antelación. Isto esixe traballo, claro, non
que é desproporcionado pedir a súa dimisión?
sae de natural a non ser que sexas experto ou experta sobre
o tema, o que non parece ser o caso. Se non o preparas é
Probablemente, as respostas a estas preguntas serían distintas
porque consideras que non ten a suficiente entidade como
ás dadas para o caso real referido ás mulleres, o que non
para realizar o esforzo e asumes o risco de cometer erros,
fai senón corroborar que estamos moi lonxe da igualdade,
como así sucedeu.
mesmo non somos conscientes das actitudes machistas que
padecemos continuamente, porque son algo totalmente normal
En terceiro lugar, porque Santiago Freire non pronunciou o seu
de tan frecuentes. É unha mágoa, pero é a realidade á que
discurso como un cidadán calquera do concello de Noia senón
nos enfrontamos e que as mulleres temos a obriga de reverter.
como o seu Alcalde, e por tanto ten responsabilidade como
Por iso e aínda que sei que Santiago Freire pediu desculpas
tal. As súas manifestacións deixárono espido e convertérono
dicindo: “foi un minuto fatal nun discurso no que, lonxe de
en diana dos e das cidadás que non desexan ser gobernados
querer atacar ás mulleres, o que quería era mostrar a miña
por un señor con prexuízos cara ás mulleres, e non sen razón,
máxima admiración á súa figura” e que o politicamente correcto
porque: que se pode esperar dalguén que non ten sequera a
sería aceptarllas, eu non llas acepto e creo que non o debemos
sensibilidade de decatarse da inconveniencia de facer chistes
disculpar.
machistas o Día da Muller, que atribúe, polo menos en parte,
a desigualdade ás barreiras fisiolóxicas?
Porque as mulleres xa levamos moito tempo perdoando
actitudes machistas e cremos que non é sen tempo que se nos
Finalmente, porque as mulleres temos o dereito a esixir que
respecte.
se desenvolvan políticas dirixidas a conseguir a igualdade real
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Pondal e Añón, vidas paralelas (I)
Ramón Blanco
As tres ou catro lectoras atentas que aínda nos seguen, lembrarán como
no número anterior nos ocupabamos das desapiadadas palabras que
Leopoldo Pedreira dedicaba a Añón en “El regionalismo en Galicia”, serie
de artigos publicada en Madrid, na Revista Contemporánea, en 1892.
No “Artículo octavo: La bardomanía”, como diciamos, despois do poeta
outense vén a quenda da aldraxe a Pondal (xa se cheiraba no título…):
“…los versos de Añón son prosa vulgar, medianamente rimada.// Sin
embargo, el Parnaso regionalista hizo un altar á Añón junto al de Apolo
é inmediato á las aras, no menos inmerecidas de Eduardo Pondal”
(p. 523). Sostén Pedreira que a “reputación infundada” de Pondal ten
dúas causas: o benevolente xuízo que del fixera Emilia Pardo Bazán
no libro De mi tierra, e mais a escuridade dos seus versos. De paso
que cuestiona a Pardo Bazán, en varios sentidos, atrévese o articulista a
dividir as poesías de Queixumes d´os pinos (editado na Coruña en 1886,
na “Biblioteca Gallega” de Martínez Salazar) en catro grupos: “pseudobárdicas, amorosas, arqueológicas, regionalistas”;
e aínda máis: “También es de rigor que en todas y
en cada una de las poesías bárdicas aparezca la
luna y haya varios pinos para desempeñar distintos
papeles, por ejemplo: dos que se besan son dos
pinos que juntan su copa; dos que se dan la mano
son dos pinos que alargan una rama; uno que se
muere es un pino que se cae; uno que abraza á su
novia es la hiedra que se enrosca en un pino; otro
que mira á su adorada es un pino que contempla
la luna., etc., etc., etc. // En suma: Queixumes d´os
pinos es un libro impertinente y majadero, modelo
de amaneramiento, fatuidad y artificio” (p. 526).
Non é Pondal poeta da nosa maior devoción, mais
parécenos inxusta tanta tralla gratuíta; xa o deixou el
escrito: non nos entenden, non.

para afirmar que o verdadeiro promotor e artífice do himno foi o músico
mindoniense Pascual Veiga, autor da música do mesmo, quen en 1890
lle solicitou a Eduardo Pondal unha letra para ser cantada, “unas sencillas
estrofitas que sean como un suspiro regional”. O texto sería a base de
composición para un certame convocado polo Orfeón nº 4 da Coruña,
presidido polo propio Veiga, no que se competiría pola mellor Marcha
Regional Gallega feita sobre esa letra. O bardo comezou sucesivas
redaccións e versións do texto, que corrixiu repetida e teimosamente,
como era habitual no seu labor poético. Alén dun suspiro rexional, as
estrofas serían ao mesmo tempo, pensamos nós, un conxuro contra os
axentes sinistros da contracultura galega, entre os cales, anos despois,
talvez mentase Eduardo Pondal a Leopoldo Pedreira cando enchese
a boca con aquel ácedo regusto das selectas palabras: ignorantes e
férridos e duros, imbéciles e escuros.
O recoñecemento á tríade poética composta por
Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez e
Eduardo Pondal está institucionalizado desde
os tempos do rexionalismo. Nós tencionamos o
recoñecemento para un precursor dos tres: Francisco
Añón. Outros tentan facer medrar o prestixio do
bardo de Ponteceso, “aquel que tivo menor sona”,
tal como nos lembra Xosé Ramón Pena nun recente
traballo académico (Historia da Literatura Galega II.
De 1853 a 1916. O Rexurdimento, ed. Xerais, 2014):
mentres que Rosalía e Curros acadaron a dimensión
popular, “para o común dos galegos, Pondal xorde
como o autor da letra do Himno de Galiza e como
o (re)creador da (nebulosa) personaxe de Breogán”
(p. 253).

Debémoslle a Manuel Ferreiro a biografía (e edición
Así como fixemos nun pretérito número desta revista Lendo Os Eoas, cos amigos da Cova Céltica.
da correspondencia) máis importante, Pondal: do
Galería
do
IES
Breamo
(mais non nesta sección), cando conmemorabamos o
dandysmo á loucura (ed. Laiovento, 1991); elocuente
centenario do Himno Galego (oficialmente estreado no Centro Galego
título que xa nos advirte de hipotéticas patoloxías na mente do poeta,
da Habana o 20 de decembro de 1907), ao chegar ao cen cabodano
sobre todo cara á vellez, quen, aínda así, consegue redactar a versión
da morte de Eduardo Pondal, queremos ofrecer a nosa humilde coroa
definitiva d´Os Eoas en 1914 (editada aínda no 2005 polo propio M.
de letras de molde para aqueloutro que, co seu poema inmortal, tamén
Ferreiro). Tres anos despois, o 8 de marzo de 1917, morreu na Coruña,
axudou a que Galiza durase mil primaveras máis.
no hotel “La Luguesa”, onde fixara a súa derradeira residencia. Pasaron
No mentado artigo noso seguiamos a Manuel Ferreiro (De Breogán aos
outros cen e os suspiros das cordas da rexional lira vibran aínda desde
Pinos. O texto do Himno Galego, Laiovento, Ames, 2007, 4ª ed. revisada.)
San Amaro até o mar do Orzán.
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