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Editorial
Defendamos as nosas escolas
O pasado mes de xuño, cando o curso escolar
chegaba ao seu fin, a Consellaría de Educación da
Xunta de Galicia anunciaba, sen previo aviso, nin
moito menos negociación cos axentes sociais, o
peche definitivo dun emblemático centro de ensino,
o colexio do Cruceiro de Roo erguido co aforro da
emigración de Outes na Arxentina para que nenos
e nenas de Outes saíran do analfabetismo que ben
avanzado o s. XX aínda seguía condenando ao
atraso e, por conseguinte, ao éxodo ao pobo galego.
Terra de Outes rexeita tal decisión das autoridades
educativas por canto responde unicamente á
política de desgaste do ensino público practicada
polo goberno Feijóo e que agora escribe un novo
capítulo, reducindo aulas e centros e eliminando
profesorado, mentres que os recursos económicos
destinados ás aulas concertadas non deixaron de
incrementarse, ano tras ano. Aínda nos tempos
máis duros da crise, cando os recortes abafaban
ao sector público (administración, policía, ensino,
sanidade, bombeiros…), o ensino privado xamais
viu mermadas as axudas por parte dos gobernantes.
Motivo polo que a nosa Asociación quere expresar o
seu firme, total e incondicional apoio á declaración
do claustro de profesores e consello escolar do
colexio de educación primaria e infantil do Cruceiro
de Roo rexeitando o seu peche.
Mais hai outro argumento de maior peso para que
expresemos a nosa oposición. Non é outro que a
propia desaparición do rural galego e de Outes en
particular, a través do desmantelamento da actividade
económica (fábricas, granxas), de servicios privados
(sucursais bancarias, supermercados...), e tamén públicos (rexistro da propiedade de Muros, escolas ou
atención sanitaria), mentres autoridades municipais e
autonómicas levan adiante unha política ultraliberal
e antisocial, enganándonos con parques eólicos e
viadutos que non reportan ningunha riqueza, senón
que aceleran o despoboamento xa alarmante do noso
concello e de Galicia enteira.
Razóns polas que facemos un chamamento ao pobo
de Outes para apoiar as protestas que a ANPA de
dito colexio decida emprender, como remedio
indispensable para o que consideramos futuro
mesmo de Outes.
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Dicionario Xeográfico · Xoán Mariño
Alaska. Parte de Norteamérica que a ninguén lle importa o que ela
pensa, nin o que fai. Ela é así e así seguirá.
Alava. Segunda palabra do cántico (Alaví-alavá) creado polos
vascos para animar as súas equipas de fútbol.
Asunción. Capital de Paraguai, onde o viño nin é branco, nin
tinto, nin ten color.
Cali. Cidade colombiana onde se inventou o calimocho.
California. Parte oeste de Norteamérica, onde fai tanta calor coma
nun forno. De aí o nome.
Chicago-go. Cidade do mediooeste dos EEUU fundada por chicas
de cabaret.
Flipinas. Nova denominación dos EE.UU. onde agora teñen un
presidente que flipan.
Kansas. Estado do mediooeste americano lugar de procedencia
dos kansinos, xente pesada onde a haxa.
Nebraska. Estado da Unión fundado por emigrantes de Nebra, que
lle engadiron a terminación ska para que parecese máis americano.
Oregón. Orega descomunal, do tamaño dun Estado dos EE.UU.
San Flancisco. Cidade californiana que leva o nome do inventor
do flan, motivo polo que foi canonizado polo papa Gregorio IX.
Tanzania. País africano onde se fabrican as tanzas.
Tarragona. En catalán, Taragoña.
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Letras Galegas 2017
Para conmemorar o Día das Letras Galegas, efeméride que a nosa
asociación non deixa de celebrar desde a súa orixe, Terra de Outes
organizou o día 20 de maio unha serie de actos que tiveron lugar na
Casa da Cultura da Serra, consistente o primeiro, nunha homenaxe
a Avilés de Taramancos, no que participaron: a alcaldesa de Outes,
Beatriz Molinos; o presidente da asociación, Xoán Mariño; e o artista
Serafín Marcos. Lembramos así o 25 aniversario do pasamento do
escritor noiés que deixou escrita unha obra de teatro infantil para
os nenos e nenas do colexio da Serra e na que reivindica a figura de
Añón para a recuperación non só da lingua galega, senón tamén do
orgullo de pertencermos a este país milenario.
O segundo acto foi unha conferencia de Ramón Blanco Fernández,
escritor e profesor de lingua galega, sobre a figura de Nicolasa
Añón, a irmá do insigne poeta, ela mesma autora de poesías que
a nosa asociación editou no 2014 e cuxo 130 aniversario do seu
pasamento se cumpre neste ano 2017. Finalmente, o mesmo artista
Serafín Marcos ofreceu unha representación dramatizada da vida
e obra de Carlos Casares, personalidade a quen a Real Academia
dedicou este ano o Día das Letras Galegas.

Curso de Vela
Durante os pasados meses de maio e xuño
tivo lugar o terceiro curso de navegación en
embarcacións tradicionais que Terra de Outes
ven organizando desde que incorporamos ao
noso patrimonio os barcos Támara e Langaño.
Nesta ocasión, de novo en colaboración co
Centro Náutico “Francisco Rama” do Freixo,
participaron 16 persoas, algunas das cales
se sumaron á nosa Asociación, co ánimo de
participar con nós e as nosas embarcacións no
XIII Encontro de Embarcacións Tradicionais de
Galicia que se vai celebrar no presente mes de
xullo en Combarro (Poio) e ao que invitamos a
acudir a tódolos namorados e namoradas do mar.

Próximos actos
HOMENAXE ÁS VÍTIMAS DO FRANQUISMO
O próximo 19 de agosto, ao pé do monumento que Terra
de Outes ergueu no Freixo, a nosa Asociación pretende
homenaxear a un mestre asasinado en Louro (Muros) en
1936. O seu nome fora xa incluído na placa de vítimas do
franquismo de Muros e Outes que se colocou no citado
monumento no día da súa inauguración no 2008, pero
de forma incorrecta, trabucando non só o nome, senón
tamén o apelido. En reparación do erro, unha vez advertidos
da inexactitude dos
datos, a nosa Asociación desexa, coa
colaboración da familia, colocar unha
nova placa co nome
auténtico do mestre,
Jesús Álvaro López
Brenlla, porque cremos
que é así, gardando
memoria dos seus
nomes, como se debe
honrar o sacrificio
de todas as persoas
que sufriron morte,
prisión ou represalias
polo seu compromiso
coa liberdade e a
democracia.
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A xurisdición de Muros (III)
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 16 a 18.
16ª.- A que cantidade de froitos adoitan montar os referidos
dezmos de cada especie, ou a que prezo acostuman arrendar
un ano con outro.

ano con outro a sesenta ferrados de centeo. E os dezmos desta
freguesía de San Thorente de Intines chegarán a cen ferrados
de trigo, douscentos de centeo, mil cincocentos ferrados de
trigo, catro feixes de liño, vinte libras de la, douscentos reais de
carneiros e cabritos, sesenta de porcos, e seiscentos ferrados de
trigo por razón de primicia, que todo importa dez mil oitocentos
reais que percibe enteiramente o Arcediago de Santa Thasia. E
ademais diso ascenderá a oblata que percibe o cura vicario posto
por el mesmo Arcediago a cento oito ferrados de froito deste xeito:
de trigo vinte e catro, de centeo setenta e oito, de millo seis. E o
Voto do Santo Apóstolo a cento oito ferrados de centeo. Sobre
todo o cal se remiten para a maior verificación ás relacións e
certificacións que en orde a iso houber, e responden.

Á décimo sexta, que os dezmos contidos na antecedente, aínda
que fixamente non poden dar razón da súa cantidade contemplan
ascenderán un ano con outro en dita freguesía de Santa María
de Intines a sesenta ferrados de trigo, cen de centeo, setecentos
de millo, cento cincuenta reais de liño, cincuenta de la, setenta de
carneiros e cabritos; e por razón de primicia cincuenta ferrados de
17ª.- Se hai algunhas minas, salinas, muíños fariñeiros ou de
trigo, que todo regulado por un quinquenio importará mil novecentos
papel, batán ou outros artefactos no termo, distinguindo de
vinte reais. E a oblata ascenderá a cincuenta ferrados de trigo e o
que materiais e de que uso, explicando os seus donos e o que
Voto do Santo Apóstolo outros tantos de centeo. Na de Cestayo
produce cada un de utilidade ao ano.
a corenta ferrados de
centeo, cincuenta de Capela do Rial, antiga sé do Arcediago de Santa Thasia
Á décimo sétima, que
millo, tres libras de la,
de todo o que contén
dez reais de carneiros
só hai muíños fariñeiros
e cabritos e dezaoito
de pedra negra propios
ferrados de centeo por
dos que irán sinalados e
razón de primicia, que
os seus consortes, que
todo importará segundo
unicamente serven para
a mesma regulación
o seu uso, dos cales
trescentos oitenta e
se atopan trinta e cinco
sete reais; e a oblata
nesta freguesía de San
ascenderalle a seis
Thorente de Intines,
ferrados de centeo, e
que son os seguintes: o
outro tanto o Voto do
chamado Novo, de Joseph
Santo Apóstolo. Na
Martínez; o de Gandra, de
de San Xián de Beva
Pedro de Creo, veciño de
ascenderán os dezmos
Santa María de Intines; o
a noventa ferrados
do Areal de Adán Dorrío,
de trigo, douscentos
veciño da freguesía de
cincuenta de centeo,
Santa María de Intines; o
trescentos dez de millo,
de Arriba, de Melchor de
vinte de millo miúdo, tres feixes de liño, trinta e seis libras de la,
Nimo; o de Abaixo, de Estevan de Tuñas, que todos moen sobre
cento dez reais de carneiros e cabritos, cincuenta de porcos, e
o río da Serra; o dos Faias, de D. Silvestre de Faia, Presbítero;
sesenta ferrados de trigo por razón de primicia, que regulado
o de Reboredo de Abaixo, de Antonio Nieto; o de Reboredo de
tamén todo iso por un quinquenio importará tres mil seis reais de
Arriba, de Francisco Moledo; o de Soacruz, de Andrés de Santa
vellón, correspondentes ás dúas terceiras partes que de todos os
María, o de Galteiros, de Manuel Villaverde. O de Valeixo, de
dezmos e primicias percibe o cura, a quen ascenderá a oblata
Matias Fernández; o dos Corvos, de Juan Antonio de Abelleira;
a nove ferrados de trigo e corenta e catro de centeo; e a outra
o do Capitán, de D. Joseph García, Presbítero; o do Agro de
igual terceira parte pertence como vai dito ao dono do Simple e ao
Juan Domínguez e Pedro Fernández, escribán; o da Esfarrapa,
Voto do Santo Apóstolo, que chegará a cincuenta e oito ferrados
de Manuel Fernández; o dos Corzóns, de Francisco Villaverde; o
de centeo. Na de Santiago de Arcos, leva o cura, como queda
da Fonte da Loba, de Alexandro Carou; o do Carbón de Domingo
expresado, a metade enteiramente dos dezmos e primicias,
Arestiño; o Novo de Arriba, in solidum1 do mesmo Domingo
que lle ascenderán a oito ferrados de trigo, douscentos vinte de
Arestiño; o Novo de Abaixo, in solidum do referido Arestiño; o
centeo, cento cincuenta de centeo (digo) millo, seis ferrados de
de Abaixo de Oroña, de Lorenzo Nieto; o de Cabana Moura, de
millo miúdo, dous feixes de liño, trinta libras de la, cincuenta reais
Ignacio San Martin; o de Arriba de Banzas, de Antonio de Faya;
de carneiros e cabritos e vinte e catro de porcos. E por razón de
o de Abaixo, de Domingos de Sande; o de Mourelos, de Antonia
primicia corenta e sete ferrados de centeo, que todo importará
Martínez; o de Buiste, de Antonio Caamaño; o da Ponte das Donas,
a unha prudencial regulación a mil cincocentos sesenta e sete
de Mathias de Antelo; todos os cales se atopan no Río da Ponte
reais; e a oblata a sesenta ferrados de centeo; e a outra metade
das Donas, moen todo o ano e a cada un regúlanlle de utilidade
restante igualmente á que vai significada corresponde ao Cabido
dous ferrados de centeo. O chamado do Prado, de Domingo de
de Santiago e ao Voto do Santo Apóstolo, que ascenderá un
los Molinos2; o do Bao do Loureiro, de Domingo García; o do Agro
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do Zapateiro, de Antonio de Lagoa; que se atopan sobre o Río da
Pesqueira; o da Fenlla, de Juan de Seoane, veciño de San Thirso
de Cando; o de Quinteiro, composto de dúas pedras, de Pedro
Bazquez, veciño de San Thirso de Cando; que se atopan sobre o
Río do Formigueiro. Todos os cales uns e outros, todos os muíños
aquí sinalados moen todo o ano, e nel regulan de utilidade a cada
un doce ferrados de centeo. E o chamado de Xunto á Casa, propio
de Alexandro Nieto, que moe catro meses ao ano sobre o Río
da Bouza e regúlanlle de utilidade catro ferrados de centeo; e
o da Laxe, de Antonia de Antelo, sobre o mesmo río, moe todo
o ano e ten a mesma utilidade de doce ferrados de centeo. Na
freguesía de Cestayo hai un muíño chamado da Portela, propio
de Joseph de Lago, Presbítero, que moe todo o ano sobre o Río
de Bao, e regúlanlle de utilidade doce ferrados de centeo; na
de Santiago de Arcos atópanse doce muíños chamados o de
Badaiglesia, de Bartholome Cambeiro, outro tamén chamado de
Badaiglesia, de Manuel Canosa, que moen cada un seis meses
ao ano e regúlanlle de utilidade dezaseis ferrados de centeo; o
do Riveiro, de Santiago Canosa; o de Pereira, de Bentura Trillo;
que moen nove meses no ano, e uns e outros atópanse sobre o
Río de Badocarro, e a cada un regúlanlle de utilidade dezanove
ferrados de centeo; o de Badaspereiras, propio do cura, que moe
oito meses ao ano sobre
o Río de Badaspereiras
e regúlanlles de utilidade
doce ferrados de centeo;
o de Badaspereiras de
Domingo López; o de
Ponte de Arcos, de María
Vázquez; o de Bavedro,
de Thomas Conde; que
estes se atopan sobre o
Río das Pereiras e moen
todo o ano e a cada un
regúlanlle de utilidade nel,
vinte ferrados de centeo.
O da Braña de Abaixo,
de Simón Cambeiro, o de
Arriba do mesmo Simón
Cambeiro, que se atopan
sobre o Río da Braña de
Abaixo; o da Teixoeira,
sobre o río deste nome,
de Domingo da Costa; o do Señorío, sobre o Río da Carballa,
de Alverto do Val; e o de A Rabeira, propio de Diego Phelipe
González, sobre o Río de Naveira; que todos moen seis meses
no ano e a cada un regúlanlle de utilidade dezaseis ferrados de
centeo. Na freguesía de San Xián de Beva atópanse vinte e un
muíños, chamados: o Grande, de Miguel Suárez; o do Castro,
de Martín Vieites, que moen os dous sobre o Río do Castro; o
de Fervenzas, e outro tamén chamado de Fervenzas, ambos de
Pedro Fernández, que se atopan sobre o Río Grande; e todos
os catro moen todo o ano e a cada un regúlanlle de utilidade nel
doce ferrados de centeo; o do Pinguenlo, de Jazinto Romero; o
de Senra Cova, de Domingo Varela; o do Pinguenlo de Alonso
Vieites; o de Mardín, de Joseph de Atán; o de Gesto, de Domingo
García; o de Bao de Cacheira, de Domingo González; que todos
moen oito meses ao ano sobre o Río de Gesto, e a cada un
regúlanlle de utilidade oito ferrados de centeo; o do Revixo, de
Ignacio Martínez; o de Senra Cova, de D. Juan Antonio de Otero,
Presbítero; o de Senra de D. Francisco Riobóo; que se atopan
sobre o Río de Senra Cova, moen oito meses ao ano e a cada un
regulan de utilidade oito ferrados de centeo. O do Queimado, de
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Pedro Caamaño, sobre o Río Pequeno; o do Covo, de Martín Diz,
o do Bao Algueirón, de Jazinto Rodríguez sobre o Río do Seixo;
o do Guicho, de Alverto de Esperante; o de Abaixo, de Domingo
Ledo; o de Bao de Outeiro, de Antonio Conde, que se atopan sobre
o Río do Cabalo Morto. O de Arriba de Carballosa de Fructuoso
Martínez e o de Abaixo de Carballosa de Juan Pérez, sobre o Río
de Carballosa, uns e outros moen catro meses no ano, e a cada
un regúlanlle de utilidade catro ferrados de centeo. E na freguesía
de Santa Maria de Intines, atópanse seis muíños e todos sobre
o Río da Serra, chamados: o de Abaixo, propio de Diego de Lage,
escribán veciño da freguesía de S. Pedro de Outes, Xurisdición de
A Serra; o de Arriba, propio do Marqués de A Serra; o do Cunchido,
de Jacob Fernández; o de Coiradas, de Fernando de Coiradas; o
Lázaro, de Pedro Ramos e o da Braña, de Domingo Villaverde.
Que estes catro últimos atópanse nun sitio que chaman o Río da
Gándara, e uns e outros moen todo o ano e a cada un regúlanlle
de utilidade doce ferrados de centeo, e responden.
18ª.- Se hai algunha rapa no termo, a quen pertence, que
número de gando vén á rapa, e que utilidade lle dá ao seu
dono cada ano.
Á décimo oitava, que no termo destas cinco freguesías non hai
sitio destinado para
a rapa, porque cada
individuo o fai de por si e
na súa casa, remitíndose
como se remiten ás
relacións presentadas e
recoñecemento feito para
a verificación do número
de gando. E todo o de
aparceiría acostúmase
dar á metade da ganancia,
a excepción do lanar que
é a da rapa, e o cabrún
e eguas, ao cuarto. En
cuxa intelixencia regulan
de utilidade a unha ovella
por la e cría, tres reais
de vellón, dous pola cría
Muíño da Horta, probablemente propiedade
e un pola la, sen que se
do Marqués da Serra
utilice o leite por servir
este para o alimento da
cría. A rapa dun carneiro, un real; a utilidade dunha cabra en seis,
cinco pola cría e un polo leite; a unha porca de ventre cincuenta
reais; a un par de bois propios sesenta e seis reais e o mesmo
dados en aparceiría par o dono e posuidor; a unha vaca con
cría corenta e catro reais para ambos e vinte reais máis para o
aparceiro por razón do leite e a manteiga pola que se interesa, e
a mesma utilidade por enteiro sendo propia, e unha vaca sen cría
once reais; a unha egua oitenta reais sen embargo de calquera
continxencia. A un contrario, propio desta freguesía de Arcos
regúlanlle de utilidade anual cincocentos reais de vellón en que
contemplan, ascenderá o diñeiro que recibe dos donos das eguas
por botalo a estas, tendo presente o pouco ou moito axuste que
fai o dono do contrario cos das eguas que, sen embargo, iso lle
importaría ao sobredito a referida cantidade anual. E a mesma
utilidade contemplan aos que resulten no resto das freguesías
aquí comprendidas, e responden.
1 In solidum: expresión latina co significado de “por enteiro”, “na totalidade”.
2 Transcríbese tal cal, pero con toda probabilidade –como en moitos casos– fai
referencia á orixe do propietario. Na parroquia de San Ourente existe o topónimo Os
Muíños.
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O Serradoiro do Engano (II)
A fábrica de Lancaño (1918-2012)
FRANCISCO CERZÓN, NOVO SOCIO

Mingucho Campos

lugar, y aceptada por el Sr. Cerzón esta condición efectúase
la operación en el precio de Diez y nueve mil pesetas, que
en este acto entrega a los Srs. González Lloréns en billetes
del Banco de España, haciéndole dichos Srs. entrega de los
documentos de pertenencia a presencia de los testigos D.
Claudiano Paz Piñeiro y D. Eladio Lores Outón, el primero
con vecindad en el citado lugar de Rates y maestro nacional
del Crucero de Roo y el segundo maestro nacional de San
Juan de Sabardes, donde reside accidentalmente”.

No momento do seu óbito Manuel Campos Conde era debedor de
varias cantidades de diñeiro a Francisco Cerzón Villaverde, que
este lle tiña emprestado para a expansión dos seus negocios.
Tanto a viúva do finado, Cipriana González Blanco, como os
catro fillos do matrimonio, todos xa maiores de idade, recoñecen
a débeda e cífrana de acordo con Francisco Cerzón na cantidade
total de trece mil cincocentas pesetas facendo fronte ao pago
da mesma coa cesión a Cerzón Villaverde da participación do
Despois das sinaturas no documento dos cinco intervintes nesta
22,72% na empresa “Eugenio Atán e Compañía”, sita na
compra-venda figura manuscrita e asinada a seguinte anotación:
enseada do Engano co terreo a ela unido que lles corresponde
“Digo yo Francisco Cerzón Villaverde, cuyas circunstancias
por derivación das propiedades do seu marido e pai, vendéndolle
constan en el precedente contrato, que cedo a
no mesmo acto, datado en Lagoa o 29 de
O socio Ramón Alborés no ano 1959
favor de D. Ramón Alborés Ramos, todos los
marzo de 1941, a báscula de Vistalegre e
derechos que por el mismo me corresponden
o terreo e báscula do Conchido. O prezo
por haberlo adquirido para el Sr. Alborés, y
total da transacción ascende á cantidade de
pagado en pesetas de este mismo.
quince mil pesetas excedendo esta sobre a
débeda contraída en mil cincocentas pesetas,
Y para que conste firmo el presente en Rates,
cantidade que Francisco Cerzón lles entrega
a seis de Sepbre. de mil novecientos cuarenta
no acto, correspondéndolle á viúva de Manuel
y uno”.
Campos a cantidade de setecentas cincuenta
Consonte co devandito a propiedade do
pesetas e aos fillos José, Manuel, Pastora
serradoiro a partir dos primeiros días do mes de
e Salvador cento oitenta e sete pesetas con
abril de 1941 fica repartida deste xeito:
cincuenta céntimos a cada un deles.
“En consecuencia el Francisco Cerzón Villaverde deja
extinguido el crédito y los demás comparecientes le
reconocen dueño de la parte que le corresponde en la
aludida fábrica aserradero con todos sus anexos según
queda reseñado y sin condición ni reservación de ningún
género.
Previa lectura aprueban y firman las partes contratantes a
presencia de los testigos Domingo Romero y José Romero
Rodríguez vecinos de este lugar”.
No mesmo lugar, día e ano Domingo Lema allea a súa participación
do 5,68% na sociedade “Eugenio Atán e Compañía” (fábrica
de aserrar madera sita en el punto que llaman Lancaño,
terreno unido, báscula de Vistalegre y terreno y báscula
del Conchido) resultando, despois da compra-venda, como
titular desta participación Francisco Cerzón Villaverde. O prezo
da taxación fíxárase en tres mil setecentas cincuenta pesetas.
En proba de conformidade asinan o documento privado
correspondente os dous interesados en presenza das testemuñas
Domingo Romero, José Romero Rodríguez e Manuel Campos
González, os tres veciños do lugar de Lagoa.
Os cambios seguen a producírense, porque o cinco de setembro
do ano de mil novecentos corenta e un os copropietarios da
participación do 22,72% no serradoiro e en tódalas propiedades
anexas ao mesmo, os irmáns José e Álvaro González Lloréns,
véndenlla a Cerzón Villaverde coa condición que segue: “No
se obligan a la evicción o saneamiento, si a ello hubiera

Eugenio Atán Lloréns, co ….......... 48,88%
Francisco Cerzón Villaverde, co ... 28,40%
Ramón Alborés Ramos, co …........ 22,72%

A REFUNDACIÓN
Estes tres propietarios reúnense no Cruceiro de Róo o día vinte
e catro de outubro de 1948 co fin de constituír unha sociedade
destinada á compra-venda, exportación e importación de madeira
e á explotación e uso do serradoiro “inda movido a vapor” situado
en Lancaño e das demais instalacións e aparellos dos que xa
eran donos.
A nova sociedade constituída no acto levará no sucesivo o nome
de “Francisco Cerzón Villaverde”, contraendo so esta razón
social os seus compromisos e obrigas. En realidade trátase
dunha refundación acordada polos tres socios para actualizar
unha sociedade xa existente, dotándoa dunha nova identificación
e dándolle un novo e probablemente necesario pulo; porque os
fins e obxectivos son os mesmos, as condicións so as que se
constitúe tamén, variando unicamente a duración da refundada
que será de dez anos prorrogables.
As cantidades en metálico coas que cada un dos socios participa,
segundo o inventario do 31-VII-1948 extendido: “Al folio cinco
del Libro de Inventarios y Balances de la Contabilidad de
esta Empresa, previa deducción de dicho inventario, de la
cantidad de trescientas mil pesetas, que en día de hoy se
reparten entre los socios según certficación especial son las
siguientes:
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“Eugenio Atán Lloréns, doscientas treinta y nueve mil
seiscientas setenta y nueve pesetas con ochenta céntimos”
(239.679,80).
“Francisco Cerzón Villaverde, ciento treinta y nueve mil
doscientas cincuenta y siete pesetas con cuarenta y nueve
céntimos” (139.257,49).
“Ramón Alborés Ramos, ciento once mil cuatrocientas seis
pesetas” (139.257).
Ademais valoran a fábrica en cento corenta mil cento oitenta e
nove pesetas con noventa céntimos (140.189,90) repartidas
conforme ao volume de participación na empresa de cada
societario; cifrando o total do capital social, entre metálico, bens
mobles e inmobles en seiscentas trinta mil cincocentas trinta e
tres pesetas con dezanove céntimos (630.533,19), contemplando
a posibilidade de aumentalo en 150.000 ptas. tan só por acordo
maioritario, mais se aumentase en cantidade superior á reseñada
precisaríase acordo unánime dos socios e no suposto de
perdas para a sociedade a obriga de aportar sería de todos sen
excepción e en proporción ao capital aportado. Como encargado
da caixa e con sinatura autorizada quedará Francisco Cerzón. No
referente ao demais (local social, reunións etc.) tan só dicir que
son estipulacións que figuran en tódolos convenios deste tipo e
inclusive doutros.
Porén, no futuro máis ou menos inmediato van prosegui-los
trocos nos títulos de propiedade do serradoiro. Os primeiros
vanse producir no dous e no seis de xaneiro de 1957 ámbolos

Plano do Serradoiro
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dous, en cumprimento da cláusula segunda do documento de
refundación, co beneprácito dos socios, que recoñecen como
novo socio a Avelino Alborés Gosende, xenro de Ramón Alborés,
coa participación do 22,72%. Catro días despois Avelino Alborés
véndelle a Eugenio Atán o 1,12% e a Francisco Cerzón o 1,60%,
sumando ámbalas dúas o 2,72%. Nos documentos de compravenda tan só se fai constar o prezo da venda a Francisco Cerzón:
dúas mil pesetas (2.000). A propiedade do serradoiro queda
distribuída deste xeito:
Eugenio Atán, co …...... 50%
Francisco Cerzón, co.... 30%
Avelino Alborés, co …... 20%
No ano 1958 vaise producir no serradoiro un feito de capital
importancia que vai supor un troco importantísimo na súa principal
fonte de enerxía e, xaora, no seu sistema produtivo. Xustamente
o día doce de setembro daquel ano, ás 12,16 h., serrouse a
primeira táboa, “tablilla” no argot madeireiro, con enerxía eléctrica
no aparello número dous.
Mais os trocos na propiedade continúan porque no mes de maio
de 1960 Avelino Alborés véndelle a Francisco Cerzón Villaverde
o 8% da súa participación polo prezo de oito mil pesetas (8.000).
E en agosto de 1969 véndelle o 12% restante ao neto do finado
Francisco Cerzón, Francisco Viña Cerzón, convindo o prezo de
cento dúas mil setecentas pesetas (102.700) e facéndose constar
no contrato de compra-venda asinado ao respecto en presenza
das testemuñas Manuel Canay Creo e Víctor M. Atán Lloréns.
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Un gravado dun veleiro en Valadares
Xoán Mariño

Por cortesía da Asociación Mar de Noia e o seu presidente, Félix
González, tivemos coñecemento dun gravado en pedra que
representa, segundo a información que eles mesmos ofrecen
en Facebook, unha “embarcación nórdica con dous paus e dúas
velas”. A súa localización precisa ignorámola, só se indica que
está nunha vivenda de Valadares, pero ao engadir que se atopa
nunha casa de pedra “con outros dibuxos”, cabe supoñer que sexa
a mesma de Crespos que ten un relevo con motivos cordados de
reminiscencias castrexas, na fachada.
Nesta ocasión trátase de gravuras que semellan petróglifos
prehistóricos dos cales temos algún fermosos exemplos en
Fontemoreira-Freixo e Carballa da Cova (ver Patrimonio HistóricoArtístico de Outes. Vol. I), só que no caso
que nos ocupa non está ao aire libre, como
os anteriores, senón no interior dun edificio
e aínda que en Galicia hai numerosos
exemplos de relevos antigos como estelas e
aras romanas ou medievais incrustados en
cerres de fincas, paredes de edificacións ou
lumieiras de ventás, este parece realizado
sobre os propios elementos construtivos
da vivenda da que forma parte e, por
conseguinte, obedecería á fantasía do
propietario da mesma, pero tampouco se
pode descartar que sexa un sillar de pedra
moi antigo reutilizado. Se é así, a imaxe
representada constitúe un enigma.
A figura non cabe dúbida que reflicte
unha embarcación de gran tamaño, pero
que clase de navío reproduce xa é máis
misterioso. Na mesma páxina de Facebook
da Asociación Mar de Noia onde se publica
a foto que aquí incluímos di que “ten
similitude cun DRAKKAR”. Con todo, non pode ser unha nave
vikinga, porque estas eran invariablemente construcións dun só
pau, lixeiras e de pequeno tamaño, para poder remontar con elas
os cursos dos ríos e incluso para poder transportala a ombros
co obxecto de pasar dun río a outro; de feito, ningún de cantos
exemplares se atoparon no fondo do mar tiña máis dun mastro.

Descartadas as embarcación vikingas, tamén podemos rexeitar o
resto de embarcacións medievais (cocas, carracas, baixeis, pinazas,
naos, carabelas…), incluídas as árabes (sambuk, baghla…) e
modernas (galeóns, bergantíns, pataches…), porque todas elas
posúen castelos a proa ou popa, así como as contemporáneas
(fragatas, corbetas, paquebotes, pailebotes…), sempre de popa
redonda. Polo tanto tería que ser unha embarcación máis antiga,
pero non fenicia, grega ou cartaxinesa, porque estas son tamén
naves dun único pau, como manifestan todas as reproduccións
das mesmas en moedas, cerámicas, mosaicos e releves de todas
clases, atopadas ao longo do Mediterráneo e incluso nun petróglifo
galego, o de Auga dos Cebros, en Oia.
Polo tanto, xa só quedan os barcos
romanos. As galeras son as naves típicas
de guerra e as maiores ían dotadas de dous
ou incluso tres mastros e ademais posuían
altos remates a proa e popa, xeralmente
adornados con mascaróns. Sen embargo o
máis chamativo destes navíos son as longas
filas de remos a un e outro lado (trirremes e
cuatrirremes), elementos que non se inclúen
neste releve, pero aparecen, sen expeción,
en todas as representacións antigas das
galeras porque, efectivamente, o seu
despregue ao navegar era espectacular. O
feito de que aquí non se inclúan as ringleiras
de remos fainos desbotar tamén estes
grandes buques, para referirnos á ultima
posibilidade: o buque mercante romano,
que non levaba máis remo có do temón e
os exemplares de maior capacidade de
carga podían levar dous paus, aínda que
non se coñece representación ningunha de
ningún deles, polo que esta podería ser a primeira, se realmente
este gravado de Valadares fose daquela época, antigüidade que só
pola foto non se pode atestiguar. Sería precisa unha análise das
gravuras na pedra (o perfil das incisións é moi ilustrativo, pois varía
das prehistóricas ás modernas) e, a ser posible, algunha análise
físico-química da pedra, a falta dun contexto arqueolóxico.

Nº 39 · xullo - setembro 2017

HISTORIA

TERRA DE OUTES

9

Historia da publicación da revista “NÓS”
Vicente Abelleira

Foi o 30 de outubro de 1920 cando dende a rúa Padre Feixóo,
12 da Coruña a publicación do BOLETÍN MENSUAL DA CULTURA GALEGA, ÓRGAO DA SOCIEDADE GALEGA DE PUBRICACIÓNS “NÓS” entraba nos quioscos e librarías.

e quere persistire. O Enxebrismo é a nósa orixinalidade específica, a nósa capacidá de creación, o nóso autóctono dinamismo
mental”. E remataba co saúdo de sempre: SAÚDE E TERRA.
Non podían faltar as publicacións dos colaboradores, neste

Esta publicación era mensual, e o prezo deste primeiro número,
era de 60 cts.; a subscrición anual, era de 6 ptas., dentro da
Península, e se era fóra da Península era de 15 ptas.
Ben, como o inicio deste artigo nesta revista, e vindeiros que
virán, quere ser un comentario do citado boletín, comezo polo
primeiro número.
A primeira entrega, tiña como director a Vicente Risco, o xerente
era Arturo Noguerol, o redactor xefe era Xavier Prado (Lameiro)
e o secretario de redacción, Xulio Gallego. Os redactores eran:
Ramón Cabanillas, Alfonso R. Castelao, Antón Losada Diéguez,
Ramón Otero Pedrayo, Florentino L. Cuevillas. Como colaboradores tiñamos a: Teixeira de Pascoaes, Johan Viqueira, Philéas
Lebesgue, Leonardo Rodríguez, Antón Villar Ponte, Wenceslao
Fernández Florez, Xaime Quintanilla, Antón Noriega Varela,
Gonzalo Avente, Manoel Banet Fontela, Lois Peña Novo, Eladio Rodríguez González, Ernesto Rivera, Victoriano Taibo, Xulio
Prieto, Xosé Fernández Martínez, Farruco Lamas, etc., etc.
A revista ou boletín, tamén tiña a súa publicidade, que se financiaba con anuncios como os que se mostra na ilustración que
se acompaña.

caso, e neste número, temos a inserción dunha poesía do escritor lusitano Teixeira de Pascoaes, co título “Fala do Sol”, unha
poesía adicada “Aos jovens poetas galegos”; esta poesía está
escrita en portugués, mais non vou reproducila por falta de espazo.
O noso Vicente Risco, baixo o artigo “O sentimento da Terra, da
raza galega”, fainos unha aproximación á morriña, a saudade, a
lírica galega, ese sentimento nacional galego. Comeza con Rosalía de Castro, que como di: “ferida de morriña, pedir ós airiños
aires, que a trayan á nósa terra”. Fainos lembrar a Lamas Carvajal, introdúcenos na poesía de Pondal. Tamén nos introduce ao
noso Añón, que o define: “aquil aventureiro, aquil nómada, aquil
tolo romántico, mais poeta cecais na súa vida do que nos versos”. Tamén nos achega a Ramón Cabanillas, a Noriega Varela,
a Castelao. Remata o artigo, que é bastante longo, con estas
verbas que vou reproducir, porque me parecen interesantes:
“Siga ó redor de nós, a cega soberbia dos homes a erguer Torres
de Babel: Ogallá que os galegos ergamos ainda a nósa, ogallá
que axudemos á que cecais van erguer os pobos atlánticos. O
imperativo da Terra preservaranos da suprema impiedade, e,
os que posexámol-a y-alma da Raza, endexamais tentaremos
d’escadal-o ceo.
O que entenda, que entenda”.
Tras varias colaboracións (que non vou mencionar, por falta de
espazo), remata cunhas adiviñas que foron recollidas por Antón
Noriega Varela, na parte de Mondoñedo, e vou poñer algunhas
como epílogo a este artigo:
Por detrás de aquel coto,
ven un boi xoto,
e non hai home nacido nin por nacer,
que a corte o poda traer. O sol
Cen e cen
e cen fillos ten,
e a todos con leite os mantén. A figueira

E neste ano primeiro, comezaba a revista coas PRIMEIRAS
VERBAS, o saúdo da redacción, que é o que pretende ser a
publicación, o que intenta difundir, que como ben se expresa na
citada exposición: “Nós ha de ser a afirmación pra sempre do
verdadeiro ser de Galizia, do Enxebrismo, no que ela ten, debe
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PAIXÓN POLA LITERATURA
Recordas como foron os primeiros contactos coa letura? E coa
escrita?
Comecei a escribir da man da miña profesora de Lingua Castelá
na escola secundaria. Begoña propúxonos manter un caderno de
redacción de maneira que cada fin de semana escribiramos sobre
un tema. A verdade é que o disfrutei dende o primeiro momento.
Ela viu que me gustaba e animoume a que escribira textos e me
presentara a concursos.
Fálanos dos concursos literarios que gañaches cursando
ainda a secundaria.
O primeiro foi en Sarria e despois gañei o premio literario Ánxel
Casal do Concello de Santiago de narrativa. O feito de poder
coñecer a escritoras e escritores que valoran o teu traballo foi moi
importante para que seguira escribindo. Logo o accésit nos Minerva
polo relato “Area nas Unllas” déronmo cando estaba estudando
bacharelato no Instituto Virxe do Mar de Noia.
Que influencia tiveron os teus profesores do instituto na túa
afición pola escrita?
Alí atopei a persoas marabillosas que en canto souberon que me
interesaba a literatura, me recomendaron lecturas, se ofrecían a
revisarme os textos e a acompañarme aos certames. Se cheguei
a onde estou foi grazas a unha educación pública inclusiva e de
calidade e a profesoras e profesores comprometidos co seu traballo.
Cultivas tanto a narrativa como a poesía. Con cal te encontras
máis a gusto?
Sinceramente, eu leo máis prosa que poesía. Á hora de escribir
diría que ambas se retroalimentan, son dependentes a unha da
outra. Hai cousas que queres contar en verso e outras en prosa,
mais non sempre está claro. Ás veces les libros escritos en prosa e
catalogados como narrativa, que penso: ben podían ser un libro de
poemas. Pásame que escribo en prosa algo e despois, cando o leo
en voz alta é evidente que quere ser un poema. Para min ambolos
dous xéneros son importantes e compleméntanse.
A obra “Split screen” foi galardoada co premio de poesía
“Francisco Añón” no ano 2010. Que nos podes dicir do proceso
que viviu na creación desta obra?
Split Screen escribino nun momento de cambio, no ático dunha
casa de estudantes internacionais en Aalborg (Dinamarca). Mentres
escribía e revisaba os textos, a neve caía fóra e ía frío, tanto que
esquecemos que había un xardín diante da casa. A miña amiga Yoyo
durmía por veces a sesta na miña cama mentres que eu traballaba,
o que non é un dato moi relevante, só para deixar constancia de que
foi produto do contacto co descoñecido. Daquela comecei a busca
do meu espazo no mundo. Digamos que tiña moitas preguntas
sen resposta e moita enerxía para aprender, discutir, guerrear e
equivocarme.
E xa para rematar, que futuro lle ves á literatura en galego?
Véxolle moito futuro. É unha literatura vibrante con moitos lectores e
traduccións a outras linguas. A proximidade co mundo lusófono, non
só dende o punto de vista lingüístico mais tamén cultural, é unha
garantía de que hai moito por escribir en galego aínda.
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Entrevista a Olalla Tuñas Martínez
Olalla Tuñas Martínez, veciña da Serra, naceu nun verán de
1989 e a día de hoxe exerce a súa profesión de xornalista en
Berlín. Fixo os seus estudos primarios e secundarios na Serra e
o bacherelato no instituto Virxe do Mar de Noia. Xa en Santiago
estudou a carreira de Xornalismo e, posteriormente, o “Master
in Journalism, Media and Comunication” durante dous anos,
entre Aarhus (Dinamarca), Santiago de Chile e Hamburgo,
onde remata e presenta a súa tesina sobre a “Plataforma
de afectados pola Hipoteca en Madrid e o seu uso nas redes
sociais”. Actualmente traballa nunha axencia de noticias de
vídeo chamada Ruptly, pertencente ao grupo de comunicación
Russia Today.
Que foi o que fixo inclinar a balanza pola carreira de
Xornalismo?
Cando con 15 anos nos fixeron escribir un texto na clase de
lingua castelá fantaseando sobre onde nos viamos en 10 anos, eu
escribín que sería xornalista en Londres. Se me preguntas por que
escribín iso, non cho sabería dicir.
A min sempre me gustou escribir,
contar e escoitar. Como estaba
interesada por temas diversos e
gústame aprender do que a xente
me conta, pensei que Xornalismo
sería a carreira adecuada para
min. Pensei en estudar Literatura,
Historia ou Ciencia política, e
Xornalismo ten un pouco de todas
estas disciplinas. É unha carreira
bonita e nesa facultade coñecín
a xente intelixente, creativa e
moi traballadora que son grandes
amigas e amigos meus, mais igual
se tivera tido a oportundidade de
escoller cuns aniños máis tería
tirado por outro camiño
Traballaches en diversos medios de Galiza. Fainos unha
valoración da situación da prensa galega.
O xornalismo e os medios de comunicación en xeral están
sufrindo unha crise en todo o mundo. Estamos a vivir unha nova
revolución tecnolóxica –como antes o foi a imprenta– que na
teoría facilita o acceso á información a través de internet sen
intermediarios. Por esta razón, os medios de comunicación,
que tradicionalmente servían de mediadores entre a fonte da
información e o lector, televidente ou ouvinte, están a perder
o seu rol e andan na procura dun novo modelo de negocio
que funcione. A prensa xeralista, por exemplo, está perdendo
subscritores, lectores e anunciantes. Isto tamén está acontecendo
en España e na Galiza, onde a delegación de El País en Santiago
leva anos pechada ou El Correo Gallego arrastra un ERE mortal.
En España en xeral a crise económica non pasou en van para
os medios. Como os principais anunciantes eran empresas do
sector da construción, cando a burbulla inmobiliaria estoupou
os medios víronse afectados porque formaban parte deste
castelo de naipes. Dende que eu comecei a estudar no 2007 até
agora, a situación empeorou moito. Practicamente os medios
galegos a día de hoxe non empregan a ningún traballador novo
de maneira indefinida, e inclúo á Televisión de Galicia. As
miñas compañeiras e compañeiros de promoción están en xeral
traballando noutros sectores para poder gañarse a vida. Para non
quedar só coa cara máis escura, hai propostas moi interesantes
na Galiza como Praza Pública, que se están abrindo un camiño
na prensa dixital.
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Que foi o que che levou a traballar en Alemania?
Principalmente os medios na Galiza e en España non teñen cartos
para pagar soldos decentes e eu só sabía ser xornalista. Cando
acabei o mestrado quedei en Hamburgo facendo prácticas e
tirando de traducións. En canto o meu alemán se fixo aceptable,
atopei un traballo en Berlín que me daba para pagar o aluguer e
ter unha vida digna. Noutras palabras, porque no meu país non
había perspectiva de poder construír unha vida digna.
Podes darnos a túa opinión sobre as influencias que os
chamados grupos de presión exercen no xornalismo? Existe
a prensa libre?
A prensa libre e de calidade existe e é posible se a xente a le
e a apoia. Con apoios refírome a subscricións. Esas pequenas
mensualidades fan que os medios de comunicación privados
sexan máis independentes dos chamados grupo de presión,
tanto empresas como políticos, porque non requerirán dos seus
anuncios nin subvencións. Isto
non quita que entanto os contidos
sexan seleccionados por persoas,
haxa certos temas preferentes,
mais esta parcialidade sería menos
aguda que na actualidade. Foron
moitos os xornalistas veteranos
que falaron de que o maior
inimigo da liberdade de prensa é o
desemprego e por extensión a falta
de liquidez.
No tocante aos medios públicos,
por exemplo en Alemaña todos os
fogares están obrigados a pagar
unha cantidade semestral para
manter a rede de medios públicos.
Estes non están directamente
controlados
pola
maioría
parlamentaria que exerza o poder político, como pasa en España
coas radios e teles autonómicas e RTVE.
Sen medios de comunicación independentes, sen que a poboación
dun territorio estea debidamente informada do que acontece, do
que fan os políticos, non pode haber democracia; simplemente
porque o voto non vai ser informado e polo tanto está xordo e
cego da realidade que o rodea. Por esta razón é necesario que
se traballe para construír medios de comunicación públicos
independentes do poder político para que poidan facer fronte aos
intereses dos medios privados, e así informen á cidadanía. Só
desta maneira se consegue unha democracia sa.
Cóntanos como é o teu traballo e como é a relación coa
empresa?
Traballo no departamento adicado á produción das últimas
noticias e somos os que en última estancia decidimos o contido
que sae ao sitio web. Os vídeos que producimos na redacción
son de entre 1 e 3 minutos e os subscritores que os mercan son
televisións e medios dixitais de todo o mundo. Como as noticias
non dormen, traballamos en quendas. Esa é a pega do traballo.
E por último, quédalle pouca vida á prensa en papel en
troques da prensa dixital?
Se cando te refires a prensa falas do que entendemos por prensa
diaria, si. A tendencia é deixar o papel para revistas temáticas con
máis análise, cun formato máis longo e unha periodicidade máis
ampla –quincenais, mensuais– e que a prensa diaria sexa dixital.
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Dende a infancia ata a universidade

Que recordos tés das fins de semana e vacacións coa avoa
Carmucha?
Pasei moito tempo nos meus primeiros anos de vida en San Cosme
coa miña avoa Carmucha. Acompañábaa a arrendar o millo, coller
as coles, recoller as patacas. Pasabamos o tempo entre o coidado
da terra e as conversas nas eiras coas súas amigas e veciñas.
Recordo sobre todo ir aguar o ceboliño ao Pedrido. Moitos veciños
teñen unha parcela alí para poñer o ceboliño porque conta cun
sistema de regadío extraordinario. Eu xogaba coa auga, escoitaba
as conversas... foi un pouco a miña primeira práctica xornalística.
A escola infantil fixéchela no Bosque e a primaria no colexio
de A Serra, que nos podes contar desa etapa escolar?
Agradécese ser dun lugar pequeno cando es nena. Só teño bos
recordos desa etapa. No Bosque non tiñamos moitas cousas
para xogar. Ás veces no recreo xogabamos cos pneumáticos e
coas pedras. Se o penso agora, igual a escola non estaba moi
equipada, mais as mestras eran tan creativas que nunca nos
faltou con que entreternos. Estareille eternamente agradecida a
Dona Rosa por me ensinar a ler.
Fixeches incursións no teatro, participando nun grupo na
Serra e tamén en Esteiro da man de Agrelo. Como foi esa
experiencia? Como recordas a Agrelo?
Boto moito de menos o teatro. A miña experiencia no teatro
sempre foi positiva. É unha boa maneira de coñecerse a un
mesmo xogando con outros roles. Ademais de que unha aprende
moito das personaxes e cos compañeiros, mesmo de técnicas
para mellorar a memoria. As miñas primeiras experiencias foron
con Santiago Nieto, que sempre creaba espectáculos preciosos;
como o ano no que lle adicaron as letras a Avilés. Agrelo era unha
persoa moi especial, un mestre dunha intelixencia só comparable
á súa humildade. Aprendín moito con el no grupo de teatro O
Xeito.
Neste período de adolescencia, supoño que tamén saías pola
Serra e Noia de marcha. Como era o teu tempo de lecer?
Na Serra hai unha oferta cultural moi ampla: o Outono Teatral,
os concertos do Pampallín e o Amencer en Broña. Sempre había
algo que facer. Cando era adolescente pasabamos o mes de xullo
no Campamento Urbano e faciamos excursións a toda Galiza.
Dende pequena toquei no grupo de pandeiteiras Doutesón e na
banda de gaitas, así que penso que o meu tempo de lecer e os
meus amigos eran todos deste entorno. Faciamos foliadas e no
verán iamos á praia.
Finalmente cóntanos como recordas a convivencia na
residencia de estudantes en compostela.
Aprendemos moito os uns dos outros na residencia de estudantes.
Tiven a sorte de facer un grupiño con xente doutras partes de
Galiza que estudaban distintas disciplinas e disfrutabamos moito
das ceas xuntos e mesmo das horas de estudo.
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Enfermidades respiratorias e saúde
D. José Mª Dios Diz

As enfermidades respiratorias son unha das principais
causas de hospitalización no estado español. En Galicia, a
EPOC (Enfermidade Pulmonar Obstrutiva Crónica), o asma
e o cancro de pulmón son algunhas das máis comúns. Pero
as máis frecuentes son a gripe e o resfriado común (sabemos
que “unha gripe ben curada son 7 días e unha mal curada é
unha semana”), a rinite, a farinxite e a larinxite, a bronquite
e a neumonía. Os especialistas din que hai que acudir ao
médico cos primeiros síntomas, antes de que a enfermidade
se cronifique. Especialmente nas persoas de máis idade.
A EPOC ten unha incidencia en Galicia dun 10%, nas
persoas maiores de 45 anos. A situación agrávase no caso
da poboación máis envellecida e con outras enfermidades
crónicas. Por iso din, hai que estar alerta.
Non hai que esquecer que o tabaco causa arredor de
60.000 mortes no estado español ao ano, porque, ademais,
causa infartos de miocardio, cancro de larinxe, de esófago,
de vexiga, etc. A queima do papel cando se fuma, ten 202
axentes potencialmente canceríxenos.

rapidamente e as cordas vocais cérranse; isto é o que causa
o son do hipo. O récord de hipo, teno o Sr. Charles Osborne,
americano, que tivo un ataque de hipo, que lle durou 68 anos.
Ao toser, o aire pode saír a unha velocidade de 140 km/h. O
pulmón dereito é máis grande que o esquerdo, pois este debe
deixar o sitio para o corazón. Por que debemos respirar polo
nariz? Porque polo seu maior recorrido, o aire chega máis
quente aos pulmóns e así protexémonos dos resfriados. A
tose, tan pesada ás veces, é un mecanismo defensivo do noso
organismo (como a dor), e é un movemento automático que
serve para ter despexadas as vías respiratorias. Cando temos
tose, o primeiro é eliminar a mucosidade, con expectorantes.
Os pulmóns, conteñen uns 300 millóns de alvéolos, que se
os despregáramos, ocuparían unha superficie de 70 metros
cadrados (unhas 40 veces a superficie de se estendésemos
a nosa pel). Entre os dous, ocupan un espazo como unha
pista de tenis!
Existen unha serie de plantas, con moitas propiedades
medicinais sobre o sistema respiratorio: a Violeta para a
tose normal. A Drosera para a tose forte. O Sauco en casos
de febre, axuda a suar. A Malva, malvavisco e llantén:
suavizan a garganta. O Sauce branco: é antiinflamatorio. O
Regaliz: suaviza a garganta, actúa como un corticoide natural
(coidado se se ten hipertensión). O Té verde: é relaxante. A
Hedra terrestre: broncodilatador e relaxante.
O mel e o propóleo, son dous suplementos naturais
derivados das abellas, actúan como potentes antibióticos
naturais. Co mel, podemos endozar as infusións.

O ser humano é o ser máis perfecto do planeta e aínda que ten
a intelixencia para sobrepoñerse a case calquera situación,
tamén pode enfermar e sufrir consecuencias importantes.
Debemos ter ben claro que os seres humanos necesitamos
o aire para respirar, pero cando este nos falta, corremos
perigo. Algunhas das curiosidades relacionadas co proceso
de respirar son que perdemos case medio litro de líquido ao
día, só por respirar. Somos capaces (algúns/has, claro) de
conter a respiración baixo a auga, ata 20 minutos (con moito
adestramento). Os pulmóns, son os únicos órganos humanos
que flotan na auga. Existen máis de 200 tipos distintos de
virus que provocan resfriados… Podemos esbirrar a máis de
15 km/h. Os humanos respiramos polo nariz e pola boca (uns
máis por un que por outra…) pero, por exemplo: os cabalos
só respiran polo nariz. Cando unha persoa chega aos 70
anos, respirou polo menos 600 millóns de veces. A ventilación
pulmonar, prodúcese en condicións normais, unhas 15 veces
por minuto. Uns pulmóns adultos teñen unha capacidade
de 3 litros de aire. O hipo, está causado pola contracción
do diafragma, o músculo da respiración. O aire entra moi

Unha alimentación integral, libre de produtos refinados
e de azucre branco, axudaranos a aumentar as nosas
defensas e coidar o noso sistema respiratorio. Nos momentos
de máis molestias ou dor muscular e articular, modificaremos
a nosa dieta a: froitas (tamén zumes, batidos, etc.): pomelo,
limón, laranxa, kiwi…verduras (tamén caldos, cremas, etc.):
allo, cebola, allo porro, col, apio, cenoura. Engadirémoslle un
chisco de caiena, que nos axudará a abrir os bronquios.
Evitaremos: o pan, que causa humidade nos nosos pulmóns,
e usaremos o pan dextrinado, que é o popular pan tostado,
que ao non conter lévedo nin humidade, aporta un maior
número de beneficios e propiedades nutricionais. Os lácteos,
porque xeran moita mucosidade.
Non esquezamos tamén beber a auga suficiente durante
o día, separada das comidas, especialmente nas épocas
de calor e durante os esforzos físicos. A auga é unha gran
limpadora, que nos axuda a arrastrar e eliminar toxinas que
poden ser daniñas para o noso organismo.
Evidentemente, cando temos un proceso respiratorio, o
principal é acudir ao Médico de Atención Primaria e que
sete valore o que nos pasa, que o trate da forma axeitada
coa medicación precisa; a nós correspóndenos aprender a
coidarnos.
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Homenaxe a don Manuel Canay
Mingucho Campos (exalumno)

O venres, 5 de agosto do ano que pasou tivo lugar o
derradeiro acto festivo de homenaxe a don Manuel
Canay Creo, organizado por una fornada de exalumnos
ó seu mestre. Foi sobre todo un acto de recoñecemento,
de gratitude, de estima, de respecto e de camaradería
ben entendida a quen ensinou a xeracións de outenses,
mais tamén unha celebración festiva polo cumprimento
dos seus ben levados 99 anos. Un acto de estima de
sobra merecido pola súa traxectoria docente e pola súa
actitude ó longo do seu periplo vital en Outes.

e aldeas de Outes, un referente por proximidade, servizo
e compromiso. Os mestres na súa época exercían de
todo, sobre todo nas etapas escuras do noso convivir.
Os organizadores daquela celebración xa peitean
canas e gábanse de netos, mais tamén manteñen a
lembranza agarimosa de quen lles propiciou a instrución
fundamental para o exercicio da súa posterior vida
laboral. Os soiamentos, os alicerces de toda obra
sempre son fundamentais!
A traxectoria docente e de axuda á colectividade de
don Manuel Canay foi tan dilatada que compendiala con
brevidade resulta unha tarefa ardua. Cómpre, pois, ser
selectivo.
Os seus 44 anos de exercicio docente, rematados
cunha homenaxe dos seus compañeiros no ano 1984,
foron merecentes da distinción da medalla de Alfonso
X outorgada pola Xunta e mesmo da imposición da
medalla do concello e o outorgamento do título de Fillo
Predilecto de Outes acordados en sesión solemne pola
corporación municipal en decembro do ano 2006. E, con
seguridade, serían merecentes de máis.

Don Manuel foi unha persoa forte que, malia os
consabidos achaques da idade, decote se amañaba
para dicir cun amplo sorriso: “Estou ben”. Un outense
que soubo transmitir a súa fortaleza e a súa vitalidade
ós máis. Eu definiría a don Manuel como unha enerxía
imparable dotada de paixón polos proxectos de futuro
sen reparar no sacrificio persoal e dunha gran modestia
e sinxeleza que se manifestaba so aquela apariencia
corporal esguía que agachaba unha vontade rochosa e
unha mente clara.
O exercicio da mestría non sempre foi ben comprendido
e tampouco remunerado. “Pasas máis fame que un
mestre de escola” foi una frase moi socorrida ó longo de
moito tempo. Tampouco a valoración do labor docente
foi a mellor. Sonvos, amigos, cousas da vida mesma e
dos tempos que tocan vivir!
Porén a memoria perdura e a sabencia do que se nos
legou tamén se mantén en forma de agradecemento
e de recoñecemento a aquel mestre sen o que a nosa
formación non se podería entender, emporiso estes
sentimentos subxacen nos cernes destas celebracións.
Don Manuel Canay foi sempre, do mesmo xeito que outros
mestres e mestras que exerceron en diferentes lugares

Os 14 anos de dedicación á política compaxinada co seu
maxisterio constitúen outro fito salientable e corroboran
unha innegable disposición de servizo.
Fisicamente don Manuel xa non está entre nós, mais
inda que semelle un paradoxo non se dá entre os seus
exalumnos ese sentimento de orfandade. E non se ten
porque o seu mestre segue vivo na súa memoria. Cando
se apreza a alguén de veras sempre hai vida. É a outra
vida: a incorpórea, a vida indeleble da memoria.
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N.H.U.
Vicente Abelleira

N.H.U é o acrónimo de Una Hermosa Noche (ao revés) e está
inspirado no nome do grupo psicodélico de San Francisco It’s A
Beautiful Day. Detrás del agáchase un dos principais estandartes
do rock progresivo español e un dos primeiros grupos de rock en
utilizar o galego nas súas composicións.
Todo comeza no 74, Roberto Abal (guitarra), Tino Grandío
(baixo eléctrico), Xosé Ferreiro Garea (batería, voz) e Xurxo
Pérez (órgano Hammond) atopan local de ensaio ao ocupar
unha casa deshabitada na estrada do sanatorio psiquiátrico
de Conxo en Santiago de Compostela. Con influencias como
Mahavishnu Orchestra, King Crimson, Frank Zappa, Yes ou
Soft Machine a banda comeza a desenvolver as súas propias
xeometrías sonoras, sempre nun ambiente de total liberdade
creativa. Os cambios na formación foron unha constante ao
longo da súa curta historia; así, as tensións entre Roberto e
Antonio Fernández Brech rematan coa saída do guitarra, e o
seu posto sería ocupado por Xoán Piñón ata que abandona a
formación no 76 para terminar os seus estudos (no 77 ingresaría
no grupo galego DOA); logo entraría Xulio Ferreiro. Pola
banda, tamén pasaron esporadicamente Ricardo Máiz (batería)
e Cuchús Pimentel (guitarra).
Tiveron claro desde un principio que querían profesionalizarse.
Para que N.H.U sobrevivira, os membros da banda montaron
a orquestra “Obradoiro”. Enfundados en traxes azuis tocaban
en vodas e banquetes e tanto lle daban ao pasodobre como
á rumba. Os instrumentos e o equipo eran os mesmos para
tocar nos pubs composteláns que nos casamentos. O obxectivo
era logo pasalo ben cos sons “raros” de N.H.U e emular a Led
Zeppelin, Pink Floyd ou o gran Frank Zappa, verdadeiro ídolo
da banda, e para iso preparan un groso repertorio baseado
en cancións populares, comezando a tocar en discotecas,

festas de aldea, vodas e todo o que fose saíndo. Co diñeiro
recadado foron facéndose cun bo equipo de son, columnas
Marshall, Gibson Lles Paul, Fender Jazz Bass… e comezaron
a desenvolver o realmente importante, “A Obra”, composicións
de rock progresivo inminentemente instrumental moi próximas
a Mahavishnu Orchestra e a Yes, nas que incluían elementos
próximos ao folk como gaitas e violíns.
Entre o 75 e 76 os membros da banda son chamados a facer
o servizo militar, o que provoca unha continua trasfega de
entradas e saídas. En 1978 a formación: Roberto Abal, Tino
Grandío, Xosé Ferreiro Garea, Xurxo Pérez e Xulio Ferreiro
Garea grava o seu único disco con Zafiro, “NHU” (Zafiro /
Novola, 1978). A pesar das boas críticas recibidas o disco non
goza dunha boa distribución e as vendas son discretas. Ante a
dificultade de dar saída á súa música, e aínda que teñen material
para un segundo longo, o grupo sepárase ás portas dos 80.
Hoxe en día o vinilo é unha peza moi cobizada por coleccionistas
de todo o mundo, alcanzando cifras desorbitadas nas casas
de poxas por Internet. Actualmente os dereitos do disco son
propiedade da multinacional BMG -que comprou RCA, que
antes adquirira Zafiro- que no 2000 reeditou o disco en CD.
No 2014 N.H.U reciben o premio honorífico “Músicos ao Vivo” na
segunda edición dos Premios Martín Códax dá Música. Nonito
Pereira Rey encárgase da reedición en vinilo do seu único LP,
saldando unha débeda importante, tanto co grupo como coa
música galega.
Discografía
NHU (1978)
1º.- Na terra do verde chan- 10:22, 2º.- A titiritada- 2:52, 3º.- Friky
& Alexo- 7:45, 4º.- Doente- 5:31, 5º.- Hay un tren- 5.33, e 6º.- A
trancas e barrancas- 7:05. vv
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Xastre

UÑAS DE PORCO CON ARROZ
Ingredientes:
• 500 grs. arroz
• 4 patas troceadas
• uns dentes de allo
• azafrán
• vaso de viño branco
• unha boa cebola
• sal
Elaboración:
Primeiro de nada limpar ben as uñas e darlle unha fervedura. De seguido cambiarlle a auga e volver fervelas cunhas
areas de sal. Cando xa estean listas, sacalas e reservar o caldo para utilizar logo co arroz.
Por outra banda facemos un rustrido co allo picado e mais a cebola, nuns dedos de aceite de oliva. Unha vez dourada,
que non queimada a cebola, engadímoslla o caldo que temos reservado.
Ademais de verter no recipiente último as uñas e mailo caldo, sumámoslle un vaso de viño branco, unhas fías de
azafrán ou colorante e poñemos a ferver todo rectificando de sal.
Cando estea en plena ebulición engadímoslle o arroz e cando de novo volva ferver poñemos o lume maino durante os
20 minutos seguintes e apagamos, deixando repousar co tello posto outros cinco.
Non hai fallo!! Bo proveito.

LECTURAS RECOMENDADAS
Lidia Vicente

Cabalos e Lobos
Fran P. Lorenzo
Edicións Xerais, 2015
Premio Blanco Amor
de Novela Longa 2014
“–En
calquera
caso
-continuou o tío Alvaro-,
había que escoller, e
estabamos
en
guerra.
Europa enteira estaba en
guerra. Ou eras cabalo
ou eras lobo. Na guerra
ou na vida, tanto ten. E ela
escoulleu ser lobo. Loba.
Iso, visto agora, foi bo para
todos nós, hai que recoñecerllo-”. Con esta reflexión o tío da
protagonista, clasifica e identifica ós seres humanos e os seus
comportamentos. Os cabalos no taboleiro de xadrez, saltan por
enriba de todas as demais pezas, pero os lobos poden comer
ós cabalos. Na historia da familia Costa-Beckmann os lobos
sempre estiveron presentes.
Paula Costa Beckmann, unha muller xove, vén de ser
diagnosticada dunha enfermidade grave. Decide entón
que é hora de coñecer a historia familiar que sospeita que é
unha historia con poucos claros e moitos escuros, que os
comportamentos e relacións entre os membros da familia
ocultan algo. Quere recompoñer a historia da familia para o seu
fillo (para o seu futuro).

A nai de Paula é unha muller influente no mundo empresarial
de Alemaña que se instala en Vigo a finais da I guerra mundial.
A partires de aquí, todos os personaxes quedan integrados
e identificados na cidade de Vigo e máis en concreto na casa
familiar, posiblemente a protagonista máis salientable da novela:
O piso da Gran Vía nº2. Dá a impresión de que o autor nos
pon no alto do edificio Albo e vemos pasar a historia, o período
entre guerras, a colaboración dos Beckmann na Alemaña nazi e
máis tarde no franquismo, e como esa colaboración propiciaba
grandes beneficios nos negocios portuarios da familia.
A novela está estruturada en tres capítulos: “Gran Vía nº 2”,
“Descampado”, e “Alba de Gloria”. Paréceme importante
reseñar o segundo capítulo, onde o fío condutor desa parte
non lle corresponde a Paula Beckmann, senón ó seu tío Álvaro.
“Descampado” é a lectura dunha carta escrita por Álvaro ó seu
sobriño (para o seu futuro) e que este decide entregarlle á súa
nai, para facela sabedora da verdadeira historia da familia, das
mentiras e hipocrisías que formaban parte da historia “oficial”.
O tío Álvaro “desnuda” a súa vida e descobre o gran secreto
familiar e dese xeito a gran “sombra”: a súa homosexualidade e o
terrible efecto que a ocultación desa opción sexual provocou cun
acto de consecuencias nefastas para a familia. Cabe destacar a
fermosa relación que Fran P. Lorenzo establece entre Álvaro e o
enigmático Bruno.
Esta é unha historia que conta a hipocrisía e as mentiras dunha
familia acomodada e con alto nivel social a través do tempo.
Polo feito de coñecer a historia real, esta vólvese liberadora
e fundamental para o futuro que está representado no fillo de
Paula, e que lle permite, entre outras cousas, vivir a súa opción
sexual libremente. A novela fai un repaso histórico moi ilustrador
ata chegar á época actual, onde na casa de Gran Vía nº2 o
pasado non é unha lousa. Seguramente Vigo, xa é outra cidade.
Cabalos e lobos é unha novela moi fermosa onde as emocións
son unha constante e a súa lectura un pracer.
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Canción: Un día perfecto
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POEMA

Eloy Hervella

LouReed,Perfectday
(https://www.youtube.com/watch?v=ZAQXQNOBPUo)
Un intre do mes de maio. Atrás quedan os monstros
e as pantasmas que nos azoutan. A violencia, a
estupidez, a desesperación, o orgullo... que andan
arredor e dentro de nós perpetuándose. Un intre do
mes de maio que os anula a todos.
A cidade está bañada polo brillo da primavera.
Chegamos ao parque. Collidos da man continuamos
paseando tranquilamente. O sol produce un doce
efecto no noso ánimo. A demais xente vai e ven sen
présa nin propósito algún máis aló do simple ir e vir.
«A perfectday». As familias con nenos pequenos
botan migallos de pan aos patos, que se deslizan
sobre a auga do estanque con suavidade. Mirámonos
e sorrímonos. Todo é tan inocente!
Camiñamos abrazados mentres subimos á parte alta
da Alameda. Alí todo se fai máis intenso aínda. Está
o monte, verde no horizonte, están as flores e os seus
aromas suspendidos no aire.
Contigo así, coma se non existise pasado nin futuro,
sentindo o instante soamente. Síntome lixeiro, sen
peso, o ser etéreo que ás veces soño alcanzar. «I
thought I wassomeoneelse, someonegood».
Que ben! Detémonos a contemplar o atardecer, sen
présa, porque é o intre en que o tempo deixou de
existir. Non pode ser sempre así pero agora iso nada
importa.
«You’regoing to reapjustwhatyousow».

1.
Neva na hedra;
as casas enfiladas e o balbordo acústico;
unha homenaxe de convois tristes...
(desidia)
Neva na hedra;
...todo frío é un triste aceno
o cuberto vexetal que ata os muros
ten valor de ferro (metal de aire; música
atemporal) e tras o temporal
unha xorda melodía.
Denota espazo
Denota espazo
(G. Penone recalando...)
Denota espazo
(desamor de artista)
o recendo permanente
Denota espazo
(unha xorda melodía)
2.
Asombrosas irregularidades;
só unha pena un val unha fractura
un dramátrico adagio un aceno
as saqueadas xoias dos cimentos
as chemineas arrasadas polo lume
os restos (cacharros que non foron aínda
clasificados pola súa orde de aparición
ou tamaño).
-tal unha vella bolsa de supermercado semellas!!
un ferro (a me ferir indiferentemente)
a filosofía que proclamo para a egocéntrica
investigación dos mortais desesperos.
Fermosa é
a paisaxe nas eras
por diante a esquiva inclinación do rostro.
Manuel López Rodríguez de Antítese nativa
Libro galardoado co “XIV Premio de Poesía Suso Vaamonde”

A Óptica da túa confianza!

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

NOIA
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Un conto chinés
Henrique Álvarez

Estabamos cos postres, cando nos convidaron a uns licores
chineses. Tería collido o forte, pero abomino sacrificar
animais para segundo que fins. Sei que o licor de lagarto
compite en potencia cos nosos máis fortes augardentes,
pero non é polo lagarto senón pola destilación do viño de
arroz. Estabamos daquela cos licores cando o Modesto
rompeu a falar:
“Estou satisfeito. É o que ten a comida chinesa, ou o que
os chineses consideran que poden vender ós occidentais
por comida chinesa. Conserva da culinaria da Terra Media
o seu gusto por enmascarar ó animal defunto, o aderezar
con glutamato e, sobre todo, o arroz. O arroz é o corazón
da comida chinesa, da comida indochinesa e ata da comida
asiática en xeral. Como dicía Bonaparte, os exércitos
marchan sobre os seus
estómagos, e Ho Chi
Minh puxo de xeonllos ós
americanos sobre cuncas
de arroz. A verdade é que
os ianquis fóronse meter
onde non debían porque
teñen o mal costume de
non aprender en pel allea
e rara vez na propia. Non
metes a man onde outros
entalaron os dedos,
e de Vietnam saíran
os franceses, os que
puideran, por patas. A Indochina deixara de ser francesa
en Dien Bien Fu, e non foi por incapacidade dos coloniais.
Os franceses serán o que queiran coa comida, pero coas
armas case non hai quen lles tusa. Só os curas ibéricos
tiveron collóns a plantarlles cara. A proba está en que
cando a Guerra da Independencia marcharon como cos
vietnamitas, co rabo entre as pernas, pero cando volveron,
e eran os mesmos, na defensa da cruz e da monarquía,
como os Cen Mil Fillos de San Luís, non houbo quen os
parara. Ó coller o nome dun santo, os curas quedaron
nas reitorías e deixáronos facer. Así foi que repuxeron no
trono español ó rei máis parvo e infame de todos, un rei
que era todo carallo. Ata tiña cara de carallo. Alá foron os
liberais nas praias, para nos deixar un cadro moi logrado
para ilustrar libros de texto. Un cadro onde os heroes que
van morrer poñen a mesma cara que o meu can cando non
consegue o que quere. Pero todo isto empeceino co arroz.
A min encántame. Para o meu gusto, chégalle cunha lasca
de cebola e uns graos de sal. Os ianquis son o demo. O
país da liberdade, pero é a liberdade para delinquir. Desde
que teño uso da razón, caractericeinos como monxiñas
sádicas; moito rezo, vinte mil modalidades do cristianismo,
pero menten, rouban e matan como se fosen católicos e

unha visita ó cura os fose absolver de todo. Alí o poder da
información, que agora empezamos a comprender na vella
Europa, manda desde hai máis de cen anos. A España
laminárona no 98, en 1898, porque o dicían os xornais.
Agora sábese que o Maine estoupou desde dentro e non por
unha mina colonial. O que pasa é que foron dar o sádico co
masoca e cada pau que daba un, o outro estaba encantado
de recibilo. Máis vale honra sen barcos e toda esa parvada.
Pregúntalle ós banqueiros canto vale a honra. Na Segunda
Guerra Mundial tiveron ó embaixador xaponés esperando
vinte e catro horas para entregar a declaración de guerra,
con tal de que o ataque a Pearl Harbour fose unha
iniquidade sen paliativos. Iso si, os portaavións, que sabían
que ían ser o trunfo do subastado, ben que os agocharon.
Toda a flota dos desfasados acoirazados e algún máis para
facer vulto a tiro dos zero
xaponeses, colocados como nunha caseta de feira,
e o que importaba fóra
do alcance dos nipóns.
Aquela guerra, a do Pacífico, tíñana gañada na
primeira batalla seria,
que foi a de Midway.
Despois de liquidar catro
dos seis portaavións modernos xaponeses só
había que convencer ós
samurais de que estaban
derrotados. Aínda tardarían máis de tres anos, pero sobre
todo porque, igual que Franco, querían deixar o camiño
limpo de inimigos, caese quen caese, asegurar o terreo, illa
por illa, e quedar con todo o que previamente conquistaran
os outros. No de enmascarar a carne, os chineses fan ó
revés que os vexetarianos. Estes queren facer pasar por
carne o que non o é, de aí a hamburguesa vegana, o
paté de garavanzos, as albóndegas vexetais ou a chuleta
vexetariana. Non invento nada. Todos eses pratos teño
visto en menús de restaurantes herbívoros. Algo así como
se che dixeran: non é un cadáver, pero va que o parece.
Confeso que me simpatiza a xente que se atreve a dar o
paso, pero non entendo esa obsesión por estar lembrando
o animal morto. Os chineses danlle máis voltas e fan pratos
moi elaborados para que, aínda que saibas que estás
comendo un animal morto, non cho pareza. De aí tamén
o de botarlle glutamato. Se ti ou eu podemos detectar
catro sabores, a saber doce, salgado, acedo e amargo, os
científicos din que os chineses poden detectar tamén o do
glutamato...”
Non sei por que, tiven a intuición de que me ía tocar pagar
a min.

OPINIÓN
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Dichoso Camiño!!
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ASÍ NON

De principio deixar claro que tanto Lusco coma
Fusco, non están en contra do paso do Camiño
de Santiago polo noso concello ou arredores.
Que quede clariño e diáfano. Mais os tiros non
van por este lado, máis ben referirémonos o
camiño dos aproveitados, dos que nunca están
fartos, os das comenencias, ... Vale!!.
Bendito camiño... vai ser que todos queren
que lles pase por diante da porta, que si!,
estaría moi ben que fose realidade, e non lles
falta razón pensar que estaría ben, pero se non
pasou, pois non pasou, por moito enchufe que
queiras ter cos que mandan, pois non...mais se
deixaran...
Que podemos esperar de certa xente dun
concello que non distingue entre púlpito e
pálpito, exemplos de que? é..nese mundo de
aproveitados tuneados polo billete ganado
entre solapados espasmos de delirios e
comparsas tempo atrás impensables, mais a
crúa realidade fala por si soa..
Vamos acostumándonos a ver moito monajillo
lagrimal de tv de pago e moito “alzacuello”solto
na explanada deforme, linguaxe intergaláctico
para xente que acostuma a moverse entre
comenencias e dislates verbais, só poden gañar
eles mesmos, pois como unha rasa superior
están para algo máis que para que os louven...
tamén están para que lles recorden o paso
superficial de vida que levaron a pesar das
chafulladas que adornas os seus curriculums
!! Elementary!!
Ollo a boia!!, que ninguén pense que estamos
en contra do paso do Big Road polos case
100 kms cadrados de concello de Outes, que
non van por aí os tiros, non!!, so queremos
expresar o latexo do que se escoita por aí, por
alá e por acolá.... vagas interpretacións para o
caixón!.

Mostra de abandono...
A ver quen é o guapo que se arrima á varandilla!

ASÍ TAMPOUCO

Máis abandono na entrada principal da Casa da Cultura

NIN DE COÑA

Agora outra cousa é o que se ve cos olliños de
monxa, que clama ao o ceo... a hipocrisía hai
que desterrala , pois non é benvida, mais xa se
verá... Esa moraliña infecta …xa fede!.
Lusco e Fusco
Abandono total! Por aí anda a pista deportiva de Piñeiro, San Ourente
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Percorrendo Bolonia
Manuel do Río Rodríguez

Na Semana Santa do 2006 o que vos escribe preparábase para
unha viaxe ao norte de Italia aproveitando que varios colegas
seus andaban de estudantes ERASMUS na antiga Bolonia. Non
era a primeira vez que pisaba a bota xeográfica do continente: un
lustro antes, ano arriba, ano abaixo, participara nunha excursión de
Arqueoloxía con estadías en Roma, sobre todo, e un chisco do sul
(restos arqueolóxicos de Pompeia, Herculano e Paestum; Museo
Arqueolóxico de Nápoles). Dúas, pois, foron as estadías até o día de
hoxe, e dúas ducias máis (ou varias vidas mortais) as que farían falla
para disfrutar de xeito exhaustivo das marabillas e monumentos dun
país que é quen de acubillar obras mestras da arte universal até nas
máis modestas igrexas de aldea.
Tornando a Bolonia: é esta unha das cidades ben coñecidas de Italia
por moitos elementos, aínda que poucos deles a priori relacionados
co turismo: a primeira universidade europea abriu os seus claustros
nela, alá polo 1088; é terra de boas carnes e xamóns, e dun famoso
prato de spaghettis con carne que leva o nome da vila; durante moitos
anos, foi vila sempiternamente gobernada polo Partido Comunista
nun caso excepcional para unha cidade tan importante a este lado
do Telón de Aceiro. Mais alén deste curioso anecdotario, é un espazo
que agasalla múltiples tesouros visuais ao visitante.
Unha das primeiras impresións que recibirá este, entrando na
cidade medieval, son os restos das portas das murallas, testemuñas
silandeiras da ampla circunferencia e da relevancia pasada do
espazo. Nove das portas sobreviviron aos estragos do tempo, sendo
as máis interesantes a Porta Maggiore, da segunda metade do
século XIII e cunha forte fisionomía medieval, a Porta Saragossa,
recentemente restaurada e que parece máis un castelo pequeno que
unha entrada, ou a Porta Galliera, construída na segunda metade do
século XVI para celebrar, nas súas inscricións e escudos de armas, o
poder papal que conseguira tronzar a pasada autonomía da cidade.
É que como tantas commune italianas que, logo dunha espléndida
liberdade medieval, acabaron por caer nas gadoupas dalgún
deses bárbaros ilustrados (Medicis, Malatestas, Gonzagas, Estes,
Sforzas...) que fixeron de mecenas dos artistas do Renacemento,
Bolonia entra a ferro e lume no dominio dos Estados Pontificios logo
de que a conquistase o famoso ‘papa guerreiro’ e patrono da Capela
Sixtina Xulio II, un Sisnando Menéndez á italiana máis amigo das
bestas e das espadas que dos báculos e das mitras.
Parte desa escravitude aínda se inscribe nos monumentos da cidade:
caso senlleiro é a enorme e inacabada basílica de San Petronio,
unha monstruosidade gótica construída pola cidade á marxe dos
bispos e co obxectivo de deixar pequeno ao San Pedro de Roma, até
que chegou o Papa Pío e mandou parar. Entre as súas curiosidades
temos un fresco de Giovanni de Modena que representa a Mahoma
nos infernos, e que ten motivado temores de ataque terrorista.
Saíndo da igrexa topámonos coa monumental Piazza Maggiore, a
praza central da cidade e cunha fisionomía bastante equivalente á
que presentaba no século XV; escóltana grandes edificios como a
mole encastelada e goticamente achatada do Palazzo Communale,
a gravidade renacentista do Palazzo del Podestà, a maiestática
fonte e escultura de Neptuno, obra mestra de Giambologna, e os
outros pazos de notarios e dos bancos. Afastándonos deste centro
espectacular do poder político moderno, os nosos pasos lévannos ás
calellas da cidade medieval e daqueles testemuños e potestades que
exhibían o seu poderío e orgullo denantes do asoballamento papal.
O máis icónico destes testemuños é o dobre símbolo de Bolonia: as
dúas Torres (a dos Asinelli e a Garisenda, esta última celebremente
citada polo Dante na Commedia e nas Rimas), que de poder falaren

contarían historias dignas de Romeo e Xulieta arredor dos odios e
dos combates das poderosas familias medievais. Uns pasos máis
(no espazo e no tempo) fannos confluír no corazón orixinario da
cidade: a Basílica di Santo Stefano é unha curiosa amálgama de
catro igrexas medievais (antigamente, sete) unidas baixo un mesmo
teito e que mesturan estilos romanos, paleocristiáns, bizantinos,
logobardos, francos e otoniáns.
Logo de visitados os trofeos arquitectónicos da nobreza e do clero,
cómpre rematar cos templos do sabedoría e do coñecemento
que constitúen os distintos membros da Universidade de Bolonia.
Dous son os espazos que recomendamos ao visitante: dun lado
o Archigimnasio: sé principal do studium generale ata 1803, nel
toparemos as vellas aulas magnas de milleiros e milleiros de
xeracións de estudantes, moitos dos cales decoraron os seus muros
con varios miles de escudos de armas e inscricións que sobreviviron
á conquista napoleónica e á Segunda Guerra Mundial. A planta
superior conta cun célebre Teatro Anatómico barroco, presidido pola
cátedra na que se sentaba o profesor, e cuberto cun baldaquino
suxeitado polas esculturas de dous homes espidos e sen pel,
alcumados ‘gli spellati’ (os despelexados). As estatuas, realizadas
no século XVIII por Ercole Lello, poden ben ser descritas como a
unión entre arte e ciencia.
O outro edificio que nos interesa, xa cun certo localismo, será o
Real Colexio de España, fundado no século XIII polo cardeal Gil de
Albornoz para dar acubillo nel a alumnos da península, e que segue
cumprindo a mesma laboura a día de hoxe, hospendando entre
os seus muros medievais dende modestos estudantes a grandes
figuras (Nebrija, Carlos V, Cervantes, Moratín, Galdós...).
Eu no Cortile di Pilato, dentro do complexo do Santo Stefano
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Pondal e Añón, vidas paralelas (II)
Ramón Blanco
Era o 10 de abril de 2014. Acompañabamos a un pequeno grupo de
alumnos do IES de Ponteceso (aínda se lle mudou hogano o nome para
“IES Eduardo Pondal”, como tiña que ser). Visitamos a casa natal do bo
bergantiñán, cabo de pinal espeso, na pequena Ponteceso. Tito, persoa de
confianza do actual propietario (Jaime Valdés Parga), amosounos a morada
e os xardíns que un día pertenceran ao vello bardo. A historia deste espazo
relátase no libro Ponteceso, el nacimiento de un pueblo, escrito polo propio
Jaime Valdés (e mecanografado por Tito, quen nos cedeu amabelmente
cadanseu exemplar). O libro vén ser unha historia local artellada arredor
da casona e do irmán maior do poeta: Cesáreo Pondal Abente, quen se
presenta na obra como verdadeiro artífice da vila, segundo o extractado
nos arquivos do pazo familiar. Apenas se lle dedica atención a Eduardo
Pondal, entre outras cousas, explica o autor, “porque vivió ajeno a la lucha
de su casa, por lograr el crecimiento de Ponteceso, dedicado como lo
estuvo toda su vida a la Literatura”. Algo así pasaba
pola nosa cabeza naquela tarde soleada de abril, dez
días antes do cabodano de Añón, no xardín de Pondal
(no seu recanto predilecto ao pé dunha árbore, onde
adoitaba escribir). Pensabamos naqueloutra casiña
en Boel (e tamén no pazo que alí hai), mirando tamén
cara ao río, máis humilde pero igualmente plena
de significado para nós. E decidimos que algún día
había que escribir sobre isto. Añón e Pondal, vidas
paralelas.
Os dous estudaron na universidade compostelá
carreiras das que apenas viviron (xa en 1870 Pondal
“no ejercía su profesión de médico, por un miedo
invencible a los recién descubiertos microbios”,
segundo Valdés Parga). Optaron así pola existencia
ao pairo, estraña forma de vida. Dúas mentes de ampla formación
humanística botada a perder. Coñeceron as linguas clásicas, o portugués,
o francés e o italiano (sequera Añón tirou algún proveito disto para ensinar
idiomas).
Nos anos universitarios asistiron ás tertulias compostelás, o máis vello
na Academia Literaria y Artística de Santiago, o máis novo no Liceo de
la Juventud, onde coincidiu con Rosalía de Castro, Manuel Murguía e
Aurelio Aguirre: a segunda xeración provincialista que en 1856 organizará
o Banquete de Conxo, cando xa Añón ande por outras terras, morto de
soidades. Se este escribe os seus “Recordos da infancia”, o outro lembra “A
campana de Anllóns”. Sempre a chamada da terra. Ambos traballando na
forxa dunha nova lingua literaria. Os dous animados por Manuel Murguía,

compartindo desvelos con Rosalía (sobre todo Pondal, moi admirado por
ela, como se desprende da correspondencia) e con Curros (no caso de
Añón, o mestre indiscutíbel para o de Celanova). Os círculos concéntricos
do Rexurdimento: a defensa de Galiza n’A Gaita Gallega, no prólogo de
Cantares Gallegos, nos poemas “Os pinos” e “O Recordo”...
Premiáronlle un himno a Francisco Añón nos Xogos Florais da Coruña en
1861. Eduardo Pondal, moi novo, traballa no proxecto como axudante do
Consistorio. No Album de la Caridad, saído do certame, figuran poemas
dos dous. Anos despois, en 1876, xa no ocaso do boelo, tamén colaboran
na coroa fúnebre de Teodosio Vesteiro Torres.
Aínda compuxo Añón outro himno co mesmo título: “Á Galicia”, datado en
Madrid en outubro de 1877, e que debeu quedar inédito (e póstumo) até o
17 de novembro de 1878, cando se publica en El Correo Gallego de Ferrol.
O poema é aquel que comeza dicindo: “De teus
recordos vivo ¡Galicia encantadora!”, para continuar
noutra das estrofas cos versos que deberon inspirar
a Pondal: “O tempo s’apresura… Querida pátria,
escoita/ Ese gemido rouco que racha o aire ván...” etc.
Mais o himno que pasa a proba do tempo, o espello
no que hoxe nos contemplamos, é o de Eduardo
Pondal, só recoñecido institucionalmente en 1984,
e bastante deturpado, por certo. Nos anos oitenta
do século XX aínda principiaba a reivindicación final
(que igual chegou tarde) do noso boelo, grazas aos
traballos de Xosefina López de Serantes e, sobre
todo, Fernando Bel Ortega.
Añón ou Pondal, calquera dos dous podería pasar por
ser o poeta galego máis culto do século XIX. Así o
viron xa os nosos lexicógrafos de antano. No Diccionario Gallego-Castellano
da RAG (1913-1928; interrompido na entrada “cativo”), contabilizou as citas
de autoridade Benigno Fernández Salgado: “Os poetas máis citados son
os seguintes: Rosalía de Castro (135 ocasións), Curros Enríquez (83),
Francisco Añón (77), Eduardo Pondal (71), Juan Manuel Pintos (53),
Leiras Pulpeiro (52), Benito Losada (48) e Lamas Carbajal (32)”. Tamén aquí
andan parellos os dous poetas. Non estraña que compartan tamén sucesión
na nómina do Día das Letras Galegas: Pondal en 1965, Añón en 1966.
En todo isto matinabamos, inconexamente, unha tarde de Pondal no xardín
sentados. Discurría o Anllóns o seu correr manso e sereno, tal como facía
o Tins na nosa memoria, a regar as brañas de Boel, e os dous ríos levaban
a mesma canción.
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