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Editorial
Cando naceu esta publicación, hai 10 anos, facíao 
co desexo de ser non só o órgano de expresión da 
A.C-C. Terra de Outes, senón tamén dos veciños e ve-
ciñas interesados na defensa do patrimonio histórico, 
cultural e medioambiental de Outes e, por suposto, 
na expresión cívica (opinión, participación, crítica aos 
poderes públicos) da cidadanía.
Por conseguinte, o desexo dos que impulsamos esta 
revista era o de mostrar os esforzos realizados, 
pero tamén as ideas, propostas ou esperanzas de 
multitude de persoas interesadas no futuro do noso 
concello.
Cremos que transcorrida unha década, a promoción 
da cultura (literatura, música, arte, tradicións popu-
lares e tamén o deporte), así como a dos valores da 
liberdade, a paz, a solidariedade entre as xentes 
de toda condición, color, idade ou sexo, foi non só 
un obxectivo cumprido, senón tamén un motivo de 
orgullo e, sen querer pecar de soberbia, un exemplo a 
seguir por xeracións futuras, como nós confesamos que 
pretendemos continuar o camiño marcado polos nosos 
predecesores (Asociación Escarabello) e devanceiros 
(Añón, Domingo Sendón) e os faros luminosos de 
Castelao, Avilés, Agrelo e tantos outros..
De xeito que con cada nova revista queremos dar a 
coñecer todo o talento artístico, toda a paixón lite-
raria e todo o sentimento de amor á Terra que aniña 
entre as xentes deste termo e de toda a contorna 
(na ilusión non falta tamén a de toda Galicia e a 
diáspora). E facémolo coa esperanza e a convicción 
de que como resultado desta iniciativa acabe agro-
mando un novo Añón, unha nova Rosalía que, ó igual 
cós nosos insignes poetas, revivan a nosa lingua, en 
trance aínda de desaparición.
No comezo, desde estas páxinas, abrindo a revista 
a toda a veciñanza animámosvos enfervorizadamente 
a colaborar. Chegados a este punto, o chamamento, 
acollido con entusiasmo por tantos homes e mulleres, 
mozos e mozas, nenos e nenas de corazón limpo e 
vontade anovadora fixo posible a cristalización da-
quela esperanza, a prolongación do periplo e confiamos 
que tamén o pequeno milagre da súa supervivencia. 
Infinitas grazas a todos e todas.
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Churrascada
Por outro ano máis, de novo ao resgardo das sombrizas árbores 
da área recreativa de Ceilán que a Sociedade Liceo de Noia puxo 
cortesmente á nosa disposición, tivo lugar o sábado 15 de xullo a 
churrascada que a nosa asociación organiza cada verán para os 
seus socios/as e amigos.  
Como de costume, os nosos chefs “Pancho”, “Quico” e “Fali” asa-
ron os 12 kgs de costela de porco e terneira e 30 chourizos criolos 
que consumiron os 28 menores e maiores asistentes, xunto con 
varias ensaladas, dúas empanadas mentres se preparaba a car-
ne, e tres tartas na sobremesa. Por último, á hora do café levouse 
a cabo a presentación do número 39 da revista Terra de Outes, 
labor que recaeu en Xoán Mariño, en representación do consello 
de redacción que, desde hai dez anos xa, vén elaborando as súas 
páxinas, coa axuda de gran número de colaboradores, aos que 
agradeceu o seu esforzo, ao igual que a todos os lectores e lecto-
ras, que coa súa fidelidade fan posible que esta publicación poida 
celebrar o seu décimo aniversario.

Homenaxe ao mestre de Louro
O pasado 19 de agosto, ao pé do Monumento que a nosa asocia-
ción ergueu no Freixo, rendeuse homenaxe ao mestre de Louro, 
Álvaro López Brenlla, asasinado en 1936 polas forzas sublevadas 
contra a República. O acto abriuno a agrupación musical Agroco-
vo de Esteiro e a continuación, a alcaldesa de Muros, Mª Xosé 
Alfonso, quixo facer un paralelismo entre as vítimas do franquismo 
e as do atentado en Barcelona ocorrido dous días antes. A ringlón 
seguido, Xoán Hermida, en representación da Comisión pola Re-
cuperación da Memoria Histórica do Barbanza, puxo de relevo a 
particular saña con que o franquismo perseguiu aos ensinantes. 

Logo, Xoán Mariño, presidente da nosa asociación, explicou que 
é así, gardando memoria da súa identidade e do seu rostro como 
se debe honrar o sacrificio de todas as persoas que sufriron mor-
te, prisión ou represalias polo seu compromiso coa liberdade e a 
democracia. Por último interviu Mercedes Villar López, en nome 
dunha nutrida representación da familia, para lembrar ao seu xove 
tío, natural de Sta. Comba e outros irmáns, tamén mestres, fusi-
lados, encarcerados e apartados da docencia. Pechou o acto a 
agrupación Agrocovo, que, coa súa intervención musical, deu o 
necesario realce a esta merecida homenaxe ao mestre D. Álvaro.
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A xurisdición de Muros (IV)
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 En-
tíns). Preguntas 19 a 40.
19ª.- Se hai cortizos no termo, cantos e 
a quen pertencen.
Á décimo novena, que non poden dicir a 
punto fixo os cortizos que hai en cada 
unha das freguesías, para cuxo número e 
pertenza se remiten ás relacións e recoñe-
cemento feito, pero regulan a utilidade de 
cada unha en tres reais de vellón sendo 
propia, e o mesmo dadas en aparceiría de 
por metade dono e posuidor, e responden.
20ª.- Que especies de gando hai no lugar 
e termo, excluíndo as mulas de coche 
e cabalos de pracer; e se algún veciño 
ten cabana ou recua que pace fóra do 
termo, onde e que número de cabezas, 
explicando o nome do dono. 
Á vixésima, que no termo de ditas fregue-
sías hai bois, vacas, becerros e becerras 
crías, ovellas, carneiros, cabras, castróns, 
eguas, poldros, poldras, mulos e mulas, 
porcos, porcas, crías e o contrario que dei-
xan deposto na pregunta dezaoito, sen que 
poidan explicar o número e pertenza de 
cada un, polo cal se remiten ás relacións e 
recoñecementos. E non saben, que fóra do 
termo, teña ningún veciño gando nin recua, 
e responden.
21ª.- De que número de veciños se com-
pón a poboación, e cantos hai nas casas 
de campo ou casais.
 Á vixésimo primeira, dixeron que esta 
freguesía de San Thorente de Intines com-
ponse de douscentos quince veciños, a de 
Cestayo de dez, a de Beva de cento deza-
seis e a de Arcos de cento catorce, e a de 
Santa María de Intines de noventa e tres, 
sen que ningún viva nin teña casais nin fa-
cendas e responden.
22ª.- Cantas casas hai no lugar, que nú-
mero de habitantes, cantas arruinadas; 
se é de señorío, explicar se ten cada 
unha algunha carga que lle pague ao 
dono polo establecemento do solo, e 
canto.
Á vixésimo segunda, que en cada unha das 
expresadas cinco freguesías hai tantas ca-
sas como veciños, e ningunha inhabitable 
nin arruinada, cuxas particulares pensións, 
constarán nas súas relacións, e responden.

23ª.- Que bens, leiras e facendas pro-
pios ten o común e a canto ascende o 
seu produto ao ano, do que se deberá 
pedir xustificación.
Á vixésimo terceira, que ditas freguesías 
non teñen nin posúen propios1 ningúns, 
excepto os montes comúns e abertos que 
seguen: esta freguesía de San Thorente 
de Intines un monte que non produce por 
ser inútil de natureza, chamado Pena e Pe-
dra Sancha, cabida mil seiscentos ferrados. 
Demarca ao Levante con San Pedro de 
Xallas, Poñente San Pedro de Outes, Norte 
Santa Cruz de Campolongo e Mediodía 
Santa María de Intines. A de San Miguel 
de Cestayo ten un monte chamado Lagoa, 
cabida cento cincuenta ferrados, inútil de 
natureza e demarca ao Levante con San 
Xián de Torea, Poñente e Mediodía San 
Juan de Sierres, e Norte San Mamede 
de Carnota. A de San Xián de Beva un 
chamado de Gesto e Serdeiras, infrutífero; 
cabida dous mil oitocentos ferrados; demar-
ca ao Levante con San Xoán de Mazaricos, 
Poñente Santiago de Arcos, Norte San 
Salvador de Colúns, e Mediodía Santa 
María de Coiro. A de Santiago de Arcos 
outro monte chamado da Ruña e Pedregal, 
tamén inútil; cabida catro mil ferrados; Le-
vante San Xián de Beva, Poñente San Ma-
mede de Carnota, Norte San Salvador de 
Colúns e Mediodía Santa María de Coiro. 
A de Santa María de Intines ten un monte 
chamado Peneirón igualmente inútil; cabida 
mil cincocentos ferrados; Levante San Thir-
so de Cando, Poñente San Pedro de Outes, 
Norte San Thorente de Intines e Mediodía 
San Xián de Tarás. Cuxas figuras de cada 
monte son as da marxe, e responden.
24ª.- Se o común goza algún arbitrio, 
sisa, ou outra cousa, do que se debe-
rá pedir a concesión, quedando con 
copia que acompañe estas dilixencias; 
que cantidade produce cada un ao ano; 
a que fin se concedeu; sobre que es-
pecies; para coñecer se é temporal ou 
perpetuo, e se o seu produto cobre ou 
excede a súa aplicación.
Á vixésimo cuarta, que o común de ditas 
cinco freguesías non gozan de ningún ar-
bitrio, sisa nin outra cousa do que contén, 
e responden.
25ª.- Que gastos debe satisfacer o 
común, como o salario de Xustiza e 

Rexedores, festas do Corpus e outras; 
empedrado, fontes, serventes, etc.; do 
que se deberá pedir relación auténtica. 
Á vixésimo quinta, que tampouco satisfai 
gastos ningúns dos que expresa, e respon-
den.
26ª.- Que cargos de Xustiza ten o co-
mún, como censos; que responda ou 
outros, o seu importe, por que motivo e 
a quen; do que se deberá pedir puntual 
noticia.
Á vixésimo sexta, que non ten cargos de 
xustiza, censos nin outra cousa do que mo-
tiva, e responden.
27ª.- Se está cargado o servizo ordina-
rio e extraordinario, ou outros, do que 
individualmente se debe pedir puntual 
razón.
Á vixésimo sétima, que esta freguesía de 
San Thorente de Intines paga anualmen-
te por razón de 
servizo ordinario 
a S.M., que Deus 
Garde, catrocentos 
reais de vellón, e 
polos máis ramos 
de sisas, cientos2 
e alcabalas dous 
mil trescentos trin-
ta e seis reais. A 
de San Miguel de 
Cestayo contri-
búe polo servizo 
ordinario con dez 
reais de vellón e 
polos demais ra-
mos cincuenta e 
nove. A de San Xián de Beva vinte reais 
polo servizo ordinario e polos demais ra-
mos mil trescentos vinte. A de Santiago 
de Arcos paga por razón de servizo ordi-
nario douscentos cincuenta reais e polos 
demais ramos mil catrocentos oitenta. E a 
de Santa María de Intines paga de servizo 
ordinario douscentos reais e polos demais 
ramos mil trescentos. Sobre todo o cal se 
remiten ás testemuñas dadas pola Xustiza 
de cuxas contribucións e outros compartos 
de utensilios e demais que anualmente se 
ofrecen, agardan o alivio da Real Piedade, 
e responden.
28ª.- Se hai algún emprego, alcabalas ou 
outras rendas enaxenadas; a quen; se 
foi por servizo pecuniario ou outro mo-

Xoán Fco. García Suárez

A Esfarrrapa. Lugar no que se atopaba a única taberna de S. Ourente no 
s. XVIII.
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tivo; de canto foi e o que produce cada 
un ao ano, do que se deberán pedir os 
títulos e quedar con copia.
Á vixésimo oitava,  que non saben de que 
en ningunha das ditas freguesías teña a 
Súa Maxestade alleado algunha parte da 
súa Real Facenda, alcabalas, rendas nin 
outro emprego, e só hai dous xuíces e es-
cribáns de número que deixan deposto na 
pregunta segunda, e en cada unha das ca-
tro freguesías, un mordomo pedáneo que 
elixen os seus veciños, e na de Arcos o que 
pon o Marqués, e responden. 
29ª.- Cantas tabernas, mesóns, tendas, 
panadarías, carnizarías, pontes, barcas 
sobre ríos, mercados, feiras, etc., hai na 
poboación e o termo; a quen pertencen 
e que utilidade se regula que lle pode 
quedar ao ano a cada un.
Á vixésimo novena, que todo canto contén 
só hai nesta freguesía de San Thorente 
de Intines unha taberna chamada Esfar-
rapa que arrendan os veciños en virtude 
do encabezado, e actualmente atópase en 

D. Diego Suárez Fi-
gueroa, na cantida-
de de catrocentos 
cincuenta reais de 
vellón ao ano, que 
son para a axuda 
de pagar ditos ve-
ciños os dereitos de 
S.M.; e de satisfeita 
esta cantidade con-
sidéranlle de utili-
dade cento corenta 
reais, e a Dominga 
Vázquez, a súa ta-
berneira, corenta. 
E na freguesía de 
Santa María de In-

tines hai outra taberna chamada Cunchido 
que igualmente arrendan os veciños e ac-
tualmente corre a cargo de Pedro de Creo 
na cantidade de cincoentos corenta reais 
e, de satisfeitos, considéranlle de utilidade 
douscentos reais, e a María de Nimo, a súa 
taberneira, oitenta. Para o cal se remiten 
ao asento da industria e lista formada e as 
casas destas tabernas non son do común, 
senón de particulares que as arrendan aos 
donos para este fin, cuxo aluguer vai regu-
lado cos demais, e responden.
30ª.- Se hai hospitais, de que calidade, 
que renda teñen e de que se manteñen.
Á trixésima, que en ningunha das ditas fre-
guesías hai hospital ningún, e responden.
31ª.- Se hai algún cambiador, mercader 

ao por maior ou a quen beneficie o seu 
caudal, por man de corredor ou outra 
persoa, o seu lucro e rédito; e que utili-
dade lle pode resultar a cada un ao ano.
Á trixésimo primeira, que tampouco hai nin-
gún cambista, mercader ao por maior nin 
outra cousa do que contén, e responden.
32ª.- Se no lugar hai algún tendeiro de 
panos; roupas de ouro, prata e seda; 
lenzos; especies e outras mercadorías; 
médicos, cirurxiáns; boticarios, escri-
báns, arrieiros, etc.; e que ganancia se 
calcula que pode ter cada un ao ano. 
33ª.- Que ocupacións de artes mecáni-
cas hai no lugar, con distinción de al-
baneis, canteiros, albeites, ferreiros, 
cordeiros, zapateiros, xastres, teceláns, 
sombreireiros, manguiteiros, guantei-
ros, etc. Explicando en cada oficio o 
número que haxa de mestres, oficiais e 
aprendices, e que utilidade lle pode re-
sultar a cada un traballando exclusiva-
mente no seu oficio.
34ª.- Se hai entre os artistas algún que 
tendo cartos faga prevención de mate-
riais, correspondentes ao seu oficio ou a 
outros, para vender aos demais ou facer 
algún outro comercio ou arrendamento. 
Explicar quen son e o proveito que se 
considere que lle queda a cada un deles.
35ª.- Que número de xornaleiros hai no 
lugar e como se paga o xornal diario a 
cada un.
Á trixésimo segunda ata a trixésimo quinta 
inclusive, que en punto do que cada unha 
contén, deron unha lista xurada de oficios, 
artes, facultades e máis ocupacións servís 
e mecánicas que entregaron e á que se 
remiten, e considerándose aos labregos 
como xornaleiros regulan a cada un por día 
dous reais de vellón, que se entende sen 
darlles de xantar, e responden. 
36ª.- Cantos pobres de solemnidade hai 
no lugar. 
Á trixésimo sexta, que no termo de ditas 
freguesías non consideran pobre ningún 
de solemnidade, e responden.
37ª.- Se hai algúns individuos que teñan 
embarcacións que naveguen no mar ou 
nos ríos, o porte de cada unha ou se son 
para pescar. Cantas hai, a quen perten-
cen e que utilidade lle saca a cada unha 
o seu dono ao ano. 
Á trixésimo sétima, que tampouco hai indi-
viduos que teñan embarcacións no mar nin 
nos ríos, e responden.
38ª.- Cantos clérigos hai no lugar.
 Á trixésimo oitava, que nesta freguesía 

de San Thorente hai os cregos seguintes: 
Don Manuel Sánchez Megía, cura vigairo 
dela; D. Ignacio de Tuñes, D. Andrés Nieto, 
D. Joseph García, D. Phelipe Lourido, e D. 
Silvestre de Faya, Presbíteros. Na de Ces-
tayo: D. Antonio Pita y Porras, cura dela; 
D. Joseph e D. Julián de Lago, Presbíteros. 
Na de Beva: D. Julián Francisco Suárez, 
cura; D. Francisco Belo, D. Juan Antonio 
de Otero, D. Pedro García e D. Pedro Viei-
tes, Presbíteros. Na de Arcos, Patricio de 
Lema y Caamaño, Cura; D. Joseph Rodrí-
guez e D. Juan Lorenzo González, Pres-
bíteros. E na de Santa María de Intines 
D. Vicente Balladares, cura; D. Domingo 
Buján, D. Andrés e D. Fernando de Creo, 
Presbíteros; e responden.
39ª.- Se hai algúns conventos, de que 
relixións e sexo, e que número de cada 
un.
Á trixésimo novena, que en ningunha das 
ditas freguesías hai convento ningún de 
ningún sexo, e responden.
40ª.- Se o Rei ten no termo e lugar algu-
nha leira ou renda que non corresponda 
ás Xerais nin ás Provinciais, que deben 
extinguirse, cales son, como se admi-
nistran e canto producen. 
Á cuadraxésima, non saben que teña a Súa 
Maxestade en todo o termo leira nin renda 
que non corresponda ás Xerais e Provin-
ciais, a excepción das Reais devesas e 
plantíos que deron por lista, segundo a cal 
constará, e á cal se remiten, e responden.
Todo o cal é o que poden declarar baixo o 
xuramento que prestaron e no que de novo 
se ratifican, sen que teñan que quitar, enga-
dir ou enmendar, por ser todo iso a verdade. 
E os peritos igualmente declararon ter feito 
o seu oficio ben e fielmente e sen paixón 
ningunha, cuxa declaración viron, leron e 
entenderon. Asinaron os que souberon co 
Sr. Subdelegado, menos os curas; e polos 
que non o fan, ao seu rogo unha testemuña, 
de todo o cal eu escribán, dou fe.
Cecilio Morphi, D. Francisco Alexandro de 
Silva, Joseph Antonio Luazes Figueroa, 
Ignacio de Abelleira, Jacinto Rodríguez, 
Francisco Fernández, Francisco Martínez, 
Domingo de Lago y Piñeiro, Manuel Carou, 
Antonio de Ponte, Pedro García, Juan de 
Mayo. Ao rogo dos mordomos e peritos 
que non saben asinar: Jacob de Leis. Ante 
min, Domingo Romero y Caamaño.
1 Propios: eran bens de propiedade pública, xeral-
mente inmobles.
2 Ciento: antigo imposto que cargaba un catro por 
cento do obxecto vendido.

A Esfarrrapa. Lugar no que se atopaba a única taberna de S. Ourente no 
s. XVIII.
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Serradoiro do Engano (III)
A fábrica de Lancaño (1918-2012)
A  ACTIVIDADE  PRODUTIVA
O proceso produtivo ou o conxunto de operacións de transformación 
dos materiais en produtos elaborados ou semielaborados 
precisaba, ademais de maquinaria, de recursos humanos 
laboralmente especializados. A cadea produtiva deste serradoiro 
estivo sempre enfocada a satisface-las necesidades demandadas 
polos diferentes e cambiantes mercados e sucedeuse dun xeito 
dinámico e planificado segundo os obxectivos da empresa. 
Porén, así como o aprovisionamento das toradas de madeira foi 
evolucionando dende os primitivos carros e veleiros a medios máis 
modernos igualmente a elaboración do produto e a súa colocación 
nos mercados foi obxecto de profundas transformación co devir 
do tempo.

Cando inda non existía estrada deica o serradoiro o “carreto” das 
toradas de piñeiros facíase en carros cargados por homes varís e 
tirados por animais ben mantidos. Aqueles carros feitos con cerne 
de carballo centenerio percorrían corgas e camiños enlamados 
sorteando trollos. Era un traballo esgotador tanto para os homes 
coma para os animais.
Outro xeito de abastece-lo serradoiro era o traslado en barco. 
As toradas de piñeiros amoreábanse no campo do Cunchido. 
Gumersindo Gándara e seu irmán Domingos, coñecido 
popularmente como o “Neno”, cargábanas ao ombro no barco da 
súa propiedade para, aproveitando as preamares, trasladalas a 
Espiñeiro, ao serradoiro de Pepito de Segundo (Xosé Gosende) e 
ao de Lancaño, onde os descargaban do mesmo xeito utilizando 
un bicheiro. Os “Achero” (así eran coñecidos) posuían o veleiro 
“Lusitano” máis tarde dotado dun motor “Aión”. Unha vez realizada 
a descarga dos piñeiros cargábano de leña e emprendían a 
travesía a Muros, nalgunhas ocasións tamén con cabaces de froita 
a bordo. Realizadas estas tarefas veña a desanda-lo percorrido 
xa de retorno daquela vila mariñeira cun cargamento de esterco. 
Traballo arduo e esgotador para o que non había un descanso 
merecido, agás, e non sempre, o achado no leito familiar, porque 
cos temporais propios do inverno sempre sucedían percances que 
levaban a intranquilidade ao seo familiar. O “Sierra”, o “Gándara” 
(ámbolos dous construídos na horta da casa da familia Gándara) 
e o “Madrugada” foron outras embarcacións propiedade da familia, 
por certo pioneira na extracción do berberecho e no carrexo de 
area sempre cargada á man destinada á construción dende a praia 
de Testal ao Cunchido, onde dipoñían dunha cinta transportadora. 
Entrementres os taxadores-compradores cumprían co seu 
cometido de aumenta-las reservas de materia prima, no serradoiro 
proseguía a preparación da madeira nos aparellos de Galeras e 
Mesa para fornece-los seguintes mercados: 

MIngucho Campos

Foto 1. Gumersindo Gándara, Celia (a súa dona) e Domingos, o Neno 

Foto 2. Gumersindo e o Neno faenando na época do berberecho
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• Xerez da Fronteira, Porto de Santa María e Cádiz, 
caixas para viños.

• San Pedro de Pasaxes e Ondárroa, caixas para 
pescados.

• Canarias (Billot), caixas para froitas diversas e para 
patacas. 

Os peiraos do Freixo, San Cosme e Cunchido foron centros 
importantes na carga e descarga de mercadorías, salientando o 
primeiro como “Centro habilitado en 1926 mediante Real Orde 
para o embarque e desembarque en réxime de cabotaxe de 
víveres, sal común, materiais de construción, madeiras, envases, 
leñas e demais mercadorías do Reino”  (Xoán F. García Suárez, 
100 Anos da Historia de Outes (1880-1980)), inda que dito peirao 
xa fora autorizado no ano 1895 para o tráfico de madeira.
A madeira preparada e tratada partía do peirao do Freixo nos barcos 
da familia noiesa, Barcia. Hai outros barcos como o Parga Moure 
e o Río Mero que tamén prestaron servizos para o serradoiro. A 
familia Barcia era posuidora dun grupo de veleiros que sucaban 
o Atlántico e o Mediterráneo  facendo escala en diversos portos. 
Porén, os empresarios de serradoiros adoitaban ser igualmente 
promotores da construción naval en madeira. Tal é o caso de 
Eugenio Atán, Ramón Alborés, Francisco Cerzón Villaverde, Juan 
Mallo... e outros. Xoán F. García Suárez fai referencia a unha 
carta ao director de El Ideal Gallego demandando axudas para a 
construción naval en madeira na que figura como asinante, entre 

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

N O I A

outros, Francisco Cerzón (100 Anos da Historia de Outes 1880-
1980). Abondando nesta dinámica empresarial cómpre deixar 
constancia de que no ano 1944 construíuse en Rates a goleta 
“Atán”, de 250 toneladas de carga máxima da que fora patrón 
Severo Alfonsín, da Barquiña, máis tarde vendida á sociedade 

“Xesús Labra e Irmáns” de Vigo. Ademais de varios barcos de 
pequeno porte a empresa de Lancaño dispoñía doutro barco para 
o seu servizo do que era patrón Xoaquín Pérez, que realizaba 
viaxes con madeira a Vilagarcía e Vigo.

Foto 3. Botadura dunha embarcación

Foto 4.Plano do emprazamento

Foto 5. Plano do serradoiro
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Xornadas de información
Sociosanitaria en Outes
A Atención Primaria (AP) é a porta de entrada ó Sistema Sanitario 
Público das persoas que precisan asistencia, sexa por motivos 
clínicos, burocráticos ou de tipo social. O tempo do que se dispón 
en AP para atender @s asegurad@s é moi limitado. @s médic@s, 
reivindicamos, como mínimo, unha asistencia de 10 minutos por 
persoa, pero debido ós recortes tan brutais por parte do Partido 
Popular, a non substitución d@s profesionais sanitarios, non dis-
poñemos do tempo que quereriamos para atender con boa praxe 
@s pacientes.
Na miña experiencia de 31 anos de asistencia, comprobei que se 
somos capaces de explicarlle á xente a “patoloxía” que presenta, 
esta persoa é consciente da súa enfermidade e entende o que lle 
pasa. Se non somos capaces de facelo así… as persoas pasan 
a ser “frecuentadoras” do sistema sanitario, case sempre, polos 
mesmos motivos.
As Xornadas de Información Sociosanitaria en Outes comezaron 
no ano 1998, cunha conferencia feita por min que tiña por título 
“Incontinencia Urinaria”. O obxectivo das mesmas era explicar, 
por parte dun/ha especialista no tema, as enfermidades máis fre-
cuentes e co tempo suficiente para que a xente puidese entender 
a patoloxía da que falamos e, ademais, facer as preguntas que 
considerasen oportunas (moitas das veces facendo relación aos 
seus casos particulares) e intentar resolver as dúbidas, por parte 
d@ ponente.

Dr. José Mª Dios Diz

A frecuencia das charlas-coloquio é de unha ó mes, os xoves, de 
18:30 h. ata ás 20 h. e 8 charlas en cada ciclo; van co curso aca-
démico: de outubro a maio. Ás inauguracións e ás clausuras vén 
sempre unha autoridade, sexa local ou de fóra de Outes. Comeza-
remos o vindeiro 26 de outubro o XII ciclo.  
A asistencia ás conferencias é o que nos motiva para seguir facén-
doas. Entre 50 e 60 persoas en cada charla con asistencia de case 
120 persoas nas charlas do Profesor Jiménez Herrero (presiden-
te da Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que falou 
sobre “Os grandes síndromes xeriátricos”) ou do catedrático de 
cardioloxía o Dr. González Juanatey, que falou dos “Factores de 
risco cardiovascular”. Pero por Outes, pasaron xa 88 relator@s. 
Entre os recordos máis inesquecibles, temos as charlas sobre 
Diabete da enfermeira Teresa Lord (verdadeiras “performances”), 
os espidos (case) que se produciron co Dr. Hugo Vázquez (para 
ensinarlle os sinais máis inverosímiles que se poidan ver na pel 
dunha persoa…) ou as estupendas charlas de tipo psiquiátrico do 
Dr. Fraiz, do Dr. Valero ou do Dr. Cartelle (este último do Centro de 
Saúde de Ribeira). Recordo o Dr. Miguel Vázquez, presidente da 
Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía, falando de “por que 
as pensións en Galicia son as máis baixas do estado español”. 
O Dr. Pedro Álvarez Calderón, prestixioso pneumólogo que nos 
disertou sobre as “Enfermidades Respiratorias máis frecuentes”. 
O xefe de oncoloxía do Clínico, Dr. Rafael López, que nos ilustrou 

Foto 1.  Público asistente a unha das charlas-coloquio no Centro Social de Outes.
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sobre “como combater o cancro”. A Dra. Pilar Mazón, cardióloga 
do Clínico, que nos falou sobre as “Arritmias Cardíacas”. O Dr. 
Barreiro, especialista do Clínico en “Enfermidades Inflamatorias”, 
que nos disertou sobre as mesmas e das súas consecuencias. 
Tamén tivemos o Xerente da Área de Xestión de Compostela, o 
Dr. Luis Verde, que falou sobre “O Sistema Sanitario” e a sindica-
lista M.ª Xosé Abuín, da CIG, que nos  relatou o mesmo pero den-
de o seu punto de vista (non coincidiron en case nada…). Tivemos 
ó Dr. Pose, do Provincial de Santiago falando de se “É o Colesterol 
tan importante?”. Outra conferencia do máximo interese foi a do 
Dr. Llovo Taboada, Microbiólogo do CHUS, que nos fixo unha ex-
posición (con bichos reais en formol incluídos) de “Os galegos, 
temos parásitos?” Falamos tamén de temas delicados, como a 
Disfunción Eréctil co urólogo de A Coruña Dr. Chantada, ou o Dr. 
García Freire, falando da Hipertrofia da Próstata. 
Recordo con especial cariño o V Ciclo, nos anos 2002-2003, de-
dicado @s alumn@s do IES Poeta Añón, onde tratamos temas 
como “Drogas duras, drogas blandas: legalización?”, “Alcoho-
lismo e as súas consecuencias”, “Anticoncepción e sexualidade 
responsable”, “O tabaco e as súas consecuencias. Técnicas de 
deshabituación”, “Xuventude actual e diversión”, ou “Insomnio e 
as alteracións do sono”, etc. 
A colaboración da xente do Centro de Saúde de Outes é importan-
te e o Dr. Ángel Lado e a comadroa Pilar Burke (agora en Noia), 
así como a Dra. Montserrat Aguado, participaron nas xornadas. 
Tamén o pediatra de Noia, Dr. Jiménez participou nunha charla 
moi arriscada que era a “Mononucleose Infecciosa”, con moita 
asistencia de público e un coloquio que case durou máis que a 
charla.
Tamén participaron @s farmacéutic@s de Outes Deolinda Gómez 
e José M.ª Arce, que nos falaron “dos coidados da pel” e do “bo 
uso dos medicacmentos”.
Os medios de comunicación fanse eco das conferencias e informan 
das mesmas con entrevistas @s relator@s e a min como coordina-
dor das mesmas; eu participo cunha conferencia en cada ciclo.

As Xornadas están consideradas de Interese Sanitario pola Xeren-
cia de Atención Primaria de Santiago.
Estas charlas contan con diferentes colaboradores: o Concello de 
Outes, o Centro Social (que é onde se realizan as mesmas), o 
Centro de Saúde de Outes, a Xerencia de Xestión Integrada de 
Santiago, a Asociación Cultural Terra de Outes e a Asociación de 
discapacitad@s da bisbarra de Muros, Noia e Outes (Adisbismur).
Teño a satisfacción persoal de que das 88 conferencias que leva-
mos realizadas... ninguén me dixo que non participaba.
Se os temas que se tratan son interesantes, o coloquio posterior 
que se fai é moitas veces máis interesante aínda. Eu sempre lles 
digo @s relator@s que adapten a conferencia ó nivel sociocultural 
da xente, que falen con palabras e frases entendibles e que se 
dirixan a un público maioritariamente por enriba dos 65 anos. Pero 
insisto, os coloquios, moitas veces puxeron nun brete @ relator/a, 
pois moitas das preguntas son difíciles de contestar para quen 
non está moi familiarizado co tema en cuestión. De todas formas, 
a coordinación das conferencias, sempre se compromete, en 24 
h. a ter resposta ás preguntas que non se poidan contestar axei-
tadamente.
O tempo que lle dedicamos a cada charla, non se lle pode dedicar 
na consulta a cada paciente. Por isto, as explicacións, cando son 
claras, concisas, didácticas e amenas, calan na xente. O “boca a 
boca” é a mellor forma que temos de chegar a moita poboación, 
non só de Outes. Temos persoas que acoden de Noia, de Lousa-
me, de Santiago, de Boiro, etc. Cada charla sorpréndenos máis 
que a anterior.
As Xornadas de Información Sociosanitaria de Outes poden rea-
lizarse e van seguir realizándose, grazas á colaboración desinte-
resada d@s relator@s e a participación das diferentes entidades. 
Son unhas xornadas non subvencionadas por nada nin por ninguén, 
só contan coa dedicación duns/has profesionais que pretendemos 
achegar a información sociosanitaria á poboación. 
Damos as grazas, encarecidamente, á xente que acode ás xorna-
das, pois son o motor principal que temos para seguir realizándoas.

Foto 2. Dra. Pilar Mazón, Cardióloga do CHUs e José M.ª Dios, coordinador das charlas .
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En bolina. Mar de Outes
Como se aprecia na foto, xa temos rematado o mantemento das 
nosas queridas embarcacións (pintura e pequenas reparacións). 
Grazas a tod@s por botarnos unha man, esperamos que no 2018 
tampouco falten soci@s para esta tarefa anual imprescindible 
para a conservación da nosa flota.
As actividades neste 2017 nas que participaron a buceta Támara 
e o bote Langaño  foron  as seguintes:
III curso de navegación a vela en embarcacións tradicionais. 
Como nos dous anteriores colaboraron connosco a asociación 
Mar de Muros, que aportou dúas embarcacións: a buceta Mar 
de Muros e a dorna Silvia Cristina cos seus correspondentes pa-
tróns, Pepe Sacau e Lito. Tamén contamos coa axuda do Concello 
de Outes e do técnico Álex Pombo (do Centro Náutico Municipal 
Francisco Rama “Fufú”), que impartiu as clases teóricas, acom-
pañou ás embarcacións coa zodiac,   facendo indicacións sobre 
a navegación e proporcionando seguridade na navegación. Terra 
de Outes agradece estas axudas. Este ano o curso fíxose en dous 
portos distintos: dous días no Freixo e os outros dous en Muros.
XIII Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia. Un ano 
máis Terra Outes cumpriu con esta obrigada cita, o Encontro se-
gue a ser o acontecemento máis relevante no que atinxe á cultura 
marítima. Aproximadamente unha ducia de socio/as e achegados 
acompañaron a Támara e a Langaño, que navegaron pola abra de 
Combarro, nas proximidades da illa de Tambo e unha travesía de 
ida e volta a Raxó. Pódese consultar o extenso programa desen-
volvido na páxina web de Culturmar.  
Exhibición e navegación en Muros Mira ao Mar. Esta festa mari-
ñeira que xa vai pola décimo terceira edición estase a consolidar 
como un dos eventos de maior importancia na exaltación da cul-
tura mariñeira. Asombra o engalanado da vila con motivos relacio-
nados co mar pola súa cantidade, a creatividade e imaxinación, a 

implicación dos muradáns e do Concello. Pódese dicir que a tota-
lidade do movemento asociativo de Muros e a cidadanía de forma 
individual colabora  intensamente nos preparativos e desenvolve-
mento da programación. Particularmente as tripulacións invitadas 
fomos magnificamente atendidas, cada día unha asociación da 
vila encargouse de organizar o xantar que  recibiu louvanzas dos 
comensais. O programa de actividades nos tres días de duración 
foi moi extenso: navegación, teatro na rúa, pasarrúas, obradoiros 
e mostras de artesanía, gastronomía, presentación de libros, con-
ferencias, concertos e un longuísimo etc.  
 Desembarco Pirata na praia de Ventín de Abelleira, que organiza 
cada ano a asociación A Ostreira de Abelleira. Este ano a forte 
nordestada puxo en apuros as tripulacións de Támara e Langaño, 
que tiveron dificultades para o asalto final da enseada. Unha vez 
sorteados estes atrancos participamos xunto cos indíxenas nun 
pantagruélico xantar e ao rematar atracamos en Muros á espera 
de mellores ventos para volver ao Freixo.
Á parte destas actividades, durante todo o ano saímos ao mar a 
pasear tanto a vela como a remo, e tamén a practicar pesca de-
portiva, con bastante frecuencia. Son pequenas travesías de entre 
tres e cinco horas entre a Creba e a Ponte Nafonso que organiza-
mos da seguinte maneira: temos un grupo de whatsApp (Mar de 
Outes) onde estamos os socios que máis querenza temos pola 
sección mariñeira de Terra de Outes, poñemos unha mensaxe 
máis ou menos coma esta: “quen se apunta a saír o sábado que 
vén pola tarde?”; só se necesita que en cada embarcación vaia un 
patrón cun mínimo de experiencia en navegación, ás veces sim-
plemente cunha chamada por teléfono un par de soci@s póñense 
de acordo para saír a navegar. Aproveito para animar a tod@s a 
que participedes na vida mariñeira desta asociación; para navegar 
só se necesita ter un seguro que custa 10 € anuais.

Xesús Mato
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Goma 2
É difícil atopar grupos de rock que utiliza-
sen o galego nos anos 70, podemos aludir 
a moi diversas razóns para atopar o motivo 
pero quizais o feito máis importante sexa 
que o folk era considerado o reflexo dunha 
identidade propia mentres que o rock non 
era máis que un estranxeirismo que non 
tiña cabida na escena.
É cara a finais dos 70 cando aparecen 
unha serie de formacións que comezan a 
abrir o camiño, entre eles NHU e o seu bri-
llante NHU (Zafiro / Novola, 1978) e Goma 
2, banda que pasaría á historia como un 
deses grupos precursores do rock en gale-
go, caendo nun inxusto esquecemento que 
esperemos o tempo termine solucionando. 
Xurxo Souto -líder de Os Diplomáticos de 
Monte-Alto- definiríaos como os inventores 
do rock bravú. Un estilo que xorde nos 90 
asociado ao rural e a unha loable defensa 
das raíces e tradicións galegas. Os grupos 
máis representativos deste movemento se-
rían, ademais dos mencionados Diplomáti-
cos, Heredeiros da Crus e Yellow Pixoliñas. 
O xornalista Xavier Valiño chegou a formu-
lar uns principios deste movemento no seu 
libro A Paixón que Queima o Peito (Edi-
cións Xerais, 1999), nel atopamos unha de-
finición máis que acertada acerca do que é 
o bravú, “rock sen capar, que xurdiu cando 
as guitarras chegaron ás aldeas”.
A banda fórmase en Portonovo (Ponteve-
dra) con Manuel Uhía Bea (Chi) -baixo, 
gaita-, Carlos Carballa Besada (Carramón) 
-batería, percusión-, Xerardo González 
Bea -teclados, gaita-, J. Ramón Chouza 
López (Moncho) -voz, gaita- e Samuel 
Oonsión Piñeiro (Samu) -guitarra, gaita- e 
comeza a ensaiar recorrendo ao enxe-
ño ante a falta de medios, xa que o local 
de ensaio era unha nave industrial con 
cheiro a peixe fresco. Pronto comezan a 

Viciente Abelleira Cambeiro

Esta canción, O galiñeiro, era a 
máis escoitada nas emisoras de 
radio daquel tempo, como nos 
programas de “Los populares” 
de Radio Popular de Vigo Canal 
2 FM. Naqueles anos non ha-
bía os medios autonómicos de 
radio e televisión. Esta canción 
ten para min unha lembranza, 
dado que era un tema que bota-
ba sempre nas verbenas o grupo 
orquestral de Noia Veracruz e, 
como non tiñan gaitas, pois fa-
cía o só de gaita (pero con saxo 
alto) o finado de Maceiras, e a 
letra da canción era esta:

Alborotouse o galiñeiro
as galiñas andan soltas
o galo non quer cantar
non poñen as poñedoras

A dona xa non ten ovos
que levar a súa boca
toda culpa desto tena
as galiñas que están tolas

O burro anda medio trompa
por bebelo viño tinto
e a porca xa non quer
nin criar os seus porquiños

A galiña quer ter voto
dentro do seu galiñeiro
pois quen manda é o galo
que é o amo verdadeiro

A vaca está de folga
non da leite no pucheiro
a dona desesperada 
vaina levar ó matadeiro.

despegar, tras varios concertos -tocarían 
mesmo con Miguel Ríos e Triana- a banda 
edita a súa única gravación, o LP Goma 
2 (Movieplay, 1979). Un disco no que nos 
atopamos con gaitas, pasaxes progresivas 
típicas da época e mesmo certo resaibo a 
nova onda. Pero non só mostraron un gran 
compromiso coas súas raíces, aínda que 
as súas letras son maioritariamente des-
preocupadas, en cortes como “¡Basta xa!” 
manifestan activamente a súa repulsa ás 
verteduras nucleares no mar.
Teñen a oportunidade de tocar no mítico 
programa televisivo Aplauso, pero son des-
cartados acusados de apoloxía do terroris-
mo polo seu explosivo nome.
O seu único disco sería reeditado no 1999 
en CD por Fonomusic sen incluír ningún 
corte extra.
Discografía
Tal como mencionamos anteriormente, tan 
só gravaron un disco, que levaba por título 
Goma 2 (Movieplay, 1979), cuxas cancións 
eran as seguintes:
1º Sombra na noite, 4.20; 2º Xente, 2:42; 
3º ¡Basta xa!, 4:03; 4º A illa, 4:34; 5º O tras-
no, 1:53; 6º O galiñeiro*, 2:03; 7º Encontro 
coa realidade, 3:30; 8º Fusión, 9.30; e 9º 
Tempo, 2.54.
Este grupo disolveuse pouco tempo des-
pois (servizo militar dos integrantes, discre-
pancias coa discográfica…); destes lem-
bro un concerto presentado por Xerardo 
Rodríguez no programa “Galicia de noite” 
emitido dende Lugo, polas emisoras de Ra-
dio Popular en Galiza (COPE Galiza), en 
marzo de 1979. Hoxe en día desta xente 
hai unha páxina no Facebook para lembrar 
aqueles tempos: https://www.facebook.
com/gomadous/?fref=ts. E para rematar, aí 
vai este desexo meu:  ogallá volvan un día 
aos escenarios da nosa Galiza.
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Nas últimas vacacións, tiven antollo de facer 
unha viaxe a algún sitio no que as rochas fosen 
o principal atractivo. 
Hai moitos lugares onde ocorre isto, pois as 
rochas, eses seres inertes aos que polo xeral 
concedemos pouca importancia precisamente 
por carecer de vida, adoitan constituír o ele-
mento máis representativo de moitas paisaxes. 
En moitos casos pola beleza que lles confire a 
súa propia natureza (composición mineralóxi-
ca, cor, textura, estrutura, etc.) pero tamén por 
determinar en gran medida a forma do relevo, 
moitas veces espectacular, e por ser a mate-
ria prima da que se fornecen os solos nos que 
se sustentan as plantas e, en consecuencia, o 
resto dos seres vivos. Os seres vivos e o com-
poñente antrópico, que non sempre é negativo, 
constitúen os outros dous elementos da pai-
saxe.
Porén, a utilización das rochas como reclamo 
turístico non é evidente, malia que seguramen-
te ninguén poida permanecer impasible ante a 
beleza de formacións rochosas emblemáticas 
como as chemineas de fadas do Val de Göreme 
na Capadocia (Turquía); as torres rochosas do 
Monument Valley do deserto de Utah (EEUU), 
escenario de moitísimas películas do oeste; a 
Calzada do Xigante do condado de Antrim en 
Irlanda; ou a espectacular baía de Ha Long en 
Vietnam, todas elas con algún tipo de protec-

Mª Paz González López

ción de carácter nacional ou mesmo internacio-
nal debido ao seu especial interese.
Poño estas formacións como exemplo, non 
porque as considere as máis bonitas, nin por-
que tivera a sorte de velas “in situ” -só estiven 
na Calzada do Xigante hai xa unha vintena de 
anos e teño que recoñecer que me impresio-
nou-, senón porque ilustran moi ben o feito que 
quero resaltar: que as rochas son as responsa-
bles dunha beleza case poderiamos dicir que 
obxectiva e porque son bastante coñecidas por 
aparecer en películas e documentais.
Ao interese turístico que poden espertar al-
gunhas formacións xeolóxicas pola súa bele-
za inherente, podemos engadirlle o interese 
científico e didáctico que encerran, porque as 
rochas cóntannos cousas. Fálannos de como 
se formaron e das condicións ambientais que 
había naquel momento, relátannos grandes ou 
pequenos acontecementos que sucederon nun 
pasado moi afastado, cando aínda non había 
seres humanos sobre a Terra para poder obser-
valos e estudalos. Só cómpre descifrar o que 
ocultan. 
A conxunción de beleza e historia oculta nas 
rochas dáse na costa de Peniche, o lugar que 
escollín visitar aínda que case por accidente.
Peniche é unha vila portuguesa situada nunha 
península ao norte de Lisboa bastante turísti-
ca e famosa entre os e as surfistas porque nas 

súas praias fórmanse ondas moi axeitadas para 
a práctica deste deporte, en especial as que 
chaman “supertubos”. Para min Portugal sem-
pre resulta un destino seguro. Gústame case 
todo: a súa xente, as súas vilas coidadas, a súa 
comida e os seus viños, as súas paisaxes, as 
súas festas e o seu/noso idioma. Pero nesta 
ocasión gocei especialmente porque a viaxe 
regaloume, ademais dunhas paisaxes espec-
taculares e unhas praias fantásticas con auga 
limpa e unha temperatura que permite o baño 
sen que haxa perigo de conxelación, a posi-
bilidade de descubrir algunhas das mensaxes 
ocultas nas rochas. Porque, como xa dixen, as 
rochas, en especial as sedimentarias, cóntan-
nos a historia do lugar no que se atopan. 
As rochas sedimentarias orixínanse ao deposi-
tarse fragmentos doutras rochas ou restos de 
organismos ou ao precipitar sales disolvidos 
na auga. Estes depósitos vanse superpoñendo 
uns sobre outros en capas de maior ou menor 
grosor que ao compactarse dan lugar a unha 
serie de estratos paralelos e horizontais que 
van de máis vellos a máis novos a medida que 
ascendemos na serie. Estas capas conservan 
en moitos casos fósiles de organismos que xa 
non existen e que permiten datar a rocha na 
que se atopan, ou pegadas de actividade bio-
lóxica, por exemplo pegadas de dinosauros, ou 
da actividade dalgún axente xeolóxico como as 

Ammonites

As rochas de Peniche:
destino turístico
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mareas, o vento ou mesmo as condicións me-
teorolóxicas. Grazas a isto, se observamos con 
atención as rochas, podemos coñecer: a súa 
idade; se se formaron nun ambiente mariño ou 
continental; se o ambiente era mariño, se se 
trataba dun mar profundo, someiro ou mesmo 
dunha zona de transición entre mariño e terres-
tre; se era continental, que axente xeolóxico 
(río, glaciar, vento, etc.) o depositou; e mesmo 
as condicións climatolóxicas do momento en 
que se formaron. 
As rochas formadas en ambiente mariño poden 
aflorar en superficie por retirada do mar ou por 
elevación debida, fundamentalmente, ao cho-
que de placas tectónicas. Neste último caso, os 
estratos préganse como se fosen plastilina ori-
xinando pregamentos, ou fractúranse formando 
fallas, cando se supera o seu límite de plastici-
dade. Observando a súa disposición, podemos 
coñecer tamén se houbo retroceso ou avance 
do mar na costa ou elevación por choque de 
placas e determinar cando ocorreu o proceso. 
As rochas magmáticas e metamórficas, as máis 
abundantes en Galicia, fórmanse en condicións 
de temperatura e presión moi elevadas que 
destrúen calquera vestixio de vida ou de con-
dicións ambientais, polo que non nos permiten 
obter esa información, aínda que ofrecen ou-
tros datos igualmente interesantes. É por isto 
que para nós non é doado ver fósiles, así que 
sempre que teño a sorte de poder atopar rochas 
que os conteñan resúltame especialmente emo-
cionante. Aínda coñecendo os mecanismos que 
permiten a fosilización e os que conducen ao 
afloramento en superficie de rochas formadas 
nos fondos oceánicos, non deixa de parecerme 
algo extraordinario. De aí que me gustase tanto 
pasear con ollos atentos pola costa de Peniche.
En Peniche pódese observar unha serie conti-
nua de estratos sedimentarios que amosan a 
súa historia xeolóxica durante o tempo dos di-
nosauros, o Xurásico Inferior, entre 200 e 180 
millóns de anos atrás. Un luxo de gran relevan-
cia internacional que se pode gozar na Ponta 
do Trovão e a Praia do Abalo. A historia impresa 
nas súas rochas fálanos dun mar pouco pro-
fundo habitado por invertebrados mariños dos 
que quedan restos fósiles. Podemos atopar moi 
doadamente ammonites, uns moluscos cefaló-
podos extintos que presentaban unha cuncha 
externa arrollada en espiral, parecidos ao Nau-
tilus actual; belemnites, tamén moluscos cefa-
lópodos parecidos ás luras ou chopos actuais 
cuxa cuncha interna fosiliza con facilidade; cri-
noideos, un tipo de equinodermos do que aínda 
existen algunhas especies na actualidade; etc. 
Tamén podemos observar capas rochosas que 
presentan fendas de desecación fosilizadas na 

súa superficie. Estas fendas orixínanse sobre 
solos arxilosos ao deshidratarse nos perío-
dos de secas prolongadas e debuxan figuras 
xeométricas moi características (a imaxe típica 
que nos amosan nos noticiarios para ilustrar a 
falta de auga). A súa presencia nunha rocha 
consolidada situada entre estratos formados 
en ambiente mariño, indica que houbo mo-
mentos en que o mar se retirou, os sedimentos 
lamacentos se desecaron fortemente ao que-
dar expostos á intemperie e posteriormente o 
mar volveu inundar a zona depositando novos 
materiais que actuaron conservando as fendas. 
Como cando un can pisa o cemento fresco e 
ao fraguar quedan as súas pegadas. Na praia 
asturiana La Griega, preto do recomendable 
Museo do Xurásico de Asturias (Muja), pode 
observarse un estrato con fendas similares e 
as pegadas de varios dinosauros que pasearon 
sobre eses solos arxilosos. É fantástico imaxi-
narse a estampa.
As praias situadas ao norte de Peniche, en di-
rección á Foz do Arelho, son realmente bonitas 
e moito menos concorridas que as máis próxi-
mas á vila. Nelas os cantís están formados por 
unha serie de estratos inclinados cara ao nor-
deste, pois forman parte dun pregamento tipo 

sinclinal (coa parte cóncava cara arriba), de 
xeito que a medida que as percorres van apare-
cendo novos estratos cada vez de idade menor, 
pasando do Xurásico ao Cretácico. As rochas 
son detríticas, formadas por fragmentos dou-
tras rochas: conglomerados, arenitos, margas, 
arxilas..., con tonalidades preciosas e moi facil-
mente erosionables, o que dá lugar a cantís es-
pectaculares aínda que tamén perigosos, pois 
hai risco de derrubamentos e esvaramentos. É 
realmente un pracer pasear por elas parando de 
cando en vez a darse un baño entre os surfeiros 

e surfeiras que cabalgan sobre as ondas.
Pero ademais, Peniche agocha outras moitas 
formacións xeolóxicas de interese, quizais as 
máis coñecidas:
O tómbolo de Baleal: unha barra de area que 
une o que en tempos foi unha illa e a liña de 
costa. É un exemplo de libro e precioso. A pro-
pia península de Peniche tamén foi unha illa 
e está unida por un tómbolo, pero polas súas 
maiores dimensións é máis difícil de apreciar, 
como ocorre coa nosa praia da Lanzada que 
forma o istmo que une O Grove á costa.
As formas cársticas dos cantís do Cabo Carvoei-
ro. As rochas que forman o cabo e a costa que 
conduce a el son de natureza fundamentalmente 
calcaria. Este tipo de rochas sofren procesos de 
disolución que dan lugar ao que en conxunto se 
denomina modelado cárstico. En superficie, a 
auga vai disolvendo as rochas e orixina formas 
en xeral moi vistosas denominadas lapiaz. No 
interior, ao infiltrarse as augas de chuvia polas 
fendas das rochas e ilas disolvendo, orixínanse 
galerías e covas. As “faléssias” do Cabo Car-
voeiro son un exemplo espectacular deste tipo 
de formacións e constitúen o principal atractivo 
turístico de Peniche.
As Illas Berlengas, un pequeno arquipélago 

situado fronte a Peniche ao que hai que ir en 
barco e que pode percorrerse a pé seguindo 
dous sendeiros, ou en barco para poder coñe-
cer as pequenas calas e numerosas furnas e 
arcos que o mar escavou nos seus cantís. 
Estes son só algúns dos exemplos de por que 
Peniche merece unha visita, pero, sobre todo, 
da beleza que encerran as rochas. Espero que 
vos sirva para miralas con outros ollos. Se non 
vos convencín, podedes igualmente visitar Pe-
niche, xa sabedes: Portugal sempre paga a 
pena.

Arenitos na Praia de Almagreira
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Moito se ten escrito xa sobre a situación do sistema financei-
ro galego e estatal nos últimos tempos. A crise financeira, tan 
dramática para as familias europeas, significou unha profunda 
reconversión das entidades bancarias tal e como as coñecia-
mos, nun proceso de concentración sen precedentes nos últi-
mos anos.
Pero, como chegamos aquí? É certo que a mala xestión tivo 
moito que ver na nefasta situación das caixas, pero non é menos 
importante que existía un plan dende os poderes económicos 
para a concentración bancaria, onde as caixas serían apetito-
sos pratos para a grande banca. Existía un forte consenso entre 
a Comisión Europea, o Banco Central Europeo, o Goberno do 
Estado, o PP e o PSOE e o Banco de España, e por iso a regu-
lación bancaria dificultou a situación das caixas a partir do ano 
2009.
Unido a esta cuestión, a xestión das caixas foi das peores po-
sibles. Se ben houbo casos onde “os políticos” mantiñan unha 
posición de poder e control das mesmas (o caso máis claro é 
Rodrigo Rato, ex-ministro de Aznar, en Caja Madrid), no caso 
galego isto non foi así: os grandes “tecnócratas” Méndez, Gayo-
so ou Pego reinaron sobre as caixas como quixeron. O resultado 
é por todos coñecido: fusión, bancarización e posterior venda ao 
capital venezolano, que na actualidade controla Abanca.
En paralelo vivimos o esfarelamento da banca privada que que-
daba no noso país, o banco Pastor, en mans do Popular. Aínda 
mantendo a marca Pastor, a entidade, en tempos un dos ele-
mentos claves da industrialización galega, foi absorbida e mo-
rreu sen pena nin gloria.
A resultante da desaparición das caixas e do Pastor é, basica-
mente, a morte do sistema financeiro galego. Por desgraza, a 
situación é clara: non temos entidades financeiras relevantes 
no noso país. Un dato para ilustrar as consecuencias desta 
situación: por primeira vez en dez anos os depósitos galegos 
están por riba dos créditos concedidos. É dicir, os nosos aforros 
marchan a outros territorios en lugar de investilos no noso país. 
Sabedes cando comeza esta situación? Xusto no mesmo ano no 
que NovaGaliciaBanco foi vendida para constituír Abanca.

O despropósito da solución á crise financeira

Dende o punto de vista do goberno, parece que as medidas to-
madas foron as que sacaron a España da crise. O certo é que, 
analizando a situación do sistema financeiro, é complexo atopar 
algún indicador que lles dea a razón. Aquí algúns elementos:
Os cartos públicos que se empregaron para rescatar a banca 
non van ser devoltos. O que prometeran tanto Rajoy como Luis 
de Guindos, dende o “no va a haber rescate” ao “el rescate no 
va a costar ni un euro al contribuyente”, foron mentiras. Despois 
de ser rescatados con 65.000 millóns de € (isto é multiplicar por 
máis de seis os orzamentos totais da Xunta de Galiza, é dicir, 
quince veces o que destinamos á sanidade nun ano), os bancos 

Adrián Dios Vicente

devolveron pouco máis do 4%. É dicir, que uns 60.000 millóns 
perdéronse polo camiño para gran satisfacción bancaria. A iso 
non se lle pode chamar solución á crise, ténselle que chamar 
estafa.
Mentres acontecía isto, a redución de emprego no sector foi bru-
tal. Máis dun 25% do emprego no sector foi destruído, o que 
significa uns 80.000 postos de traballo no conxunto do Estado. 
No caso galego, esa porcentaxe foi aínda maior.
En paralelo á perda de emprego, como consecuencia lóxica da 
fusión das caixas, tamén se reducen o número de oficinas. Máis 
de 900 oficinas foron pechadas entre todas as entidades, o que 
representan máis do 35% do total. A cifra en si mesma amosa 
claramente a gravidade da situación, pero en maior medida nun 
país como Galiza. Se ben a redución de oficinas tende a signi-
ficar un peor servizo, no noso caso tamén significou que impor-
tantes áreas do rural quedaran sen ningunha sucursal, o que 
obrigaba ás persoas usuarias a desprazarse a outros lugares.
Unha cousa si funcionou ben: os bancos recuperaron as cifras 
de enormes beneficios previos á crise. Tanto é así que os benefi-
cios da grande banca medran máis dun 10% ao ano. Imaxinades 
que os salarios medrasen un 10% ao ano durante varios anos 
consecutivos? Pois iso é o que conseguiron os bancos unha vez 
os rescataron cos nosos cartos.

A importancia de poder decidir
sobre os nosos recursos financeiros 

Dada esta situación, o panorama actual parece complexo. Na 
actualidade unha ducia de entidades financeiras sobreviven no 
sector, das cales só 5 copan a inmensa maioría do mercado (as 
afortunadas son o Banco Santander, o BBVA, CaixaBank, Ban-
kia e o Banco Sabadell). No entanto, dúas entidades son intere-
santes polo seu arraigo territorial: tanto CaixaBank como a Kutxa 
manteñen unha forte vinculación con Cataluña (o primeiro caso) 
e Euskadi (no segundo).
Como é posible que nese proceso de bancarización e desmante-

O despropósito
do sector financeiro

Fonte: www.praza.com
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lamento das caixas fosen estas dúas entidades superviventes? 
Basicamente, porque contan con poder político e económico que 
as defenda. Mentres en Galiza só existiron tímidos intentos por 
parte dalgunhas organizacións políticas e sociais de manter a 
galeguidade do sistema financeiro, as sociedades vasca e ca-
talá (e, en boa medida, os seus responsables políticos) fixeron 
bandeira da necesidade de contar con entidades propias con 
capacidade de investimento na economía produtiva dos seus te-
rritorios. Oxalá nós tivésemos feito o mesmo, porque outro galo 
cantaría.

Pero as concentracións irán a peor

Despois duns anos de relativa calma, onde o sector estaba re-
cuperando posicións, parece que se vai desenvolver unha nova 
guerra pola absorción das entidades de tamaño medio que que-
dan no mercado. Acabamos de ver a desaparición do Popular 
(onde vai quedar o pobre Pastor agora?), despois dunha estra-
texia terrorífica por parte do Estado para regalar a prezo de saldo 
a entidade ao Santander. 
Durante meses foise deteriorando a situación da entidade sen 
que o goberno fixese nada (ou máis ben colaborou nesa voadura 
controlada), até que finalmente foi vendida por un euro (menos 
que un café!) á entidade que preside Patricia Botín. A operación 
resulta ser redonda: ampliar a cota de mercado (o Santander re-
cupera a primeira posición do sistema bancario español) a prezo 
de ganga e nun contexto no que poden incluso permitir algún 
guiño aos accionistas do Popular que mellore a súa imaxe de 
marca.
A consecuencia: un mercado cada vez máis concentrado, onde 
a segunda entidade bancaria come á sexta. Como pode exis-
tir competencia nun mercado onde só tres entidades controlan 
máis do 60% do sector? Obviamente, en ningún sitio, como 
consumidores estamos a expensas do que decidan para nós. 
O máis sangrante desta historia é que precisamente un sector 
concentrado era o que buscaba o poder económico e político: 
poucas entidades, moi grandes e con forte capacidade de actua-
ción a nivel internacional. 
Unha pena que non pensen 
nunca nos consumidores 
ao tomar estas decisións.
É importante subliñar unha 
cousa: a absorción do 
Popular polo Santander 
non é un caso illado. Virán 
máis e serán máis cedo 
que tarde. O movemento do 
Santander acaba de abrir 
unha porta que as cinco 
grandes non van querer 
pechar até conseguir 
rematar coas entidades 
de tamaño medio. Na 
actualidade os focos están 
centrados en Liberbank, 
unha entidade cun deterioro 
similar ao Popular e sobre 
a que o goberno está 

actuando para mantela con respiración asistida. É moi probable 
que nos vindeiros meses unha opa dalgunha das grandes remate 
por comer esta entidade.
Por outra banda, é posible que vexamos unha loita pola absor-
ción de Unicaja e Ibercaja. Cunhas ratios de solvencia superio-
res á de Liberbank, son entidades interesantes de cara a ampliar 
a cifra de negocio especialmente nos territorios de influencia 
destas caixas. Neste mesmo saco está Abanca, que parece por 
agora salvarse polo claro interese dos propietarios venezolanos 
de manterse no negocio galego e español, pero non se descar-
tan actuacións no medio prazo que deriven nunha nova venda 
do que queda das antigas caixas.

Pero non todo está perdido 

Afortunadamente, sempre quedan alternativas a este panorama 
desolador dos vampiros das finanzas. Diferentes proxectos exis-
ten e deben ser apoiados. En primeiro lugar podemos atopar 
diferentes fórmulas de banca ética, dende Triodos Bank, unha 
entidade que funciona como a banca tradicional pero que permi-
te escoller cales son os proxectos de investimento que o banco 
vai apoiar (é dicir, podes evitar que financies a compra de armas 
ou pozos petrolíferos contaminantes) até Fiare, unha entidade 
de crédito galega e que empregará os nosos aforros no desen-
volvemento do noso territorio.
Por outra banda, aínda resiste unha pequena entidade que pa-
rece sacada da aldea de Asterix: Caixa Rural. Cunha pequena 
cota de mercado (rolda o 2% en Galiza), ten unha serie de carac-
terísticas que a fan moi atractiva: os proxectos de investimento 
son en Galiza, as súas ratios de morosidade son moi baixas, o 
que a sitúa como unha entidade moi segura en canto á viabilida-
de no longo prazo e, ademais, opta polo modelo cooperativista. 
Polo tanto, formas parte da toma de decisións da entidade en 
igualdade de condicións, volvéndote propietario do teu banco, 
en lugar de simplemente un consumidor pasivo. 

Os artífices da desastrosa fusión que significou NovaCaixaGalicia.

Fonte: www.praza.com
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É o maior dos tres fillos (xunto con Carmen 
e Óscar) de Xosé Vázquez Outón e Socorro 
Concepción Luhía Especht. Engadiu 
vostede este último apelido?
Engadín, como recordo a miña “avoa” e tamén 
por miña nai.
Vostede é tataraneto de xastres, de aí o 
alcume polo que responde se o chaman a 
capela, mais non seguiu coa tradición do 
oficio familiar.
Miña avoa da casa quería que fose cura; fallou 
en pleno, non por nada, mais noutro momento... 
E todo porque meu pai non quixera selo, aínda 
que naqueles tempos pagáballe a carrreira a 
Condesa de Simeón (familia dos que fundaran 
o Banco e mailos almacéns do mesmo 
nombre), a cal meu avó coñecera cando 
estivera traballando nunha xastrería de vello 
que facía roupa para os ilustres de Santiago 
(políticos e clero da época). E dado que  a Ilma. 
Sra. daba becas para quen quixese ir para cura, 
ofrecérase anos máis tarde a correr con todos 
os gastos, mais meu pai non quixo seguir por 
ese derroteiro, xa elixira o mesmo rumbo do seu 
pai e avó. No seu sitio, dada a  amizade coa súa 
familia, lograran que se fixese cargo de parte 
dos gastos na instrución do que anos despois 

Entrevista a...
Xosé Manuel Vázquez Luhía-Especht
A revista Terra de Outes cumpre dez anos e con este motivo entrevistamos 
ao noso director, quen rompe así un prolongado silencio, propio da súa 
discreción. Xosé Manuel Vázquez Luhía-Especht, nado na Serra de Outes 
o trasantepenúltimo día dun mes de outubro do ano en que os Beatles 
pisaron España -que xa choveu-. Na actualidade podedes dar con el 
-tampouco é seguro-  na oficina principal de Correos, ou de cando en vez 
na oficina do peregrino, nas terras do Apóstolo.

saíra cura: don Modesto Molinos. Foi un polo 
outro, bromeaban cando se vían os dous!
Fálenos desta revista; dez anos dan para 
moito. Ademais do traballo do consello 
de redacción foron moitas achegas dos 
diversos colaboradores.
En efecto. Nesta oportunidade que se me brinda 
polos dez anos da revista non podía deixar 
pasar esta data para reseñar con particular 
agarimo os amigos que número tras número 
nos deleitan cos seus artigos. Quero ter unha 
lembranza especial para Eloy Hervella e 
Farmakos, ámbolos dous de Ourense, que non 
poñen ningún reparo á hora de escribir unhas 
liñas para esta publicación. Remoulan un pouco 
ao principio, pero coa mesma non o pensan 
dúas veces. Estámoslles moi agradecidos!. 
Aperta forte. Por suposto tamén estendemos as 
apertas a Kiko Vidal, Paz, Xesús, Adrián Dios, 
Lidia e Xosé, Xesús do Río, Emilio do Balado 
ou Deolinda. Igualmente, a Manolo do Río, Xan 
García, Mingucho, Marisol, e nin que dicir de 
Ramón e Xoán Mariño -secretario e presidente 
desta asociación-, por ese latexo alentador e 
constante, xerme elaborado que nos pon hora 
e día como se non houbese unha nova mañá... 
Así dá gusto!

Tamén é vital a aportación dos 
patrocinadores, a través da publicidade, 
non si?
Claro. Non podemos de ningunha maneira 
esquecer a todos os colaboradores que 
puxeron e poñen publicidade número tras 
número, sabendo de antemán que non somos 
o Washington Post. Por iso  o mérito é maior, 
xa sexan Mariscos Ramais -con recordo 
agarimoso incluído para 
o finado Fufú- Perfeuto 
María, Óptica Ollos, 
Construcións Blanco, 
Casa Roque, Agustín 
Carou, Juan Ignacio, 
Luis Abelleira, Xallas, 
Mourelle, Modesto do 
Candil ou calquera 
establecemento ou 
negocio que nalgún 
momento contribuíu na 
súa medida á saída desta 
revista: Deolinda, Juan 
Agra, Casa Amanda, Agro 
Carou, Josema Seguros, 
Transportes Genebrando, 
Motonáutica Molinos, o 
Antano, Emain Perruque-
iros, Pub John Turkey, 
Hermanos Brea, Boel 
Seguridad, Bar Tines e 
daquela Bar Estación… 
Tamén os establecementos desinteresados 
que nos axudan na venda da lotería do Nadal: 
a eles tamén grazas. E tampouco quero 
esquecer o traballo da imprenta Grafinoia, coa 
que editamos desde os inicios.
Desde logo nótase que é unha revista moi 
colaborativa. E as portas están sempre 
abertas para o feedback do público lector.
Un dos nosos principais intereses é 

Por que non explota máis a súa faceta de 
cantautor?
Iso queda nun ámbito de simpleza, considérome 
amateur básico sen maiores pretensións. Todo 
moi íntimo e persoal. O da música sempre foi 
algo espontáneo, xa de cativo, recordo con meus 
irmáns cantando e movéndonos ao unísono na 
entrada da casa, sempre tarareando algunha 
melodía mentres a xentre entraba ou saía da 
xastrería... cousas de rapaces! Penso que é unha 
vea materna, pois a miña nai tenme dado probas 
de sobra do que lle gusta a música… 
Cando foi a súa estrea en público?
A primeira vez que cantei con público foi no Pub 
Tabasco.
O Tabasco é parte da historia musical dos 
oitenta e noventa na nosa comarca.
Aquelas noites en Tabasco, coa panda de 
amigos e coñecidos, deambulando polo local, 
e non falemos daquelas veladas que nos daba 
por “enchufar” os aparellos e faciamos probas 
e máis probas, a gastar casetes e mais casetes 

-debo de ter na casa un cento delas- e mirabas 
para un lado e alí andaba Manu Martínez nos 
trebellos de gravar, cando non era Manuel Lema. 
E noutra xornada vías aos mandos a Pedro, o do 
Fina Estampa, cando probaramos uns temas con 
Alberto e uns amigos de Noia. Unha noite desas 
de semana estabamos tan concentrados no que 
andabamos cantando e de repente oímos o soar do 
teléfono e a Manuel dando explicacións a China, 
pois apremiábao pola hora que era... pasaban 
das 6 da mañá, e nós sen decatarnos... Son 
moitos os recordos daqueles anos, cantándolle 
algunha peza ao prezado amigo, por desgraza 
xa ausente, José Juanatey, pois era un fervente 
admirador, e rompíache a cabeza ata que saía coa 
súa tras escoitar un par de temas. E non falemos 
daqueles fins de ano nos que subiamos a panda 
ao completo cantar sen vergonza ningunha diante 
do respectable público... 
Como eran aquelas primeiras cancións?
Daquela as letras eran todo “pastelada”, podería 
facerlle a competencia a calquera pastelería do 

momento, pero quedaron aí, andan as letras 
perdidas nos folios medio amarelos enchendo 
algunha que outra carpeta. A primeira fan 
recoñecida que tiven foi a amiga “Iso”. As letras 
“sociais”, ou algo parecido a iso, viñeron despois. 
Unha das máis emotivas cantouna naquel 
concerto da Casa da Cultura, contra a marea 
negra.
Si, a do Chapapote é das letras máis emotivas, 
xurdida de forma espontánea e inminente tras 
a catástrofe, naqueles días finais de novembro 
do 2002. Algo parecido pasou tamén coa de 
Non á guerra, ambas interpretadas no concerto 
expansivo de Nunca Máis ou no Pub O Baixo. 
As dúas son reflexo dos tempos conflitivos e 
previos á crise que despois nos apelmazou ao 
longo duns “annus horribilis” que seguiron. 
Tamén lle teño especial cariño á letra feita adrede 
para a conmemoración do bicentenario do ilustre 
Farruco Añón. Foi todo un privilexio poder 
gravala co amigo Rodrigo, na súa memoria.  

MÚSICA COMPROMETIDA
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ocupármonos das preocupacións dos veciños. 
Por iso recollemos as súas peticións e queixas 
na sección das “Cartas ao director”. O debate 
enriquece a sociedade e estas cartas son de 
sumo interese para coñecer o pálpito da rúa, 
como respira a xente. Por iso non queremos 
deixar atrás os desinteresados que colaboran 
con nós enviando fotos ou textos reivindicando 
melloras, ou dando pareceres susceptibles 

desa mellora por parte 
da administración local, 
pois cremos que tamén 
fai falta ese ton crítico 
latente que emerxe de 
vez en cando. É a proba 
de que o ton crítico segue 
vivo. Na colaboración 
esporádica tamén teño 
que citar a Manolo 
“Pelucas”, Luis Abelleira, 
Manu Martínez e moitos 
máis. Chapó por eles.
E que pode contar do 
traballo do consello de 
redacción?
Por suposto, tamén hai 
que subliñar o labor do 
“staff” habitual, que sen 
eles non sería posible, 
ou moi complicado, 
sacar a luz cada número 
da revista. Aínda que 

esta pareza pobre sonche moitas carillas que 
encher, e que ao final resulte atractiva de ler. 
Todo iso requiere tempo e traballo, mais ao 
final todo queda compensado sabendo a boa 
acollida que ten entre os veciños, pois os 
comentarios e críticas así o reflicten no día a 
día. Agradecidos tamén. Levamos dez anos 
intentando reflectir dalgunha maneira o latexar 
dunha parte da veciñanza, non hai totalidade 

que valla, só unha parte máis dun todo, 
expoñendo versións distintas ás “politicamente 
correctas”, pois non todos ven as cousas baixo 
o mesmo prisma. A diversidade de opinión 
é o que dá valor á nosa publicación. Sen 
maior pretensión, iso si, non cortándonos nin 
un pelo en dicir as cousas que ás veces nos 
parecen ben, e outras non tanto. Facemos todo 
consensuadamente, porque aínda que algún 
membro do consello de redacción non estea de 
acordo con algún contido, sempre soubemos 
transixir en aras do ben común, entendendo 
que esta é unha revista de intereses globais, 
sen imposicións nin consignas. Non buscamos 
segundas interpretacións da realidade cotiá... 
cada un que apande coa súa, e aos catro 
anos… fodda!!, dicía o da lingua bífida, a fottar!!
Venceron moitos atrancos para saír á rúa?
Ás veces, cando lles boto un vistazo ás revistas, 
recordamos como eran as primeiras, coas 
follas contadas e só a portada e contraportada 
en color. Pasadas unhas poucas xa aumentan 
o número de  páxinas e todas a cor. Tamén 
notamos a subida do IVE, que nos deu un 
bo pao, para os números que manexamos 
como Asociación, pero pouco a pouco fomos 
superando todos os inconvenientes que 
ían aparecendo ao longo destes 10 anos, e 
orgullosos dos 40 números que preceden a 
esta actual, pois a do “nº 0” tamén a contamos. 
Todas saíron adiante a base de moito esforzo, 
reunións, sentadas, que se tal persoa aceptou a 
entrevista, que tal outro non quere... Houbo de 
todo, aínda que un 98% aceptou de primeiras 
a nosa proposta para entrevistalo.
Desde logo a entrevista é un dos ganchos 
desta publicación.
Nós apostamos moito pola entrevista central, 
xa desde a mesma portada. Todo comezou 
coa entrevista ao poeta afincado no Brasil 
(e xa falecido) D. Gonzalo Armán, no 2007. 

Talvez o outro prato forte sexan as páxinas 
de opinión. Desde logo é o máis comentado 
na rúa...
E esperamos continuar dando “guerra” de 
opinión, poñendo a revista como medio de 
expresión para todo aquel que queira utilizala 
“para ben”, teraa sempre ao seu alcance. 
Reivindicamos tamén a esa xente de a pé, 
que nos suxire e deixa as súas fotos para que 
as comentemos e así quede constancia física 
da súa colaboración desinteresada, para facer 
unha revista máis plural e heteroxénea nos 
seus contidos, para unha lectura máis amena 
e á vez entretida. 
É unha revista para a xente de Outes, mais o 
seu interese transcende o meramente local.
Viñemos reflectindo o acontecido tanto no 
noso concello coma nos limítrofes, así como 
feitos a nivel nacional e mesmo algunha que 
outra novedade de ámbito “sideral”… En cada 
número intentamos reseñar actos e feitos que 
tamén levamos a cabo na Asociación C.C. Terra 
de Outes, pois é unha maneira de darlle sona e 
poñer en coñecemento da poboación, de quen 
queira lernos, todo o que facemos, que son 
e foron moitas cousas ao longo destes dous 
lustros. En xeral quixemos adicar este número 
da nosa/vosa revista Terra de Outes a toda a 
xente que dalgunha maneira colaborou con 
nós ao longo de todo este tempo, foron 10 anos 
nos que viñemos sacando un número cada 
tres meses sen novidade, feito que seguiremos 
intentando repetir no sucesivo. Foi tempo de 
evolución, sempre cara adiante aínda que nos 
pode quedar algunha dúbida de se puidemos 
facer mellor algunha que outra cousa; mais sen 
arrepentimento, e sen chegarmos a ese punto 
de soberbia. Temos sempre a ollada no futuro, 
no que virá...

Así como conservamos estas revistas, 
deberiamos poder conservar para sempre a súa 
música.
Un día teño que quedar con Dani o do Antano 
e poñernos a gravar unha ducia de letras -ou 
máis- para telas nun soporte físico accesible, pois 
doutra maneira só hai letras en folios. Xa temos 
falado do tema pero por cousas alleas a nós foise 
demorando e un día temos que poñernos e punto. 
Moito Dani! 
Foi con este Dani co que acudiu a aquel 
concerto de Bruce Springsteen?
Foramos os dous ver a Bruce a Barcelona no 
2008 e fixeramos as dúas noites nun cuarto con 
dúas camas nun moteliño en plenas Ramblas. Foi 
sen dúbida a viaxe para ver a Bruce máis cara que 
fixen. Alugamos un coche e brasa durante as doce 
horas de traxecto, un pastón en peaxes e mais 
peaxes, gasoil e mais gasoil. Chegamos á unha 
e media da mañá e case sen un chopo de gasoil 
no tanque. Tivemos que atravesar a Diagonal, 
precisamente en diagonal, cando avistamos ao 

outro lado unha gasolineira e corriamos o risco 
de quedar secos en plena noite. 
E non foi o único concerto que presenciou do 
Boss…
Percorrín a maioria dos campos de fútbol 
importantes de España seguindo os concertos 
de Bruce Springsteen ao longo destes últimos 
30 anos. Dende o Calderón no 88, o Nou Camp, 
Bernabeu e Anoeta. E o Monte do Gozo, cada 
un coas súas anécdotas particulares. O primeiro 
concerto que fun de Bruce foi un martes 2 de 
agosto do 1988, no Vicente Calderón (con 38 
graos) e conseguín a entrada, coma moitos do 
concello, no Pub Tabasco; creo que foran arredor 
de 8.000 ptas., autobús e maila entrada incluída. 
Case quedo alá, mais nun breve lóstrego visual 
vin un compañeiro do bus que era de Noia, 
agarreime a el e foi a maneira de dar chegado ao 
punto de encontro. Un milagriño pois se non... 
volando voy… volando vengo...
Fálenos das longas camiñatas das que participa.
De seguro seguiremos relatando as nosas 

andainas dos que chamamos “Rutas alternativas”, 
pois hai tantos sitios por descubrir nesta xeografía 
nosa... e gústanos que o lector tamén faga súas as 
camiñatas.
As andainas xa che van para uns cantos anos, dúas 
ata Santiago, Muxía, Finisterre e A Pobra, ademais 
dunha de Arzúa a Santiago, e dende aquí outra a 
Ponteceso, a Sobrado, os Milagres de Amil. E a 
máis longa: da Serra a Callón. Moitos quilómetros 
ás costas, mais despois de feitos… para outra!
Que longa andaina ten pendente?
Un ano destes farei o Camiño de Santiago dende 
Francia, pois cada vez que atendo os peregrinos 
fágolles a todos a mesma pregunta: “How 
was the way?”, e todos, a pesar de que chegan 
eslamiados, con esas mochila de ata 20 kgs., 
cos ollos e faciana sorrinte, danche a mesma 
resposta, sexa o idioma  que sexa: “Amazing... 
yes, yes, yes...”. E dado que ninguén fala mal do 
evento pois éntranlle a un as ganas de pasar por 
todo iso que tan amablemente lle contan con tanta 
naturalidade. En fin, é unha idea... xa veremos!!

INTERESES ALTERNATIVOS
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Nós sempre pensamos que ía durar coma 
os vellos galeguistas, que morrería de ve-
llo coa neve cubríndolle a cabeza e a cara. 
Pero fóisenos a mellor xente antes de que 
chegase o inverno, pillándonos desprevi-
das. Foron marchando polo camiño do alén 
cando aínda quedaba moita creatividade… 
desa que necesita o tempo calmo da ida-
de terceira, para sementarse e producir os 
seus froitos. 
Foi un honor compartir o seu tempo e po-
der dar fe da súa bonhomía, do seu com-
promiso co país, coa lingua, coa escola, co 
teatro, co libro... 
Eu quixera lembrar algo do que el foi. Para 
iso percorrerei a súa traxectoria, guiada por 
verbas que ao meu parecer o definen. El 
era o home que fala, o que ten o don da 
palabra, o que nos atrapa na rede do conto 
e nos leva igual que o canto do paxaro tivo 
a San Ero parado, escoitándoo, décadas e 
décadas. Así pasaba con el. Escoitalo era 
un pracer.
“Anda por Noia o mestre”, dicíanos Hermi-
da e corriamos nós, coma paxaros, bus-
cándoo polas tascas nas que acompañaba 
a don Basilio, a Manola Barcia e a tantos 
outros. Necesitabamos da súa palabra, das 
súas historias, para conectar cun mundo 
que deixaba de ser gris cando el o contaba. 
El era o mestre, implicado na renovación 
pedagóxica, no primeiro sindicato nacio-
nalista de docentes, UTEG, no que se 
miraba a defensa do ensino público e 
galego en vez de andar a defender os 
nosos intereses como traballadores. Aín-
da non descubriramos o corporativismo 
e traballabamos nese sindicato igual que 
apoiabamos as Comisións Labregas e 
Mariñeiras. El era o mestre do que se 
oía falar por toda Galicia, o que pasaba 
a poesía de Manuel María (Os soños 
na gaiola) a poesía dramática e visual 
cos nenos e nenas de Esteiro. O mestre 
que traballara en Noia e en Outes, para 
logo pasar a Torea, a Esteiro, e rematar 
en Muros. El era o mestre que eu des-
cubrín, para sempre, desde a fiestra da 
casa dun profesor mirando para a esco-
la, cando vin unha morea de cabezas 
seguíndoo ao longo da aula conforme 

Agrelo cumpriría 80 anos
o pasado abril

se movía, nunha especie de paso de baile 
imposible; non me estraña que outros lle 
tivesen envexa. 
Era de admirar. Quen coma el! Un mestre 
ao que seguir...
El era o home de teatro que puxo o nome 
de Noia e Candea na escena galega, fa-
cendo o teatro que se necesitaba naquel 
momento, o que respondía á denuncia 
imprescindible, o teatro que espertaba 
conciencias. Dirixía, actuaba, escribía... 

Pilar Sampedro Martínez

teatro para adultos e para nenos. Promo-
vía grupos infantís e de adultos en cada un 
dos lugares, chamásense Noia ou Esteiro, 
onde apousentase.
El era o home da cultura, aquel que a 
creaba en todo instante e lugar. Na palabra 
que dicía e en todo proxecto que montaba 
como unha arquitectura instantánea pero 
con rigor e nivel. Desde a radio á prensa, 
desde o cargo de redactor xefe do Barban-
za, director de A motora dos canedos ou no 
consello de redacción da revista Alameda. 
El era o home do libro, o que escribiu 
para pequenos e grandes (Historia, Biogra-
fía, Teatro, Novela, Banda deseñada...) e, 
non conformándose con iso, transformouse 
en director de edición de Toxosoutos para 
axudar a que os libros doutros saísen á 
luz. Os seus ían chegando ás nosas mans, 
desde aquel Espantapaxaros que acadara 
un premio O Facho ata Os sete coitelos, 
desde Metá e metá a Noite de Lobos ou O 
mestre, Rumbo ao Maluco ou O cartafol de 
Ruperto;  Noia, porto de Compostela ou O 
xogo dramático (de, con, por, para nenos), 
dende A freguesía de Santa Cristina de 
Barro ata Derrota e singradura do Joaquín 
Vieta, desde a coautoría en Efemérides 
noiesas ata Aproximación didáctica á obra 
de Avilés de Taramancos...
Agrelo, o home que lle deu valor ao lugar 
onde naceu, á xente dese lugar, aos ami-

gos, ao pobo co que se comprometeu 
ata o punto de presentarse ás eleccións 
ao Senado (1977), ao Congreso (1979) 
e foi concelleiro de Muros, sempre polo 
BNG, fiel ata seguíndolle o cambio de 
nomes. O home da política á que esta 
lle custou cartos e desgustos, sen pre-
benda de ningún tipo.
O home que volveu para quedar en 
Santa Cristina de Barro, porque como 
el ben dicía na presentación que escri-
biu para a Biblioteca Virtual Galega “dur-
mir outra vez na casa materna na que o 
sono tórnase alimento”.
E, para nós, foi un alimento Pepe Agrelo, 
o amigo e o creador, o cidadán compro-
metido e o abandeirado ao que seguia-
mos como só facemos cos verdadeiros 
mestres.
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Caminante, son tus huellas 
el camino, y nada más;

caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante, no hay camino, 
sino estelas en la mar.

Proverbios y  Cantares. Antonio Machado

A usura dun desleigado prestamista que 
non se presentou adrede no lugar asinado 
no contrato do préstamo o día anterior 
para recolle-la cantidade de 500 pesetas 
e os correspondentes xuros que foran 
concertados foi o motivo da perda da 
facenda dunha familia de Piñeiro, preto 
da Augalada, no concello de Coristanco. A 
utilización en proveito propio e por medios 
ilícitos por parte dun avaro prestamista do 
contratato asinado por dúas partes e as 
correspondentes testemuñas para deste 
xeito tirar maior proveito do debido até o 
punto de poñer en perigo de esgotamento 
a toda unha familia foi a causa primeira de 
que a prexudicada deixara o lugar da súa 
nacenza.
Ramón Ferreiro González e a súa dona, 
Francisca Ferreiro Antelo, xunto cos seus 

José Ferreiro Ferreiro
Camiños da vida en Outes

Mingucho Campos

tres fillos, as mozas Anuncia e Carme e o 
neno, José, comezan un longo e prolongado 
percorrido, de incerto futuro, deixando en 
poder do roñón prestamista tres bois, tres 
vacas, numerosa habenza e tódalas terras 
da súa propiedade aos inicios da década 
dos corenta do pasado século. Tan só nun 
carro tirado por vacas emprestadas e cun 
mínimo enxoval percorren en diversas 
etapas o camiño deica Outes. En Liñares, 
preto de A Picota, naceu o primeiro netiño 
de Ramón e Francisca: Marcelino, fillo de 
Anuncia.
O primeiro lugar de arribada no concello 
de Outes foi Lantarou, despois Ribademar, 
na casa de Castro. Alí finaliza o esgotador 
percorrido o carro de Ramón mentres este 
concerta co seu propietario o arrendamento 
da casa de Chacho na devesa de Entíns. 
Naquela casa situada a carón do igrexario, 
aloxouse a familia durante un tempo até 
que as lapas do incendio fortuíto nun día 
de feirón da Serra devorasen todo o seu 
interior e deixasen as paredes núas. 
Consecuencia: unha nova mudanza 
familiar. 
O próximo aloxamento será a casa dun tío 
de Eugenío de Ramos, Juan de Ramos, 
emigrante logo retornado da Arxentina, 
habitual consumidor de mate, na Barreira. 
Nese novo  e emprestado fogar naceu a 
primeira e única neta de Ramón, Isabel, 
filla tamén de Anuncia, sendo administrador 
das propiedades de Juan o pai de Manolo 
do Pesco.
Tamén desta casa hai que irse por 
necesidades da familia propietaria que lle 
ofertou a opción de compra da casa da 
Pancha. Os aforros que Ramón fixera en 
Cuba déronlle para mercar aquel alboio e 
pouco máis pero a solidariedade veciñal 
propiciou o seu amaño. Esta vai se-la 
última morada de toda a familia Ferreiro-
Ferreiro na Barreira.
Despois deste sucinto relatorio das 
aflicións da familia teño a ben centrarme 
naquel neno que principiou os camiños da 
vida nun carro de vacas, rematándoos logo 
un 30 de marzo de 2001 en Outes. José 
puxéranlle de nome na súa terra natal e por 
José Ferreiro é lembrado en Outes. 

Nunha colectividade na que moitos dos 
seus integrantes se rexen polo principio 
de “tanto tes tanto vales” a consideración 
que se ten das persoas adoita ser 
diferente dependendo do seu status 
ou posición social. A condición humilde 
determina en moitos casos que se teña 
a unha persoa en menos do que merece, 
restándolle importancia; en definitiva, 
menosprezándoa. A virtude de recoñece-
los propios fallos e defectos non acompaña 
aos fachendosos, porén adorna aos 
humildes.
José Ferreiro foi un sobrevivente, un home 
feliz en tempos infelices. Non era persoa 
formada pero posuía a escola dunha vida 
de escasos recursos que o facía un tipo 
normal, natural por partida dobre porque 
as tarefas diarias viñéronlle impostas 
como se as levase nos xenes, afable, 
servicial, paciente... e posuidor da arte 
do cachondeo. Nin tan sequera aquelas 
longas, interminables e frías noites de 
inverno sen máis recursos que a socorrida 
leña procurada nos estíos nos piñeirais de 
Entíns, Barreira e Tarás lle fixeron cambiar 
a súa concepción da vida. Mellor dito: a súa 
filosofía da vida.
José Ferreiro acompañounos durante 
moito tempo. Con el temos fendido toros de 
piñeiros, carrexalos nunha carreta provista 
de claxon e luces de sinalización lateral 
e logo estibalos no pendello. Coa súa 
gadaña de mango de ferro temos segado 
a herba das brañas e cos seus zapatos 
bicolores temos troulado moitas noites. 
Toda unha delicia a súa compaña! Rexo 
contra a adversidade, sempre cun sorriso 
na cara e unha resposta pronta na boca. 
Coñecido por todos, amigo de todos, era o 
antídoto do aburrimento.
Estou completameente seguro que nos 
camiños da vida de José Ferreiro quedan 
inda hoxe pegadas do seu sombreiro, da 
gabardina da que penduraba pola caluga o 
paraugas, da súa sempiterna bolsa e dun 
pitillo a medio colgar dun beizo.
“Mi no sabe. Mi no entiende”. Con esta 
expresión despachaba José Ferreiro as 
respostas comprometidas. Fineza pura!
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Mal podían os seus noventa anos feitos di-
simular o neno que foi, o picariño esperto e 
con inmensa vontade de aprender arrimá-
base continuamente a esa mirada clara e 
limpa, sempre interrogante e cariñosa. Era 
o escultor da Chancela, parte da paisaxe 
humana de Negreira, e un dos seus em-
blemas, mais tan humilde era que estaba 
feito a proba de vaidade; cousa estraña 
nun artista...  
Cando souben da súa morte xa era tarde 
para despedidas. Díxomo un amigo seu (o 
mesmo que sempre me preguntaba por el) 
no café que Barbazán levaba frecuentando 
a diario desde había unha chea de anos. 
Morrera xa dous días antes (o 18 de xuño 
de 2017), polo que nin puiden asistir ao en-
terro. Naquel café quedaba baleira a mesa 
na que o atopei tantas veces cando quería 
falar con el, como se fose a súa oficina. Co 
seu eterno lapis a deseñar rostros suxeri-
dos polas follas mortas dos xornais, como 
quen arrinca pétalos do tempo. O meu café 
foi enfriando mentres lembraba tantas lec-
cións de vida. 
Antes de marchar, atopei no xornal a ne-
crolóxica redactada por Amancio Liñares 
Giraut. Fora este quen nos presentara o 4 
de outubro de 2012, na Cidade da Cultura, 
cando conmemorabamos alí o bicentenario 
de Francisco Añón. Unha das últimas ve-

ces que vin a Andrés Barbazán conteille, 
con algo de vergonza, que xa no 2004, 
cando escribín a primeira biografía sobre 
Añón, eu non contaba con que o autor da 
escultura do poeta (realizada en 1966) pui-
dese estar aínda vivo. Quen me ía dicir que 
anos despois, por vivir con Eva en Negrei-
ra, acabaría facéndome amigo deste artista 
rotundo. Sei que dicir amigo son palabras 
maiores, mais así é como me presentaba 

Andrés Barbazán, debuxando o 
río sen nome do tempo Ramón Blanco

el. Un día, tras a pertinente presentación, 
díxonos un asturiano: “Seredes amigos da 
infancia, non?”, e rimos a ocorrencia.
Tiña Andrés un humor moi fino, e pracíalle 
moito botar un contos. Mesmo maxinaba 
coplas sentenciosas coma esta: “Cando 
teñas que enxuiciar/ pensaralo ben primei-
ro/ e ao que esteas para falar/ volveralo a 
pensar”. Algúns téñoos anotados nos meus 
cadernos, para que non se perdesen, como 
espero que non se perda todo o material 
que deixou no seu obradoiro: bosquexos, 
fotografías, tallas, centos de debuxos, co-
rrespondencia e outra documentación. Xa 
nunca poderei axudarlle a ordenar o seu 
precioso arquivo, como lle prometera que 
fariamos este verán… 
Da riqueza das súas lembranzas e saberes 
poden dar fe os amigos de Terra de Outes 
que o pasado ano no Día das Letras Gale-
gas compartiron con el un ribeiro (a única 
vez que o vin beber viño) no bar Aman-
da, despois da homenaxe que lle fixemos 
diante do monumento de Añón. Barbazán 
representou para nós os recordos daquel 
día memorable de cincuenta anos atrás e 
todos pasmamos coa súa memoria. Víase 
realmente cómodo, moito máis ca no acto 
duns minutos antes, onde non acababa de 
sentirse protagonista. Isto era moi propio 
del, a humildade, como dixen, a humilda-
de dun home de aldea. No fondo nunca 
deixou morrer de todo o neno aldeán que 
foi. En certo xeito a maña víñalle de aí, de 
axudarlle ao pai a reparar os dentes do 
rodicio do muíño familiar. Despois viría a 
aprendizaxe, nada menos, que con Fran-
cisco Asorey, Manuel López Garabal, Ro-
berto González del Blanco e tantos outros 
xenios de grandes xeracións de artistas. A 
carón deles debe recoñecerse a Barbazán 
pola súa valía, e velaí está para demostrala 
a obra escultórica que ten espallada en di-
versos monumentos relixiosos e civís. 
Ultimamente viámolo menos. Había pouco 
xa non lle renovaran o carnet de conducir 
e xa tiña que depender de quen o trouxese 
ao café. A derradeira vez que nos vimos 
tamén estaba Eva. Anotei varias anécdotas 
que nos contou. Por exemplo, dunha vez, 
na Ponte Maceira parou o seu 2 cabalos e, 

bromeando, preguntoulles a uns rapaciños 
como se chamaba o río que pasaba por 
alí, a carón das súas casas. Dixéronlle que 
non sabían o nome do río. E Andrés repli-
coulles que tiñan que preguntarlles a seus 
pais para dicirllo a el a próxima vez que o 
visen. Meu dito, meu feito. Días despois 
dixéronlle que se chamaba Río Tambre. 
Barbazán rematou o conto explicándonos a 
min e mais a Eva que isto era habitual, que 
a xente non soubese como se chama o río 
que pasa polo lugar dun, e si sabemos os 
nomes dos ríos que nos son alleos, porque 
sempre dicimos: “o río vai cheo”, “o río non 
leva auga”, “bañouse no río”, “afogou no 
río”… e non lle poñemos nome ao noso río. 
Para que vexades que tan especial era 
este home, aínda que pareza que non ti-
vese nome.
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O pasado 10 de xuño, ante a indecisión de propoñernos una nova an-
daina anual das nosas “Rutas alternativas”, acordamos participar na 
segunda etapa que fan os seguidores que reivindican un Camiño máis, 
por parte da organización Portus Apostoli.
Chegamos a Noia, Lolo, Manú e mais eu arredor das 7:15 da mañá, 
pois un contratempo horario fíxonos andar con apuro, por outra banda 
infundado, mais son cousas que pasan… Alí nos encontramos coa pa-
rella das últimas rutas, Hermi e Marco. Ao final acabouse unindo a nós 
Tono, un compañeiro da viaxe afincado en San Cosme.
Despois dun café apurado, reunímonos na escalinata da igrexa de San 
Martiño -no Tapal- para unha foto inicial do grupo,  sobre 70 persoas… 
Tras o fraseado de Serafín, totalmente metido no papel con toque de 
corno incluído, iniciamos os pasos dirección ao Curro, rumbo á saída 
cara a Santiago por Luís Cadarso, a Rasa de Arriba e de Baixo, Ouso-
ño, cruce de Sampaio, e cerca das formigoneiras cruzamos a estrada 
“vella” a Santiago, Sabugueiro, Bargo... Moitos nomes dos lugares por 
onde iamos pasando en ringla, salteados, dous aquí, dous alí, cada un 
ao seu aire sen máis preocupacións que aproveitar as horas da fresca, 
pois o ceo estaba encapotado e dalgunha maneira favorecíanos.
Enfiamos latitude camiño da Luaña, coa idea de tomar un café mais o 
bar no que xa tiñamos parado en rutas anteriores pechara había dous 
meses, segundo nos aclarou a mesma xente da casa.
Pouco despois chegamos ao cruce da estrada de Negreira, fixemos un 
alto para tomar o ansiado café na Taberna Becerra, na aldea de Vilar, 
quedando á vista dos restantes camiñantes que seguían a ruta sen fa-
cer descanso, xesto que deu para un par de comentarios simpáticos en 
voz alta, sen maior reparo.
Niñáns, pois iamos camiño de Santa Minia en Brión; ao lado na carba-
lleira da capela de San Fins Brans tiña lugar o avituallamento cun boca-
dillo, froita e uns refrescos. Aproveitamos tamén para estirar un pouco 
as pernas, pois coma se nada xa levabamos uns 27 kms ás costas.
Unha vez pertrechados continuamos cara a Pegariños, pasando ao 
lado da capeliña de San Xoanciño, a Pousada… a Igrexa, Ventosa, por 
onde vimos máis dun casorio propio de xente máis que acomodada.
Coa mesma apuramos un pouco o ritmo, xa que quixemos recuperar 
a posición dominante que tiñamos antes do café e mais o descanso, e 
así foi... A medida que se facía algo máis pesado cos pequenos des-
censos por camiños de carro, esquivando os croios, e intentando non 
levar unha torcedura nos pés, iamos suando a gota gorda, porque a 
temperatura desas horas xa estaba a pleno rendemento queimando lí-
quidos, mais seguiamos coa parlamenta habitual que temos nas nosas 
andainas. Non deixamos de facer algunhas fotos  para o álbum dos 
recordos, e intentando quedarnos coa fermosura que agachan as nosas 
paisaxes, cos seus olores e tamén coas súas “cantadas”… eses metá-
licos das camas cerrando valados... universal!
Procurabamos facernos con auga fresca, xa que coa temperatura am-
biente xa un estaba seco e con ganas de mollar a cabeza de novo. Con 
todo isto, xa iamos pisando chan de lugares xa cercanos ao destino, 
pois andabamos preto dos 15 kms. Villestro, Carballal, Os Moas, e xa 
máis cerca, chegando á influencia do Sarela, da  fábrica de curtidos, 
e da ponte do mesmo nome, e tras enfiar a costa do Cano xa tiñamos 

“Portus Apostoli”
Noia - Santiago 42 km

Xastre

a tiro de pedra o finiquito coa Carballeira de San Lourenzo, que era o 
punto de reunión final.
Xa na Carballeira mesma, despois dun descansiño, puxemos rumbo á 
praza do Obradoiro, seguindo cara a Poza de Bar, rúa das Hortas -con 
moitos recordos para máis de un-, Costa do Cristo e a sinalada praza 
onde nos fomos encontrando cos demais participantes que xa andaban 
un bo tempo espallados por ela, buscando unha sombra onde esquivar 
a Lorenzo, pois eran as 5 e pico da tarde.
Dez horiñas entre unha cousa e outra, pateando camiños, pouco asfalto 
e volta ao camiño... ata Santiago. Despois disto axenciamos unhas cer-
vexas nunha “taberna” cunha camareira que rozaba a insolencia, mais 
o cansazo fai que un non teña ganas de leria... e por esta vez pasou!
Mollada a gorxa, fomos sacar a última foto en grupo na escalinata da 
fonte dos cabalos e de seguido entramos na Catedral para oír a misa do 
Peregrino das seis. Algún compañeiro foi enganado pois cría que ía ver 
o Botafumeiro… mais se non pagas… na de na!!

Unha vez limpos de pecado fomos achegándonos ao punto de encon-
tro no aparcadoiro de Xoán XXIII, onde unha hora despois apareceron 
os dous autobuses que nos acercarían ata o punto de partida, o Porto 
de Compostela, afán que persegue a organización deste evento. Temos 
que dicir ao seu favor que a organización estivo a un alto nivel, tanto por 
parte de protección civil, ambulancias, cunha sinalización da ruta bas-
tante acertada, mais non quita que algún dos participantes se perdese 
por un breve período de tempo, cousas que pasan. Anécdotas da viaxe. 
Polo demais os parabéns a todos os que levaron a cabo a loxística e 
demais cousas que conleva organizar un evento coma este. Un saúdo 
para todos eles. 
Pola nosa parte seguiremos intentando poñer en valor o que nós cha-
mamos “Camiños alternativos” que nos levan cada ano a percorrer e 
descubrir pequenos anacos do noso querido terruño. 
Bo Camiño!!  
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Carlos Casares
In memoriam

Coma case tódolos lectores, a miña primeira 
e máis permanente memoria do escritor ao 
que no ano que remata se lle adicou o Día 
das Letras Galegas, é a das súas crónicas 
no xornal; eran pequenas xanelas diarias 
que retrataban unha personalidade afábel 
e nada pretenciosa que tanto glosaba as 
aventuras e desventuras domésticas do 
gato Samuel coma outros episodios máis 
relacionados coa súa profesión, como 
a asistencia a feiras do libro e opinións 
lectoras ou a súa colección de versións do 
Principiño de Exupéry. Esa faceta cómica, 
lixeira e anecdótica habíaa atopar tamén 
despois na miña segunda aproximación ao 
ourensán, nas páxinas dos seus libros.
Nese terreo, e ao contrario que moitos dos 
meus contemporáneos bachareis de letras, 
non sería Ilustrísima (a novela de lectura 
obrigada no COU, e relato do enfrontamento 
dun bispo bonachón e ilustrado contra as 
tebras fanáticas que pretendían amortecer 
o progreso decimonónico) porta de 
entrada, senón outra novela na que o autor 
tamén puido glosar o seu amor pola vila 
natal e polo seu intelectual máis senlleiro 
da posguerra, cuxa tertulia e compaña 
buscaba o pequeno Casares: Deus sentado 
nun sillón azul é, á par que un maxistral 
retrato literario (e, porén, ficcionalizado) 
de Vicente Risco, unha crónica (pseudo)
biográfica e un exercicio de estilo e do bo 
facer novelístico ao que nos acostumou o 
autor en tódalas súas novelas e relatos.
A seguinte achega ás súas letras, consoante 
coa miña vocación e estudos históricos, veu 
da man dun feixe de relatos arrexuntados 
sob o título da musa da Historia (e da nosa 
cadela): Os Escuros Soños de Clío, un 
exercicio de falsa biografía na que o autor 
describe un mundo do pasado, mesturando 

Manuel del Río

superstición relixiosa, ficción histórica, 
verdade, fantasía e humor, cunha clara 
intención paródica. Deles diría Torrente 
Ballester (outra figura de referencia, con 
Risco e Piñeiro, para o noso homenaxeado) 
que «Son bromas gastadas á Historia con 
enxeño xoguetón e perspicaz, cunha graza 
de fondas raíces que, se unha se enrosca 
no corazón a outra se crava na intelixencia, 
e dá ese resultado indefinible que é a flor 
da literatura».
Non escrito por el, mais tecendo as 
súas memorias en verbas, un libro de 
entrevistas e fotos do persoeiro axudoume 
persoalmente a facerme unha imaxe nidia 
da persoa que latexaba detrás da tramoia 
destes forxador de historias: a orixe 
ourensá, a asistencia ás tertulias do ‘Azor’; 
a chegada a Compostela e a publicación 
do seu primeiro libro, ao abeiro do cenáculo 
Piñeirán (do que, cos anos, se había de 
converter en golfiño); o seu encontro e 
feliz maridaxe con Kristina Berg, logo da 
coincidencia no tren e cumprimento das 
fantasías carpetovetónicas dos españois 
dos anos sesenta; a militancia política e a 
loita no franquismo e logo na Transición, 
onde a súa afinidade co PSOE o poñía no 
punto de mira do nacionalismo da UPG 
comicamente retratado nesa estampa-
protesta cun Casares barbudo fitando 
cartaces inscritos con ‘Casares, somos 
colonia!’ (remol dun artigo seu publicado 
no País o 30 de maio de 1988 e que aínda 
se pode consultar na rede).
Pasando xa ao anecdotario vital, máis que 
ás letras de tinta imprensa, o certo é que 
os membros do Colectivo Sacou tivemos o 
privilexio de desfrutar dunha proba da súa 
nobreza e bonhomía; Corría o ano 2000, 
e a nosa asociación cultural e literaria, 
formada por antigos estudantes do IES 
Virxe do Mar, progresaba nunha andaina 
que a levara dende a edición dunha revista 
(A Caramuxa) á realización das primeiras 
charlas e actos culturais. No último ano do 
segundo milenio organizamos as ‘Primeiras 
Xornadas de Defensa e Iniciación á 
Cultura Galega’, e o primeiro convidado e 
conferenciante, xunto con Bieito Iglesias, e 
ámbolos dous asistindo gratis et amore ao 
noso chamado, foi Carlos Casares. Ese 28 

de abril puidemos escoitar as súas verbas 
maxistrais nas paredes da Casa da Cultura, 
e continuamos o parolar entre os muros da 
Tasca de Avilés, algo apoucados pola nosa 
curta idade e o respecto e fascinación que 
exercía sobre nós o ter diante nosa a un 
deses escritores que estudáramos nos 
libros de texto das nosas aínda recentes 
ensinanzas medias.
Poucos anos despois sorprendíanos 
poderosamente o falecemento, aínda nunha 
idade moi nova, do escritor. Estudante de 
Compostela aínda, asistín emocionado e 
triste á súa despedida na igrexa de Santo 
Domingos de Bonaval, nunha cerimonia 
que contou coa participación das voces do 
Collegium Compostellanum e dun grupo de 
corda de profesores da Real Filharmonía 
de Galicia, que interpretaron con mestría 
obras de Gaos, Soler, Bach e Mozart baixo 
a dirección de Maximino Zumalave, e no 
que varios persoeiros das nosas letras lían 
emocionados textos do finado.
Fica Casares, pois, nos seus libros 
e nas nosas memorias, e outra das 
súas numerosas facetas, tal unha xoia 
escintilante e ben tallada, e na que non 
tiven oportunidade de profundizar até o 
de agora, nos meses e anos que seguen 
ha de acompañarme tamén: ben sabido 
é que foi un xenial escritor de literatura 
e teatro infantil (A Galiña Azul, A laranxa 
máis laranxa de tódalas laranxas); a lectura 
destas páxinas para e polo meu neno 
pequeno ha inscribir no seu maxín, igual ca 
no meu, a imaxe da sabedoría, enxeño e 
bondade do seu autor, e prolongar a súa 
verba e a súa alma no noso tempo.
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VINTE ARROBAS DE SAL 

Esta historia sucedeu no corazón do Ribeiro hai 
máis de corenta anos, en tempo de vendima. Os 
eixos dos carros cantaban das adegas ás viñas e, máis 
roucos, das viñas ás adegas cos tinos acugulados. 
Tamén cantaban os carrexóns máis fino cando non 
cargaban co culeiro cheo. E cantaban ou parolaban 
as vendimadoras, mentres separaban os acios da 
cepa coa axuda dunha gancha, aquela poda en 
miniatura que xa case non se ve e en todo caso non 
se usa. Habíaas con mango de madeira ou dunha 
soa peza de ferro, as miñas preferidas, coa parte de 
atrás traballada en espiral para facilitar o agarre. 
Os pequenos anarquistas aínda non tiñan acceso a 
semellantes marabillas concentradas da técnica, así 
que tiñan que arranxarse para apañar unha prestada 
temporalmente mentres as vendimadoras repoñían 
forzas xantando. Era a súa hora. Cando o mundo 
se tomaba un descanso, o pequeno aproveitaba 
para fedellar en todo aquilo que quedaba, por un 
pouco, lonxe da atención dos adultos.

Aquel día o seu obxectivo era a prensa. As cuñas 
levaban a mañá enteira repenicando na adega do 
avó e nas demais da aldea, como se fose toda ela 
unha enorme ferrería. O neno xa vira moitas veces 
como se manexaba aquel  trebello: un home ou 
dous agarraban dunha panca de ferro macizo e, 
utilizando moitas veces o seu propio peso, movíana 
adiante a atrás. Canto máis rápido se movese, máis 
mosto zurrichaba. De ser un home, tratábase diso, 
e o fedello xa era un home. Non dicían aquelas 
mulleres tan simpáticas que estaba feito un home? 
Pois iso. Hoxe ía demostralo, manexando un 
trebello de home.

Cispouse nun descoido da vixilancia adulta e 
botou a correr para quedar pronto fóra da súa vista. 
Ó chegar á adega tivo un momento de dúbida, 
porque estaba só e a prensa quedaba xusto debaixo 
da entrada do inferno. Da escura porta do faiado 
da bodega asomaban as puntas dos monllos de 
vides alí almacenados que axudaban a conservar 
a frescura que o viño require. Unha porta aberta a 
un espazo negro e material combustible; o inferno, 
fixo. Alí ata había estar o demo coa aguillada, pero 
mentres non asomase..., e el era un home.

A prensada xa ía case rematada pero, aínda coa 
barra tan baixa, tiña que estirar moito os brazos 

para agarrala. Debía ser por iso que aquilo non 
se movía. Empurrou, tirou, pendurouse da panca 
con todo o seu peso, pero o ferro só xogaba uns 
centímetros para adiante e para atrás entre as 
queixas alporizadas das cuñas. Descansou un 
pouco e preparouse para outro ataque.

O avó Silvio chamabámoslle os netos Papá Silvino, 
e a verdade é que lle caía a baba con todos nós. Era 
home bo e traballador, sempre disposto a axudar ós 
seus veciños, pero o que máis e mellor lembro del 
era que non se podía nin rifar ós netos diante súa. 
Ben. Estaba o pequeno encetando o segundo ou 
terceiro ataque á prensa, cando sentiu a voz do avó 
en ton retranqueiro:

- Quique, que fas?

O Quique estaba tan concentrado na súa labor que 
deu un chimpo e só se lle ocorreu dicir:

- Nada, Papá Silvino

O avó, que xa estaba rindo –no que vai quedando 
do arquivo da memoria lémbroo sempre rindo– 
sentenciou:
 
- Éche moito pra ti. Inda tes que comer vinte 
arrobas de sal –e ceibou unha gargallada. 
Naquel momento, o Quique non o entendeu, 
porque o sal non se comía, en todo caso por veces 
botábaselle á comida. Non sempre, que el soubera. 
Tardou un tempo, ata que xa case non o chamaban 
Quique, en decatarse do que significaba aquela 
frase que quedara gravada a lume na súa mente en 
formación.

Henrique Álvarez
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Xohana Torres polo mar
Foise a escritora na fin do verán e na banda do solpor. Foise, 
facéndonos pensar no herdo que deixaba, mentres escoita-
bamos o outono petando ás portas.
Volveron os seus versos esenciais e profundos, pedindo re-
flexión: pensar e repensar, remoer no muíño do tempo. Fa-
louse, de novo, da súa narrativa e teatro, pero sobre todo, 
repetíronse os versos do oráculo e Penélope, na voz de to-
das as mulleres:
“Existe a maxia e pode ser de todos.
¿A que tanto novelo e tanta historia?
Eu tamén navegar.”
Con Xohana tomou a palabra Penélope (as mulleres) e de-
cidiron deixar de agardar para facerse ao mar (ese espazo 
público que ocuparan eles). Foi ela quen rachou o tear para 
deixar de tecer e destecer, para rematar a agarda paciente, 
o inmobilismo, e facerse dona de si mesma e do seu futuro.
Penélope era agora a muller posta en pé, que non preci-
sa que ninguén retorne para salvala dos pretendentes que 
arruínan o reino. Alá ía ela na busca do marabilloso e da 
maxia, porque todos e todas temos dereito a buscala: “pode 
ser de todos”, dixera, e ninguén falara do dereito aos soños 
dunha maneira tan sinxela!
Somos un país que visita mitos, os nosos e os de fóra. O de 
Ulises (navegante) e Penélope (a muller que agarda) é un 
dos máis revisitados na nosa literatura. Andou neses cami-
ños Cunqueiro, Avilés de Taramancos e tantos outros, pero 
cando queremos centrarnos en Penélope hai dous poemas 
sempre presentes, o xa citado de Xohana Torres e o de Díaz 
Castro, que por medio desta muller define o país como nin-
guén o fixera antes:

 “Un paso adiante e outro atrás, Galiza,
 E a tea do teus soños non se move.
 A espranza nos teu ollos se espreguiza.
 Aran os bois e chove.
 (...)
 Pro ti envólveste en sabas de mil anos,
 E en sonos volves a escoitar a chuva.”  

Polo mar quería ir Penélope e Polo mar van a sardiñas, o 
primeiro libro que escribe Xohana Torres para a infancia. Na-
queles tempos, Galaxia coeditaba con outras editoras que 
representaban as outras linguas minorizadas do Estado es-
pañol, para facer posible que os rapaces e rapazas puidesen 
ler na súa propia lingua naqueles tempos nos que case non 
se escribía para eles. Este libro é o primeiro que compartire-
mos desde a lingua galega, polo tanto, o primeiro traducido 
a esas outras. E era un libro que trataba de mar. Algo que 
non era común… Temos Memorias dun neno labrego pero 
non dun mariñeiro, por iso agradecemos a Ferrol e Vigo que 
fosen residencia de Xohana Torres e lle prestasen esa pre-
senza marítima que ademais de verse nesta primeira entre-
ga volverá aparecer en Pericles e a balea, a outra obra des-
tinada á infancia. Na primeira, o Pequeno Antón baixa do val 

ata a cidade e sobe no barco do tío Manoel para descubrir a 
pesca da sardiña, o aparello do cerco, a subasta na lonxa e, 
xa ao remate, escoita a despedida dos mariñeiros: “¡Ata máis 
ver, proel!”, porque el participara da aventura, ou do traballo, 
ata onde lle deixaran. A historia publicada en 1967 era unha 
homenaxe aos mariñeiros e a súa vida. Logo virá Pericles e a 
balea, en 1983, coa carga de surrealismo e fantasía. Pericles 
(que comparte o nome co político e orador ateniense que lle 
dá nome ao século máis brillante de Grecia) era vendedor de 
churros e aparece un día cunha amiga moi gorda que leva 
roupa ata os pés; isto, aínda que semelle prescindible non o 
é,  pois el preséntaa como unha balea e acabará índose con 
ela e co can Argos polo mar... Tempo despois chega á casa 
dos nenos un loro que repite a ladaíña de Pericles:
“Quentiños, douradiños,
a la madalé, os churros
que van fervendo.” 
Despois de escoitala, a rapazada concluirá que anda a ven-
delos polo Caribe adiante.
Por eses mares máxicos queremos situar nós a Xohana To-
rres, navegando tranquila despois de crear unha obra im-
prescindible na literatura galega, despois de traballar por 
este país e polas mulleres, comprometida coas causas no-
bres ata o punto de que o concello de Santiago lle puxera o 
seu nome a un certame que ten o obxectivo de contribuír ao 
coñecemento das mulleres. 
Navegaremos, con ou sen Ulises, polo mare nostrum ou polo 
dos Sargazos. Navegaremos porque houbo mulleres que fa-
laron de mar e camarotes propios.

Xohana Torres. Foto María Esteirán.

Pilar Sampedro
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A VIAXE
(X fuxía da rúa Galeras)

Chega un momento en que non podo máis, 
todo é insoportable ao meu ao redor. As pa-
redes da miña casa apértanme os nervios até 
facelos estalar e saio apresuradamente tras 
unha chamada de teléfono.
Ela aproveita a circunstancia de que o seu 
prometido se foi a un congreso (as variadas 
formas da desculpa). Eu aproveito a circuns-
tancia de que ao meu arredor un mundo de 
sólidas paredes tenta asasinarme. No fon-
do aos dous nos fartan as mesmas cousas: a 
quietude do estudo, do fogar e do amor, a cir-
cularidade das reflexións.
Á ida envólvenos un silencio expectante 
(realmente falamos moi pouco durante todo 
o tempo en que estamos xuntos). O autobús 
descende lenta e suavemente cara a costa. 
En todo revélase unha misteriosa chamada: 
o verde palpitante do monte galego, o azul 
velado do ceo, o cheiro profundo do mar.
O noso espazo máis íntimo é a praia de noite, 
espidos fronte ao mar. Gústame vela camiñar, 
sígoa coa mirada: parece coma se as pretas 
coxas emerxeran  das nádegas redondas. Sei 
que lle gusta sentir o meu alento na súa calu-
ga (o seu cheiro tráeme unha sensación remo-
ta), un corpo mollado e ardente que a abraza 
desde atrás e unha presión suave e dura que 
percorre o seu camiño aos poucos.
 O son do mar, envolvido nun vaivén, parece 
traernos o pracer de miles de seres que, coma 
nós, se funden con instinto de perpetuidade. 
Quizais todos estamos a contribuír ao latexo 
dun tipo de vida con formas cada vez menos 
fugaces. 
Despois o regreso faise indispensábel. Nunca 
podemos expresar con palabras nin xestos o 
encanto da noite compartida. Só existe o im-
pulso que nos mantivo xuntos, que nos fixo 
un (a millóns de seres quizais), un impulso 
que agora está case acazapado e distendido. 
No último intre mirámonos aos ollos. Todo 
está perfectamente claro e é ineludíbel. Non 
se trata de algo triste, nin nos roza sequera un 
aire de melancolía.
Para ela, para min a ilusión das cousashuma-
nas: o estudo, o fogar, os outros, a verdade, a 
beleza..

Eloy Hervella.

RE
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NORDESTE
Daniel Asorey
Editorial Galaxia, 2016
Premio de Narrativa Breve
Repsol 2016

Daniel Asorey lévanos até o século XVII, onde a 
Républica das Santas Irmandades da Galiza teñen colonias 
no Nordeste de Brasil, onde a Santiago de Compostela 
se chega  navegando en bergantíns (esa descrición que 
fai da nao Leboreiro, entrando polo mar de Belvís, é 
sorprendente) e onde Galiza ten negocios comerciais 
supervisados pola Compañía Galega de Indias, baixo as 
normas establecidas nas revoltas irmandiñas.
O autor dá un salto no tempo e sitúanos no ano 1938, para 
relatar un episodio real da historia do Nordeste de Brasil, 
a dos cangançeiros. Unha historia de bandoleiros (así os 
define o propio Asorey) que loitan contra as inxustizas ás 
que son sometidos por parte dun exército fascista e cruel.
Nordeste é unha novela cun entramado histórico que 
percorremos no tempo e no espazo. Imos de Galiza a 
Brasil, de Brasil a Galiza, viaxamos atravesando séculos 
de ida e volta, quedamos abraiados coa imaxinación 
do autor para relatar esa Galiza independente con 
poder político e económico e que tamén está ameazada 
pola cobiza dalgúns dirixentes (a actualidade cólase 
na novela), pero Nordeste é, ante todo, unha novela 
feminista.
Os relatos están protagonizados por tres mulleres. 
Daniel Asorey elabora un fío condutor no que as tres 
protagonistas teñen en común a loita pola liberdade e a 
feminización dun mundo de homes.
Carmen de Candingas é a vedora maior da República das 
Santas Irmandades da Galiza. De probada valía, ten baixo 
as súas ordes un bo número de mariños que a admiran. 
A vedora chega a Santiago para denunciar actos de 
escravitude e opresión. Enfróntase ó Consello formado 
por homes que poñen en dúbida a súa capacidade polo 
feito de ser muller. O perfil da personalidade desta 
protagonista é irresistible, ten  moita forza e xenera nas 
lectoras e lectores moita empatía.
A cangançeira Maria Bonita foi unha muller de vida 
dura, sometida ó comportamento machista nun entorno 
de misoxinia extrema e que loita pola liberdade nunha 
banda de salteadores que recoñecen o valor e autoridade 
desta muller. Maria Bonita representa a pureza e a 
fortaleza diante de tanta adversidade. A beleza e forza de 
María Bonita conforman unha simbiose coa fermosura e 
dureza do Nordeste brasileiro.
E, por último, outra muller que nos anos trinta desenvolve 
o seu traballo de xornalista  nunha redacción de homes 
que non aceptan de bo grao unha compañeira. Matilda 
ten conciencia política e non dubida en comprometerse 
na publicación das actividades e reivindicacións dos 
cangançeiros, perseguidos e asasinados no período da 
chamada “era Vargas”, cando Brasil estivo baixo o xugo 
do ditador Getúlio Vargas.
Efectivamente Nordeste é unha novela feminista. Asorey 
transpórtanos polo tempo e polo espazo nunha historia de 
mulleres admirables que andan á procura da liberdade. 
Este é un libro de historias reais e non reais, ás veces 
oníricas pero que sobre todo non deixan indiferente a 
ninguén. 

Lidia Vicente
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O  pasado  18  de  agosto  tivo  lugar  na  Horta  do  Muíño  
o  primeiro evento organizado  por Arestora,  unha  nova  
asociación  xuvenil  conformada  por  mozos  e  mozas  de  
Outes.  Esta asociación  preparou  un  concerto  e  cine  ao  
aire  libre  como  presentación  ante  os  veciños  outenses.

O  acto  comezou  ás  21:00  horas,  xa  coas  cadeiras  e  a  
zona  pic-nic  preparadas  para  o acontecemento, as mes-
mas cadeiras que ao pouco de comezar ficarían cheas. En 
primeiro lugar gozamos da actuación musical de Yaz e  Ser-
gio,  cuxo repertorio musical amenizou a  noite até as  21:45 
horas aproximadamente,  momento no que  se comezou coa 
proxección da película escollida: A esmorga.

Sempre coa posibilidade de estar provistos dos aperitivos 
desexados, todos os presentes desfrutaron das case dúas 
horas de duración do filme galego baseado na novela homó-
nima de Eduardo Blanco Amor, escollido pola súa importan-
cia cultural para coa nosa terra.

O primeiro evento  foi todo  un éxito e, dende aquí, a Xuven-
tude de Outes Arestora quere agradecer  a  todas as entida-
des colaboradoras e demais persoas que  fixeron isto  posi-
ble,  ao  igual  que  á  asociación  Terra  de Outes, por darnos 
espazo e visibilidade na súa revista. Lembrade o nome da 
asociación Arestora, porque a partir de agora iremos organi-
zando actividades de xeito máis habitual.
ba Calo, asociada de Xuventude Arestora

Nace a
Asociación Xuvenil
Arestora
para nutrir Outes
de sabia nova

XII XORNADAS DE INFORMACIÓN 
SOCIOSANITARIA DE OUTES

2017-2018

Coordina: Dr. José M.ª Dios Diz, Médico Especialista 
de Atención Primaria de Outes.

1. INAUGURACIÓN DAS XORNADAS: XOVES, 
27 DE OUTUBRO DO 2017: “Por que utilizamos o 
Sintron?”. Ubaldo Fernández Varela. Enfermeiro do 

Centro de Saúde de Bertamiráns.

2. 30 de novembro do 2017. “Artrose (dores 
articulares)”. Dr. José Ramón Caeiro Rey. Xefe do 

Servizo de Traumatoloxía do CHUS.

3. 14 de decembro do 2017. “É Galicia país para 
vell@s?”. Dr. Miguel Vázquez Vázquez. Presidente 
da Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía.

4. 25 de xaneiro do 2018. “Plantas Medicinais”. 
María Paz Gonzalez López. Licenciada en Bioloxía e 
Profesora de Bioloxía e Xeoloxía no IES Fontexería 

de Muros.

5. 22 de febreiro do 2018. Asociación de Dano 
Cerebral de Compostela SARELA: “Dano Cerebral 

Adquirido, prevención e atención”. Rocío García 
Calvo. Psicóloga/Neuropsicóloga e Directora da 

Asociación Sarela.

6. 31 de marzo do 2018. “A exposición ao gas 
radón nas vivendas e postos de traballo: un factor de 
risco para o cancro de pulmón”. Juan Miguel Barros 

Dios. Profesor Titular de Medicina Preventiva e 
Saúde Pública. Director do Laboratorio de Radón de 
Galicia. Facultativo especialista da Área de Medicina 

Preventiva e Saúde Pública do CHUS.

7. 26 de abril do 2018. “Tabaco e as súas 
consecuencias”. Dr. José M.ª Dios Diz. Médico 

Especialista de AP de Outes.

8. CLAUSURA DAS XORNADAS: 31 de maio 
do 2018. “A poboación galega paradigma de 

lonxevidade”. Dr. José Carro Otero. Presidente da 
Real Academia de Medicina de Galicia e Profesor 

“Ad Honorem” da USC.

Colaboran:
Concello de Outes. 

ADISBISMUR Centro Social de Outes.
Xerencia de Atención Integrada de Santiago.
Asociación Cívico-cultural Terra de Outes.

Centro de Saúde de Outes.
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Memorias en branco e negro, afas-
tadas no tempo, escaseza de me-
dios, todo limitado dende a ansiosa 
liberdade que añora o ser humano 
que nace ata as máis básicas aspira-
cións. Tempos brancos de soños an-
helados ante a miseria case colecti-
va arraigada no terruño tras tempos 
convulsos. De aí a cor negra, resal-
tando a penosa escuridade nas ves-
timentas das nais, viúvas de vivos e 
mortos, da sangrante soidade, a que 
roe de verdade, e todo envolto no 
fresquío enloitado de posguerra, a 
cansina loita da soberbia rechaman-
te que foi, tan liosa e liante entre 
irmáns. A pesar de todo iso namais 
quedaba tirar para diante, agarrarse 
á esperanza dun mañá mellor, pasi-
ño a pasiño, pois só o servil paso 
do tempo acougará as conciencias 
retidas no faiado das bágoas salga-
das e das tristuras adormecidas pola 
propia vaidade de cada un...
Ese puritanismo fachendoso que 
nos sobrevive ata hoxe, alardean-
te dos tempiños máis espléndidos 
que aínda centellean nas memorias, 

soños enferruxados pola nostalxia 
banal dos tempos farturentos e do-
nos de todo… e agora arrolando o 
rosario entre as mans vacilantes e 
trementes en vías de acabarlle coas 

contas, do rezado habido e por ha-
ber, mais a dúbida persiste e sen re-
flexión… non hai… que non hai!!
     
 Xastre

FO
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Ingredientes:

1 Kg de fariña de millo.

Unha pouca fariña de centeo.

3 cebolas.

1 dente de allo.

Un pouco de pemento vermello.

2 Kg de berberechos.

1 Kg de bacallau en láminas.

Elaboración:

Despois de facer o rustrido cun 
pouco de aceite de oliva, un den-
te de allo, a cebola e un pouco de 
pemento roxo, todo ben picadi-
ño, reservamos.
Coa mesma vertemos os ber-
berechos lavados nunha pota 
mediada de auga e abrímolos a 
lume forte. Unha vez escorridos, 
separámoslle as cunchas que 
non utilizamos e usaremos esa 
mesma auga quente para escal-
dar a fariña de millo.
Despois dese amasado primeiro, 
seguimos mesturando esa masa 
con dous ou tres puñados de cen-
teo, que é o que lle dá o sabor, fa-
cendo unha masa compacta. Por 
último engadímoslle unha pouca 
levadura e acabamos mesturan-
do todo ben coas propias mans. 
Esperamos os seus 40 minutos 
para que levede.
Como paso final, bañamos en 

aceite o fondo da empanadeira e 
de seguido estenderemos a masa 
axudando cunha culler e un gar-
fo, pois o rodo non nos vale nes-
te tipo de masa. Todo manual. 
De seguido distribuímos parte 
do rustrido, e cubrimos a super-
ficie co bacallau e repartimos os 
berberechos. Coa mesma cubri-
mos todo co resto do rustrido e 
finalizamos a capa superior. 
Chegado este momento xa tere-
mos o formo prequentado duran-
te 10 minutos a 200 graos e, para 
que doure por riba e por abaixo, 
introducimos a empanada e con-
tamos aproximadamente 45 mi-
nutos; iso si, botándolle unha 
ollada de cando en vez e ver que 
non se queime e que vai collendo 
unha coloriña dourada de forma 
uniforme. Unha vez feita, está 
mais que lista para ir á mesa. Bo 
proveito!

Xastre
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ÍA Empanada de millo de berberechos e bacallao
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Inaudito!
Ver e oír para crer, calar e reflexionar, pero moito. 
Referímonos a toda esa polémica que suscitou o peche 
do Navasqüés, e, por enriba, oíndo o vicepresidente 
da Comisión de Cultura e Deportes do Parlamento de 
Galicia, no mesmo Santiago, que non tiña nin a máis 
paxareira idea do peche de dito inmoble, parece propio 
con esas respostas facernos outras preguntas… A que 
andamos parlamento arriba e parlamento abaixo?, 
xerando dietas, quilometraxe a cobro en diferido, os bos 
soldazos compatibles con outros bos soldazos, o que 
realmente importaría neste caso concreto… e mais sendo 
persoa que ten responsabilidades no concello; como era 
a letra aquela de Masiel...?? Sucesores, lamparillas de 
chineiro, que non fan máis que asistir co brazo en alto, 
ollo cos xestos!!, non se lles ve moito máis… Por riba 
de todo afirma que non sabía ou descoñecía o peche 
inminente do Navasqüés... Ver para crer ou máis ben 
para chorar... En que cabeza colle que un responsable 
desa mesma área, e mesmo territorio afectado, larga 
pola boquiña que non sabía nada de nada do peche, e 
logo os camaradas parlamentarios máis achegados do 
mesmo partido non falan entre eles…? Que non houbo 
ningún que lle dixera á orella ou mesmo insinuara… eh, 
bro! O Navasqüés kaput!!...
Fixámonos nas formas, que de seguro acabarían 
cerrando o colexio, pero as formas non foron as máis 
adecuadas. Faltou tacto e tamén explicar as cousas. Que 
non é rendible, pois seguro que non, pero había que 
explicar iso e moito máis que acabou levándonos a ese 
desenlace. 
Algo de surrealista ten todo isto, mais a xentiña de a pé, 
pois a de a cabalo xa nada, doeralle un pouco agora que 
é recente mais dentro dun par de anos coas próximas 
votacións, auga de castañas!, ou non? Haberá marxe 
para uns desgustos, un paso desacompasado xunto con 
outros pasiños desacompasados… Non sei, non sei... 
mais a maquinaria non o é todo.
O máis triste é que nin a mesma rexedora dixo esta boca 
é miña, ni mu! Nada que dicir! Non hai palabras para 
expresar… E por suposto ningún dos concelleiros do PP 
de Outes, pois se se saen do guión de levantar a man 
coma tullidos, do resto nadiña de nada. Non teñen nada 
que dicir ao respecto... era de esperar!, pois como van 
expresar o máis mínimo desacordo cunha decisión do 
mesmo partido, aínda que a nivel Xunta de Galicia… 
Iso si que é fidelidade!! e a que niveis… Os feitos falan 
por si sós. Que é non valer para nada!!
De seguro que contan con arranxar o descontento a base 
de catro farolas novas, un asfaltado máis e dúas firmiñas 
por aquí e por acolá… e voilá!! Como para fiarse.

Lusco e Fusco.

ASÍ NON ...

Máis tesouros abandonados ao carón dos camiños
de Sernón.

NIN DE COÑA...

Nin de coña: 30 anos levan esperando a colocar
as 4 baldosas que faltan. 30 anos!!

ASÍ TAMPOUCO ...

Un poste racheado,
co ferro á vista.
Tranquilidade?
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Como desmantela o Partido Popular o 
Sistema Sanitario Público
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A Lei de Saúde de Galicia do ano 2008 
establece as normas polas que se ten 
que rexer o Sistema Sanitario Público 
de Galicia. É unha boa Lei, non como 
nos gustaría @s profesionais que que-
remos unha Sanidade Pública, Univer-
sal, Gratuíta e de Calidade, tal e como 
manda o Estatuto de Autonomía de 
Galicia e a Constitución do estado es-
pañol, pero mantiña unhas liñas máis 
democráticas e de participación cida-
dá, en troques do que quere facer o PP 
este verán, en solitario e en contra de 
tod@s.
Esta Lei, do ano 2008, está sen desen-
volver nun dos seus puntos principais 
cando fala da PARTICIPACIÓN SO-
CIAL. Os artigos 22 e seguintes fan re-
ferencia ós órganos de participación: no 
Consello Galego de Saúde e nos Con-
sellos de Saúde de Área Sanitaria. Pois 
ben, no prólogo, fala da “participación 
social e comunitaria na formulación de 
políticas sanitarias, tratando de aumen-
tar a participación da cidadanía no sis-
tema sanitario público, establecéndose 
canles estables para elo”... Vemos que 
o Partido Popular, sen contar con nin-
guén e en contra de tod@s, acaba de 
sacar da manga un “Anteproxecto de 
modificación da Lei, con nocturnidade, 
alevosía e en agosto… un verdadeiro 
“golpe de estado” á Sanidade Pública 

Dr. Xosé Mª Dios Diz

Galega.
No anteproxecto, indica xa, na páxi-
na 1, o desenvolvemento novidoso da 
territorialidade das Áreas: pasa de 11 
Áreas Sanitarias a 7, con 4 “distritos”. 
E indica que a forma de aprobalo “será 
por decreto...”. Queren que cando pase 
polo Parlamento fagan uso (e abuso) 
da súa maioría absoluta para aprobalo.
Tamén queda de manifesto a falta de 
interese pola Atención Primaria que 
pasa a ser secundaria (e case tercia-
ria) e dependente do Hospitalcentrismo 
deste Sistema Sanitario que quere im-
plantar o PP sen contar con ninguén e 
en contra de TOD@S.
O Anteproxecto de modificación da Lei, 
con obscurantismo, quere eliminar @ 
discrepante, deixar fóra e fixar “por de-
creto da consellaría de sanidade”: quen 
participa e quen non, e de que xeito o 
deben facer as entidades que partici-
pen. 
Retiran no anteproxecto o que di o ar-
tigo 25, apartado 5. d): “Coñecer e ser 
informados dos contratos de servizos 
sanitarios, dos concertos e dos progra-
mas de subvención feitos na área sani-
taria”. Qué é o que queren agachar? A 
quen queren favorecer con estas medi-
das? Dende logo @s cidadáns/ás non.
Fala de crear: “A Axencia Galega para 
a xestión do coñecemento en saúde” 

e da “Comisión Interdepartamental en 
materia de educación e saúde”; isto é 
para mangonear e privatizar a educa-
ción e a investigación en saúde.
O tema é moi serio: é desmantelar, aín-
da máis, o Sistema Sanitario Público 
Galego, que xa non é Universal (ex-
clúense @s inmigrantes en situación 
irregular, @s maiores de 26 anos que 
leven 3 meses fóra de Galicia, etc.), nin 
Gratuíto (pagamos as mediciñas, trans-
porte sanitario, chamada telefónica ós 
centros sanitarios, prótese, etc.) e de 
Calidade (a falta de persoal substituto 
está facendo que se perda a calidade 
asistencial e se aumente de forma ex-
traordinaria o traballo d@s que se te-
ñen que facer cargo do persoal ausen-
te, etc.). 
O Partido Popular está violentando día 
a día o que di o Estatuto de Autonomía 
de Galicia e a Constitución do estado 
español. Este Anteproxecto de Lei, de 
saír adiante, deterioraría o Sistema Sa-
nitario Público Galego... aínda máis.
Debemos ser conscientes do que nos 
estamos xogando. A saúde é o ben máis 
importante que temos. É algo que con-
seguimos entre tod@s coa democracia. 
Se deixamos que o privaticen, as xera-
cións futuras non nolo perdoarán.  

Xoga á Lotería do Nadal con
Terra de Outes

Adquire a túa participación do 
número

Na Serra en Café-Bar Tines, Kiosko 
Vicente, Restaurante Areal e 

Librería Pimpiniño;
e en Noia na Perruquería Emain 

e no Kiosko Maruxa.

02.498
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Pondal e Añón
Vidas paralelas (e III)

Ramón Blanco

Veño da Virxe da Barca...

Rematabamos o anterior artigo deixando 
correr a nosa conciencia canda as suaves 
augas do Anllóns anguloso. Ten este río 
algo de Añón no sangue, unha proximi-
dade fonética que non nos atrevemos a 
identificar, con garantías, cunha etimoloxía 
común, mais si con certos lazos de difuso 
parentesco. No concello de Ponteceso lo-
calízase a parroquia de San Salvador de 
Pazos, e nesta atopamos o Pazo de Re-
bordáns, fundado en 1643 por Julián Rodrí-
guez de Añón, tal como pode lerse no lintel 
dunha porta, e do que soubemos por unha 
noticia de Juan Félix Neira Pérez, apareci-
da no 2012 nas páxinas locais carballesas 
de La Voz de Galicia (https://www.lavoz-
degalicia.es/noticia/carballo/2012/11/06/
pardo-bazan-ponteceso-pazos-deu-
das/0003_201211C6C7991.htm), onde 
este explica os vínculos arrendatarios de 
dito pazo coa familia dos condes de Pardo 
Bazán (unha vez máis a coincidencia de 
dona Emilia co bardo bergantiñán). Unha 
rápida visual á Cartografía dos Apelidos 
de Galicia (https://ilg.usc.es/cag/Controla-
dor?busca=añón) permítenos comprobar 
que, por riba das concorrencias de Outes, 
o apelido Añón está máis presente aínda 
nas comarcas de Bergantiños e Costa da 
Morte, chegando á cidade da Coruña (se-
guramente axudado pola consabida emi-
gración campo-cidade na segunda metade 
do século XX, mais tamén lembremos que 
os antepasados paternos dos irmáns Añón 
tiñan vínculos coruñeses, con propieda-
des na herculina rúa de San Andrés). Se 
os Pardo Bazán tiveron os seus bos pazos 
(como tan ben novelou a ilustre condesa 
escritora, e tan mal xestionaron as auto-
ridades competentes, facéndoo primeiro 
tobo galaico do sanguinario raposo Franco 
e agora coveira da canalla), e outro tanto 
aconteceu cos Pondal Abente, como vi-
mos na anterior entrega, non podían ser 
menos os nosos boelos, aínda que fose 
delegando a fastuosa propiedade pacega 
nos primos ricos da familia. Entre rendistas 
e alcaldes andaba a cousa. Mais nesta ca-
rreira dos señores da terra levaban a palma 

os condes de Pardo Bazán, cobradores de 
rendas en once partidos, entre os cales se 
contaban Ponteceso e Muxía. 
A esta vila da Costa da Morte, na cal vimos 
de despedir o destino docente que tivemos 
no curso 2016-2017 e onde deixamos un 
algo noso que nunca ha volver, queriamos 
chegar nesta ocasión para lembrar un tris-
te suceso da biografía da inmortal Rosalía 
de Castro, en relación coa familia Pondal, 
e, como veremos, coa familia Añón por 
vía indirecta. Referímonos, como algunha 
atenta lectora xa adiviñaría, á romaría da 
Barca de 1853, na que a mociña Rosalía 
Castro e mais Eduarda Pondal (irmá do 
poeta que mantivo amizade de por vida 
coa cantora do Sar) contraeron a terríbel 
enfermidade do tifo. O médico Leandro 
Abente Chans (tío do poeta local Gonzalo 
López Abente; parentes pois á súa vez dos 
Pondal Abente) coidou as dúas enfermas 
na súa propia casa, onde se hospedaban. 
Unha placa lembra actualmente estoutro 
lugar rosaliano (hoxe é un negocio hosta-
leiro nun edificio de recente feitura). Na-
quel setembro de 1853, o mesmo ano da 
fame no que aparecía A Gaita Gallega de 
Xoán Manuel Pintos, morría Eduarda Pon-
dal. Daquela estadía forzosa, seguindo os 
traballos de Manuel Vilar Álvarez (http://
lopezabente.org/abente/data/_uploaded/
file/Texto Rosalia e Muxía de Manuel Vilar.
pdf e http://www.terraetempo.gal/artigo.
php?artigo=2988&seccion=13) sabemos 
que puido a futura Poeta de Galiza recoller 
impresións que empregaría na súa primei-
ra novela, La hija del mar (1859), e mais 
nos famosos Cantares Gallegos, concre-
tamente o sexto poema (que xa publicara 
en 1862 no Álbum de la Caridad): aquel no 
que describe un día de romaxe no santua-
rio da Barca, na romaría que non baixa do 
nove nin sobe do quince de setembro. Sen 
dúbida unha experiencia, a da morte da 
amiga, que a marcou de por vida.

A romería de Nicolasa Añón

E, como “todos os camiños na Virxe da 
Barca se veñen xuntar” (segundo un dito 
popular), queremos ocuparnos agora de 

Nicolasa Añón, coa que xa tiñamos pensa-
do rematar esta serie das vidas paralelas, 
pois, se conmemoramos o centenario da 
morte de Eduardo Pondal, tamén lembra-
mos o cento trinta cabodano da señora Ni-
colasa, falecida o 1 de novembro de 1887 
na súa casa de Boel, a da placa que hoxe 
só recorda ao irmán Francisco.
O erudito muradán Manuel Fabeiro Gómez 
recolleu, arredor de 1937-1939, unha anéc-
dota que publicou moitos anos máis tarde 
nun artigo dun número extraordianario do 
boletín da Real Academia Galega. Di este 
que escoitou o conto de parentes do poeta, 
e a estes fóralles referido por un sobriño 
(fillo de seu irmán Tomás) que xa morrera, 
“viejo achacoso de más de 80 años”.
Era Francisco Añón un mozo estimado que 
comezaba a facer versos. Certo día tivo 
unha violenta discusión (talvez por rivali-
dades amorosas) con Alberte de Carruxo, 
compañeiro ao que inmortalizou no poema 
“O Magosto”, e acordaron dirimir a cuestión 
a puñetazos: o duelo ía ser aos poucos días 
na romaría da Virxe da Barca. Nicolasa 
soubo desta cita e nas vésperas agachou 
a roupa de festa do irmán, deixando no si-
tio dela un papel coa seguinte mensaxe (e 
nótese, por certo, que isto viría contradicir 
a suposta condición de analfabeta): “Farru-
co: desde que te ví, fijé”. Frustrouse así a 
pelexa e a romaxe (disque para el só com-
parábel á de San Campio) mais vingouse 
deixándolle no cuarto da irmá unha décima 
escrita “que señala, o sus primeros pasos 
poéticos, o su desfiguración por parte de 
aquellos que supieron lembrarla constante 
y celosamente como homenaje a su re-
cuerdo: 

Nicolasa:
 Es tu pecho indigna arca
 de ponzoñosos venenos;
 tus labios de envidia llenos
 priváronme de ir a la Barca,
 mas te juro si la Parca
 no me corte el hilo, que
 vengar mi rústica ira he
 en Carruxo y Nicolasa;
 que el disgusto no me pasa
	 «y	desde	que	te	ví,	fijé»”.
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Non sabemos como acabaría este lío nin 
como sería a sorte amorosa de Farruco nin 
do Carruxo. Pola súa parte, Nicolasa Añón 
casou para a casa, en 1829, con Pedro Bu-
ján Coiradas, un mozo de Pazos (nótese a 
produtividade toponímica destes edificios, 
como acontecía cos de Ponteceso), da ve-
ciña freguesía de Santa María de Entíns, 
co que tivo tres fillos. 
Moita máis descendencia tivo Rosalía 
de Castro, aínda que tivo que ver morrer 
parte dela, como se dunha estirpe maldita 
se tratase. No caso de Francisco Añón e 
Eduardo Pondal, ambos os dous morreron 
solteiros. Polo menos Añón sabemos que 
o tentou, indo ás mozas á Barca. Aquelas 
fermosas rapazas que nos presenta Ro-
salía no mentado poema: as de Muros, as 
de Noia, etc. De por parte, os irmáns Pon-
dal Abente constituíron, por escrito, unha 
Compañía Familiar propietaria do pazo e 
doutros bens; quen contraese matrimonio 
tería que abandonar dita sociedade (vid. 
Páx. 180, por exemplo, do libro de Jaime 
Valdés Parga Ponteceso, el nacimiento de 
un pueblo, que citabamos no número ante-
rior desta revista).
O mesmo ano no que publica Eduardo 
Pondal os seus Queixumes dos pinos, en 
1886, recibe Nicolasa Añón a visita de Li-
sardo Barreiro que había de inmortalizar 
algúns dos seus versos, de facer que a súa 
voz non se apagase. A mesma voz que xa 
un ano antes copiou Jacobo Lema Fernán-
dez, nun caderno semisecreto até hai tan 
só tres anos. Unha “labradora campesiña”, 
como dicía ela, que coñecía de primeira 
man os queixumes dos piñeiros, como 
tamén coñecía os queixumes dos ósos e 
dos seus cansos pulmóns debilitados que 
acabarían por levala á cova. Antes diso en-
cendeu o seu facho na noite da fala. Ela é, 
por mérito, unha das precursoras do sécu-
lo XIX. A súa “consagración” poética cadra 
tamén coa aparición da Biblioteca Gallega, 
a editorial fundada por Andrés Martínez 
Salazar. Nos catro anos que van de 1880 
a 1884 só viran a luz dezaseis libros no 
noso idioma, mais no período que vai de 
1885 a 1889 saíron outros trinta e seis. É 
tamén 1885 cando publica Manuel Murguía 
Los precursores. Neste contexto literario 
cópianse os versos da señora Nicolasa, 
algúns deles en galego. A imprenta estaba 
plenamente estendida, sobre todo grazas 
á prensa periódica, mais aínda era abun-
dante a produción e circulación de textos 
manuscritos. Botaba a andar timidamente 

a lingua literaria do pobo, maioritariamente 
analfabeto. E así hai que entender a obra 
desta labrega de Boel, allea aos círculos 
intelectuais do irmán.
Os poetas cultos decimonónicos servíron-
se da literatura popular, moitas veces cani-
balizándoa, como foi o caso de Francisco 
Añón, de extracción campesiña. No Álbum 
de la Caridad (1862) aparecen cantigas 
populares como paratextos aos poemas de 
Pintos, Añón, Pondal, Antonio de la Iglesia 
e Rosalía de Castro. As clases letradas 
amosan un relativo interese pola literatura 
popular e comezan a recollela en cancio-
neiros, maiormente informados por mulle-
res campesiñas.
Á parte do analfabetismo e ruralismo, outro 
estigma inherente a Nicolasa Añón, entor-
pecedor da súa “profesionalización como 
escritora”, é a súa condición feminina. 
Rosalía de Castro é a primeira muller en 
escribir e dar ao prelo un libro en galego. 
A obra de Nicolasa Añón, que non preci-
sa botar man do finximento para aparentar 
ser labradora, que tamén expresa poetica-
mente os sentimentos (sobre todo relixio-
sos) dunha aldeá, ten puntos en común 
cos Cantares de Rosalía. Porén, Nicolasa 
Añón mantense no limbo dos manuscritos 
pouco difundidos, mesmo amosando (con 
ironía ou sen ela) certo arrepentimento por 
atreverse a compoñer versos. Agora ben, a 
súa obra, como diría Carvalho Calero: é un 
caso de poesía popular asinada. Con tanta 
forza como os cantares que fixo brillar ou-
tra vez a nosa poeta máis universal, a que 
remata así o poema da Virxe da Barca: 

 E por eso alí lle cantan
 Cando se despiden d’ela:
 «Nosa señora da Barca
 Ten ó tellado de pedra;
 Ben ó pudera ter d’ ouro
	 Miña	Virxe	si	quixera.»

Máis papeis de Añón.
O legado de
Enrique González-Añón Villar

O pasado 31 de agosto Enrique 
González-Añón Villar convocounos 
na cidade da Coruña para facernos 
entrega duns documentos manuscritos, 
algúns deles relativos a Francisco 
Añón, que serán doados a unha impor-
tante institución galega. Foi esta a 
súa vontade, tras moitos anos de 
agarimosa conservación do que xa era 
legado de seu pai, Enrique González 
Añón, o médico que foi último alcalde 
republicano de Outes, quen xa falecera 
en 1945.
Talvez o máis valioso sexan dúas 
cartas manuscritas do poeta, enviadas 
desde Madrid en 1872 ao seu primo 
Tomás (“o Vinculeiro” do pazo de 
Añón), e que xa foran reproducidas 
nos anos oitenta na biografía realizada 
por Josefina López de Serantes. Mais 
tamén hai senllos fragmentos de 
dous coñecidos poemas de Añón, os 
cales, aínda que poden ser apógrafos, 
presentan certas variantes en relación 
ás versións publicadas. 
De sumo interese é un pequeno caderno 
en oitavo do que descoñecemos por 
agora a autoría, mais seguramente ha 
ser obra dalgún antepasado do susodito 
alcalde González Añón, tendo en conta 
a procedencia dos textos. Trátase dun 
conxunto de poemas en galego e en 
castelán integramente dedicado a 
Francisco Añón, en diálogo coa súa 
obra e con alusións a algún aspecto 
biográfico, como a famosa anécdota 
atribuída ao poeta segundo a cal, de 
rapaz, escribía os seus versos cun 
garabullo no chan.
Completa o legado un relato en castelán 
do avogado Manuel García Cereijo, 
ex-xuíz municipal de Outes (falecido 
en Carballo en 1956) e parente de 
González Añón, o que explica tamén a 
presenza destes papeis no seu arquivo.
En breve daremos a coñecer todo este 
valioso material. Grazas á xenerosidade 
do noso amigo Enrique podemos dicir 
que a lembranza de Francisco Añón 
medra hoxe un pouco máis. 

Paula Alexandre,
Xosé Carlos González Añón

e Ramón Blanco

Placa na ribeira de Muxía. Proxecto Buserana




