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AS NOSAS NOVAS

Editorial:
Outes, terra de poetas ilustres
Con paralelo título ao deste noso editorial, Josefina López de
Serantes asinaba en 1982 un artigo en El Ideal Gallego:
"Galicia, tierra de mujeres ilustres". Nel, ao par das a miúdo
recordadas Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán e
Rosalía Castro, a biógrafa de Francisco Añón facía constar o
dalgunhas outras mulleres "un poco oscuras", un moito
esquecidas. E empeza enumerando: "Quizás la más intuitiva,
pero también la más desconocida y olvidada, se llamó
Nicolasa Añón Paz, y nació en Boel (Sierra de Outes) el 28 de
febrero de 1810". Esta labrega, escrava da súa época, era a
irmá maior do noso poeta Añón, tamén ela poeta, aínda que
con peor fortuna editorial. Ditoulle os seus versos ao
sacerdote Jacobo Lema Fernández en 1885, quen llos
plasmou nun caderniño onde ficaran practicamente
inéditos.Idéntica intención rescatadora parece mover ao
lexicógrafo Xosé Mª Freixedo Tabarés, ao asinar en Madrid
no 1986 unha crónica que cremos inédita: "Serra de Outes,
terra de poetas", na que se lembran cinco poetas do noso
concello. Obviamente empeza polos irmáns Añón: "Ben está
o monumento a Farruco Añón na Serra pero penso quen
anque só fose unha lápida en Boel que lembrase a Nicolasa
tampouco estaría mal". Despois tamén fai constar a Jacobo
Lema Fernández, o copista dos versos de Nicolasa Añón;
Domingo Sendón, que publicou De Outes a San Telmo na
Arxentina, en 1993; e mais ao Carroucho (Xosé Lestón
Canle), improvisador de versos, como tantos outros fistores
(mal chamados "poetas das silveiras"), algúns aínda vivos,
entregados aos parrafeos nos nosos lugares. Para Freixedo,
das paisaxes galegas de (Serra de) Outes é a máis fermosa:
"onde os montes, ríos, vales, mar, escoan poesía en cada
recuncho". E algo así afirmaba o gran Xosé Agrelo en 1998,
no limiar do libro que recollía os textos premiados en 1997 no
"I Certame Francisco Añón de Poesía": "E así, do mesmo
xeito que cada bisbarra ten os seus productos propios -¿quen
descoñece as patacas da Limia, os allos do Obre, as cebolas
de San Cosme, os grelos de Valadares, os pementos de
Padrón ou o viño da Ribeira Sacra?- tamén "mutatis
mutandis", un determinado grupo de artistas son froito dun
lugar concreto". Desta maneira, segundo el, Outes viría ser a
terra da creación poética, e citaba, xunto ao mestre Francisco
Añón e ao transterrado Domingo Sendón, a Xan García
(autor de Fuxida no solpor e 12 poemas) e aos novos
creadores premiados no certame (de onde, por certo, levan
saído á luz pública moitos poetas -varias veces outenses- nos
últimos anos). Pois ben, igual non ten aínda para agora
Nicolasa Añón unha lápida en Boel que a lembre, mais xa terá
para sempre os seus versos publicados, sendo así un pouco
menos esquecida. A asociación Terra de Outes, que xa pouco
antes de falecer Gonzalo Armán (outro poeta outense,
emigrado no Brasil, cuxa entrevista inauguraba o número 0
desta publicación) editara no 2009 o seu poemario Soños e
bágoas, encárgase agora da edición daquel caderniño de
Nicolasa Añón, tan necesario.Ofrecemos os seus versos
coma quen ofrece un froito da terra. A poesía non se leva ben
co diñeiro, mais nós apostamos por ela, cremos no seu valor.
A humilde pataca salvou a Europa da fame. Pataca é a moeda
de Macao. Aínda que aquí non saibamos aproveitar a vistosa
planta da baloca, si sabemos que o saboroso froito está na
terra. E esta évos terra de poetas.? ...
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Próximos actos: Letras Galegas
O próximo mes de maio, para celebrar o Día das Letras Galegas,
ademais de levar a cabo un acto para homenaxear a Xosé Mª
Díaz Castro, o autor a quen este ano a Real Academia Galega
adica a efeméride, a nosa Asociación vai publicar un libro de
poemas de Nicolasa Añón, escritora de primordial importancia
non só para Outes, senón para a Literatura galega en xeral,
porque os 204 anos que no pasado mes de febreiro se cumpriron
do seu nacemento, a converten na primeira poeta en lingua
galega contemporánea. Ata agora practicamente só se coñecían
referencias á súa poesía, transmitida oralmente polos veciños de
Outes, pero recentemente, un veciño de Boel, Francisco Martelo,
puxo xenerosamente nas nosas mans un manuscrito do que é
depositario que recolle un gran número dos seus pomas, o cal
nos permite dar a coñecer a súa contribución á conformación do
Rexurdimento galego. Para darlle a necesaria relevancia a esta
publicación, a Asociación Terra de Outes deseñou un programa
que comporta a participación da comunidade escolar deste
concello, mediante a realización dun gran acto de lectura dos
seus poemas por parte de nenos e nenas, unha exposición coas
pinturas dos escolares que participen nun certame de pintura
relacionada coa escritora ou a súa obra e a actuación dunha coral
que abrirá e pechará o acto, a continuación dunha conferencia
por parte de Ramón Blanco, o investigador que correu a cargo da
edición do libro e autor tamén do estudo introdutorio sobre a irmá
de Francisco Añón.

Acondicionamento do Camiño ó Muiño Grabiel
Coa axuda da Deputación da Coruña, a Asociación
Terra de Outes acometeu durante o pasado mes do
nadal o acondicionamento do camiño que desde a
estrada de A Serra a Valadares, á altura de Río de
Outes, leva ata o Muíño Grabiel, situado a carón do
regato que dá nome ao lugar. A intención é facilitar a
visita ás excursións escolares que se organicen para
observar o funcionamento deste enxeño mecánico
que constitúe, xunto con outros 260 máis espallados
por toda a superficie de Outes, un dos elementos máis
tradicionais do noso patrimonio etnográfico, obxectivo
que nos moveu a impulsar a restauración deste muíño
que a nosa Asociación levou a cabo durante os anos
2010 e 2011 e na que xa tamén colaborara a propia
Deputación.A obra realizada consistiu na colocación
de pedra escalonada, asegurada con cemento, sobre
dito camiño, nun treito aproximado de 50 metros, xunto
cunha balaustrada da mesma lonxitude formada por
27 postes de madeira tratada que sosteñen unha
dobre corda mariñeira duns 6 cms de groso para
eliminar todo perigo de accidente aos visitantes.

Na memoria de

Francisco Martelo
(Pitilan)
Gardián dos versos de Nicolsa Añón
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A depuración dos mestres de Outes (VII):
Elvira Pardo Carmona, mestra en Coiradas
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Xoán Fco. García Suárez

No expediente desta mestra atopamos un documento elaborado
puntualidade, “se dejaba ir por la corriente laicista”, “simpatizaba
no cuartel da Garda Civil de Outes, de data de 26 de agosto de
con la política izquierdista”. O “pai de familia” Manuel Alborés
1936. O documento leva o encabezamento de “Relación de los
informa tamén de que faltaba á clase, se ben sinala que era pola
Maestros y Maestras del término municipal de Outes”, no que
ausencia do seu marido, que se vía obrigada a viaxar. E volve
aparecen os/as vinte e dous mestres e mestras que naqueles
Morgado cun novo informe, no que fala da boa conduta moral e
momentos exercían no concello, e no que se indica o lugar no que
profesional, pero sinala que simpatizaba co Frente popular.En
poñen escola, a idea “político-social”, a “Actividad que han
febreiro de 1937 expídese prego de cargos contra Elvira Pardo
observado en los primeros momentos del movimiento Militar” e
Carmona: faltaba habitualmente a clase e simpatizaba co Frente
“Observaciones”. Esta ficha ten outra páxina máis cos ensinantes
Popular e aprobaba a conduta política de Azaña. Ela contesta no
de Mazaricos, dado que este concello entraba dentro da
seu descargo que faltaba nalgunha ocasión debido á grave
demarcación do posto da Garda Civil de Outes, e vai asinado,
enfermidade dos seus fillos, pero recuperaba esas ausencias con
evidentemente, polo garda Manuel Morgado. O feito de que
días nos que exercía horas de máis, e que incluso poñía a escola
apenas pasaran cinco semanas desde o 18 de xullo ilustra
nocturna gratuitamente.Outra persoa que a acusa é unha tal
perfectamente que os fascistas tiñan todo moi programado e
Soledad Rivadulla, domiciliada nas Casas Reais de Compostela,
preparado para poñer en marcha a maquinaria do terror. No que
segundo manifesta en escrito mecanografado en abril de 1937:
respecta a Elvira Pardo Carmona, mestra en Coiradas e irmá do
“defendía el marxismo”, “la Biblia era una de tantas novelas, bien
escrita para acoger incautos”, “propagó el marxismo en una
mestre en Muros Rafael Pardo Carmona -fusilado, tal e como se
parada que hizo el autobús de Muros”, aspectos que di coñecer
comproba nun dos documentos do expediente-, a Garda Civil
por outras persoas. Cinco meses despois, a Comisión
sinala a esta muller como de esquerdas, comenta que a súa
Depuradora emite novo prego de cargos no que recolle case
actividade en relación ao movemento militar é “dudosa”, e anota
literalmente o relatado por Soledad Rivadulla. Aparecen
que “propaga la idea y es contraria a las instituciones Armadas”.
numerosos informes de persoeiros de Santiago e A Coruña,
A mestra ten noticia do seu encausamento o día 31 de agosto, tal
intercedendo pola mestra, entre os que se atopa unha militante
e como recoñece nunha carta manuscrita e enviada a unha tal
da Comunión Tradicionalista. Pero tamén os ten en contra, como
Charito Fontán, carta na que lle comenta que ese día se repuxo o
a dalgún crego e profesor compostelán que a acusa de marxista e
crucifixo na escola, e na que a mestra, sorprendentemente, lle di
atea. A Comisión Depuradora amplía a condena en 1940 e
que foi un día “de júbilo” pero que aínda así non pode esquecer o
acorda finalmente o “Traslado forzoso fuera de la provincia, con
día que a “cochina República” lle obrigou a sacar a cruz da escola.
prohibición de solicitar cargos vacantes durante cinco años e
Decimos “sorprendentemente” pois non deixa de ser un tanto
inhabilitación para desempeñar cargos directivos en instituciones
estraño que unha persoa con convicións relixiosas e non
culturales y de enseñanza”, logo de acusala entre outras cousas
precisamente republicana sufrise tamén a represión, se ben certo
de “haber padecido el virus izquierdista, quizás influenciado por
é que o garda a califica como de esquerdas e contraria aos
su hermano”.Todo ten un motivo. Se nos fixamos, e volvemos ás
militares. É máis, noutra carta enviada en setembro ao reitor da
cartas nas que esta persoa se autoproclamaba como “católica”,
Universidade para que interceda por ela, Elvira Pardo
“madre cristiana”, etc.; estamos convencidos dos desesperados
autocalifícase de “maestra católica”, “madre cristiana” e “muy
intentos por evitar non só unha sanción, senón incluso a morte. O
española” e acompaña coa carta dúas certificacións do colexio da
exemplo tíñao Elvira no fusilamento do seu irmán Rafael.
Inmaculada de Santiago sobre a matrícula dos seus fillos. En
termos semellantes maniféstase nunha terceira carta,
esta vez enviada ao Inspector de Primeira Ensinanza
de A Coruña, con certificacións no seu favor dos
alcaldes de Curtis e Lousame, concellos nos que
exercera anteriormente. Pero xa o 1 de setembro
decrétase a sanción con seis meses de suspensión de
emprego e soldo.O reitor pide informes á Delegación
Militar de Instrucción Pública de A Coruña e á
Inspección Profesional de Primeira Ensinanza. A
delegación contéstalle (02/10/1936) acusando á mestra
de “izquierdista”, “actuación exaltada”, “comunista”,
“catastrófica actuación”, “hacía manifestaciones de
vejamen para los institutos armados”. Sen embargo, a
Inspección abstense de dar informes “por non haber
tenido la oportunidad de visitar la escuela”. Nestas
circunstancias o Reitorado resolve en decembro que
“procede levantar a sanción” en documento dirixido á
Comisión Depuradora. Quen si “vai a por ela” é o
Os mestres de Outes estaban fichados pola Garda Civil
párroco de Entíns, Juan Leis, pois afirma da súa falta de
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Emilio de Navasqüés (II)
Mingucho Campos

No Libro de Actas das sesións plenarias celebradas entre o 26 de
xaneiro de 1953 e o 15 do mesmo mes do ano 1955 figura
manuscrita a acta do pleno extraordinario celebrado o día 3 de
abril de 1954, presidido polo alcalde, Domingo Romero Faya, ao
que asisten na súa condición de concelleiros: Carou Sieira,
Fernández Suárez, Viña Moledo, Montes Ferreiro, García
Rodríguez, Mayo Tubío e Noya Suárez. Todos eles, homes. As
mulleres nas casas, ou na agra, porque naqueles tempos era a
súa principal misión nas horas de luz solar.
Deu comezo a sesión ás dezaseis horas e despois doutros
asuntos aprobados pásase á dación de conta polo alcalde da
“bendición” no pasado 14 de marzo do: “Grupo Escolar Emilio de
Navasqüés radicado en Crucero de Roó de este término
municipal al que asistió el Subsecretario del Ministerio de Asuntos
Exteriores y destacadas personalidades de la región, habiéndose
hecho un donativo por tal señor y por el concurrente Don José
Gonzalez Chas de cinco mil pesetas cada uno con destino a
material y premio a los alumnos distinguidos”.
Prosigo coa transcrición literal da acta: “Teniendo en cuenta las
gestiones realizadas por Don Emilio de Navasqües Ruiz de
Velasco en pro de la consecución de los créditos para la ejecución
de las obras del Grupo Escolar que lleva su nombre, su
desplazamiento a este municipio con motivo de la bendición de
dicho edificio y el interés demostrado por tal Ylustre Señor en
beneficio de los intereses locales y en especial la protección que
prodigó siémpre siendo embajador de S. E. el Jefe del Estado
cerca del Presidente de la República Argentina a los residentes
de Outes en la Ciudad de Buenos Aires, que tantos elogios
manifestaron de aquella protección y amistad que les brindó
acuerda la Corporación por unanimidad nombrar a este Señor
hijo adoptivo de este pueblo de Outes y que tal nombramiento se
le participe al interesado testímoniandole así el reconocimiento
de un pueblo que sabe reconocer los favores recibidos”.
Daquela os trasacordos non se daban e todo se acordaba por
“aclamación”. Os edís servís si eran; mais parvos, non, porque
coñecían as consecuencias de seren tórpidos discordantes. Era a
lei da xungla gobernante, da que formaba parte salientable Emilio
de Navasqüés Ruíz de Velasco.
No meu artigo publicado no nº 25 desta revista (páx. 6-7)
referíame brevemente, por mor de espazo, á probidade do
nomeado “fillo adoptivo de Outes” ao respecto do ouro nazi, no
que paga a pena, agora e con máis espazo, profundar.
A ruta do ouro nazi
A alfándega española de Canfranc, pechada durante a Guerra
Civil por mor de impedi-la invasión dende Francia, foi de novo
reaberta ao remate da mesma e viviu unha forte actividade,
endexamais recuperada até o seu peche no ano 1970. Estivo
controlada durante a Segunda Guerra Mundial (1939-45) polas
SS e a Xestapo de Alemaña. Franco mantiña naquela contenda
unha postura de non belixerancia moi “sui géneris”, pero, ao
mesmo tempo tiña que devolverlles aos alemáns a axuda que
Hitler lle subministrou durante o “Glorioso Movemento Nacional”.
Xa que logo, envioulles aos alemáns un mineral fundamental para

Mingucho Campos

blindar tanques e canóns das minas galegas, o volframio (o
vólfram na terminoloxía popular). A cambio, Franco recibiu como
mínimo 20 toneladas de ouro expoliadas aos xudeos (mesmo se
lles cacheaba a boca para detectar pezas dentarias de ouro
implantadas, despois de gasealos) e 4 de opio, que chegaron a
Madrid. Testemuños como o de Daniel Sánchez, veciño de
Canfranc, que cargou caixas con lingotes de ouro ás súa costas;
documentos atopados polo investigador francés Jonathan Díaz e
os traballos do historiador Pablo Martín Aceña, director da
comisión española que investigou as compras de ouro nazi por
España até o ano 1945 así o confirman.
Navasqüés e o ouro nazi
José María Irujo, xornalista recoñecido e galardoado
internacionalmente publicou (El País, 16-03-1997) unha
reportaxe co título: “Oro nazi bajo la manta del gobierno de
Franco”. Nel describe meticulosamente a relación de Emilio de
Navasqüés co ouro expoliado.
María Elisa Beltrán e Pons ficaba abraiada co comportamento do
seu cónxuxe, Emilio, e co dun amigo cómplice levando mantas,
nunha noite de outono de 1945 da vivenda sita no nº 7 da rúa
Eduardo Dato en Madrid.

–A onde ides coas mantas? –preguntaba María Elisa
sen obter ningunha resposta.
Navasqüés (naquel entón director xeral de Política Económica) e
o cómplice, con cinco mantas, dirixíronse ás oficinas do
ministerio, ubicado na confluencia das rúas Serrano e Ayala.
Ningún funcionario. Ningunha testemuña. Abriron a porta do
despacho de Navasqüés e alí apareceu o “corpus delicti”: dúas
toneladas de ouro nazi depositadas no chan. Dúas centenas de
lingotes que van ser agochadas coas mantas que levaron do
domicilio familiar. Ouro sen selo, sen inventariar.
O segredo mellor gardado arrodeou a estas dúas toneladas de
ouro e Emilio de Navasqüés endexamais fixo ningunha referencia
á totalidade deste ouro. Tan só, nunha carta redactada o 5 de
decembro de 1945 alude a “uns 52 quilos (115,641 libras)”.
Isto fica escrito. Por quen corresponda restan as conclusións.
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CARTA AO DIRECTOR

A MUIÑADA
"Calquera que teña dous dedos de fronte meterase en política". Estas declaracións facíallas a un xornal un ex-rexedor dun
concello de Barbanza, o día dos inocentes do ano pasado. Vaia: que aínda podía estar hoxe en activo, pero como había outros
que querían muxir a vaquiña tamén, como pasa na maior parte dos concellos… E iso que ben saben que a marela está seca de
todo; pero, a verdade, quen mete o raposo dentro do galiñeiro somos nós, a maioría dos contribuíntes. É certo que os que se
presentan para este cargo non convencen a todos por igual e tamén hai para gustos, como as cores. Moitas veces son profesores
que teñen unha praza fixa na escola do seu concello e un soldo que non está tan mal, e por encima saben que a casiña onde queren
ir gobernar está empeñada ata as orellas, aínda que iso é o de menos; despois de estar alí acostuman dicir que pensaban que non
estaba así, que os enganaran os seus antecesores… Unha vez dentro xa tratarán de amañar a cousa á súa maneira, aínda que sexa
destripando un pouco o pobre contribuínte.
Como todos sabemos, ou polo menos a maioría absoluta, chámanlles de todo menos guapos; pero como di o refrán: chámame
porco e bótame millo. Tamén é certo que non todos os que están na política se forran, pois xa sabemos que nos concellos pasa
como na lotería do Nadal, que hai uns primeiros premios, outros máis pequenos, pedreas, e logo tamén o reintrego, que eu lle
chamo de recheo (como é típico do galego, xa nos conformamos co reintrego).
Vou contar unha anécdota que escoitei hai anos xantando nunha taberna de Santa Comba un día de feira, cando había aínda
mercado de gando. A conversa era ao meu carón, na mesa do lado, entre un grupo de catro tratantes de gando vacún. Non sei se
entendían ou non de política pero si que estiveron a falar durante o xantar seguido da mesma e cada un opinaba á súa maneira.
Un deles, como sabía que había xente pendente da conversa, púxose así nun plan…, diría eu, tipo salomónico, e dixo: "Mirade,
os políticos nun concello son parecidos aos muíños, que a todos lles toca algo, a uns máis e a outros menos. Pois como sabemos
todos, a mellor da fariña queda pegada ao pé, outra un pouco máis separada (que tampouco é mala de todo) e despois o resto voa
para o tellado, vigas, porta, ventá, paredes e todas as ferramentas ou utensilios que hai dentro del. Iso quere dicir que o mellor da
muiñada é para os dous primeiros, despois hai tamén terceiros e cuartos, algunha pedrea e, por último, ao resto quédalle o
reintrego (para os menos intelixentes, que, por certo, son moitos; pois eu compároos cos cans da aldea: que esperaban polos
seus amos fóra, na porta da taberna, porque se entraban dábanlle paus, non sendo algúns días especiais que lles deixaban entrar,
como por exemplo no Entroido".
Pois ben, estimado director e amigos lectores, os cans agora entran sen ningún problema nas vésperas das eleccións
acompañados dos seus amos. Pero ese día dentro da taberna si que ladran porque ben saben que quen paga a consumición de
todos os que hai dentro é o propio amo. Penso que non fai falta recordar que este país ten moi mala cara, pois falan de crise e
conxelación de salarios pero os que recollen a fariña pegada ao pé do muíño paréceme que, en vez de conxelalo, auméntano.
Aínda que tamén me parece que conxelar a fariña non pode ser cousa boa, e eles pode que pensen o mesmo. Despois de todo non
teñen problema, pois se lles falta o muíño volven de novo para o choio de antes e os paisanos a roer mecha, pagar impostos e
pufos que os gobernantes nos deixan.
Ben, compañeiros, isto non se soluciona de momento. A ver se estas novas xeracións que veñen son capaces de cambiar a cousa,
pois a nosa véxoo difícil. Esperemos, como cando se espera polo Castromil que vén de Muros.
UDChouza
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ASÍ NON

Todo ben ata que un día un vello enganche no bordo da lousa e…
Crashcc!! Despois arranxamos.

ASÍ TAMPOUCO

A ponte da Serra non merecerá unha balaustrada máis acorde co seu
contorno? Non quedou un chavo para amañala?

NIN DE COÑA

Sempre quixemos saber como se conseguen este tipo de obxectos…
e onde. Correos está de saldo?
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Un día de pesca cativo
Artigo adicado aos que nunca están fartos, os que
sempre están máis pendentes do alleo que do seu, os que falan
barato na taberna, sexa por dentro ou por fóra da barra (que os
hai), lingüiñas que en vez de escoitar falan, non hai evolución,
quedaron estancados no momento... Mais iso si, recuperan a
súa cordura cando lles afecta directamente, cando realmente
lle dan co interese, sempre económico (pois é o que os move
do asento, doutra forma ficarían nel ata sempre); pero nese
intre interior que lle dá orde ás pernas para que se movan, á
lingua para que fale... mellor calados... ou falar de barcos
adorméceos. Barcosss!!… tema recorrente cando non hai
outro no hemisferio do razoamento, pois cansos de chupar da
teta boba do barco-barca-rastro-rastra-campaña-campañoberberecho-berberecha -que mal soou isto!!-. En fin, lambóns
que fartos de tanto lamber cambian de terzo e póñense a
criticar cando teñen máis de que calar, pois poderían darllas
de todos lados e nin así. Cantas veces o de dentro opina sen
que se lles pida a dita opinión, pero seguen opinando...
Resultado de doentes desenganos, enchufes fracasados,
envexas non tan caladas e lambe-latas de cunca e media sen
aproveitar, salvo que lles poñas sete días de festa rachada con
orquestra diante do negocio, único en toda a redonda (iso é
falar) e o demais son contos, mais iso si, de porta para fóra son
os reis do mambo… ou iso cren.
Ese tipo de xente ben merecería un estudo sociopsicolóxico máis detallado, para así dar coas causas dese
comportamento, entre hipocrisía e falsa modestia e regado
con unhas lambetadas de cinismo e decibelios
descontrolados, pois algún ser humano é así… Non nos
cremos mellores ca os demais, pero podemos afirmar que si
distintos ou iso queremos. Que non somos santos, nin
queremos, "eses son area doutra carretilla".
Ben, cambiando de terzo, non podemos esquecernos
de todo o que se ve ao longo do concello, esas postais que nos
falan de abandono, desidia, pois hai cousas que teñen arranxo.
Cantas veces nos repetimos nas nosas notas, cantas?... Xente
enferma conflitiva, reincidente, que mentres non fagan algo
que despois non teña amaño, ai, e canto espabilan as
autoridades cando pasa, e todo porque non o teñen ao lado das
súas casas... que se non xa moverían ficha pola conta que lles
ten, pero como lles queda lonxe do seu... E quen di desas
desgrazas di doutras. Se tivesen negocios ruidosos ao lado das
súas vivendas, ou persoas inestables das que hai que botar
man por medio de Asuntos Socias, ou de quen dependa, pois
parece que só valen para cobrar a nómina a final de mes e ao
resto que lle dean!! E non é así, que falamos de traxedias nas
familias, de vítimas e hai que mirar por elas, pois é a súa
obriga moral.
Por outra banda, parabéns ao concello por mandar
aos domicilios unha carta referida ao canon do lixo,
explicando o que se debe e non botar nos colectores, pois
aínda hai moitos que se desfán das galiñas mortas, ou restos
da matanza do porco, sen pensar nas consecuencias; un punto
a favor para concienciar a xente. Certo é que esa mesma xente
non ve lóxico que unha casa cun inquilino pague o mesmo que
outra con cinco membros, pois non xeran a mesma cantidade
de desperdicios, sería algo a revisar segundo eles.
En fin, non vamos arranxar nada, fracasariamos, pero
iso si, dende esta ventá queriamos adicarlle un capítulo a esa
xente que se cre mellor ca os demais, porque si, e de iso nada...
monada!! Mais ti que dis? Cativos mesturados, pero cativos!!
Lusco e Fusco
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Entrevista a Paco Suárez (Chacín)

UN HOME
CON VISIÓN E TALENTO
Don Francisco Suárez Hombre, da quinta do 38, que neste
ano fará os 76 anos, naceu en Carballido (Cando), moi preto
de onde vive no lugar de Villardigo no cal fixo unha casona
que non sei como non se perde dentro dela. Máis coñecido
como Don Paco, ou Paco “Chacín” (pois resulta que seu
bisavó era de Chacín, e así lles quedou como alcume da
casa), xa de moi novo se viu inmerso no mundo da xastrería
ao comezar rondando os 19 anos na que rexía Antonio Trillo.
E de alí pasou a Cando, con Felipe e Clemente. Seguiulle A
Coruña, xa na mesma Rúa Real, con Don Andrés Feal, onde
se vestían tanto os ministros como o mesmo Francisco
Franco. Posteriormente a Barcelona pola academia de corte
e confección de Don Fernando Guerrero na calle Talleres,
saíndo patronista con nota de sobresaliente alá polo 1964.
En posteriores anos conseguiría a base de traballo e tesón
coller a experiencia que lle foi necesaria para levar a cabo
incontables "rescates" moi oportunos nas distintas firmas en
que prestou os seu servizos, sexa en Dreslo ou en Mafeco,
entre tantas; e tamén recorreu parte da xeografía, pois
andou de Valencia a Barcelona, de Vigo a Noia, pasando por
Carballo... para acabar na Coruña como punto de encontro
definitivo.
Foi un home querido e valorado na súa actividade
profesional. E aínda que xa leva un puñado de anos
xubilado segue dando visitas inesperadas pola que foi a súa
primeira casa en Arteixo durante máis de trinta anos. Alí
conserva moitos amigos de batallas pasadas, entre eles o
máis coñecido, como desbullaremos máis adiante, e que
non podería ser outro que o archicoñecido Boss do xigante
INDITEX, “Amancio” (como a el se refire, pois a confianza
está aí).
O esforzo foi recompensado pero sempre soubo rodearse
de xente válida. Lémbrase de Castellano, que cando foi para
alí chegaba medio esfameado e que dalí a pouco lle fixo
unha chaqueta. Conta que este padecía de "chepa", o lombo
pinzáballe que collía un burro polo medio, e deu grazas de
que había tea dabondo no almacén pois tivo que probar
máis de tres veces ata a definitiva.

Hai vidas que merecen ser contadas, facernos partícipes a todos das súas
vivencias, amañeceres continuos de vida, día e día desbullado, pois
resultan ser curiosas, acaban ben, e por tanto espallámola conversa co
beneplácito de Don Paco "Chacín", dende esta ventá que é a revista Terra
de Outes.
Sempre tivo moi claro ao que se quería adicar e dende Barcelona comezou
así a andaina entre alfinetes, tesoiras e cintas métricas, saíndo patronista no
64. Por ese tempo no mesmo Centro Galego de Barcelona ofrécenlle
rexentar a xastrería de Ramiro López a medias cunha señora, facendo
arranxos, así como traxes para os clientes e amigos do mesmo centro, con
tanto éxito que a clientela de elite aumentaba con máis avogados, médicos
e ata o mesmo Sr. González, que era o Xefe da Policía de Barcelona. Este
último chegou a ser un cliente privilexiado por mediación do seu chofer,
pois chamáralle a atención o ben que vestía, e a raíz diso fíxose
imprescindible o seu labor, chegando ata a mesma xastrería no coche
oficial, alterando a tranquilidade do barrio (mais, tras decatarse, nas
vindeiras ocasións coidaba ir de paisano). Tal amizade fíxose ver cando lle
deu a súa tarxeta, que, polo que lle dixo, non lla daba a ninguén, e se algún
problemiña houbese que botase man dela ás 3, 4 ou 5 da mañá, mais nunca
lle fixo falta.
Noutrora atendeu, aínda que nun principio se resistía "por medo", ao "Rei
negro de lucha libre" con intérprete incluído, pois andaba por Barcelona a
raíz duns combates. Empeñouse en que lle tiña que
facer un traxe e ata comprou unha escaleira de tres
pasos, pois era moita mole de corpo. Cando llo relataba
a Don Fernando, profesor da academia, dicíndolle as
medidas non llas cría, xa que non lle daba a cinta
métrica para todo o contorno do torso. Entón decidiu,
por unha broma, que coincidisen na tenda o profesor e
mais os amigos co cliente para así veren cos seus
propios ollos que non era mentira o que tantas veces lle
afirmara. Como cando lle mandou facer a chaqueta o
piecero Sr. Villa, que o chama por teléfono
preguntándolle se non se equivocaría, pois as mangas
da chaqueta eran máis anchas que as pernas de calquera
pantalón...
Ao final fíxolle máis traxes, pois gustáronlle moito, e
en agradecemento regaláralle 300 ptas. da época, unha
caixa de cervexa negra e unha cantas libras de
chocolate do gordo para chegar a ser coma el. Naqueles
tempos en Barcelona gañábase moi ben a vida!,
apostila.
Tamén era moi bo cliente do "Suárez" o dono dun
restaurante, un pobretón con dúas fillas, que lle dicía
que se conseguía a máis vella poñíalle a mellor
Raquel coa a súa nai Deon
xastrería en Barcelona. No tempo da guerra era dunha
familia moi rica, e tiña unha irmá que era unha das
mellores artistas daquela, e para non ir á guerra andou sempre polos
túneles das cloacas, e de andar tantos anos quedou "dobrado" e había que
facerlle a roupa a medida, pois gustáballe vestir ben. Dicíalle que tiña que
aproveitar telo alí: "por favor, Suárez, no se vaya de aquí, que nadie es
profeta en su tierra", dicíalle insistente. Tamén vestiu a toda a selección de
baloncesto, como Santillana, cando traballaba con Manuel Rodríguez
Penela.
De Barcelona pasou a Vigo a traballar en Dreslo, daquela con 27
empregados e que chegaría a ter máis de 700, facendo confección. Subían
como a escuma, porque facían moi ben os traxes. Xa en Vigo, o mesmo
Santillana sabe que está alí e búscao na fábrica, deixando a todos
impresionados; mesmo querían chamar a prensa pola publicidade do
negocio, mais declinou a oferta, aínda que conseguindo facerlle pantalóns
á maioría dos xogadores que estaban concentrados en Vigo. Co tempo
trasládanse ao Porriño e alí vai todo en descontrol e uns anos despois
acabou en quebra. Nesa fábrica ao Sr. Martínez (Xefe de talleres), que era
de Valencia, saíralle unha oferta na súa terra e tiña moito empeño en que
fose con el, pedíndolle só 15 días a gastos pagos por probar facéndose o
enfermo: “por unha banda pensarán que volves para a aldea pero sigue
para Valencia!!”. Dito e feito. Xa na fábrica, tras coñecer o dono,
coméntanlle ao Sr. Martínez un problemón que tiñan cuns colos que non
encaixaban nos uniformes dun colexio; a tarefa apremiaba e as máquinas
estaban paradas. Pedíronlle axuda e, como sempre xeneroso, inspeccionou
os ditosos colos e deulle coa solución: tiñan mal calculado o escalado e
mais os distintos patróns das diferentes tallas. Unhas horas despois xa
volveron ruxir as máquinas. O dono, agradecido, levouno a comer ao
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Unha persoa agradecida
Hotel Montepicallo, un dos de máis sona de Valencia. Nesas datas
ofrecíanlle un 6% das vendas e 100.000 ptas. de soldo pero tivo que
declinar, pois fora por enfermo e aos oito días xa tiña tal morriña no corpo
que os cartos eran o de menos e retornou a Vigo, non sen antes deixarlles
unhas leccións de patronaxe que se lles facían imprescidibles para a boa
marcha da firma.
Á fin Dreslo deu suspensións, e tras estar no paro coa mesma montou un
pequeno comercio en Noia, pero tíñao tan mal atendido que non tardou en
traspasalo. De seguido xa o chamaron para Mafeco na Coruña, onde estivo
anos e onde tamén a zafou da ruína cando lle empezou a facer os patróns
para as chaquetas de pel. Nese tempo a fábrica Sanlo -do grupo Inditex- ía
en picado e o seu amigo o Sr. Félix pediulle axuda porque tiña moitos
cartos invertidos e non se vía a luz. Dicía que canto máis facían máis
perdían, pois faltáballe a súa experiencia, non había organización do
traballo, non se respectaban as instalacións, non había disciplina á hora de
traballar… Un caos. Non sabían nin o que valía abrir a porta cada mañá.
Nos primeiros días sucedéronse ordes e contraordes, prohibicións
concretas e algunha que outra berradeira, pois as prendas saían con perdas
da fábrica e apenas se oían as 32 máquinas que sempre quedaban a facer
horas. A partir de alí xa empezaron a producir e a subir, e foi cando lle
botou man Amancio Ortega, que daquela era un accionista minoritario,
pois era vendedor da tenda La Maga, xunto con seu irmán Antonio facendo
de representante, Pilar de patronista (disque era a
mellor costureira da Coruña) e Samaniego de
escaparatista.
Facíalle a patronaxe a Rivolta en Carballo, de 12
modelos de pantalón. Na 1ª temporada dous viaxantes
venderon cerca de 80.000 unidades, tendo moito que
ver que eles mesmos dicían nas tendas que os pantalóns
eran feitos por xente da desaparecida Dreslo. Todo un
éxito. Daí que todas as empresas galegas o rifasen para
traballar con elas. Viñérono buscar uns de Vigo e fai
patronaxe para unha firma de corsetería durante un ano.
Púxoa a flote e aínda non cobrou hoxe. Co tempo pasa a
mans de Amancio Ortega, que xa voaba só. E empezou
a ir e ir para arriba.
Coméntalle a Amancio que o queren en Induico/Corte
Inglés, e coa desculpa dunha falsa entrevista decide
facer algo de espionaxe industrial sa para Ortega, pois
dispoñían das mellores máquinas de bordar e patronaxe
do momento e tiñan que saber máis, xa que fabricaban
para muller e nenas. De volta coméntalle que o custe da
maquinaria anda nos 17 millóns, o que altera un pouco
o ánimo de Amancio, pero ao final pona a traballar día e
noite. Un éxito, Paco, coméntalle o xefe Ortega.
Sen embargo o gran salto foi a raíz dunha comida con
el e mais Félix de Refrey, e cando este lle di a Amancio:
“tes que meterte en caballero, pois tes o mellor patronista”. Amancio dille:
“Félix, non me estropees a Paco que é o mellor que temos...”. E coa mesma
Félix pídelle por favor que lle faga unha chaqueta a Amancio, e unha cousa
por outra alá lla fixo e gustoulle tanto, así como o detalle do pequeno peto
que leva por dentro para o tabaco, que lle dixo: “¡¡Paco, haga lo que
quiera!!”. E aí empezaron coa moda cabaleiro. Fora por 15 días e botou
máis de 30 anos. Segue pensando que Amancio é un empresario que
aspirou sempre a ser o mellor empresario do mundo. Pasou de señora e
neno a cabaleiro. Máis tarde a prenda informal e de seguido a náutica.
Pódese dicir que montou as seccións todas do que hoxe é o imperio
INDITEX.
Comentoume que a súa relación con Castellano era boa ata que un día, por
un caso referido a Unión Fenosa, deixou a relación co xefe e nunca máis,
pois este tíñao en mente para levar as rendas do imperio pero ao final
decantouse por Pablo Isla, con quen di que non coincidiu nas veces que
retornou polas instalacións en Arteixo. “Cando o fichou Amancio é porque
vale moito... É moi listo o amigo Amancio, ¡moi listo!”, apostila orgulloso.
Como cando co xefe de persoal tiñan que ir para a Fundación: "e el quería
que eu entrase ás 8 da mañá, canda os demais obreiros. Eu díxenlle que o
pensaría... pero el que no lo vería entonces!! Coa mesma, andando polo
corredor encontreime con Amancio e falamos do tema. Fomos a Persoal e
Amancio dille ao xefe, un tal Xosé María: ¿Usted sabe quién es este
señor?… Sí… Pues mire, este señor es como si fuera el mejor cocinero
pero es el mejor patronista; así es que, mientras yo sea el dueño, entrará y
salirá a la hora que él quiera, como lo hizo hasta ahora. ¿Alguna cosa más,
José María? No, señor... ¡Vámonos, Paco!!".

Nun principio cheguei a pensar en como concentrar cerca
de dúas horas e media de parlamenta cunha persoa tan
faladora e de boa memoria como Don Paco, Suárez, Paco
Chacín (o nome é o de menos). Só un ten que poñerse a
escoitalo para quedar un pouco asombrado das vivencias, e
en compañía de quen as tivo, pois non todo o mundo pode
dicir que ten amizade cun home tan relevante na vida
económica do noso país como Don Amancio Ortega (e digo
isto porque a longa conversa nos levou a el, e vou compartir
eu e agora vós, os lectores da revista, tales
episodios).
Teño que dicir noutro ámbito ao respecto
de Don Paco (“O maestro”, como tamén se referían a el os
que o coñecían) que é unha persoa que goza moito da
natureza, pois na casa está rodeado de todo tipo de
froiteiras, entre galiñas, pavos reais, ocas, quicas, sen
esquecermos o seu can, noutrora ceibo, pero amarrado
pola desfeita que lle ocasionaba pola horta adiante. Chegou
a ser moi apaixoado da caza, recorda aqueles tempos de
cotos cos amigos de Vigo, ou de dar longas travesías co seu
barco Rodman 700, que aínda ten amarrado en Portosín,
onde tamén goza de vivenda nos días de verán. Na
actualidade segue saíndo de viños pola Ponte, e agradece
as visitas das sobriñas da Coruña, que son as que se
encargan de sacarlle as notas a un piano que ten no amplo
salón da casa. Tamén me di con orgullo que ten outro
sobriño na cidade herculina que anda de militar na
Capitanía General... “Pode chegar lonxe pois é xove,
intelixente e xa é Tenente Coronel”. Ben cho creo!
Sr. Paco, xa lle falo coma se o coñecese de sempre, ten
anécdotas a esgalla en relación coa amizade máis alá do
laboral co que foi o seu xefe e amigo durante tanto tempo, e
acórdase de cando recén feita a Fundación Amancio Ortega
este lle preguntou se xa fora ver as instalacións, e díxolle
que aínda non... “Pois irás, irás e polo aparcadoiro non te
preocupes pois tes a praza máis preto do ascensor só para
ti”. Recorda con graza que recén aparcado case non é
capaz de saír do coche, pois a porta tocaba nunha columna
e cando se decatou Amancio, todo apurado, díxolle que xa
ordenara que tería dúas prazas en exclusiva. Dito e feito!
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LECTURAS RECOMENDADAS
Do estigma á estima.
Propostas para un novo
discurso lingüístico.
Valentina Formoso Gosende

Edicións Xerais, 2013
Do estigma á estima é un ensaio
que deberiamos ler, aínda
cando este non sexa o xénero ao
que sexamos máis afeccionados. Trátase dunha investigación sobre a lingua que nos é
propia e dos discursos que en
torno a ela se elaboran. Nesta
Galicia actual, que se asenta
sobre eses trinta anos longos da
Lei de Normalización Lingüística, a autora pregúntase cal é a
situación do galego entre o
alumnado de ensino medio asentado en zonas rurais, galego falantes
na súa maioría. Utiliza a metodoloxía de grupos de discusión e vai
recollendo as súas opinións que tecen un imaxinario bastante
negativo e demasiado parello ao que se compartía nun pasado que
debería estar superado. O título mostra o obxectivo da chamada
normalización lingüística, o paso do estigma por falar unha lingua
minusvalorada á estima por ese idioma de noso, que existe e está vivo
grazas aos que o mantiveron no día a día traéndoo ata a actualidade,
entre os que destacan os cidadáns desas comarcas galegófonas...
Pero non chegamos á estima. Do estigma á estima só unha letra, “g”,
que semella ter algo que ver coa inicial do noso país, ou non... Non
teñamos pensamentos escuros.A autora vai debullando o estudo e
vainos mostrando como se constrúe ese enramado de actitudes e
usos, das representacións e as ideoloxías lingüísticas, e imos
recoñecendo as maneiras de pensar e o chamado sentido común que
molla como chuvia miúda colocando a lingua case na peor das
posicións posibles, pois incluso a lectura que se fai do uso e defensa
da mesma por parte dos nacionalistas se ve como unha marca
ideolóxica que pode xogar en contra. Ante unha análise que devolve
unha realidade con futuro incerto, a autora retoma toda a súa
experiencia vital e profesional, como profesora de lingua e literatura
galega, como investigadora, como normalizadora a través dos
equipos e a coordinadora de equipos... e realiza unha serie de
propostas para seguir construíndo o camiño desa normalidade
lingüística á que tendemos. Revisa o feito, reflexiona sobre os
resultados, saca conclusións sobre as posibles melloras e sobre as
maneiras de cambiar actitudes e representacións negativas. É unha
obra xenerosa, froito do estudo experto e da autenticidade; unha obra
que vai máis alá da análise obxectiva e fría para enfrontarnos como
galegos ao reto de sentir que a nosa lingua é unha riqueza que
aportamos ao mundo e non unha dificultade ou unha desgraza que
nos tocou en sorte. Agora, somos nós os que debemos preguntarnos,
e eu non me resisto: Quen podería pensar que ter identidade (e ser
donos dunha marca no mundo actual) é un atranco? Quen pensaría
que ter acceso a unha lingua que nos abre as fronteiras da lusofonía é
un problema?
En Brasil, Portugal, Cabo Verde, Angola,
Mozambique, Guinea Bissau, Santo Tomé, Príncipe, Timor Leste,
Macao, Goa... hai millóns de persoas coas que podemos entendernos
e traballar, como xa dixera Paz Andrade cando puxo en marcha
Pescanova co peixe dalgún destes países.Que fixemos mal ou
deixamos de facer para que a situación non cambiase do estigma á
estima? Ou máis ben, por que hai tanta teimosía concentrada no
desprezo ao propio? Que conspiración está detrás desta inocencia?
Herdeiros á forza é o título doutro libro que habería que ler porque
como no chiste: “¡cala, home, foi unha calamidade... na leira había
un castro!” e no noso país dúas linguas, coas que comunicarse cunha
porcentaxe moi alta de habitantes da Terra.Grazas, Valentina, por
ensinarnos e facernos pensar. Grazas, tamén, porque nos enche de
fachenda que sexas de Outes e estudaras no CEIP da Serra.

Pilar Sampedro
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Letras galegas 2014:
Xosé María Díaz Castro

Lidia Vicente

Dende o ano 1963, cada 17 de maio celebramos en Galiza o Día
das Letras Galegas. A Real Academia Galega decide a que
escritor ou escritora en lingua galega adicarlle esta data,
cumprindo, iso si, a regra de ter pasado, cando menos, dez anos
do seu pasamento. A primeira edición deste acontecemento foi
para Rosalía de Castro e non podemos esquecer que o ano 1966
estivo adicado ao noso poeta de Boel, Francisco Añón.
Neste 2014 o escollido é o poeta Xosé María Díaz Castro (Guitiriz,
1914-Lugo, 1979). O autor ten publicado un único libro, titulado
Nimbos (1961). É este un poemario que condensa o traballo do
escritor de varios anos, en distintos momentos da súa vida e
inspiración. O nimbo, esa aureola, esa luz que resplandece como
coroa nas cabezas dos santos, tamén é luz dos seus poemas,
clásicos e refinados, e é luz de cada palabra que usa nun claro
dominio da linguaxe. Os poemas de Nimbos mostran a súa
afectividade como home, coa súa terra. Seguramente moitos son
os valores deste autor para que sexa o protagonista deste 17 de
maio.
Xosé María Díaz Castro, nace no seo dunha familia labrega e
estuda no Seminario de Mondoñedo. Desta época hai textos
poéticos que non publica, pero fai colaboracións en xornais da
provincia de Lugo. Licénciase en Filosofía e Letras e instálase en
Madrid, onde destaca como tradutor. Díaz Castro coñece case
todos os idiomas europeos: sueco, noruegués, finés, inglés,
grego, francés, portugués, italiano, alemán, danés, éuscaro…
Os estudosos da súa obra sinalan o poema “Penélope” como o
máis importante e coñecido do vate. “Penélope” é un repaso á
historia de Galiza, deixando un canto á Terra Cha nos últimos
versos.
Para facerlle a Xosé María Díaz Castro a nosa particular
homenaxe neste 17 de maio, leamos Nimbos. A modo de comezo
deixo dous poemas escollidos unicamente co criterio do meu
gusto. Espero que vós tamén os gocedes:
ESMERALDA
Herba pequerrechiña
que con medo sorrís
ó sol que vai nacendo
e morrendo sen ti,
por que de ser pequena
te me avergonzas ti?
O Universo sería
máis pequeno sen ti!
A NOITE É NECESARIA
Hai homes cheos de sombra,
homes a contralús
que che fan ver a Deus
coma unha mar de lus.
A Noite é necesaria
para que ti poidas ver
sobre o medo e o mal
as estrelas arder.

Díaz Castro
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Resultou ser un 3 de xullo do 1966, ocupantes dos dous coches e sete motos, nunha terraza en Noia, un día de San
Cristóbal. Amigos mesturados como nunha receita de D. Benigno dos Larpeiros, coa súa dose de risiñas, complicidade,
coñecemento e causa, mais nunha primeira ollada todo ben, salvo a relatividade do concepto tempo que non parou a
excepción de Edelmiro e Xoán Manuel do Viro, que xa ficaron o continuo devalar cara ao destino. O resto aínda segue
coleando: Amalita de Canay, Turnes, Pepe e Avelina de Cereixo, Esther da maestra, Chalía, Pepita do Patelo, Enrique
Pedrosa, Raquel do Miraso, Fina do médico, Miros, Deolinda e Clara, Paco de Galdrán, Antonio de Benedicta, Carlota,
Marisol de Ramiro, Domingos do Lobo, e unha amiga.
A nostalxia que impón o branco e negro do retrato nese grupo de adolescentes nuns amenceres de convulsos cambios
sociais-políticos-culturais parecen ir por outros derroteiros totalmente alleos a eles, tempos revoltos, exhaustos pola falta
de liberdade; aínda que noutra ollada a foto reflicte unha xuventude que non voltará salvo á propia memoria, retida como
un prisioneiro afable e coñecedor de todas as súas inquedanzas.
Mais tampouco foron conscientes nese día da hora que era, pois acabaron comendo ás cinco da tarde, e máis dun pai
alterouse pola tardanza, que visto lo visto parecía importar máis ben pouco.Valía a pena, pois a amizade non ten prezo, e se
hai que levalas, lévanse e punto.
Xastre

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

NOIA
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Por que pagamos máis pola luz?
Adrián Dios Vicente

Nos últimos tempos está de moda falar do sector eléctrico. As
escandalosas subas destes anos fixeron que se crease un forte
debate social en relación a este tema. Vexamos, entón, por que
temos que pagar máis pola luz.
En primeiro lugar, hai que ter claro que con estas subidas hai quen
gaña e quen perde: do lado gañador están as grandes empresas
eléctricas (E.ON, Endesa, Gas Natural-Fenosa, Iberdrola e
Hidrocantábrico) que continúan a ver medrar os seus beneficios
(máis de 6.000 millóns de € no 2012). Do lado perdedor: a
inmensa maioría da poboación. É dicir, nós.
Agora ben, como funciona o sector eléctrico? De onde sae o
que pagamos? Por unha banda de peaxes que fixa o Estado e
pola outra do mercado.
a) Mercado: as eléctricas mercan e venden
electricidade, e para isto van ao mercado eléctrico
maiorista. Cal é o truco do mercado? Pois que na poxa
eléctrica se empregan prezos marxinais.
Para entender o que son, un exemplo: pensemos
nunha lonxa, pero ao revés. Comézase a vender a
electricidade máis barata, e remátase vendendo a máis
cara (a electricidade ten diferentes prezos segundo o tipo
de enerxía empregada para producila, sexa hidráulica,
eólica, nuclear...), pero o prezo final de toda a enerxía é o
da unidade máis cara vendida. É dicir, se venderon
enerxía por valor de 1€, 5€ e 40€, toda a enerxía que nos
van vender a nós (consumidores) será a 40€. Menudo
negocio, non?
b) Peaxes: aquí pagamos múltiples cuestións, dende
a moratoria nuclear até as primas a renovábeis. Agora
ben, que son as peaxes? Basicamente, son custos do
sector dos que se fai cargo o Estado (transporte, custos
ambientais, etc). É dicir, dun xeito ou outro teñen que
existir, son custos de distribución. Na imaxe vemos que só
o 4% dos custos son “artificiais” ou “políticos”.
Dito isto, as eléctricas teñen ademais outro mecanismo para
obter beneficios: o déficit de tarifa.
Que é isto? Supostamente, a diferenza entre os custos e os
prezos das eléctricas, que solicitan que o Estado llelo pague.
Sabemos con certeza canto é o déficit de tarifa? Non: de feito,
o Ministro Soria falaba en Setembro de 2.500 millóns para 2013 e
a semana pasada dixo que serían finalmente 4.100 millóns. É
dicir, da nada as eléctricas gañaron máis de 1.500 millóns de €
(co que poderiamos financiar o programa Erasmus 100 anos).
A primeira medida que debería levar a cabo un goberno sería
unha auditoría dos custos reais das empresas para saber se
realmente o déficit é real. De tódolos xeitos, como é posible que
exista o déficit se as empresas teñen máis de 6.000 millóns de €
de beneficios?
Ao analizar as medidas que se toman no sector eléctrico, non
podemos esquecer unha cuestión: as portas xiratorias. É dicir,
cargos públicos que posteriormente pasaron a cobrar das
grandes empresas eléctricas.
É curioso ver como o PP e o PSOE están afectados por igual:
Aznar, Solbes, Elena Salgado, Felipe González, Teresa

Fernández de la Vega, Luis de Guindos, Acebes... Un enorme
número de persoas que se encargaron de crear a regulación
eléctrica, hoxe en día son financiados polas empresas. Curioso,
non?
E cales son as consecuencias destas medidas? Que a maioría
da poboación temos que pagar máis. Isto crea pobreza
enerxética (a situación na que familias non poden afrontar o pago
do recibo), un problema que xa afecta a unhas 650.000 persoas
en Galiza. Todas as propostas levadas a cabo para evitar isto
foron votadas en contra polo PP (iniciativas do BNG no
Parlamento, de ICV no Congreso ou de Compromís no País
Valenciá). Só en Cataluña prosperou unha iniciativa para evitala,
casualmente pactada entre CiU e ERC.
Ademais, o sector eléctrico crea profundas desigualdades
entre territorios do Estado, como podemos ver na imaxe.
A normativa estatal obriga a que só exista unha tarifa única no
Estado. É dicir, nós estamos subvencionando a electricidade que
se consome esencialmente en Madrid. Por que?
En primeiro lugar, porque nós sufrimos as consecuencias de
producir (ríos desfeitos polos encoros, contaminación das
centrais térmicas...) e, por outra banda, porque no transporte hai
perdas de enerxía (derivado das leis físicas), que tamén pagamos
os galegos, aínda que nós non provoquemos estas perdas. Unha
tarifa eléctrica galega aseguraría un abaratamento inmediato
da tarifa de máis dun 20% (imaxinade o que sería iso!), pero o PP
vota sistematicamente en contra.
Polo tanto, existen alternativas á situación actual (intervención
do sector, regulación das tarifas para os territorios produtores,
axudas para as persoas afectadas pola pobreza enerxética,
auditorías ás eléctricas para rematar co déficit de tarifa...), só hai
que poñelas en práctica.

Fonte: Economistas Frente a la Crisis
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GASTRONOMÍA
TORTA DE CALLADA
Receita de Berta Nieto
Ingredientes (para 6 persoas):
- 200 gr. de queixo de untar tipo
“Filadelfia”.
- ½ litro de nata líquida.
- Un vaso de leite.
- Un vaso de azucre.
- Dous sobres de callada.
- Galletas caramelizadas tipo “Lotus”
para tapar.
- Caramelo líquido.
Elaboración:
Mesturar nun cazo os cinco primeiros
ingredientes e quentar removendo para que
non se pegue ao fondo.
Untar un molde con caramelo líquido e
botar a mestura nel.
Tapar coas galletas e deixar enfriar.
Meter na neveira e viralo para servir.

MISCELÁNEA
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Parabéns, atletas!
Unha vez máis queremos loar a traxectoria deportiva de
dous fenómenos. O primeiro é Alberto Davila Rivas,
nado en Boiro hai 20 anos, pero vencellado a Outes
polo seu pai adoptivo. Este xove está integrado no
Clube Cimans Coruña Comarca, que na temporada
2013/14 en probas ao Aire Libre de atletismo 400 m,
acadou o 2º posto na Categoría Absoluta na I Xornada
Copa Deputación de Lugo e o 1º na mesma categoría
no Trofeo Ángeles Barreiro na Coruña. Ó mesmo
tempo, en Pista Cuberta, resultou 3º na Final de 400 m
no Campionato Galego Absoluto celebrado na Coruña
o pasado 2 de febreiro, a só 4 décimas do tempo do
gañador Victor Riobó, 14 anos máis vello ca el. En canto
ás carreiras de 50 m valados quedou de 5º clasificado no mesmo campionato, pero a
súa marca de 8.46 serviulle para obter a medalla de ouro na súa categoría Promesa.
Por outra parte, co seu equipo, quedou campión na proba de 4x1 Relevos na Copa
Galega de Clubes en Pista Cuberta que tamén tivo lugar na cidade herculina o 12 de
xaneiro deste ano.
O segundo atleta outense a quen tamén queremos facer extensibles os parabéns é
Alexandre Tuñas, que milita no mesmo Clube coruñés e que participou nese
Campionato Galego Abs. nas probas de 50 e 200 m lisos, quedando na 6ª posición
cun tempo de 6,52 a só tres décimas do gañador na súa serie dos 50 m.
Oxalá nos sigan deleitando coas súas vitorias froito do esforzo e dedicación tan
necesarios para lograr as metas da vida. Parabéns aos dous. Unha aperta, Alberto e
Alexandre.

Lugher, a rede social de Outes
para o mundo
Anxo Núñez Fernández (1999) é un outense
que estuda 3º da ESO no instituto noiés
Virxe do Mar. Con só catorce anos creou,
coa única axuda económica de súa nai, a
rede social Lugher. Esta plataforma leva tres
meses en marcha e conta con cerca de 700
usuarios (200 deles acadados nun único
día!), xeralmente de Barbanza, aínda que
tamén hai uns poucos de Cataluña, Madrid e
algún de Castela-A Mancha. A pesar da
xuventude do seu creador non é un espazo
dirixido exclusivamente a adolescentes.
Lugher responde ao tipo microblogging, é dicir, procura compartir contido
interesante no mínimo número posíbel de caracteres.
Talvez non haxa moita diferenza entre Lugher e Facebook ou Tuenti, mais a
do noso veciño Anxo ofrece vantaxes en aspectos tan polémicos como a
privacidade ou o bombardeo publicitario: actualmente recolle a mínima
cantidade precisa de datos do usuario (ademais de ter contrasinais
encriptados) e non ten previsto por agora implementar anuncios comerciais.
Desde Terra de Outes desexámoslle a Anxo moita sorte nos seus proxectos
telemáticos (algún máis ten aínda que non
poida contalos por agora… nin dedicarlle moito
tempo durante o curso) e animamos aos nosos
lectores a que se fagan usuarios da rede social
deste mozo (http://lugher.com/gl), a que visiten
a súa páxina web:
(http://anxo.lugher.com/portafoliogl.htm)
ou a que o sigan en Twitter (@vinpoloaire).
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Cando a vida se pon farruca:
10 suicidios ao día no estado español
Chamámoslle suicidio ao acto polo que unha persoa, deliberadamente, se
provoca a morte. Durante o ano 2012, dez persoas morreron cada día no
estado español, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE). Foron
3.539 casos, o que supón un 11,3% máis que no ano 2011. Os suicidios son
a primeira causa de morte non natural, por riba dos accidentes de tráfico.
Non temos contabilizados os mortos no ano 2013, pero vese que a
progresión de suicidios aumenta claramente: 359 falecidos máis no 2012
que no 2011. A tendencia pode seguir en aumento. A causa: multifactorial.
Pero podemos dicir que a crise xoga un papel preponderante nesta causa
de morte. Os sociólogos coinciden en que inflúe, e moito.
Curioso: nos anos 2003 e 2004, anos de bonanza económica, a tasa de
suicidios foi similar ao 2012. Ten relación unha cousa con outra? Trataremos de explicalo.
Estímase que as dúas terceiras partes de quen se quitan a vida sofren
depresión e que os parientes dos suicidas teñen un risco máis elevado (ata
cinco veces máis) de padecer tendencias ao respecto. Os padecementos
psíquicos encóntranse presentes en 9 de cada 10 casos de suicidio; entre
eles, á parte da depresión, encóntranse tamén os trastornos de ansiedade e
as adicións.
O sociólogo francés Émile Durkheim, en El suicidio, xa puxo de manifesto
que “o contexto social inflúe nesa decisión tan íntima que é deixar de
existir”.
O suicidio é unha resposta a situacións extremas, pero sobre todo á falta de
expectativas de futuro. A percepción de que non hai saída é o que pode
inducir á persoa ao suicidio.
Di a socióloga Begoña Pérez, profesora de Política Social da Universidade
Pública de Navarra, que “á parte da crise, a duración da mesma e o
desemprego de longa duración, é o que incrementa os efectos negativos,
que xunto coa falta de expectativas, poden levar á perda de saúde mental e
nalgúns casos á desesperación e ao suicidio”.
Enormemente inflúen os recortes en saúde e servizos sociais, que
merman a capacidade da xente de atenderse e atender a outras persoas
con problemas de dependencia, facéndolles sentirse culpables do que lles
pasa. O Congreso Nacional de Psiquiatría celebrado en Bilbao en
2012,advirte que o 32% dos suicidios se debe a causas económicas.
Se comparamos a media da Europa, España non sae tan mal parada neste
tema: en Lituania, suicídanse 29,4 por cada 100.000 habitantes, sendo a
taxa máis alta de suicidios de Europa. A media é de 10,2 e en España
estamos no 5,8, por enriba de Italia (5,4), Chipre (3,8) e Grecia (2,9). Este
último dato, o de Grecia, contrasta coas dificultades que están pasando
ultimamente.
Ao contrario do que se cre, o suicidio non é matar a un suízo. O título ao que
fai referencia o artigo tomeino de Antonio Gala, que di: “…cuando la vida se
pone farruca, pesada, desentendida, no es difícil querer quitársela de
encima. Si vivir, deja de ser un disfrute ¿qué coño pintamos aquí?”. Este
canto desesperado pode ser o que pensan moitas persoas que toman unha
iniciativa que é a que máis
trascendencia vai ter na súa
vida: a da “morte porque eu
quero”. Ramón Sampedro,
deunos unha demostración
de que para vivir dunha
determinada maneira, é
preferible morrer.
Nos mozos e adolescentes,
algúns dos factores de risco
que inflúen na decisión de
suicidarse son: abuso da
inxesta de alcol, consumo
dalgún tipo de droga,
violencia familiar,
comportamentos
antisociais, depresión e

Nº26 · abril - xuño 2014

Dr. José Mª Dios Diz
aillamento, entre outros.
É curioso, pero moitas
relixións monoteístas,
considérano un pecado;
nalgúns países
considérase un delito. Por
outra parte, algunhas
culturas, especialmente as
orientais, veno como unha
forma honorable de
escapar dalgunhas
situacións humillantes ou
dolorosas en extremo.
O perfil do suicida é unha
persoa na que o seu acto
nunca é improvisado, aínda
que a realización, ás veces,
sexa impulsiva. O suicida
víñao pensando desde
tempo antes, e na maioría
dos casos comunicárallo a alguén con anterioridade. A idea de que a persoa
que fala de suicidarse non o fará, é falsa: toda ameaza debe ser tomada en
conta seriamente.
O primeiro suicida ao que a Historia dedica unhas liñas é Periandro (século
VI a.C.), un dos Sete Sabios Gregos. Outros famosos suicidas foron: Kurt
Cobain; Hitler e a súa muller, Eva Braun (suicidáronse xuntos); Vincent Van
Gogh; Elvis Presley; Jim Morrison; Marilyn Monroe; o director británico Tony
Scott; o deportista Justin Fashanu (a súa carreira estaba en ascenso, pero
ao dar a coñecer a súa homosexualidade, comezou a ter problemas)…
Existen unha serie de Factores Sanitarios no 50 % dos intentos. Apréciase:
enfermidade física, destacando a dor crónica, as enfermidades crónicas ou
terminais (cancro, SIDA: 4% do total), e as intervencións cirúrxicas ou un
diagnóstico recente de lesións invalidantes e deformantes.
Non se poden prever tódolos suicidios, pero si a maioría. Pódense tomar
diferentes medidas para reducir o risco:
- Reducir o acceso aos medios para suicidarse (pesticidas,
medicamentos, armas de fogo, etc.).
- Tratar as persoas con trastornos mentais, e en particular a
quen padecen depresión, alcolismo ou esquizofrenia.
- Seguimento dos pacientes que cometeron intentos de
suicidio.
- Fomentar un tratamento responsable do tema nos medios
de comunicación.
- Formar os profesionais de Atención Primaria de saúde.
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A outra xente de Outes.
Os bosques de ribeira: mostras do que debería ser
Chega a primavera e con ela comezan a agromar as cores que van vestir os
nosos campos durante os vindeiros meses, as cores que devolverán as nosas
árbores á vida que pareceu abandonalas durante o inverno, contaxiadas da
tristura que transmite a falta de luz.
Certo é que a nosa man, como sempre a man da especie depredadora por
excelencia, leva tempo condenando á maior parte das nosas árbores a unha
morte verdadeira, non a ese descanso que lles permite tomar folgos para
enfrontarse a un período de crecemento frenético e á necesaria reprodución que
as perpetúa no tempo e da que obtemos variados e deliciosos froitos. Certo é
que a nosa man substituíu as nosas árbores por outras traídas de lonxe, piñeiros
e eucaliptos principalmente, quizais menos preguiceiras e capaces de medrar
máis rápido, de producir máis en menos tempo, de darnos maiores beneficios
económicos. Certo que aparentemente esta substitución non parece
representar un problema: á fin tamén son árbores. Pero a realidade é que si
supón un problema, ata o punto de que a introdución de especies foráneas
considérase hoxe unha das principais causas de perda de biodiversidade.
En cada lugar do noso planeta e dependendo das súas condicións climáticas, do
seu substrato rochoso, do seu tipo de solo, da súa topografía... desenvólvese un
determinado tipo de ecosistema, caracterizado pola presenza duns
determinados organismos adaptados a esas condicións ambientais e en
perfecto equilibrio entre si e coa súa contorna. A excepción daqueles lugares en
que as condicións son moi extremas, o ecosistema de equilibrio sempre é un
bosque que se nomea e
describe pola vexetación
arbórea que o caracteriza, xa
que o resto de organismos
está condicionado en gran
medida por ela. A nós, cun
clima suave, con estacións
marcadas, cunha alta
pluviosidade ao logo de todo o
ano e unha pequena estación
seca, correspóndenos o
bosque caducifolio. Un bosque
que durante o inverno perde as
follas que ao seren
descompostas refertilizan o
solo, suplindo a perda de
nutrientes que se produce polo
intenso lavado a que o
someten as continuas
precipitacións. Un bosque que
hospeda unha enorme
variedade de animais, cada un
ocupando o seu nicho e en Río Tins
estreita relación cos demais
organismos da comunidade biolóxica.
É doado entender que a substitución do bosque clímax por unha plantación de
árbores alleas altera totalmente as regras de xogo. No noso caso, a primeira
gran diferenza é que as árbores usadas para a repoboación forestal son
perennifolias, o que supón a perda do aporte estacional de nova materia
orgánica ao solo e a conseguinte perda de fertilidade e de humidade. Mais o
cambio é máis profundo, afecta a todos os compoñentes do bosque: os outros
vexetais deben competir con eles e resultan, con frecuencia, desprazados; os
animais poden non atopar o alimento que precisan ou as zonas aptas para
aniñar ou agocharse dos depredadores; a biodiversidade diminúe
enormemente en consecuencia. Un estudo da Sociedade Galega de Ornitoloxía
de 2003 constata que a riqueza e abundancia de aves nos eucaliptais é bastante
inferior á rexistrada en carballeiras puras ou mixtas situadas nas mesmas
comarcas e que non aparecen especies diferentes, senón unha parte delas. Por
outra banda, é suficientemente coñecido que piñeiros e eucaliptos son especies
pirófitas, que non só arden con máis facilidade que as frondosas senón que
ademais tras un incendio rebrotan, sobre todo os eucaliptos, e colonizan áreas
próximas substituíndo os bosques autóctonos afectados polo lume. A súa alta
capacidade de propagación leva a que na actualidade os eucaliptos e piñeiros
teñan unha elevadísima presenza nos poucos bosques autóctonos que aínda
quedan na Galicia occidental e setentrional, as zonas con maior superficie
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repoboada con estas especies, expoñéndoos a un maior risco de incendio e
dificultando a súa conservación, mesmo se dispoñen dun réxime de protección.
Lembremos o tráxico incendio que sufriu recentemente o Parque Natural das
Fragas do Eume, o bosque atlántico mellor conservado da península, ata
daquela. Por último, pero non menos importante aínda que quizais máis
subxectiva, está a profunda alteración da paisaxe que producen. Vólvena
monótona no tempo e no espazo, privándonos do pracer de gozar da explosión
de cores, formas diversas e sons que se produce en cada cambio de estación.
Mágoa que estas árbores leven tanto tempo con nós que a xente máis nova non
coñeza outra paisaxe e crea que é a nosa propia.
A responsabilidade desta proliferación de especies alóctonas é compartida
entre quen posúe os montes (que busca, lexitimamente, tirar unha rendibilidade
económica) e os poderes públicos que coa súa política forestal favorecen estas
repoboacións. Non é imposible compaxinar rendibilidade económica cunha
xestión ordenada dos recursos, sexan forestais, agrícolas ou gandeiros, que
permita a conservación do bosque autóctono. É, ademais, unha necesidade,
non só porque forma parte da nosa identidade senón porque pode ser tamén
unha fonte de recursos económicos e pode diminuír enormemente o risco de
incendios e, polo tanto, o inxente gasto que supoñen as medidas de prevención,
vixilancia e extinción, e, por suposto, as traxedias persoais. Quizais se nos
decatásemos do valor do noso bosque poderiamos esixir unha política forestal
máis respectuosa e sostible.
Paga a pena, pois, achegarse
nestes días ás pequenas e
valiosas mostras de bosque
autóctono que aínda quedan
preto das nosas casas.
Propóñovos coñecer a
vexetación típica dos bosques
de ribeira cun paseo por
calquera dos numerosos ríos
que bañan o noso concello.
Aínda que reducidos a unha
franxa estreita, poden servirnos para decatármonos da
enorme biodiversidade que
albergan, da súa fermosura
en comparanza coa uniformidade e pobreza das plantacións de eucaliptos e piñeiros
que os/nos asedian por todas
partes.
Estes bosques están formados por árbores adapta-das
ás condicións de extrema
humidade do solo e adoitan
medrar cara ao curso do río en busca da luz, polo que os seus troncos e pólas
forman unha especie de túnel sobre este, de aí que tamén reciban o nome de
bosques en galería. As árbores distribúense en bandas ao longo do río en
función da súa dependencia da auga e a súa resistencia ás inundacións. En
Galicia, os que se sitúan máis preto do leito do río son os salgueiros, pois teñen
unhas pólas moi flexibles capaces de resistir as enchentes. Despois veñen os
ameneiros, as abeleiras, os freixos e os bidueiros. Baixo as árbores establécese
unha flora arbustiva e herbácea tamén adaptada á humidade e á falta de luz que
xeran as árbores, en especial os ameneiros que dispoñen horizontalmente as
súas relativamente grandes follas. Nestes días xa podemos atopar primaveras,
as primeiras herbáceas que florecen, narcisos e ranúnculos entre mantos de
musgos e fermosos fieitos. Como as árbores aínda están a botar as follas, é
tamén un bo momento para observar os paxaros que comezan os rituais de
atopar parella e aniñar. Un pracer para os sentidos!
En vindeiros números da revista, describirei a vexetación típica destes bosques,
pero como haberá quen non poida esperar, déixovos o enlace a unha pequena
xoia que atopei navegando pola natureza virtual. Chámase “Miniatlas
xeobotánico de Galicia”, foi elaborado por Mª Jesús Mourazos González e
atópase no seguinte enderezo: http://www.vexetaciondegalicia.es/ . E para
levar no peto todas as aves que podemos contemplar, unha aplicación gratuíta
para o móbil: "Aves de España"; fantástica!
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Pílulas do Lcdo. Añón: á venda só en farmacias (IV)

Ramón Blanco

memoria as súas composicións ao cura Jacobo Lema Fernández. A
Picadas e mordidas… nos poemas dos irmáns Añón
maioría están escritas (con moitas incorreccións ortográficas) en
Remedio contra a picada de abella
castelán, idioma no que non se expresaría esta labrega de Boel. Igual o
Na versión longa de "Recordos d´a infancia", cando unha abella lle pica
propio párroco (que si estaría máis familiarizado coa lingua española, e
nos beizos a Anxela, dinos a voz poética: "E para consola-la/ Juntey os
coa súa tradición literaria) traduciu ou realizou modificacións nos
meus á aquelos virges labios/ E tireille o ferrete pesoyento…"As picadas
versos, ou ben podemos estar ante o típico caso diglósico que relega o
de abella parecen xa cousa doutra época ou mal de apicultores pouco
galego para cuestións "menos importantes" e sería así esta unha autora
precavidos. Máis ca na extinción do mundo rural, a causa está na
maioritariamente en español. A temática relixiosa (o campo semántico
desaparición destes himenópteros. Desde hai uns anos (por se non fose
da relixión católica, por certo, sempre tan castelanizado), coa
pouco cos pesticidas, a contaminación e o cambio climático) as abellas
dedicación á Virxe do Rial (tamén
teñen, segundo o científico suízo
ao Neno Xesús, á Navidade...),
Daniel Favre, un inimigo letal na
está presente en case todos os
telefonía móbil, pois seica os
poemas. Nuns versos di:
sinais emitidos polos teléfonos
"Abrasese nuestra alma/ en
nunha conversa desorientan
dulce amor de María/ en cuya
estes insectos até levalos á
dulce esperanza/ nuestro
morte. Recentemente sumouse a
corazon confia.// Sois mas que
novidade depredadora das
triáca fina/ quela sierpe emponnespras asiáticas; as autozoñada/ vajo buestros pies se
ridades xa advertiron este perigo
dobla/ y queda parélizada". A
e mesmo algún telexornal
triaca era unha antiquísima
informou do problema: tense
confección farmacéutica que se
localizado e incinerado algún
empregaba para as mordeduras
enxamio de proporcións
de animais velenosos. A súa
descomunais. A desaparición
elaboración era moi complexa,
masiva de abellas é algo
con múltiples compoñentes
preocupante, pois se elas se
(entre os cales tiñan especial
extinguen tampouco sobreimportancia o opio e mais a carne
viviremos os humanos.
de víbora, dependendo das
Francisco Añón bota man dun
fórmulas). Aínda que xa vén da
remedio erótico contra a picada Manuscrito con versos de Nicolasa Añón, por cortesía de Francisco Martelo.
época clásica (ten detrás moita
das abellas; a cultura popular
historia e moita literatura, non só médica), o antídoto popu-larizouse a
tamén aconsella baixar a inflamación aplicando inmediatamente no
partir da Idade Media, tamén grazas ao legado oriental, sendo
punto da picada unha moeda de cobre. Outra vez o maldito diñeiro, mais
especialmente famosa e reclamada a "triaca fina" de Venecia. Habitual
se o remedio serve… Recordamos algunha picada de abella na nosa
nas farma-copeas de antano, a triaca irá caendo en desuso no século
infancia; os vellos mandábannos apertar a folla dun coitelo contra o sitio
XIX; en España seguiuse preparando, polo menos, até 1920. Debemos
onde chantara o ferrete. "E pasou o dolor d´a picadura;/ A picada d´amor
supoñer que os nosos veciños do mil oitocentos e moito aínda botaban
inda hoje dura".
man desta mestura. Quen sobreviviu foi a serpe (de Hixía),
omnipresente no símbolo farmacéutico.Noutro número falaremos de
Remedio contra a mordida de serpe
máis remedios.
En 1885, con setenta e cinco anos feitos, Nicolasa Añón ditoulle de
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