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Editorial:
Xornadas de exaltación
do patrimonio cultural
Despois de dous anos interrumpidas para
ocuparnos nese tempo da celebración do
Bicentenario de Añón, en 2012, e o XI Encontro de
Embarcacións Tradicionais de Galicia, no ano
seguinte, que pola gran cantidade de actos que
encerraban unha e outra, así como a inxente
cantidade de recursos, tanto económicos como
humanos que absorberon, ocuparon toda a nosa
antención, reanudamos este ano a convocatoria das
nosas Muiñadas, xornadas baixo cuxo nome
realizamos desde hai varios anos atrás unha
exaltación do noso patrimonio cultural.
Agora que chegamos á VI edición, despois das que
adicamos aos muíños de Outes, ao traxe galego,
dúas ao poeta Añón e outra a Álvaro Cunqueiro,
nesta ocasión ímosllas adicar ao patrimonio
mariñeiro da nosa ría, con exposicións, charlas,
visitas a museos do mar, homenaxe aos mariñeiros
represaliados polo franquismo, un recital poético...
E culminarán estas xornadas coa botadura de dúas
embarcacións tradicionais que a nosa asociación
vai recibir en doazón por parte da Consellería do
Mar e coas que agardamos, de aquí en diante, non
só asistir a futuros encontros de embarcacións
tradicionais, senón tamén facer promoción da
actividade mariñeira e, fundamentalmente, da
carpintería de ribeira, que historicamente foi tan
importante no noso concello e, economicamente, o
segue sendo.
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Os versos de Nicolasa Añón

Venres, 29 de agosto
§ Exposición “O XI encontro de embarcacións
tradicionais de Galicia”.
§ Documental O encontro de embarcacións tradicionais
de O Freixo-Outes en 2013.
§ Charla: O patrimonio marítimo galego.
Por Víctor Fernández.
§ Conferencia: Os escritores galegos do mar.
Por Francisco Fdez. Naval.
Sábado, 30 de agosto
§ Visita ao estaleiro de Abeijón Hermanos
en O Freixo-Outes.
§ Conferencia: Os estaleiros de Outes.
Por Xan F. García Suárez.
§ Conferencia: A represión franquista sobre os
mariñeiros do Barbanza.
§ Acto de homenaxe aos mariñeiros represaliados
do franquismo.
Domingo, 31 de agosto
§ Recital de poesía de temática mariñeira
a cargo do grupo Este é o noso mar!
§ Botadura de dúas embarcacións tradicionais
da A. C. C. Terra de Outes.
§ Actuación do grupo de música tradicional
do Concello de Outes.

O sábado 31 de maio a asociación Terra de Outes presentou o
libro Poesías de Nicolasa Añón ante un auditorio ateigado de
público que escoitou con interese ás Pandereteiras e
Cantareiros do concello de Outes, que abriron o acto con tres
pezas de música tradicional. Despois Xoán Mariño, presidente
da asociación, explicou os motivos polos que Terra de Outes
decidiu acometer o esforzo de editar a poesía desta muller, irmá
do insigne Francisco Añón e eclipsada por este, pero que polo
simple feito de nacer en 1810 se converte nunha das primeiras
escritoras da Literatura Galega contemporánea. A
continuación o investigador Ramón Blanco, que ademais de
facer un estudo introdutorio no libro se encargou da súa
edición, explicou, ás máis de cen persoas que enchían o salón
de actos da Casa da Cultura da Serra de Outes, como o
manuscrito cos poemas inéditos chegou ás súas mans e logo
uns retallos da vida desta xa ilustre veciña de Outes. Como
colofón do acto, dezaseis nenos e nenas dos colexios da Serra
de Outes, Cruceiro de Roo e instituto Poeta Añón leron algúns
dos versos da autora deste libro que desde hoxe está xa nas
librarías de Outes.
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A depuración dos mestres e mestras de Outes (VIII):
Amalia María Batalla, mestra de San Ourente
Neste expediente aparece un documento datado o 13 de agosto de
1936 e asinado por Juan Benito Tuñas Paz, recén nomeado
Delegado Civil en Outes polas autoridades sublevadas. O
documento vén ser unha relación dos vinte e dous mestres e
mestras do termo municipal de Outes “..en virtud de su respetable
escrito, de fecha siete de los corrientes”, dirixido á Inspección de
Primeira Ensinanza de A Coruña, e no cal se califica a Amalia
Batalla con filiación política “de izquierdas”, a súa actuación “deja
mucho que desear”, e “hizo propaganda extremista en las últimas
elecciones”.
Con máis contundencia informa este personaxe en data de 27 de
agosto en escrito enviado ao Delegado Militar de Instrucción
Pública, pois incluso di que “los padres se quejan de que era
inhumana con los niños”. O “pai de familia” Manuel Alvite Vieites
non opina exactamente o mesmo que o Sr. Tuñas e informa en
manuscrito que “nada hai que decir respecto a la enseñanza y
disciplina…”, aínda que sinala que “es pública y notoria su filiación
a las izquierdas”. Xa en xaneiro de 1937 o párroco de San Ourente,
Manuel Pérez Figueroa, destaca a súa profesionalidade, di que é
unha “honrada viuda”, pero na cuestión política “se dejó llevar por
la corriente y votó y fué con las izquierdas”, nun escrito
encabezado por un fervoroso “Viva España”.
O Delegado Civil, J. Benito Tuñas Paz, fora quen presidira o
Consejo Municipal imposto no Goberno de Outes en 5 de setembro
de 1936, e composto por persoeiros de ideoloxía fascista, pasando
xa a ser nomeado alcalde de Outes en 27 de outubro de 1936 ao
tempo que se instaura a Comisión Gestora, unha vez disolta a
corporación republicana. Pois ben, en 7 de xaneiro de 1936, Tuñas
Paz, xa alcalde, emite informe no que non cuestiona en absoluto
–máis ben o contrario– a actuación profesional de Amalia Batalla,
pero si recalca a súa relación con “elementos de izquierdas” e a
súa simpatía polo Frente Popular. De igual xeito informa a Garda
Civil, quen destaca a súa boa conduta profesional e o seu afecto
polo Frente Popular.
Así as cousas, a Comisión Depuradora redacta prego de cargos en
febreiro de 1939 co cargo único de “Haber simpatizado
grandemente con el Frente Popular, cuya candidatura votó en las
elecciones”. A mestra contesta negando as súas simpatías coa
República e o Frente Popular e que en 1936 votou en branco. Esta
contestación vai acompañada dunha certificación do novo alcalde,
Joaquín Castro Nieto, na que manifesta a boa conduta social e
profesional, aínda que non fai referencia ningunha ao pensamento
político da funcionaria.
Aquí observamos un novo detalle: o alcalde Joaquín Castro é unha
das persoas que no seu día constituíron o Consejo Municipal e
posteriormente a Comisión Gestora, sendo elixido nesta última 1º
tenente de alcalde.
Pero o 8 de marzo de 1939 –por certo, actualmente Día da Muller
Traballadora–, a Comisión Depuradora ratifícase nos cargos e
propón a sanción de “suspensión de empleo y sueldo durante tres
meses”. Sen embargo, a Comisión Superior Dictaminadora de
Expedientes de Depuración, á vista da proposta da Comisión
Provincial propón nada menos que “El traslado dentro de la
provincia con prohibición de solicitar cargos vacantes durante un
periodo de dos años, e inhabilitación para desempeñar cargos
directivos y de confianza en instituciones culturales y de

Xoán Fco. García Suárez

enseñanza”.
A docente volta remitir un escrito en maio dese ano de 1940,
negando unha vez máis as simpatías coa república e solicita que
se deixe sen efecto o traslado ordenado, e acompañado por case
120 sinaturas de veciños e veciñas de San Ourente na súa
defensa.
En 1940 a profesora recorre a Juan Benito Tuñas Paz, de novo
alcalde de Outes, quen lle certifica a boa conduta e incluso a
considera “afecta al Glorioso Movimiento Nacional”, o mesmo que
José Pérez Villaverde en calidade de “militante de Falange
Española Tradicionalista y de Las JONS”. O garda Morgado agora
informa de que a mestra é “apolítica”.
O alcalde en 1941, José Vidal Rúa, informa favorablemente sobre
a mestra. De igual xeito o fai o Xefe Local de Falange Española, o
ex-alcalde Tuñas Paz, e de novo Morgado volve tamén no seu
favor. E aparece un novo escrito con cerca de 200 sinaturas que
piden que non se leve a cabo o traslado da mestra de San Ourente.
En decembro de 1941 a Comisión Superior considera que “…en
general la conducta es buena y que queda suficientemente
castigada esa mera atracción izquierdista con lo que se le ha
castigado hasta el presente…”, “…procede declarar revisado este
expediente, anulando la Orden mencionada por la que se le
impuso a la interesada la sanción dicha y en su lugar dictar otra por
la que se le admita al servicio sin sanción alguna, pero con pérdida
de los haberes que por razón de éste expediente no le hayan sido
satisfechos…”.
Neste caso conclúense varias cousas interesantes: as persoas
que interveñen no proceso, como “informantes”, son exactamente
as mesmas que noutros expedientes. Pero sen embargo
observamos que os cargos políticos vanse turnando: Tuñas Paz,
Castro Nieto e Vidal Rúa, formaran parte da Comisión Gestora,
órgano imposto polos golpistas para substituír a corporación
municipal republicana democraticamente elixida. O control era tal
que cando Tuñas Paz deixa de ser alcalde xa aparece como xefe
local da Falanxe.
Outro detalle son os informes e contrainformes, contraditorios,
mesmo feitos polas mesmas persoas en datas diferentes, o que
pon de manifesto a auténtica “farsa” destes procedementos.
Obsérvase ademais, a indefensión do “inculpado/a”, posto que
unha vez iniciado o calvario (neste caso case cinco anos), unha
conclusión final favorable non levaba aparellado o recoñecemento
de danos e prexuízos. Esta mestra non exerceu nin cobrou durante
todo este tempo. A culpa foi “a sospeita” de que podería ser de
esquerdas. E iso que a Falanxe local certificou no seu favor.
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Manuel Otero, un heroe outense no desembarco de Normandía
Xoán X. Mariño

Manuel Otero Martínez, único soldado de nacionalidade
española falecido o "Día D", do cal se cumpriron 70 anos o
pasado 6 de xuño, naceu o 29 de abril de 1916 en Catasueiro (O
Freixo-Outes) e traballaba de mecánico no vapor Inocencio
Figaredo da compañía Minas de Figaredo S.A, que se
encontraba en Santander, zona republicana, ao comezo da
Guerra Civil española, motivo polo que ao ser chamado a filas
polos sublevados e non presentarse no cuartel, fose procesado
por deserción e condenado en rebeldía polo exército franquista.
É un misterio como logrou pasar desde Santander ao Exército
Republicano do Centro que defendía Madrid, pero, por unha carta
dirixida á familia, sabemos que participou na
batalla de Brunete, que tivo lugar entre o 6 e o
25 de xullo de 1937, ao oeste da capital, para
diminuír a presión sobre a fronte norte, onde
estaban sendo atacadas Cantabria e Asturias.
Durante os combates recibiu feridas de bala
nun pulmón e nun brazo, permanecendo ferido
no campo de batalla ata o final do ataque,
momento no que foi recollido despois de perder
moito sangue e trasladado a Valencia, onde
estivo ingresado nun hospital durante 7 meses.

alemá, inflixiron numerosas baixas nas tropas estadounidenses
en canto desembarcaron. Neste ataque inicial, que lles custou a
vida a uns 3.000 homes só neste sector, debeu falecer o noso
soldado, a quen o goberno americano concedeu postumamente
a medalla ao valor do Corazón Púrpura.
Enterrado no cemiterio de Colleville-sur-Mer, no que repousan os
estadounidenses caídos naquela batalla decisiva, a súa familia
reclamou os seus restos e estes foron repatriados a Galicia en
1948. Unha familiar, entón aínda nena, recorda o momento cando
chegou nun baúl de zinc, transformado en caixa mortuoria, que
aínda se conserva na casa natal, cuberto coa bandeira das barras
e as estrelas. No momento de ser depositado no
panteón familiar do cemiterio de San Xoán de
Sabardes, foi despedido con honores por
soldados americanos que dispararon ao ceo, un
acontecemento sorprendente por canto é difícil
de entender como as autoridades franquistas
da época autorizaron tal acto de homenaxe.

Con ocasión do 70 aniversario do Desembarco,
a Asociación de Amigos do Museo Militar de A
Coruña e a Asociación Histórico Cultural The
Royal Green Jackets, coa colaboración da ACC
O final do conflito bélico sorprendeuno alí e
Terra de Outes levaron a cabo outro acto de
estivo prisioneiro en Cataluña; tras a liberación,
homenaxe para honrar a memoria de Manuel
volveu á súa casa natal, pero como os
Otero, consistentes nunha misa, unha ofrenda
vencedores eran implacables na persecución
floral e o descubrimento dunha placa no
dos republicanos aínda durante os anos
panteón onde repousan os restos, mentres
seguintes á finalización da guerra, aproveitando
Manuel Arenas, presidente da primeira destas
a súa experiencia como mariñeiro, embarcou Foto 1. O soldado Manuel Otero
asociacións pronunciaba unhas palabras de
rumbo a Estados Unidos, a onde chegou en co uniforme do exército americano.
recordo. A continuación a sobriña de Manuel
1941.
Otero, Gema Martínez, impulsora dos actos,
inauguraba as obras de rehabilitación da casa
Instalouse en Nova York, onde tiña familia e traballou nun taller
natal
do
seu
tío
en Catasueiro, que se converterá no hotel
mecánico ata que dous anos despois ingresou como voluntario
"Normandía"
e
onde
adicará un espazo á súa memoria, con
no Exército Americano, non para lograr a cidadanía, como
distintos
obxectos
persoais:
o baúl de zinc no que foi trasladado o
erroneamente se difundiu (interpretando que se alistou nada
seu
cadáver
desde
Francia,
cartas,
fotos e a distinción outorgada
máis chegar, días antes de entrar EE.UU. na guerra, cando en
polo
exército
norteamericano.
realidade a data de reclutamento é a do 19 de marzo do 1943,
segundo figura inequivocamente na súa folla de servizos), senón
pola súa decisión de combater aos nazis.
Foi asignado ao 16º Rexemento da 1ª División de Infantería, a
famosa Big Red One, que pola súa creación en 1917 é a máis
antiga do Exército dos Estados Unidos. A esta unidade de elite, na
que foi integrado Manuel Otero pola súa experiencia no campo de
batalla, encomendóuselle a toma da Praia de Omaha, nome en
clave dun dos principais puntos de desembarco de Normandía o
6 de xuño de 1944. A praia tiña 8 km de lonxitude e á 1ª División de
Infantería asignóuselle a metade oriental co obxectivo principal
de reducir as defensas costeiras e permitir a chegada dos
grandes barcos con máis homes e material acorazado que nas
seguientes avalanchas asegurasen unha cabeza de praia duns 8
km de profundidade, conectando cos desembarcos británicos na
praia de Gold, ao este, e o VII Corpo, que desembarcaría na praia
de Utah, ao oeste. Sen embargo, as defensas inesperadamente
fortes, a cargo da experimentada 352ª División de Infantería

Porque cremos que a memoria dos que sacrificaron a súa vida
pola libertade e a democracia debe ser conservada, todos os
outenses debemos honrar a heroes como Manuel Otero.

Foto 2. Intervención de Xoán Mariño no acto de homenaxe
ao soldado Manuel Otero no cemiterio do Freixo.
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Un super habi-lidoso... en Outes !!
Hai un par de meses o concello sacou no newspaper de
Fernández Latorre "de Hércules" que tiña cartos a
esgalla no peto, un superávit de algo máis de un millón
de euros (ou para entendernos: aproximadamente 168
millóns das antigas pesetiñas rubias), e non podería ser
doutra maneira pois non se fai nada, non se gasta un
euro en nada. Os camiños con buratos que claman ao
ceo, instalacións que dan pena, pois o mantemento é
cero patatero, os sinais tantas veces recordados nestas
liñas, seguen igual. Desidia e pouco ben facer, que
esperan?… Que nos cansemos… É un pulso ao
aguante do cidadán? Igual desexan que arranxen as
carencias os propios veciños?
Non se entende que con eses cartos no peto non se
fagan máis cousas que realmente fan falta e que o
cidadán vén demandando... Mais aínda non tocan as
votacións... e dentro duns meses... acordaranse?…
Seguro que si… pois daquela todos amiguiños. Non sei
eu pero iso si: que a medida que avanzan os días vanse
acordando máis de nós pola conta que lles vai no sillón
(sillóns, pois a falta de un temos dous…). Moito morro
para un concello coma o noso en constante declive. O
segundo debe custarlle traballo mascar as verbas. E o
first fala por si só… bla… bla… bla… Coma os curas
no púlpito!!, engaiolando as vellas, pois os novos
poucos se ven no horizonte das terras medias, como
nos libros de fantasías... toda unha película!! E que
dicir dos "enchufados/as", ese será un tema exclusivo
que ben merece outro número, pois hai moito que dicir
ao respecto... moito!!
Dende estas liñas xa non pedimos que o concello se
empeñe, pero que teña en conta as necesidades que hai
en todo o territorio, nos 100 km cadrados, pois hai
moito que arranxar e habendo cartos xa sería moito
máis doado. Só falta a vontade de querer facelo sen
desculpas, e sen empeñarse, que ninguén quere tal
cousa; iso si: con responsabilidade, criterio e un punto
de vista obxectivo que non pode faltar en tanto que
afecta a toda unha comunidade de xente que só é
importante cada catro anos un domingo das nosas
vidas. Toda unha tristura.
Lusco e Fusco
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ASÍ NON

Acostuma pasar cando se fan torres no aire.
Se non hai base sólida… pasa o que pasa. Coma a vida mesma!

ASÍ TAMPOUCO

Todo a bravo… moito mellor! A que si? STOP.

NIN DE COÑA

“Patente de corso” esseto Ayuntamiento... Po vale!!!
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MISCELÁNEA

LECTURAS RECOMENDADAS
Poesías de Nicolasa Añón
Edición e estudo
de Ramón Blanco.
Ed. Asociación
Cívico-cultural
Terra de Outes, 2014
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GASTRONOMÍA
Scotch eggs, ou ovos escoceses

O sábado 31 de maio presentou o
autor Ramón Blanco un estudo
completo e documentado
extensamente (no apartado do
libro para a bibliografía vemos a
cantidade de obras consultadas
polo escritor) sobre a vida e obra
de Nicolasa Añón, veciña do noso concello e, como xa sabedes,
irmá do ilustre Francisco.
No prefacio, Ramón conta como chega ás súas mans o
manuscrito dos poemas de Nicolasa. Foi a través do seu
custodio, Francisco Martelo Blanco, “Pitilán” (falecido o 10 de
abril deste ano, poucos días antes da presentación deste estudo)
e ao que Ramón lle adica unhas palabras sentidas e agarimosas
no posfacio do libro. “O manuscrito”, un dos capítulos do
estudo, describe o estado no que Pitilán lle entrega ao autor os
poemas de Nicolasa: unha encadernación artesanal e rústica,
deteriorada polo paso do tempo e seguramente tamén polas
viaxes que este manuscrito realizou pasando de man en man,
tendo a sorte de chegar até Ramón Blanco, que nos deixa así a
biografía e a reprodución facsimilar dos poemas de Nicolasa.
Por que debemos ter en conta a vida e obra de Nicolasa Añón?
Segundo o estudo de Ramón, seguramente todo comeza cando
un escritor e xornalista de Noia, Lisardo Barreiro, vai visitar a
Nicolasa a Boel no 1886. Con motivo deste encontro o
xornalista publicará no 1890 unha reportaxe no libro Esbozos y
siluetas de un viaje por Galicia titulado “La hermana de Añón”.
Entre o 1889 e 1890, será na revista madrileña La España
moderna onde aparecen apuntes para un dicionario de escritoras
españolas do século XIX e onde se cita a “AÑON Y PAZ
(DOÑA NICOLASA)”. Seguindo os pasos de Barreiro, Jaime
Solá, que era director da revista Vida Gallega, publica no 1924
unha reportaxe (na que cita a visita que fixera Lisardo Barreiro a
Boel) titulado “En la patria del poeta Añón”. Xa no século XX,
Ricardo Carvalho Calero, na obra Historia da Literatura
Galega (1963), dá conta da visita de Lisardo Barreiro así como
de dúas composicións da poeta: unha elexía á morte de Farruco
(Francisco Añón) e unha composición sobre a visita do rei
Alfonso XII a Compostela. A biografía sobre Francisco Añón
(1986) de Xosefina López de Serantes fai referencia a Nicolasa,
“quen facía versos por calquer motivo” mais ao non saber
escribir fóronlle ditados a Jacobo Lema Fernandez; ademais no
ano 1982 López de Serantes publica no Ideal Gallego un artigo
titulado “Nicolasa Añón, una poetisa de Sierra de Outes que no
sabía leer ni escribir”. Tamén menciona a Nicolasa na súa tese
doutoral (1991) Fernando Bel Ortega. Xa no século XXI e no
Dicionario de mulleres galegas (2007), Aurora Marco
confecciona a entrada adicada a Nicolasa Añón. Tamén Carmen
Blanco se ocupa dela en varios escritos.
Será por todo este percorrido, no que tan ilustres estudosos
repararon na figura de Nicolasa Añón, o que nos dá resposta á
importancia de saber e coñecer a esta poeta de Outes.
Nicolasa Añón recitaba de memoria, regalaba os versos ao
ditado e o autor deste libro tivo a ben estudar e documentarse
para non esquecer e manter a memoria deses versos. Grazas,
Ramón.
Lidia Vicente

Receita de Inés Sánchez Díaz-Marta para o “Día dos Mundos”
celebrado no IES Virxe do Mar de Noia en abril de 2014.
O scotch egg, en galego: ovo á escocesa, consiste nun ovo duro
sen casca que se recobre de carne de salchicha, empanado e
frixido. Xeralmente, os ovos á escocesa consómense fríos e
acompañados dunha ensalada e mostarda ou mahonesa. Son os
protagonistas indiscutibles do tradicional picnic británico.
Ingredientes:
- 6 ovos campeiros XL
- 500 g salchichas frescas de porco
- fariña
- 1 ovo batido se é XL/ 2 se é mediano
- pan relado
- herbas provenzais
- pirixel fresco
- ceboliño, picado moi fino ou ceboleta picada moi fina
- 1 culleradiña rasa de pementa negra
Preparación:
Poñemos os ovos nun cazo de augra fría salgada. Encendemos o
lume e en canto empecen a ferver contamos exactamente 9 minutos.
Cando estean cocidos, metémolos en auga fría un pouco e despois
deixámolos enfriar fóra dela. Retiramos a casca e reservamos.
Preparamos a mestura de carne de salchicha. Cortamos a pel que as
envolve e retirámola. Picamos e colocamos nun bowl, xunto con
herbas provenzais, o pirixel, a ceboleta ou o ceboliño e bastante
pementa negra, que lle dará ese sabor característico. Non poñemos
nada de sal se a carne de salchicha xa vén condimentada.
Traballamos cun garfo ata que quede homoxénea e ben mesturada.
Preparamos un plato fondo con fariña, outro con dous ovos batidos
cun chisco de sal e outro máis con pan relado.
Pasamos os ovos pola fariña e reservamos. E agora vén a parte máis
laboriosa... Dividimos a masa en seis albóndegas. Cortamos un anaco
de film e colocamos unha das albóndegas. Poñemos outro anaco de
film encima e aplanamos ata obter un óvalo que poida envolver o ovo.
Retiramos o film de arriba (eu reutiliceinos ata tres veces) e colocamos
un ovo no centro da carne. Cos extremos do film axudámonos para
traer os bordes da carne e cubrir o ovo. Homoxeneizamos coas mans
a carne arredor do ovo e reservamos.
Facemos isto mesmo co
resto dos ovos.
O seguinte é pasar todos os
ovos (xa envoltos en carne)
por fariña. E despois a
rebozar, poñendo unha
capa de ovo, outra de pan
relado e, de novo, ovo e pan
relado.
Xa só queda frixilos en
aceite. Eu fíxeno na
frixidora a temperatura
media para que a carne se
faga ben.
Deixámolos escorrer sobre
papel absorbente e servimos xunto con chícharos,
ensalada, coleslaw... Vaia,
o que máis vos guste!
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Pais e fillos
A instantánea que nos ocupa desta vez corresponde, parece ser, a un día de San Miguel alá polo ano 1943/44, onde se reflicten
parentescos máis que razoables, nun fondo fixo de ceos cubertos de avións que denotan uns tempos complicados no orbe mundial, pero
tamén a agarimosa lealdade filial que desprende a foto en si mesma. Mezcladillo xeracional, dende rapaces de 10-12 anos, con pais de
30 e as máis velliñas de 60, que para aqueles tempos, a vistas dos ollos dos cativos serían vellísimas... Como cambiou toda a percepción
do tempo con nome e apelidos en relación coa actualidade, tan convulsa en moitos aspectos, coma naqueles días de penuria e traballiños
para saír adiante día tras día.
De esquerda a dereita por arriba:
Sra. Ermita de Galdrán co seu fillo Xoán, o Sr. Pepe de Ferrol (que acabara traballando na panadería do Maniolo), a Sra. Antonia da
Polvoreira, Ramona e a súa nai Sra. Pepa de Galdrán (mamá Pepa), Sra. Lola de Pepe, Edelmira, tres señoras de nome descoñecido.
Séguelle a Sra. Carme de Galdrán e Carme do Xastre, coa súa filla Dominga. Joaquina de Chica, Sr. José do Xastre, cos fillos Pepe e
Carmen. Ao carón deles o Sr. Manuel de Galdrán, co fillo Manolo, o Neno (fillo de Ramona), Manolo do Patiote, José María de Ramona
con Lolita de Edelmira. Manolo de Castelán xunto a Carme do Patiote con roupa clara, e ao lado Angelita de Galdrán, Carola de
Angustias e Enrique da Mirasa cerrando a postal.
Aí queda un recordo a esa xente.
X.M.

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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A carpintaría de ribeira outense
Xoán F. García Suárez & Ramón Blanco
O feito de que Outes non teña lugar destacado na talasonimia (Ría de
Muros e Noia) axuda a ocultar que noutrora houbo cerca de corenta
estaleiros e carpintarías de ribeira nestes catorce quilómetros de costa.
De aquí saíron goletas, costeiros, bucetas, paquebotes, lanchas,
balandros…
A construción de barcos nesta ría podería ser anterior ao século XII, e
mesmo remontarse á época castrexa. O porto da Barquiña (San
Cosme), punto máis próximo a Noia por vía marítima e próximo ao porto
do Forniño, constrúese en 1168. Xa daquela, ou mesmo antes, se
utilizaba para o transporte de mercadorías e pasaxe, actividade na que
probabelmente xa terían protagonismo as embarcacións que deron
lugar ás lanchas sancosmeiras (con aproximadamente 6,70 m. de
eslora e 2,20 m. de manga, vela latina e dous grandes remos; algúns
investigadores relaciónanas coas dornas, e trataríase así dunha
adaptación local).
O auxe medieval da cercana vila de Noia, cunha actividade marítima de
sobra coñecida, tivo que implicar por forza aos carpinteiros outenses.
San Cosme e o Freixo serían, evidentemente, dous portos con certa
actividade dada a súa proximidade a Noia, que iniciaba a súa expansión
comercial por mar, incrementada na Idade Moderna. A memoria oral
sostén que no Freixo se fabricaron barcos para a Armada Invencíbel de
Felipe II. Os documentos proban que os portos da Barquiña e San
Cosme xa eran ruta estábel para o transporte de pasaxe nos séculos
XVI-XVII. Os industriais cataláns, instalados no litoral desta ría a partir
de 1750, tamén acabarán máis tarde por
construír nos estaleiros outenses os seus
paquebotes.
E como fora sempre, a pesca,
especialmente da sardiña, seguía a ser no
XVIII e XIX un factor económico de vital
importancia para a Ría de Muros e Noia. O
método tradicional de pesca era con lanchas
do xeito para a captura de: sardiña, ollomol,
lagosta, raia… Esta última etapa, ata a
actualidade, está ben documentada nos
arquivos e rexistros, revelándonos a
importantísima actividade da construción
naval en madeira no concello de Outes. A comezos do XIX nos
estaleiros do Freixo e San Cosme construíronse multitude de lanchas e
galeóns para servizo das industrias de salgadura controladas polos
cataláns. Son embarcacións feitas "con madera de roble y pino del país
y clavazón de hierro galvanizado", tal e como rezan os folios de rexistro
que atopemos de aquí en diante.Aparecen a principios dese século
embarcacións propias desta zona, como o galeón do Freixo, ou as
bucetas. O galeón era unha embarcación dedicada ao transporte de
todo tipo de materiais, dunha factura apropiada a dita función: proa
robusta, manga ampla e popa redonda levemente alzada. Son barcos
manexábeis pero rexos ao mesmo tempo, moi utilizados para o
comercio de peixe e materiais de construción. A partir da segunda
metade do XIX aparecen rexistrados paquebotes, como, en 1860, o
Virgen de los Dolores, construído polo mestre carpinteiro de ribeira
Cipriano Domínguez; ou botes como o Habanero, botado ao mar en San
Cosme o 8 de maio dese mesmo ano. Desde aproximadamente 1850 e
até ben pasados os sesenta do século XX, San Cosme, O Freixo e toda
a costa outense van ser escenario dun auténtico vórtice construtivo de
embarcacións de pesca e cabotaxe. Érguense por todo o litoral alboios,
talleres, alpendres, de máis ou menos envergadura, chegando incluso a
facerse barcos en instalacións de serradoiros e noutros sen ter sequera
un teito, simplemente a carón do mar. Só arredor de 1880 parece que
houbo un estancamento, producido pola irrupción dos primeiros buques
a vapor.A sona dos carpinteiros de ribeira de Outes, e sobre todo do

Freixo, chegou a ser tal, que incluso saían de aquí traballadores con
destino a outros portos galegos para facer as embarcacións e
ensinarlles o oficio a outros carpinteiros. Moitos testemuños de Rianxo,
Cabo de Cruz, Vilaxoán, Cambados, Combarro, Cangas… recollidos
polo investigador Staffan Mörling a mediados dos anos sesenta da
pasada centuria, manifestan a especialidade dos carpinteiros do Freixo
(onde un rapaz de quince anos podía chegar a mestre en cinco anos, e
había na zona "veleiros", encargados de coser as velas) e destacan a
calidade, a navegabilidade e o acabado dos barcos feitos por estes
carpinteiros. Gozaron os carpinteiros outenses dun gran prestixio
profesional. Ademais do circuíto económico arredor da pesca e da
primeira industrialización (salgadura, conserveiras, estaleiros,
serradeiros e forxas), mantívose na ría o transporte de pasaxe, sobre
todo para acudir aos mercados das vilas ou facer xestións
administrativas. Entre o século XIX e aproximadamente 1960
contabilízanse nesta ría uns nove barcos de pasaxe, coñecidos como
carretos. Dos estaleiros de Outes saíron balandros como o Paquito
(1909), María Teresa (1921), Reboleño (1898) ou Río Ulla (1910),
destinados á pasaxe. A inicios do século XX levántanse pequenos
portos como o de Vista Alegre ou Entremedias, en Outes, construído por
Domingos del Río Caamaño, en 1918, ou estaleiros como o das
Cunchiñas, a instancias de Manuel Saafigueroa Domínguez, no mesmo
ano. Tamén se instalan varios serradoiros na costa (chegando a estar en
activo máis de vinte factorías no concello), como o de Sedefal (no
Freixo), o de Rates, o de Vista Alegre ou o de
Ramón Alborés Ramos (instalado no
Cunchido en 1927). Son os anos dourados
da carpintaría de ribeira en Outes. A época
dos balandros, dos buques de cabotaxe e
dos magníficos paquebotes, embarcacións
de mediano porte, que as familias de
armadores, sobre todo noieses, adquirirán
masivamente. Nestes estaleiros, que
ocupaban entre un e dezaoito empregados,
as condicións de traballo eran dunha alta
precariedade. O movemento obreiro chegou
a ter forza e fundáronse algúns sindicatos.
Avanzando o século XX, e a partir dos anos corenta, a implantación do
ferro para a construción naval, a mellora na rede viaria interior (e,
principalmente na nosa comarca, a mellora entre Noia e Compostela),
xunto co auxe doutros medios de transporte, provocaron o declive da
fabricación de buques e embarcacións de madeira. O transporte por
estrada avanza en detrimento da cabotaxe. Moitos daqueles veleiros
foron reformados e axeitados ás circunstancias implantándolles
motores diésel, e sobreviviron até 1965 aproximadamente. Só perviven
uns poucos, mais con outros usos. Como tamén sobreviviron nada máis
que tres estaleiros no Freixo (Astilleros y Varaderos Lago Abeijón,
Astilleros Abeijón Hermanos e Astilleros Amado) e mais unha carpintaría
de ribeira na Ponte Nafonso (a de Manuel Nieto Antelo). No Freixo
constrúense barcos de madeira para a pesca (cerqueiros, bakas,
auxiliares de bateas) e para o marisqueo e o ocio, pero ten máis
importancia neste momento a reparación de buques con casco de ferro
ca a propia construción, e a fibra de poliéster é un material xa
empregado desde hai tempo nestes estaleiros, substituíndo a madeira.
A pesar da subsistencia destes talleres, os recortes das licenzas de
pesca impostos de xeito sistemático desde que o estado español entrou
na Comunidade Europea, as esixencias técnicas tamén impostas polas
normativas europeas e españolas, e as dificultades dos profesionais do
mundo da pesca, non fan precisamente do sector pesqueiro un atractivo
que estimule a fabricación de buques, e moito menos de madeira.
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Entrevista a Domingo Lago Martínez

OLLADA AO PASADO
Domingo Lago Martínez foi nado no lugar das Camposas,
parroquia de San Cosme, no ano 1934. Casou con María
Abeijón e tiveron dous fillos: Xosé, enxeñeiro naval coas
tarefas de xerente, e Xavier, na liña comercial, e andan os
catro inmersos no negocio familiar, ademais do seu sobriño
Manolo e algún que outro neto. Recórdame que cando era
novo estivera a punto de marchar cun amigo del para o
Canadá, “xa tíñamos os papeis”, pero unha charla co Sr.
Domingo González Oca, que era o avó da súa muller (mais
el tamén lle chama avó) e á vez o fundador do primitivo
estaleiro, fíxolle recapacitar tal decisión.
Convencido, comezou a traballar "a reo" onde agora se
encontran as instalacións novas, pero aínda lle entra a
nostalxia cando mira para o antigo serradoiro, pois os
traballiños van aló pero os recordos andan por dentro de
quen foi durante moitos anos Presidente da Asociación
Galega de Carpintería de Ribeira.
Coméntame que tivo poucos pasatempos agás ir de noite
aos congrios de vez en cando, pois daquela todo era traballo
e máis traballo, ata os sábados todo o día e o domingo a
escoller madeira aos montes da Famelga moitas veces,
para levala ao taller para serrar, e coa mesma ir buscar
clientes a Fisterra, ou a Sta. Uxía de Riveira, e volta a
empezar. E todo cun grupo de 8-9 homes ademais "do vello
e mais eu", pois había encargados... E nin tempo había para
ir á misa, "mais con todas as penurias sacábamos barcos de
ata 35 ms.".
Asegura que fora de moi novo para alí, e arredor dos 15 anos
andaba de aprendiz co carpinteiro de Roo, Ricardo "Senra",
pois había que coñecer as distintas ferramentas, como se
afiaban as trenchas ata cortar os peliños dos brazos; en
resumo, como darlle vida e utilidade a un tablón de madeira
para acabar converténdoo nunha peza para unha ponte dun
barco, ou unhas cadernas, por exemplo.

Aínda que o día non deixaba ver o azulón do ceo, pois as
nubes grises presaxiaban chuvia, nada parecía importar, e
arredor das 12 acerqueime ao Varadeiro de Camposas.
Despois de saudar a Gelis, pois xa había tempo que non
coincidiamos, indicoume que o Sr. Domingo acostumaba
andar polas instalacións, pois un non acaba retirándose de
todo, despois de tantos anos ao pé do canón. Coa mesma
aventureime e atopei a Pepe, que tamén xa había tempo que
non nos viamos, e foi el quen me indicou por onde andaba
seu pai, non moi lonxe de onde nos encontrabamos nese
momento.
A dicir verdade eu non o coñecía, e encontrei un señor que
pese a ter os oitenta anos como me dixo, vese ben, coa
cabeciña lúcida, e chea de recordos, experiencia e
anécdotas despois de tantos anos
como cabeza visible da empresa
“Astilleros y Varaderos LagoAbeijón, S.L.”, todo un referente no
sector naval, así como a maior
empresa privada de todo o concello.
Como ben indica o nome da empresa,
aí era onde varaban os barcos para
arranxalos ou pintalos, zona de refuxio
por definición e o estaleiro era onde se
facían. Sen ter que remontarnos aos
estaleiros famosos de Venecia ou
Xénova, moi navegantes todos eles,
nós temos na entrada do Freixo na
marxe do litoral o de "Camposas",
aínda que non é o único, si o máis
grande en número de empregados e en
carga de traballo. Se un pasa polas súas
instalacións tanto pode ver como se
limpa o casco dun buque pesqueiro a
base de chorro de auga a presión,
como noutro lado da nave están
Raquel coa a súa nai Deon
facendo o mobiliario de madeira, ou
calquera dispositivo propio dun barco,
pois conta con profesionais ben
cualificados en todo momento.
Converxe con outros dous estaleiros
máis: Astilleros Abeijón Hermanos,
pois teñen parentesco con eles por parte da súa muller,
María Abeijón; e Astilleros Amado, ao que xa temos feito
alusión nesta mesma revista.
Referíndonos ao de "Camposas", que lle vén o nome dos
tempos de rapaz cando empezou a traballar de aprendiz de
carpinteiro no taller de Ricardo "Senra" de Roo, e para
diferenciar a coincidencia nos nomes propios, pois
puxéronlle Camposas, do lugar de San Cosme onde nacera.
O estaleiro fora fundado no ano 1910 por Domingo
González Oca (avó da muller), construtor de barcos a nivel
nacional titulado co nº 221. Xa no ano 1949, previos
trámites administrativos da Mariña Mercante, foi
capacitado para a construción en madeira para barcos de ata
400 toneladas brutas ou das 800 anuais.
A finais da década dos 60, alá polo Nadal do 1969, é cando
Domingo Lago Martínez toma as rendas do negocio a raíz
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de que os organismos competentes do sector naval
autorizan o cambio de titular, e coa mesma acredítano cos
trámites e permisos legais para meterse de cheo na
construción de barcos de aceiro de ata 150 ton. e en
poliéster cun límite de 300 ton. Anos despois, no 1976 o
Ministerio de Industria da época dá luz verde á firma
"Astilleros y Varaderos Lago-Abeijón S.L.", a incrementar
o número de actividades relacionadas coa industria naval.
Aínda que na súa xénese a empresa fora constituída por
Glez. Oca como serradoiro para a construción de barcos de
madeira, a medida que todo evolucionou (neste caso para
ben, pois non foi así en todos os sectores produtivos), co
paso dos anos foron adaptándose aos novos tempos, con
inversións custosas, pois había que pasar da "palicuerda,
lombo e boroa", á tecnoloxía da época,
grúas mecanizadas , s opr e t e s ,
plataformas elevadoras, etc., que
farían o traballo máis competitivo e
máis rendible.
Debemos ter en mente que a factoría
conta cunha superficie total de 2.600
m2 aproximadamente, dos cales a
carpintería, o aluminio e o ferro
2
obteñen para si máis de 800 m . Se nos
referimos ao espazo que utiliza todo o
referente a mecánica e caldeirería
necesaria dos barcos iriámonos aos
500 m2. Tamén conta cunha superficie
de arredor duns 200 m2. que utilizan
para zona de mantemento relativo á
2
actividade. Os restantes case 800 m .
van destinados aos distintos almacéns
e oficinas administrativas. Hai que
reseñar o estrito cumprimento co
tratamento e almacenaxe dos tipos de
residuos que esta actividade conleva,
tendo claro dende a orixe a
preocupación continua polo coidado
do medio ambiente, levando a cabo as
tarefas de reciclado das substancias
nocivas para o mesmo.
Outro factor a ter en conta é o emprego
que inxecta na comarca, pois chegou a dar traballo a unhas
80 persoas, aínda que a actividade flutúa dependendo da
época do ano. Neste momento o persoal ascende a uns 54
traballadores entre carpinteiros, torneiros, mecánicos, etc.,
todos eles da zona: Noia, Freixo, montañas da Serra, etc.
Comenta que non hai moito tempo fixeron integramente con toda a complexidade que conleva- tres embarcacións de
recreo de 25 ms. en madeira para Italia, e actualmente
andan traballando en dous barcos grandes de ferro,
practicamente novos, para Francia.
Non debemos esquecer que a medida que todo evolucionou
a construción en madeira non deixa de ser residual, pois foi
en efecto-consecuencia de políticas de subvención a favor
de novas construcións en aceiro.
O malo son os anos!! exclama Sr. Domingo, mais pasan
para todos, respóndolle. Unha aperta.
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UN PULSO
AO FUTURO
Unha volta polas inmediacións dirixe a súa atención e
parlamenta arredor do vello serradoiro, pois aínda máis
na curta lonxanía métrica, os vellos esqueletos dos
tellados pretéritos: "daquela estaban a nave de Ferrín, a
nosa no medio e ao lado a de Barcia, entón, hai disto
máis de 50 anos!, foi cando nós lle compramos ao
Barcia e posteriormente fixémonos coa de Ferrín, que
eran aserrradeiros ambos de sedefal". Recalca que
entre "nós e Ferrín" construíran máis de 40
embarcacións, xa fosen estas para Ferrol, zona de
Huelva ou para o mesmo Barcia. Co tempo seguíronlle
as naves de caldeirería, coas vías correspondentes, así
como os talleres, todo de forma ordenada e en continua
evolución a medida que aumentaba a produción.
A medida que cambiaban os tempos, tamén tiveron que
sumarse a novas actividades ademais da construción
de barcos, e así pódese ver dando unha visual rápida
polas instalacións, que o persoal operativo tamén leven
a cabo traballos de arranxo e posta a punto dos barcos,
actividade que lles ocupa a gran parte do ano. Aos seus
dominios chegan barcos de distintas latitudes, sexan
alemáns, portugueses, ingleses, franceses ou, como
non, barcos de bandeira nacional, dende portos tan
nosos como de Cádiz, Huelva ou País Vasco.Tamén
reciben palangreiros e bakas de Ribeira e Muros, ou
cerqueiros de Portosín para darlles unha posta a punto
e deixalos "niquelados" para unha boa temporada.
Tamén poden ser vistos outro tipo de embarcación alén
das mencionadas, como os auxiliares das bateas da
zona.
Actualmente está todo abandonado, pero ata hai
poucos anos tiñan e teñen en mente a intención de
renovar infraestruturas, pero algún que outro
problemiña burocrático levou toda intención ao esquezo
nun caixón dalgún despacho. Máis do mesmo… En vez
de axudar a crear riqueza cando a intención é clara, pois
así estamos perdendo cartos e tempo.
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As dúas primeiras embarcacións tradicionais de Terra de Outes
Como xa saberedes a Asociación Cívico Cultural Terra de Outes
forma parte da Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial. As
asociacións que compoñen esta federación decidiron en asemblea
co seu voto e por unanimidade a nosa incorporación, pola nosa parte
só foi preciso presentar como aval a organización do XI Encontro de
Embarcacións Tradicionais de Galicia O Freixo-Outes. Nesta mesma
asemblea aprobouse que o lugar de celebración do XII Encontro
sería Cabo de Cruz. Á parte da candidatura de Cabo de Cruz tamén
Combarro presentaba a
súa e as dúas estaban
magnificamente
defendidas polas
respectivas asociacións,
inclinou a balanza a favor
da de Cabo de Cruz o feito
de que en Combarro xa se
celebrara con
anterioridade este
Encontro.
Esperamos en breve ter ao
noso cargo as dúas
primeiras criaturas
flotantes froito desta nova
andaina de Terra de Outes
na recuperación deste
outro patrimonio que se
asenta sobre auga.
Trátase de dúas embarcacións tradicionais:
A primeira é un Bote de Noia, restauración dunha antiga embarcación
construída arredor do ano 1925, que se dedicaba a faenar dentro da
ría: marisqueo da ostra con arrastre, pesca con redes de enmalle e
trasmallos. As súas características principais son as seguintes:
Eslora total ............................................ 4'275 mts.
Manga dentro de forros.......................... 1'670 mts.
Puntal á cuberta...................................... 0'420 mts.
Arqueo bruto (segundo a 2ª Regra)........ 1'00 TRB
A segunda denomínase, segundo a zona, Buceta de Muros, Bote de
Fisterra ou Canoa. Usábase a primeiros de século nas zonas de
Muros, Fisterra e Camariñas. Caracterízase por ter a proa e a popa
practicamente iguais e forma redondeada nos extremos, o que lle
proporciona gran manexabilidade.
As características principais son as seguintes:
Eslora total ............................................ 4'26 mts.
Manga dentro de forros.......................... 1'45 mts.
Puntal á cuberta...................................... 0'51 mts.
Arqueo bruto (segundo a 2ª Regra)........ 0'72 TRB
Estas embarcacións proceden da “Escola de Carpintería de Ribeira A
Aixola”, Terra de Outes ten solicitada a súa cesión á “Consellería do
Medio Rural e do Mar” e confiamos en que a resposta será positiva. A
cesión, se é finalmente aceptada, está condicionada ao compromiso
da asociación non só de conservala senón de dedicala aos fins
propios da FGCMF, de valoración, promoción, exhibición, etc., deste
patrimonio.

Temos pensado facer un acto de botadura das embarcacións no
porto do Freixo, e aquí estarán amarradas cando non estean
navegando. Non sabemos aínda en que condicións nos serán
entregadas, se teremos que pintalas, pórlle vela, remos ... Seguro
que haberá que gastar cartos para poñelas en condicións de facerse
ao mar. Tamén se precisará un carro para o seu transporte,
elementos de seguridade, seguros etc. En canto teñamos todo isto
arranxado será o momento de empezar a disfrutar delas. Xa nos
tarda pasear a vela pola Ría,
non hai mellor promoción
para este patrimonio que a
imaxe silenciosa dunha
embarcación de madeira a
vela que vai e vén co alento
das brisas do mar.
A nosa intención é que
calquera veciño/a que teña
interese por navegar nestes
barcos poida facelo,
estamos seguros que a
moita da xente que
participou como voluntario/a
no XI Encontro gustaríalle
repetir a experiencia da
navegación a vela nun barco
tradicional, invitamos pois a
quen queira que se una a
Terra de Outes e nos axude a conseguir os novos obxectivos que nos
propoñemos:
- A revitalización e posta en valor da carpintería de ribeira non
só como patrimonio histórico-cultural senón como actividade
viva e con gran potencialidade económica.
- A promoción da navegación a vela en barcos tradicionais
como unha forma de lecer, diferenciada e respectuosa co
medio, que propicie un tipo de turismo de coñecemento do
noso patrimonio cultural e natural.
Se compartes estes obxectivos e estás disposto/a a traballar (e
disfrutar) non tes máis que poñerte en contacto con nós falando con
calquera dos nosos/as socios/as ou a través do noso correo:
terradeoutes@gmail.com
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Como nos enganan coa creación das áreas de xestión clínica
Dr. José Mª Dios Diz
Nos últimos días de xullo do 2013, a traizón e con alevosía, coa oposición
desactivada, e a maioría dos profesionais agardando as necesarias
vacacións, o goberno de Rajoy publicou no BOE a Ley 10/2013. Trátase
dunha norma aparentemente inocua sobre cuestións de farmacovixilancia.
Mais, despois de moitas páxinas, aparece unha disposición final quinta, que
fai referencia a un asunto de maior calado: posibilita a creación de Áreas
de Xestión Clínica (AXC) cun réxime laboral distinto ao estatutario dos
traballadores da Sanidade Pública. Abre a porta á laboralización do persoal
sanitario que se integre en ditas unidades, coa perda dos dereitos laborais
que hoxe teñen.
Por suposto, e como sempre, Galiza de avanzadilla do que lle pode
gustar a Rajoy, inda que prexudique os traballadores e os usuarios do
sistema sanitario: no Parlamento Galego veñen de aprobar unha proposta
do PP que facilita a creación de AXC nos nosos hospitais.
A Sanidade Galega está sendo descapitalizada: perdeu 370 millóns de
euros do orzamento desde 2009, cando o PP ocupou o poder. As
consecuencias comezan a ser visibles: peche de camas e servizos como
nunca se fixera, paralización do traballo de tarde, amortización de prazas,
precarización das condicións laborais, fuga de profesionais sanitarios, etc.
Diante desta realidade, que irá a peor con estas políticas, a conselleira
Mosquera e o sr. FeijOO, téñeno claro: van fomentar o “autocoidado” dos
propios pacientes e impulsar a telemedicina, porque “la accesibilidad no se
mide solo por la proximidad y es posible otra forma de prestar asistencia”.
Para iso vai promover a atención telefónica...
Acordémonos do “Austericidio”, “a porta xiratoria”, “Pagos, Repagos e
Requetepagos”, “Denigrar e non promocionar a Sanidade Pública, para
deteriorala e así ter disculpa para privatizala”, etc. Temas xa tratados
noutros artigos desta revista.
A negociación do Acordo de Libre Comercio e Investimentos (ATCI)
entre os EEUU e a Unión Europea non é noticia relevante para os medios de
comunicación. Soamente emerxe de cando en vez, como un asunto
rutineiro, como se estivesen abordando unha realidade moi afastada para
as grandes maiorías sociais. Este tratamento responde á intención moi
calculada dos grandes poderes económicos e financeiros, a escala global,
de eludir a alarma social que podería xerar unha exposición serena e crítica
do seu contido. Son as elites interatlánticas as que tecen, unha vez máis, o
futuro de 800 millóns de persoas, ás costas dos representantes lexítimos da
cidadanía, é dicir, do Parlamento Europeo e das cámaras lexislativas dos
respectivos estados da Unión Europea involucrados.

Segundo a Federación de Asociaciones para a Defensa da Sanidade
Pública, nun informe recente, revela que as CCAA co máis elevado grao de
privatización son, por esta orde: Madrid, Cataluña e Galiza.
O Club Gertech é unha asociación formada por “xerentes e altos directivos
sanitarios e tecnólogos de empresas”. Este foro, que afirma estar orientado
“á formación e a crear cultura de innovación”, na realidade, é un poderoso
grupo de presión que ten un obxectivo claro: apoderarse dos recursos
económicos destinados á saúde (57.000 millóns de euros, segundo os
orzamentos de 2014). Está integrado por xerentes sanitarios e altos cargos,
a Universidade de Navarra e o Instituto Carlos III. Recibe apoios da
Asociación de Directivos Sanitarios (SEDISA) e do chamado Foro da
Profesión Médica (alianza corporativa integrada por organizacións afíns ao
actual goberno), e ten o patrocinio de varias empresas do sector (Medtronic,
Philips, Roche, Nec Corporation, Citec-B), todas elas, con fortes intereses
na privatización sanitaria.
O actual goberno galego ten unha particular sintonía con este grupo. O
director xeral de Recursos Económicos do Sergas e os xerentes de Vigo e A
Coruña actuaron como ponentes principais nos seus debates. A propia
conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, defendeu nun foro en Barcelona
a necesidade de laboralizar o persoal sanitario. O Sergas está a
desenvolver as súas propostas, nos proxectos “Hospital 2050” e “Innova
Saúde”. O executivo aplica con dilixencia as receitas do club: concertos
público-privado, externalizacións, control da tecnoloxía e da información
por empresas privadas, e a implantación das Unidades de Xestión Clínica.
Estas UXC veñen ser a fórmula para fragmentar os centros sanitarios en
múltiples empresas, con autonomía de xestión, coa perspectiva de crear un
mercado sanitario interno, propicio para os intereses das grandes empresas
do sector.
Podemos afirmar, con toda certeza, que existe un plan internacional,
financiado e liderado pola poderosa industria farmacéutica e as grandes
empresas de tecnoloxía sanitaria. Esta estratexia, deseñada a grande
escala, é aplicada de forma estrita polos políticos cómplices e os grupos de
presión a nivel local.
Temos que tomar conciencia do que está a suceder coa Sanidade. É
algo tan prezado que non se pode deixar en mans de políticos sen
escrúpulos. Cómpre facer unha oposición clara e rotunda dende
tódalas frontes, para parar esta inaceptable dinámica de destruír a 1ª
Sanidade Pública e darlla aos amiguetes do actual poder.
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O Camiño de Santiado pola Ría Muros-Noia
A iniciativa da Asociación Turístico Comarcal
Ría de Muros e Noia
Non é a primeira vez que se fala de que o camiño de Santiago
debía pasar tamén pola nosa ría, tampouco é a primeira vez
que se fala de que o feito de chegaren peregrinos polos nosos
concellos axudaría a que mellorase a nosa economía. Temos o
exemplo doutros sitios nos que pasou, vemos lugares polos
que o paso do camiño de Santiago supuxo unha importante
mellora das infraestruturas viarias, das casas, dos bares, das
panaderías, dos supermercados, etc., porque o turismo (aínda
que algúns o queiran ver como un sector pechado) fai que
mellore a roda de toda a economía dunha zona. Se chegan
viaxeiros, beneficiaranse os establecementos hostaleiros,
pero tamén os restaurantes e os bares, e as panaderías que lle
venden a estes, e os supermercados e tendas de comestibles
ás que sempre se vai comprar algo cando estás de ruta, e as
farmacias, que tamén sempre podes necesitar tiritas ou crema
solar, e as tendas de regalos, ou os quioscos, aínda que só
sexa para vender unhas postais e algún recordo... Todo é unha
cadea, só fai falta botala a andar, e o primeiro que ten que
haber é viaxeiros, turistas, xente movéndose pola nosa ría.
Outra das cousas da que levamos tempo falando e
queixándonos é do bonita que é a nosa zona e do pouco
aproveitada que está, do pouco que se coñece fóra de Galiza,
e incluso na mesma Galiza, e aínda na mesma provincia, e xa
non digamos o noso concello en particular, que se dicimos que
somos de Outes hai quen nunca oíu falar del e se dicimos
Serra de Outes, xa pensan que estamos nalgún monte
“serrano” do interior da provincia e que non vemos o mar máis
que na tele.
Estas e outras lerias sobre o desenvolvemento económico da
ría foron as que nos levaron a embarcarnos nesta aventura de
tentar traer peregrinos, ou turistas dos camiños xacobeos,
polo noso territorio; xa non era a primeira vez que se tentaba,
Noia mobilizouse no 2010 e organizaron un interesante foro
sobre os antecedentes históricos do Portus Apostoli, pero non
se deran acadado resultados.
Este é un intento máis, pero xa temos algún camiño andado.
Oficialización do camiño xacobeo
Para que un camiño de peregrinos sexa recoñecido como
oficial pola Xunta de Galicia e incluído nos camiños xacobeos
é necesario que pase por unha serie de trámites:
O primeiro, que sexa solicitado formalmente no rexistro da
Xunta, pode facelo unha asociación de amigos do camiño,
unha alcaldía, unha asociación empresarial ou veciñal, ou
outros. No caso da solicitude de oficialización do camiño de
Santiago pola ría de Muros Noia está asinada por todos os
alcaldes dos concellos polos que discorre este tramo do
camiño, impulsada pola Asociación Turístico Comarcal da Ría
de Muros e Noia e apoiada por todas as asociacións que

conforman o (antigo) GDR da comarca (concellos de Muros,
Outes, Noia, Porto do Son e Lousame). Nesta solicitude
achegouse xa documentación que xustificaba historicamente
a existencia dun camiño de peregrinación pola ría de MurosNoia cara a Santiago de Compostela.
Despois da nosa solicitude será a Xunta, a Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural especificamente, quen debe valorar se
existe fundamentación histórica suficiente para asignar esta
ruta a algún dos camiños recollidos na lei dos Camiños de
Santiago. No caso da ruta de peregrinación desde a ría de
Muros-Noia estaría incluída dentro do Camiño Inglés. No noso
caso a fundamentación histórica é abrumadora, polo que este
obxectivo debería considerarse cumprido.
A seguir a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural procederá á
delimitación do camiño oficial, tomando como base de partida
o antigo Camiño Real que unía as vilas de Muros e Noia coa
cidade de Santiago de Compostela, definindo tamén cales son
as rutas alternativas naqueles puntos nos que o Camiño Real
está desaparecido ou é intransitable.
O último paso para a oficialización sería a publicación no
DOGa dos planos que recollen o trazado oficial do Camiño
Inglés a Santiago de Compostela pola ría de Muros e Noia.
Fundamentos históricos
Cando Noia aínda non era Noia, alá polo 1147, duascentas
naves de cruzados procedentes de Dartmouth (na costa do sur
de Inglaterra) arribaron no esteiro do río Tambre na, daquela,
aldea de pescadores de Noia, que se atopaba localizada entre
a Barquiña e Barro, e camiñaron de alí cara á tumba do
Apóstolo, no que se supón a primeira chegada, documentada
(seguramente antes habería outras de menos número de
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persoas), de peregrinos pola ruta de Noia a Santiago. No 1168
Noia recibe do rei Fernando II a súa Carta de Poboación, e
segundo ese documento dita fundación (Noia xa se traslada á
súa actual ubicación) realízase para “ restaurar o porto do
Apóstolo”.
Segundo nos explica o profesor Pedro García Vidal, a
fundación dos núcleos costeiros de Noia e Muros, ao igual que
o resto dos do norte peninsular, débese máis a motivos
económicos que militares, e a chegada de peregrinos por mar
tivo moito que ver con este desenvolvemento das dúas vilas na
época medieval.
Os peregrinos que así chegaban ao Portus Apostoli (Porto de
Compostela: denominación coa que aparece denominado o
porto de Noia na documentación medieval) eran
fundamentalmente ingleses, pero tamén existe
documentación da chegada de viaxeiros franceses: “En 1524
arribou ao porto de Muros unha nave con 50 peregrinos
franceses que viñan a Santiago” (Artaza Malvárez, 1959).
Segundo estimacións de Pedro García Vidal, o volume de
peregrinos ingleses por ano supera os 5.000 no século XIV. No
século XV, cando se produce o apoxeo da peregrinación,
serán máis de 11.000 peregrinos por ano, tendo en conta que
nos anos santos estas cifras serán notablemente maiores.
Segundo Elisa Ferreira poden documentarse ata 64 portos
ingleses de saída de peregrinos e no seu libro Los Caminos
Medievales de Galicia afirma que “en la Edad Media, la villa de
Noya podía llamarse con justicia el puerto de Santiago; allí
desembarcaban la mayor parte de los peregrinos que llegaban
por mar”.
Esta masiva afluencia de peregrinos fai que as autoridades
municipais funden hospitais para atender os romeiros a
Compostela: En Muros o concello constrúe e dota un hospital
para a atención dos peregrinos nas proximidades da igrexa da
Virxe do Camiño. En Noia existiron dúas instalacións
destinadas a esta función: o Hospital de Afora –extramuros da
vila– (derribado en 1981, a súa porta é hoxe a do salón de
plenos do edificio do concello), e o Hospital de Adentro, situado
na rúa do Curro, cerca dunha das portas da muralla. O Hospital
de Afora tiña no arco de entrada dous relevos alusivos á
peregrinación xacobea tan evidentes como son o bordón coa
cabaza e a vieira. Ademais consta o uso deste hospital por
peregrinos xacobeos, pois un documento do ano 1500 sinala
explicitamente que é neste hospital “onde hacen estación (os
peregrinos) ansi por jubileos como por la bula de la Cruzada”.
Pasos importantes ata o de agora
Unha iniciativa estranxeira deunos a clave, non é necesario
agardar a que a Xunta publique no DOGa a oficialización do
camiño, antes xa pode haber xente camiñando por el, pero
para iso temos que chegar á xente, aos posibles peregrinos ou
turistas.
No ano 2013 algúns hostaleiros e todas as alcaldías desde
Santiago ata Muros recibiron a visita dun turoperador escocés
que traballa con moito éxito desde hai anos, enviando turistas
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polos camiños Xacobeos, e unha das cousas que nos dixo
empurrounos tamén a retomar esta tentativa: “O camiño
engancha, quen fixo un quere facelos todos e non hai dabondo
nas guías oficiais”. Así que esta empresa percorreu a posible
ruta histórica, preguntou aquí e alá, solicitou dos concellos que
mantivesen limpos algúns tramos e elaborou os seus
paquetes turísticos para os seus podentes clientes
estranxeiros. No mes de abril deste ano chegou o primeiro dos
peregrinos enviados por este turoperador.
Outro paso importante foi o levado a cabo polo grupo de
estudantes do curso de Interpretación e Educación Ambiental
dentro do Plan AFD para desempregados, da Consellería de
Traballo, que realizou as súas prácticas coa nosa Asociación
Turístico Comarcal Ría Muros e Noia, percorrendo parte da
ruta histórica do camiño de peregrinación desde Muros a
Santiago e tratando de delimitar rutas alternativas naqueles
tramos nos que o camiño está perdido ou é intransitable.
O día 21 de xuño fíxose unha camiñada simbólica por algúns
deses tramos de cada un dos concellos da ría para confluír
xuntos na praza do Obradoiro. Despois de séculos, volveron
os peregrinos chegados desde a ría de Muros e Noia a
percorrer o camiño xacobeo ata a catedral de Santiago de
Compostela.
Sol Agra.
Secretaria Asociación Turístico Comarcal
Ría Muros Noia
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Rutas e camiños alternativos:
Santiago - O Corpiño (47 km)

Foto 1. Deixando Abade

Nun dos poucos días bos da primavera, o 3 de maio
emprendemos outro chanzo máis dos nosos roteiros anuais e
neste último engadiuse persoal novo. Desta quenda ademais dos
de sempre, Lolo, Manu, Pelucas, (Juan Américo ausente) e mais
o que vos relata, sumáronse Ermi e Cruz, que repiten, xunto con
Marco, Diego e Carmina como primeirizos.
Comezamos recollendo a Pelucas e a Cruz arredor das 6:00 da
mañá e puxémonos no punto de reunión, ou sexa na Colexiata do
Sar, arredor das 6:35 e collemos rumbo ás 7:00 como
acordaramos.
Nesas horas a viruxe do Norte notábase nas canelas mais a
medida que iamos quecendo esta minguaba, mais estaba aí.

Foto 2. Cruce con peregrinos
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Da rúa da Ponte do Sar, Cruceiro do Sar,
enfilamos a do Camiño Real de Angrois
pasando pola zona cero da traxedia,
cambiándonos o semblante por uns
minutos, pois foi tema de conversa si ou
si. Seguimos por Piñeiro, a Veiga e,
arredor das 9:30, fixemos un altiño de
vinte minutos para tomar un café en
Lestedo. Seguiulle Andarís… dirección,
iso si, case sempre subindo e subindo
cara a Ponte Ulla, no tramo entre
Silleda, Vedra e Boqueixón, onde
atopamos o famoso viaduto do AVE,
pois acabamos véndoo de todos os
xeitos e caras, quedando un canso pois
non había maneira de dar un zanco e
non velo, como un pesadelo na noite...
No discorrer das horas topámonos con
peregrinos que ían pola ruta lusitana
cara a Santiago e nós facéndolles crer
que ían ao revés. O humor non falta en
todo o traxecto.
Arredor das 3:00 chegamos a Abade,
divisando na lonxanía a figura altiva da
igrexa, e alí fixemos alto para repoñer
esforzo e corpo. Coa mesma seguimos sempre para arriba con
curva e sen curva... e á vez con paso máis curto pero constante,
xa que era a maneira de avanzar co sol petándonos nas costas e
na peor hora do día, pois caían as 3:30 da tarde. Seguimos con
Carboeiro do Francés, Maragouzos, Carracido, San Pedro de
Losón… E co tempo, na lonxanía, brillando no seu esplendor, un
edificio de solemne pose: a parroquial do Corpiño, que tamén foi
absorbida pola febre do merchandasing recadador da obra, mais
con todo isto xa daban no campanario as 7:00 da tarde. Doce
horas. Doce horas que dan para moito e saben a pouco, mais se
non fose pola compaña e as risiñas... En fin, como di o noso lema:
"Sangue, suor e birras". Ata a próxima, meus!!

Foto 3. Xa no Corpiño.
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A outra xente de Outes.
Árbores de ribeira I: Ameneiros e Abeleiras
Comezo a descrición da vexetación que adoita formar os
bosques de ribeira con dúas árbores que pola forma das súas
follas teñen certo parecido: o ameneiro, tamén chamado amieiro,
abeneiro e pau do demo, e a abeleira, abelaneira ou abraira.
O nome do ameneiro fórmase a partir da partícula prerromana
(paleoindoeuropea) Am- que significa “canle”, á que
posteriormente se engadiu o sufixo latino -airo. Este nome, “a
árbore das canles”, fai clara referencia ao hábitat húmido e
sombrío que precisa, que contribúe a manter coa súa densa
follaxe e que comparte coa súa parente: a abeleira.
As dúas pertencen á familia Betuláceas, da que forman parte
tamén as árbores do Xénero Betula (os bidueiros) do que toman o
nome.
Teñen follas con forma máis ou menos arredondada, de tamaño
bastante semellante (de 4 a 10 cm de diámetro) e coa marxe
dobremente dentada, pero diferéncianse moi ben porque as das
abeleiras teñen o ápice rematado en punta mentres que as dos
ameneiros son romas. Tamén a cor é distinta: as dos ameneiros
son dun verde máis escuro e lustroso que as das abeleiras e
estas teñen o envés cuberto dunha fina peluxe. As follas novas
dos ameneiros e tamén os seus brotes son pegañentos; de feito,
o seu nome científico (Alnus glutinosa) fai referencia a esta
característica.
Son caducifolias e aínda que o mesmo individuo presenta flores
masculinas e femininas, estas están separadas na planta e
forman inflorescencias denominadas candeas, colgantes as
masculinas e ergueitas e en xeral máis curtas as femininas.
Coma moitas das nosas árbores, teñen flores pouco vistosas pois
son anemógamas, é dicir, utilizan o vento para a polinización e
non necesitan atraer os insectos, pero son moi visibles porque
adoitan florecer moi cedo, antes de que comecen a saír as follas.
Os froitos que producen, aínda que do mesmo tipo desde o punto
de vista botánico, teñen un aspecto moi diferente. Os dos
ameneiros están agochados nunha especie de pequena piña,
sen relación coas das coníferas, que pode permanecer na árbore
dun ano para o seguinte. Os das abeleiras, as abelás que ben
coñecemos, están protexidos por unha envoltura dun verde claro
que as fai case invisibles entre a follaxe. O nome científico do
xénero a que pertencen, Corylus, tomouse do grego “corys”, que
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significa casco, debido a esa curiosa envoltura. O “apelido”
avellana (o nome completo é Corylus avellana) e tamén os nomes
galegos proveñen do latín Abellana nux, noz de Abella, pola
cidade italiana da Campania onde parece que se cultivaban moito
as abeleiras.
Os froitos son tamén distintos nas súas propiedades. As abelás
conteñen un aceite moi nutritivo que as fai moi atractivas como
alimento para nós e para o resto da fauna e que se emprega
tamén como lubricante industrial, para o alumeado e na
elaboración de perfumes, pinturas e xabón. Dos dos ameneiros
só se alimentan os habitantes da ribeira. Porén, malia non teren
uns froitos tan apetitosos, os ameneiros teñen unha importante
función ecolóxica, pois son quen, coma as leguminosas, de fixar o
nitróxeno atmosférico grazas ás bacterias simbióticas que viven
nas súas raíces e contribúen así a aumentar a cantidade deste
escaso e esencial nutriente no solo.
En canto ao porte, é ben distinto: os ameneiros son árbores altas,
ata 30m, cun tronco principal ben dereito, mentres que as
abeleiras son máis ben arbustivas, ata 9m, e ramifícanse en
moitos troncos delgados desde a base. Os ameneiros teñen unha
copa cónica ao principio e logo máis arredondada, as abeleiras
son moi irregulares.
Das dúas tiramos proveito desde sempre. Da cortiza do
ameneiro, xunto con limadura de ferro, facíase unha tintura negra
para curtumes, boinas e sombreiros, e extraíase un aceite para
repeler mosquitos. A súa madeira, moi resistente á auga,
utilizábase na construción de pontes, muíños e postes baixo a
auga, na fabricación de pequenos utensilios e zocos (por ser moi
lixeira e illante) e na obtención de carbón para fabricar pólvora.
Tamén se usaba en cataplasma para retirar o leite das mulleres
paridas. A madeira da abeleira emprégase na cestería e
artesanía e para a fabricación de bateas, instrumentos musicais,
pipotes de viño, valados e mesmo carbonciños de debuxo.
Tamén ambas as dúas teñen un oco na nosa cultura popular, tan
relacionada co sobrenatural: o ameneiro agochando tesouros e a
abeleira curando o mal cativo.
Para rematar, propóñovos como exercicio adiviñar a que árbore
corresponde cada foto. Doado, non? E, por suposto, tratar de
identificalas nos vosos paseos. Tamén é doado e, en contra do
que di o dito, de seguro que vos axuda a ver o bosque!
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Navegando polo Mar do Freixo
Alex Pombo

En abril de 2012 abriu as portas o Centro Náutico Municipal de
Outes, situado na Ribeira do Freixo. Somos logo un servizo
municipal moi novo, cuxos inicios se atopan nas actividades náuticas
practicadas na praia de Broña. Así, na nova instalación, procuramos
ofertar un servizo municipal anual que comprenda algunhas
disciplinas deportivas náuticas, ademais do servizo cívico e cultural
que alberga para os habitantes do Freixo e diferentes colectivos que
así o solicitan.
Este servizo deportivo náutico municipal procura enriquecer a oferta
dirixida ao tempo libre da poboación da contorna, unha oferta de
hábitos de vida saudables, envellecemento activo, lecer e deporte,
baseándose na formación, no coñecemento do mar...
Así, a sociedade actual presenta unhas características na relación
co medio onde vive, que se distancian moito da interacción co medio
dos nosos avós e antergos, debido ás necesidades da nosa vida. Isto
leva a procurar unha práctica
deportiva onde nos
adaptemos á marea, ao
vento, ao coñecemento da
ribeira, é dicir, interactuar co
mar.
O Mar é un recurso
inesgotable polo alimento
que nos aporta, como forma
de vida para os moitos
traballadores e traballadoras
que nel atopan unha forma
de vida e sustento. Coñecelo
e interaccionar con ese
medio tan hostil segue sendo
todo un reto para moita
xente. Tamén no seu goce,
coñecelo e vivir con el resulta
un desafío.
Ao par do mar vai a cultura mariñeira, a toponimia das súas pedras,
praias, fondos, cantís, enseadas, cabos e puntas. Unha cultura
pegada ao desenvolvemento tecnolóxico, aos faros e luces,
enfilacións e marcas, ao reloxio, GPS, na actual sociedade do
coñecemento sustentada no dominio tecnolóxico. Todo isto
conforma a práctica de actividade física na natureza, o río e o mar,
fomenta unha formación moi rica para os practicantes das
actividades propias do
medio natural, en concreto,
as náuticas.
O aproveitamento deste
recurso como medio de
lecer e goce é unha
realidade dende a segunda
metade do século XX, aínda
con prácticas máis antigas,
como regatas de remo, vela,
etcétera. A explosión dos
deportes de orixe
californiana e os deportes
de aventura que levou a
unha práctica masiva que
se vai expandindo ao longo

da xeografía mundial. Prácticas baseadas no deslizamento, non
necesariamente competitivas, individuais, duais ou colectivas, con
propulsión externa, buscando situacións adrenalínicas, sen regras
establecidas, colaborando coa natureza, con finalidade na mera
práctica, catárticas, logo.
A nosa achega do medio natural á poboación, non só do noso
concello senón tamén dos colindantes: Brión, Muros, Ames, Noia,
Santiago, xera, ao mesmo tempo, unha dinamización cultural e
económica. Esta promoción de vida activa, este coñecemento do
mar, baséase na actividade física abrindo a ribeira marítimo-fluvial
outense e a súa posta en valor.
Esta idea de dinamización dende unha perpectiva holística, global,
debe relacionarse coa cultura propia da contorna, así o
vencellamento da industria naval, os estaleiros actuais, que parten
da cultura da carpintería de ribeira e do recurso forestal e madeireiro
propio do concello de Outes
serviu de base ao maior
evento celebrado no Freixo
nos últimos anos.
A concentración de
embarcacións tradicionais
de Galicia, promovida pola
federación Galega pola
Cultura Marítima e Fluvial,
que organizou Terra de
Outes obtendo un grande
éxito, que ofrece unha
pegada, un camiño a seguir.
O centro náutico municipal
posibilitou un soporte físico a
este evento, unha realidade
cultural, social, un
recoñemento á vida de
moitos obradoiros e
carpinteiros que tivo cabida nun edificio cunha arquitectura
particular. Foi a idea dunha asociación e a sinerxía de moita xente a
que o fixo posible. Dende logo isto é o grande valor que supón
dispoñer dunha instalación deste tipo. Servir de base para os
contidos e propostas que poidan xurdir, dende o concello e outras
administracións públicas, pero tamén das persoas, das
asociacións... Foron máis os eventos que tiveron base neste edificio
singular, así regatas de piragua, mitins electorais, reunións de clubs,
asociacións, confrarías, etc.
Creo necesario profundar na idea arquitectónica que supón o centro
náutico. Foi José Anaya o que trazou as liñas que dan forma ao
edificio que quixo ser un mirador, un balcón á paisaxe da ría.
Minimizar o impacto na contorna e transmitir unha sensación de
transparencia que procuramos vivencie quen nos visite; rematando
no tellado, un valor en si mesmo, as vistas alcanzables pagan a
pena, asegúrollo.
Centro Náutico Municipal de Outes: un proxecto en nacemento
No caso do Centro Náutico Municipal procuramos unha idea de
servizo municipal aberto que camiña cara á diversificación das
diferentes disciplinas que se poden practicar no mar do Freixo.
É o momento de falar do que facemos no centro náutico, como seguir
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o ideario exposto e transformalo nunha realidade. Así procuro que
cada persoa que entra pola porta saia polo pantalán. Ben é certo que
moita xente entra pola web, ao fin e ao cabo, unha porta virtual.
A flexibilidade de horarios, grupos, datas, teñen, na entrevista
persoal, a respota. Cando os usuarios se interesan pola información
reciben por resposta que dentro do horario establecido se pode
navegar, claro está, se as condicións se prestan.
Non é necesario formar grupo mínimo (cunha persoa realizamos un
curso), e a idade mínima para navegar en barco son os sete anos,
sendo en táboa (windsurf) dez anos. Por outro lado, pódese alugar
material (barcos e táboas) e saír a navegar, tomar cursos de
iniciación ou perfeccionamento e varar equipamento de windsurf. No
futuro esperamos dispoñer de material propio doutras disciplinas
náuticas para aumentar a oferta.
Nestes dous anos de andaina chegamos a formar parte do programa
Xogade, dirixido aos escolares, da Dirección Xeral de Deportes. Nas
actividades de "Xogando co vento" logramos realizar navegacións
con escolares da contorna (Brión, Noia, Lousame, Boiro), para o cal
buscamos a colaboración co R.C.N. de Portosín. Chegamos a un
convenio de colaboración con este club (decembro de 2013) que
aporta sinerxías e puntos de entendemento para obter o obxectivo
de ensinar o Mar, a Ría, as actividades deportivas, as súas xentes,
todo o que conleva navegar.
Así, no outono, inverno e primavera temos os horarios de sábado e
domingo pola mañá orientados aos rapaces e rapazas, deixando o
xoves, venres, sábado tarde para os adultos. A meirande parte dos
navegantes estanse iniciando ou retomando a práctica despois de
anos de esquecemento. O colectivo maior de practicantes
correspóndese ao dos maiores de trinta anos e as nenas e nenos
comprendidos entre 8 e os 14 anos de idade.
A perspectiva de futuro é aumentar a adherencia á navegación dos
actuais usuarios e crecer como colectivo. Dar a posibilidade de
competir ou progresar na navegación de cruceiro ao aveiro do
convenio establecido coa entidade portosinense.
No verán, referíndonos aos dous últimos, temos acadado niveis de
ocupación interesantes cun aumento significativo no número de
participantes dende o primeiro ano ao segundo. Claro está que a
nosa xuventude non permite avaliar a calidade do traballo que
realizamos, será necesario que o tempo nos vaia dando a medida do
proxecto.
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Oferta de servizos municipais
1. Cursos de iniciación e perfeccionamento de vela lixeira e
windsurf: taxa municipal de 30 €.
Requisito: ter os sete anos cumpridos no caso dos barcos e os
dez anos cumpridos para as táboas derivadoras a vela (windsurf).
Saber nadar con autonomía ( 25 mts. nado ventral e 25 mts. nado
dorsal).
2. Aluguer de embarcacións: taxa municipal variable en función da
embarcación e a relación de cursillista ou usuario xeral.
Aluguer de embarcacións de vela lixeira: windsurf, catamarán e
derivadores con aparello fixo e sen aparello fixo apropiado para
diferentes idades e niveis de navegación.
Requisito: o patrón navegará con seguridade nas condicións
meteorolóxicas existentes e estará en posesión da licenza de
escola do ano en curso da Federación Galega de Vela.
3. Varada de material de Windsurf
Cunha taxa municipal 6 €/mes os/as usuarios/as teñen dereito a
varar o material (táboa, vela, mastro, botavara, arnés…), saír a
navegar no horario establecido polo centro, servizo de remolque e
apoio de embarcación pneumática, vestiario, realizar os arranxos
do equipo e duchas.
Horarios de apertura ao público:
No verán (xullo e agosto) pola semana de martes a sábado de
mañá ou tarde.
En outono, inverno e primavera: luns, xoves, venres, sábado e
domingo (mañá). Horario a concertar no caso de alugueres e
cursos.
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A guerra do poeta Añón (I)
La guerra es muy mala escuela
no importa el disfraz que viste,
perdonen que no me aliste
bajo ninguna bandera
Jorge Drexler, "Milonga del moro judío"

Ramón Blanco

Que no es grandeza conquistar por guerra,
Sino el ser libres é ilustrar la tierra.
Francisco Añón, "A Lisboa"

poemas en castelán aprécianse máis nitidamente os seus ideais
democráticos e progresistas. Con motivo da revolución de 1868 escribiu "La
Revolución. Himno patriótico, dedicado al pueblo, al ejército y a la armada.
Coro", onde se di: "Es la indómita raza de Túbal,/ Que indignada su brazo
Un compañeiro de traballo prestoume León do deserto, a película dirixida e
levanta,/ Y á los déspotas nécios espanta,/ Que eran nuestra mancilla y
producida por Moustapha Akkad na que Anthony Queen interpreta a Omar
baldon".
Mukhtar, líder beduíno que combateu en Libia aos fascistas italianos cando
Tamén podemos ver mostras do máis exacerbado patriotismo, enxalzando
Mussolini quixo restabelecer o imperio romano en África. Moustapha Akkad
o glorioso pasado e presente de resistencia bélica de España contra as
conseguira trinta e cinco millóns de dólares do presidente libio Muammar alnacións inimigas: "Al dos de Mayo", "A la espedicion de Méjico", "A la guerra
Gaddafi, o mesmo que foi executado hai tres anos nas rúas de Sirte, a súa
de África", "Dime niña" e "Himno de África". Estas tres últimas aluden á
cidade natal. A película, estreada en 1981, foi case clandestina en Italia
guerra que lle declarou España a Marrocos o 22 de outubro de 1859, por
durante trinta anos e o seu director foi asasinado en 2005 en Ammán
derruíren as obras de fortificación coas que o goberno español estaba a
(Xordania) nun atentado suicida de
rodear a cidade de Ceuta. A gran
Al-Qaeda. Tal como se conta no filme,
batalla tivo lugar en Tetuán os días 4 e
Omar Al-Mukhtar foi capturado e
5 de febreiro de 1860. O xeneral
aforcado en 1931. Nin na vida nin no
O´Donnell e o príncipe Muley-el-Abbas
cine son todos os finais felices.
asinaron a paz de Wad-Ras o 26 de
Nunha das escenas Omar négase a
abril de 1860. Nestes poemas é onde
matar un oficial fascista ao que fan
se ve a peor cara dun Añón imperialista
prisioneiro e dálle a bandeira italiana
e racista, moi da súa época: "Adelante
para que volva onda os seus.
Españoles valientes/ avanzad de
Seguindo os preceptos do Islam, que
victoria en victoria/ y sedientos de
ensina a odiar a guerra, non debe
bélica gloria/ nuevos lauros al moro
matar os soldados capturados,
arrancad./ entre nuves de fuego y
senón loitar pola patria, unha patria
metralla/ truene horrible el cañón de la
que estaba a ser arrasada: para
guerra,/ y de sangre morisca esa
aplacar a resistencia liderada por Al- Dionisio Fierros Álvarez. A batalla de Tetuán. 1894
tierra,/ a torrentes vertida regad".
Mukhtar, os soldados fascistas
A loucura da guerra acompáñanos
mataron civís indiscriminadamente,
desde a nosa orixe no mundo, e este
queimaron aldeas, destruíron cultivos, usaron armas químicas,
volveuse aínda máis tolo aínda hai agora cen anos. España declarouse
envelenaron e secaron pozos de auga, ergueron outro muro da vergonza
neutral na Gran Guerra. Nin por economía nin por exército podía ser bo
cunha barreira de 270 km con arame de pugas e pecharon a miles de libios
aliado para ningún dos bandos e acababa de iniciar un novo ensaio
en campos de concentración. Tamén todo pola súa patria.
imperialista no protectorado do norte de Marrocos. Daquela gobernaba o
O patriotismo é tema frecuente en todas as literaturas, sobre todo a partir
conservador (nacido galego, como non) Eduardo Dato, quen lle escribe ao
dos séculos XVIII e XIX, cando empezan a consolidarse as "nacións" tal
rei Alfonso XIII sobre a inconveniencia da guerra: "Con sólo intentarla
como hoxe as entendemos. Trátase da reafirmación nacional do pobo, que
arruinaríamos a la nación, encenderíamos la guerra civil y pondríamos en
á súa vez asume a validez do texto patriótico, como no caso da adopción
evidencia nuestra falta de recursos y de fuerzas para toda la campaña. Si la
dun determinado himno. Así mesmo, o patriotismo está moi presente nas
de Marruecos está representando un gran esfuerzo y no logra llegar al alma
literaturas marxinais, porque son as que máis precisan desa
del pueblo, ¿cómo íbamos a emprender otra de mayores riesgos y de
autoafirmación. Francisco Añón fará cantos a Galiza, no seu afán de
gastos iniciales para nosotros fabulosos?". As guerras africanas xa non
dignificación desta, sobre todo en odas e himnos en lingua galega. Mais
encendían o fervor patriótico nos corazóns españois, mais a bandeira da
tamén empregará o castelán cando quere exaltar a nación española. Nos
estupidez humana nunca deixou de ondear.
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