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Editorial:
Letras Galegas 2015
Filgueira Valverde
Dende que no mes de xuño deste ano a Real
Academia Galega nomeara ao profesor Filgueira
Valverde como figura a homenaxear o vindeiro 17
de maio, desatouse a polémica. O peso da súa vida
política, participando activamente na estrutura do
réxime franquista (alcalde de Pontevedra de 1959
a 1968, así como procurador en Cortes entre outros
cargos), son “méritos” pouco favorábeis para ser
referente da festa do noso idioma. O Día das Letras
Galegas é a celebración festiva da nosa lingua,
celebración de todos e todas os galegos e galegas.
Contraditorio sería facelo homenaxeando a quen
foi cómplice dun réxime político que non aceptaba
a liberdade de expresión, canto máis se esta era
exercida en galego. Non imos esquecer as persoas
que sufriron exilio, prisión ou mesmo morte na
defensa do idioma. Non temos que perder a
memoria porque o 17 de maio é o día da memoria,
o día de Rosalía, de Curros, de Pondal, de Añón...A
nosa función non é cuestionar a calidade literaria
de Filgueira Valverde, mais segundo estudos de
filólogos e lingüistas, en Galiza hai moitos/as
escritores/as en lingua galega que teñen produción
científica e literaria superior e de máis calidade
que a de Filgueira.A executiva da Real Academia
Galega desmarcouse da elección de Filgueira para
as Letras Galegas 2015. Todo indica que nin a
dirección da RAG foi quen de defender a proposta
deste escritor, e días despois da publicación da
elección do homenaxeado, reuniuse para dar
explicacións do porqué deste nomeamento. Tendo
en conta estas contradicións que parece existen no
máximo organismo da defensa e promoción da
lingua galega, habería que preguntarse se a RAG
está ben dirixida. Se os que a conforman teñen
como norma usar o sentido común. Imos adicar o
17 de maio de 2015, Día das Letras Galegas, día de
reivindicación da lingua, a quen por moitos anos
da súa vida compartiu poder cos que sempre
tiveron vergoña do galego e optaban con descaro e
prepotencia polo uso do castelán en todos os
ámbitos da vida cotiá ou oficial. Claro, agora toca
reivindicar e loitar para recuperar o idioma tantos
anos maltratado.Filgueira foi escollido de entre
Xela Arias, Ricardo Carvalho Calero, Celestino
Fernández de la Vega e Manuel María. Non parece
difícil elección. Pois iso, sentido común.
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Exposición de Pepa Nieto
O 11 de xullo inaugurouse a exposición da escultora Pepa
Nieto, organizada pola Asociación Terra de Outes. No acto
interviu Xoán Mariño, presidente da asociación, para
presentar a esta artista natural de S. Ourente, residente en
Madrid desde hai moitos anos, onde ademais se labrou
unha merecida sona como escritora cunha abundante obra
poética en castelán. Logo falou o profesor, tamén natural de
Outes, José Luis Molinos, que fixo un demorado percorrido
pola escultura galega, desde as orixes castrexas ata os
escultores actuais como Leiro ou Emilio Mariño, pasando
polo Pórtico da Gloria de Santiago, Gregorio Fernández e
os noises Felipe de Castro e Ferreiro, para finalmente
referirse ás formas, os contidos e os símbolos que encerran
as pezas desta poeta-escultora que se puideron
contemplar na Casa da Cultura de Outes ata o 20 de
agosto.

VI Muiñada
Os días 29, 30 e 31 de agosto celebrouse a VI
Muiñada de Terra de Outes, unhas xornadas culturais
que a nosa asociación vén convocando desde o ano
2007 para exaltación do noso valioso patrimonio
histórico, artístico e etnográfico. Nos dous últimos
anos fixeramos unha paréntese para centrar todo o
noso esforzo primeiro na conmemoración do
Bicentenario de Añón, no 2012, e despois no XI
Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia
que tivo lugar no Freixo o ano pasado. Retomada a
actividade no seu formato orixinal, nesta ocasión
xirou en torno á botadura de dúas embarcacións
tradicionais –un bote de Noia e unha buceta de
Muros– doadas a Terra de Outes pola Consellería do
Medio Rural e o Mar o pasado mes de agosto. Así, no
Centro Náutico Municipal do Freixo tiveron lugar a inauguración dunha exposición de fotos tomadas durante o “XI
encontro de embarcacións tradicionais de Galicia” e a proxección dun documental gravado no mesmo encontro do Freixo
en 2013, ademais de varias charlas de tema mariñeiro: O patrimonio marítimo galego, a cargo de Víctor Fernández,
membro da Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial; Os escritores galegos do mar, polo escritor Francisco
Fdez. Naval; A formación en carpintaría de ribeira no Estado español, por Enrique Otero, director do Centro de
Formación "A Aixola", na que se contruíron as nosas embarcacións; e, por último, Os estaleiros de Outes, polo
investigador e escritor outense Xan F. García Suárez. Realizouse tamén, no cemiterio de Sabardes, un acto de homenaxe
ao mariñeiro orixinario de Catasueiro, Manuel Otero, no 70 aniversario da súa morte durante o Desembarco de
Normandía. E, finalmente, culminou esta muiñada coa botadura das dúas embarcacións tradicionais de Terra de Outes,
acto ao que asitiron o presidente da Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, Manuel G. Sendón; o alcalde de
Outes, Carlos L. Crespo; e a Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Fernández, que pronunciaron unhas
palabras de ánimo a iniciativas como a nosa. Pola súa parte, Xesús Mato, portavoz da nosa asociación, ademais de
agradecer á Consellería a doazón, fixo un chamamento aos veciños de Outes a participar na utilización e goce de ámbolos
dous barcos. A continuación, as madriñas, unha a propia Directora Xeral e outra, a moza freixana Antía Martínez, en
representación do voluntariado que fixo posible o Encontro celebrado o ano pasado neste mesmo porto, procederon a
bautizar con viño galego cadansúa embarcación, de nome Támara, a primeira, e Langaño, a segunda. Mentres, o grupo de
Pandereteiras do Freixo animaba musicalmente o acontecemento, tralo cal ambas naves emprenderon a súa singradura,
que desexamos sexa longa e feliz.
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A depuración dos mestres e mestras de Outes (IX):
Arximiro Suárez Ferreiro
Arximiro Suárez Ferreiro naceu en Outes en 1905. Moi coñecido
pola súa faceta de pintor que ten espallado por toda Galiza en
numerosas exposicións e acadando o Premio Nacional de
Debuxo, residiu moitos anos en Noia. Sorprendeuno o Golpe de
Estado de 1936 exercendo de mestre en Bealo (Boiro) . A acción
represora comeza en decembro 1936, cando a Comisión
Depuradora do Maxisterio require informes ao pai de familia Juan
Silva. Este responde ao cuestionario afirmando que a conduta do
docente é boa e non lle consta a súa afiliación á Asociación de
Traballadores da Ensinanza. Sen embargo, o 1 de xaneiro de
1937 o cura párroco de Bealo informa sobre Arximiro que a súa
conduta personal é boa, pero militou na política de Marcelo
Domingo, e no Frente Popular, faltou a clase antes do 18 de xullo
e cobrou a clase de adultos sen
asistir a ela un só día. Ademais
acúsao de que non cumpría cos
deberes relixiosos. Sobre esta
última afirmación, hai que
destacar que Arximiro pasaba as
fins de semana e os festivos
(días de oficio relixioso) na
parroquia lousamiana de
Tállara. E o cura semella
emprender unha persecución
despiadada contra o mestre,
pois o 18 de xaneiro de 1937
redacta un escrito de
“rectificación” no cal recoñece
que non sabe se estaba ou non
afiliado ao Frente Popular, pero
si recalca que se relacionaba
con “elementos del Partido del
Magisterio de Noya, en su
mayoria afiliados del Frente
Popular y asociados a la
Asociación de Trabajadores de
la Enseñanza”. Remata o escrito
reseñando con un cínico “es cuanto me inspira con toda
imparcialidad un recto proceder de justicia con deseos de un
verdadero acierto en la depuración de la clase educadora...”.
Sen embargo, o 23 dese mesmo mes expídese un informe do
Comandante da Garda Civil de Boiro, José Sánchez, quen resalta
a puntualidade de Arximiro Suárez, e a impartición da “formación
sobre los principios básicos de nuestra civilización como patria,
familia y propiedad”. O día 12 de febreiro de 1937 esténdese
Prego de Cargos pola Comisión Depuradora, na cal acusa ao
mestre de: “Faltar a clase con frecuencia antes del 18 de julio. En
el curso 1935-1936 cobró la clase de adultos y no puso clase un
solo día. No inculcar a los niños el amor y el respeto a las
instituciones básicas. No cumplir los deberes religiosos. Seguir
ideológicamente las orientaciones de Marcelo Domingo. Ser
afiliado del Frente Popular y hacer muestras de simpatía hacia la
Asociación de Trabajadores de la Enseñanza”. O mestre, diante
desta situación, busca apoios e así, o 6 febreiro de 1937, o veciño
de Boiro Luciano Rey Vázquez envía unha carta na que informa

Xoán Fco. García Suárez

da boa conduta persoal e profesional. Sorprendentemente, xusto
dúas semanas despois, Guillermo Torrado, Alcalde de Boiro,
redacta un informe no que recoñece a inmellorable conduta do
mestre de Bealo, e recalca que non faltou nin falta á clase, en total
contradición co afirmado polo párroco de San Pedro de
Bealo.Tamén con data de 20 de febreiro 1937 asínase un escrito
por máis de 50 veciños da parroquia, colocándose en favor do
docente e sinalando “siendo injusta la acusación de faltar a
clase”, en clara alusión ás acusacións do cura. Así mesmo, nun
escrito sen data uns 12 alumnos da escola nocturna manifestan e
asinan o apoio ao seu mestre, afirmando que non faltou nin un só
día á clase. Pero o 24 de febreiro de 1937 o acusador cura de
Bealo desdise de todo o declarado nos informes que fixera
anteriormente. E tamén afirma
que “desde enero he colaborado
con él mismo en las disciplinas
de Historia Sagrada y Religión”.
Pola súa parte Arximiro, dous
días despois, redacta un escrito
dirixido á Comisión Depuradora.
Neste manuscrito de tres
páxinas nega a súa pertenza a
ningunha organización política
nin sindical e incluso require ao
organismo depurador para que,
se o considera, solicite informes
á Guardia Civil. Xa en 28 de
setembro de 1937 a Comisión
Depuradora acorda por
unanimidade deixar sen efecto o
Prego de Cargos e ratifica a
Arximiro Suárez Ferreiro como
mestre de Bealo e anula as
“acusacións”. Na decisión final,
faise referencia á rectificación
do cura no último informe que
este enviara. Unha vez máis a
Igrexa, e neste caso un dos seus representantes foi decisivo para
que o castigo a este mestre de Outes non fose a máis. A Comisión
Depuradora non vacilaría diante da máis mínima dúbida e dese
xeito o mestre correría peor sorte. En canto ás primeiras
afirmacións do cura de Bealo, quédanos un interrogante: por que
o acusou inicialmente? Que sabía el do mestre? A pesar de todo,
algo máis debeu acontecer, pois a súa neta-sobriña María
afirmou a este autor escoitarlle nalgunha ocasión ao seu avó que
estivo a piques de ser levado ao Confurco para ser asasinado,
pero a intervención da esposa do Arximiro foi decisiva. Quizais
sen ser consciente nese momento de que ademais de pretender
salvar a vida dunha persoa, o seu marido, estaba a salvar por
unha parte a un mestre e, por outra, a un artista que, como ben se
explica na páxina web do Concello de Outes, contribuíu a encher
un espazo mermado pola represión sufrida por pintores e
debuxantes por parte do réxime franquista, como foi o caso do
asasinado Camilo Díaz ou os tamén represaliados Castelao,
Seoane ou Maruxa Mallo.
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A memoria como función cerebral e a memoria histórica
Dr. José Mª Dios Diz
“Quen perde a memoria, perde a dignidade”

la religión y por la patria (ed. Crítica), que acaban de publicar os
historiadores Francisco Espinosa e José María García Márquez e que trata
de poñer luz nun asunto silenciado desde púlpitos, sotanas, corredores e
despachos suntuosos. Podemos ver reflectido, en palabras do historiador
Ángel Viñas: "a participación activa, indecorosa, vil, de numerosos clérigos
no asasinato e persecución que efectuaron os militares, a Garda Civil, a
Policía, a Falanxe e as demais forzas, nunha operación destinada a
sementar o terror nos territorios baixo o control dos sublevados e a liquidar
fisicamente a anti-España".
Hoxe en día temos moitísimos lugares que aínda teñen restos do
franquismo, co que iso significa para moitas persoas que sufriron en carne
propia ou nos seus familiares, amigos e veciños, o terror que se produciu co
golpe de estado de 1936 e nos anos seguintes.
Todos coñecemos lugares onde se paseaba a persoas, ou se eliminaba
directamente, polo simple feito de non caerlle ben ao réxime.
Acualmente existen campañas de crowdfunding (micromecenazgo) para
poder desenterrar os restos das persoas represaliadas.
Pero que son os recordos? Son imaxes do pasado que se arquivan na
memoria. Sérvennos para traer ao presente algo ou alguén. Aferrarse a un
recordo pode xerar depresións e, en casos extremos, a ruptura coa
realidade actual. Os recordos dun colectivo humano dannos unha
aproximación máis afín á realidade que a propia historia.
Foto 2. O xeneral golpista Franco, baixo palio

Foto 1. Alegoría da Dignidade.

Definimos a memoria como unha situación da mente que lle permite ao
organismo codificar, almacenar e recuperar a información do pasado.
Permite ter experiencias que xa sucederon. Existe a memoria a curto
prazo: consecuencia da excitación das sinapse para reforzala ou
sensibilizala transitoriamente, a memoria a medio prazo, e a memoria a
longo prazo. O hipocampo é a parte do cerebro relacionada coa memoria e
a aprendizaxe. O cerebro humano dunha persoa adulta contén 100.000
millóns de neuronas e uns 100 billóns de interconexións (sinapse) entre
elas. Segundo Carl Sagan, temos a “capacidade de almacenar na nosa
mente información equivalente a 10 billóns de páxinas de enciclopedia”.
Pero existe outro tipo de memoria, é a “memoria histórica”, da cal, só por
vontade política e con moita presión da cidadanía, se pode traer a
actualidade. Di Pierre Mora que “a memoria vén designar o esforzo
consciente dos grupos humanos, por entroncarse co seu pasado, sexa
este real ou imaxinado, valorándoo e tratándoo con especial respecto”.
Rodríguez Zapatero formulou a Lei 52/2007, de 26 de decembro, pola que
se recoñecen e amplían dereitos e se establecen medidas en “favor de
quen padeceron persecución ou violencia durante a guerra civil e a
ditadura: Lei de Recuperación da Memoria Histórica”. Pero baixo o goberno
de Mariano Rajoy, a Lei de Memoria Histórica quedou derrogada de facto,
xa que nos Orzamentos Xerais do Estado, para 2013 e 2014, quedou sen
dotación orzamentaria para a súa aplicación.
Un Sindicato Noruego (Os electricistas nórdicos de Elogit) financia
actualmente as exhumacións para recuperar a memoria histórica de
España.
A ONU dá ata outubro do 2014 para cumprir en España a Lei de Memoria
Histórica. Critica duramente que o goberno español non actúe neste tema.
Existe un programa da UNESCO, denominado “Memoria del Mundo”,
dende 1992, co fin de procurar a preservación e o acceso ao patrimonio
histórico documental de maior relevancia, para os pobos do mundo, así
como tamén promocionar o interese pola súa conservación entre os
estados membros.
A Igrexa católica é outra institución que trata de esquecer a memoria
histórica. A historia dos vencidos e a dos supostos herexes nunca lle gustou
á xerarquía católica, que continúa sen permitir o libre acceso de
investigadores e historiadores aos arquivos e expedientes persoais da
época. Por iso, a día de hoxe, continúan sendo necesarios libros como Por

E, que patoloxías están relacionadas coa memoria? A Enfermidade de
Alzheimer, a demencia, a amnesia, tanto parcial como total, a hipomnesia
(diminución da capacidade da memoria), a hiperamnesia (sería o
aumento), a sismnesia (alteración cuantitativa que traduce sempre unha
diminución da memoria), a aramnesia (son falsos recoñecementos ou
recordos inexactos, que non se axustan a realidade: o fenómeno do xa
visto, déja vu; e o fenómeno do nunca visto, jamais vu, sensación de non ter
visto ou experimentado nunca algo que en realidade xa se coñece).
E o máis importante: Por que esquecemos as cousas? A nivel científico, a
explicación é sinxela: esquecer é algo normal (non podemos almacenar
cousas sen importancia). Pode ser por “caducidade” da información, por
problemas de acceso aos datos no noso cerebro e por eliminación da
información que non consideramos importante. A explicación a nivel
político xa non é tan doada: os vencedores queren que a historia sexa
como eles queren e non como foi na realidade. Non permitamos que a
Memoria Histórica siga no esquecemento.
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Bechamel de sol enfermo!
Hai un par dAínda que o verán foi bastante pobre en bos días de
praia (mais xa deberiamos estar acostumados), como dicimos,
aínda que non teñamos veráns ibizencos, nin fluxo de
"peregrinos", os poucos turistas que viñesen que imaxe
levarían, por exemplo, cando as institucións públicas deberían
estar á altura, coas rúas limpas, beirarrúas coidadas sen buratos
nin baldosas que poden dar un sobresalto -especialmente á
xente de idade, pois xunto con nenos son os máis vulnerables
(xa nos repetimos)-, ou tamén ter un paseo fluvial en
condicións, e, como non, as praias e os seus accesos tanto a pé
como en vehículos niquelados... Pero ao final da liña que nos
encontramos? Pois xa cansos de esperar milagros dos
"chapiñas" de turno que non veremos, topámonos con viais sen
coidar, as beirarrúas limpas de herbas un día antes das festas,
como se esperásemos miles e miles de visitantes… Era boa!!,
oxalá, pero non vai ser o caso. Dando un "raid" apurado polo
paseo hai que levar un ollo no chan, por se o terreo cedeu, por se
acaso, se queremos chegar enteiros á casa. E na praia de Broña,
por ser a máis coñecida nos medios televisivos, outro tanto. E
empeora a retina vendo o que fora o “Veiriña do Mar” mais non
é culpa do Concello, pero segue dando unha pena allea no
estado ruinoso do mesmo e o efecto que produce de decadencia
e desidia. Unha peniña! Oxalá lle botase man xente responsable
e con ganas de rexurdirlle o esplendor, non só nos días de verán.
Non nos esquecemos dos puntos limpos de lixo "anónimos",
ciscados ao longo e ancho do territorio, pois así o constatan as
continuas fotos que nos mandan os lectores para que as publiquemos. Graciñas! Vennos á memoria este último "Amencer",
onde parece que o Concello se cansou ata medio fundir o
proxecto que tiveran "Os Marañocas". A idea era boa, como se
acostuma dicir, para dar cabida aos grupos locais e da zona, para
expresarse en comunidade… pero "chegou o Comandante e
mandou a parar", neste caso o Concello coa xentiña que leva
este tipo de encomendas e, en vez de seguir a idea fundacional,
colleron e dálle orquestras, e máis orquestras. Pois para iso xa
tiñan as festas patronais, e pasan estes aniños e cada vez a peor,
e peor xa non podía ir e abandonan o barco, deixando outra vez
as rendas a quen as tiña dende o principio, o pobo. Que hai que
fomentar o que hai, e hai grupos bos que queren demostrar algo,
pois darlle a oportunidade, e deixa as orquestras para outro tipo
de eventos, que os "Amenceres" son para a a mocidade e non
tan mozos, e polo demais se queres bailar… bailas! En fin,
ao final parece que queren poñer beirarrúas dende a rotonda ata
a praia de Broña, mais con arranxar a estrada con máis ancho
para poderen pasar dous coches sen esperar ver os cachos dos
espellos no chan, que xa hai anos que se levan reclamando tales
melloras na ditosa estrada... Máis vale tarde ca... O verán xa vai
alá, con algún día extra de bo tempo e agora toca enfilar cara á
última estación (do ano), e moito coidado co sol, que é
enfermo!!
Lusco e Fusco

xoga á
LOTERÍA DO NADAL
con
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ASÍ NON

Bordeando o Picouso ves neveiras, rodas de coche, tarteiras,
e que máis?? E de volta xa non ves o pantalán. Maxia?…
Vai ser que non!

ASÍ TAMPOUCO

Buratos e máis buratos nos camiños…
Desidia?, e publicidade de que?, das silvas, dos dentes?

NIN DE COÑA

Adquire a túa participación do número

26.182
Na Serra en: Café-Bar Tines, Cervexería
O Anexo, Kiosko Vicente, Pizzería Areal
e Librería Pimpiniño;
no Cruceiro en Café-Bar Alfil;
no Freixo no Restaurante Ríos
e en Noia na Perruquería Emain
e no Kiosko Maruxa.

Todo ben, mais o mantenemento “cero”. Xa se sabía! e seguimos
presumindo de praia!!… Visto o visto.
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LECTURAS RECOMENDADAS
Quen matou o Cantino?
O 36 no concello de Noia
Xerardo Agrafoxo
Edicións Xerais de Galicia, 2013

Unha vella postal tráenos a imaxe do
Cantino e o relato lévanos á Crónica
dunha morte anunciada de García
Márquez. Como alí, desde o principio
sabemos que alguén vai morrer, que o
van matar; como alí, a fatalidade
xoga con el para conducilo sen
remedio como a un animal ao
matadoiro, a ese paredón no que está
debuxada a súa sombra desde o título
da obra.
Na crónica de Gabo, semella que as follas do destino conducen a
arma, paso a paso, ata esa morte que por moi anunciada que sexa
nunca será evitable. Aquí, a máquina imparable da represión
ponse en marcha, e os lectores acompañamos cada paso do
Cantino, seguimos as pegadas de cada unha das declaracións e
dos documentos... Papeis van, papeis veñen, fórmulas
estandarizadas que había que escribir a man ou a máquina, pero
que non dá preguiza e se escriben… Aínda non era o tempo de
cortar e pegar nun ordenador, pero iso non impide que a máquina
continúe imparable, que se busque o chibo expiatorio, as
testemuñas axeitadas para poder culpabilizalo e levalo a ese muro
de Boisaca. Era o cordeiro propicio, o que non ten defensa, o
pobre e sen padriños, o que non fuxiu. O seu fusilamento, ese
escarmento, está impreso desde o principio, nas paredes de pedra
e no libro do destino. É así ata tal punto que a testemuña que non
fala mal del, case é condenada, tamén. Nin a verdade nin a
dignidade teñen lugar onde agacharse para sobrevivir.
E toda a farsa é unha traxedia na que a crueldade acada uns límites
absurdos como ese empeño en non dicirlle a verdade á nai, de
forma que o vai visitar cando xa está morto e non pode nin

enterralo. E como nunha lenda a nai queda a pedir, sen valerse, sen
fillos, por Noia adiante perseguindo ao que denunciou ao mozo
camareiro, ao Cantino; e a xustiza poética quere crer que o obriga
a irse. Hai que crer nalgo, nos mitos e nas lendas: nun deus que
castigue, nun destino que non permita que morran tranquilos os
que tanto mal fixeron... pero sóubose que non foi así.
Trátase dunha obra enmarcada na recuperación da memoria
histórica, no rescate dos acontecementos que se ocultaron no
pasado e ata o presente máis actual. A xeración de Xerardo
Agrafoxo non puido estudar nos libros o sucedido nas súas vilas
nos días da mal chamada Guerra Civil, cando o levantamento
militar contra a República. Tampouco a xente falou en voz alta do
sucedido, quixo esquecer, fixéronlle esquecer. Desaparece este
tempo de historia da memoria persoal, da familiar ou veciñal, e da
Historia escrita ou relatada polos documentos oficiais aos que se
tiña acceso. Silenciouse, de forma que foi como se non existise.
De aí que teña sentido falar de memoria histórica, de recuperar a
memoria deses tempos para facer visible o que se ocultou, para
iluminalo co resplandor do estudo científico, para saca á luz a
verdade.
Comezara esta recuperación Isaac Díaz Pardo (o primeiro artífice
de tantas cousas!) coas súas Ediciós do Castro, para que non se
esquecese, para facer xustiza, aínda que só o fose poética. De aí,
da colección “Documentos para a Historia Contemporánea de
Galicia”, era o libro publicado en 1982 Os que non morreron, de
Xerardo Díaz Fernández (mestre de Porto do Son que coincidira
co Cantino no cárcere en Santiago), no que por primeira vez se
falaba del, do mozo e da súa morte.
Agora quérense responder as preguntas: Quen era o Cantino?
Como era? Por que o mataron? Quen o fixo? Quen declarou para
que fose fusilado contra o paredón de Boisaca en outubro do 36?
Non se trata de buscar o pago ou a compensación porque é
demasiado tarde para os culpables e para as vítimas. Só se trata de
lembrar o que sucedeu, para evitar que nunca máis sexa posible.
Pilar Sampedro

GASTRONOMÍA
Brazo de xitano recheo de marisco
Ingredientes (para 4 persoas):
- 4 patacas
- 250 g de lagostinos
- 200 g de mexillóns
- ½ pemento verde,
- ½ cebola
- 1 tomate
- 200 g de atún en conserva
- 100 g de pemento morrón en conserva
- 100 g de chícharos
- 2 ovos cocidos
- 1 bote de mahonesa.
Facer a base do biscoito de puré de pataca. Despois picar
lagostinos, mexillóns, pemento, cebola, tomate e atún. De
seguido engadimos a mahonesa. Coa base feita poñemos
encima o picado, enrolamos con papel film e máis tarde

untamos con mahonesa e colocamos pemento morrón, e
toros de ovo duro. Deixar 5-8 minutos na neveira para
enfriar. Tamén se pode facer de xeito tradicional a base do
brazo de xitano: neste caso con 4 ovos, 50 g de azucre, 50 g
de fariña-lévedo, e o forno a 170-180º en 8 minutos, na parte
de abaixo.
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Entrevista a Juan Abelleira Martínez

O SON
DA DIÁSPORA
Juan Abelleira Martínez foi nado nun lugar tantas veces
reseñado nesta revista, terra de poetas e
emprendedores, como é o caso que nos ocupa, e non
podía ser outro que en Boel, alá polo ano 1937, xa
camiño dos 77 anos. Polo nome posiblemente non
saiban moito de quen estamos a falar, pero se dicimos
que foi o que fundou a empresa de cerrallería co
mesmo nome de BOEL SEGURIDADE S.L., xa moitos
irán tendo claro a que nos referimos. Despois, pasados
os anos de adolescencia, aínda non cos vinte, tomará a
decisión de cambiar de aires e buscar un futuro mellor,
como sempre foi costume, e elixiu Bos Aires; xa tiña por
alá tíos, que co tempo arrimou a seu irmán, súa irmá e
de ultimo a súa nai. Naqueles bos aires coñeceu tamén
a que co tempo sería a súa muller, Esperanza, que,
dado o sentido de humor que gasta, ben se ve que
nunca a perdeu, "esa dama de cor verde que sempre
nos fai pensar nun mañá mellor". Así foi, e coa mesma
tiveron dous fillos, Marcelino que é o que quedou ao pé
do negocio e a súa filla Silvia que exerce de médico.
Dos anos na Arxentina adicouse a moitos labores,
distintos entre si. Estivo de xastre pola súa conta uns
catro anos, aínda que pasara pouco tempo pola
xastrería de Manuel Vázquez, irmán de José do Xastre.
Aínda conserva con orgullo o diploma da academia de
Corte e Confección despois de tantos esforzos. Logo
tamén probou sorte (pois a xastrería non daba cartos, e
vendo os demais amigos que manexaban "plata") de
chofer nun camión empezando a ver algo de luz no
horizonte. Co tempo andou embarcado en negocio de
autobuses, tinturería, taller mecánico e ata un hotel.

Por mediación dun amigo, púxenme en contacto co sr. Juan;
aínda que xa tiña oído falar del, nunca o tivera diante de
min, mais a mediados de setembro presentámonos un ao
outro. De verbo fácil, iniciou a conversa voltando á nenez, e
empezoume a contar que á idade dos 11 anos fora de
aprendiz de xastre en Cambeiro, pagando súa nai 1 real ao
mes, e o día que non o levaba facíao ir buscar á casa para
saldar o mes vencido. O ano seguinte xa cobraba 6 ptas. e
cos catorce caíanche 13 ptas.
Coa mesma xa con 16 anos un día tomou a firme decisión de
marchar para Arxentina, aínda que mentres, os dos dous
anos seguintes, andou cortando pinos con Marcelino do
Touro, ou levando as vacas á feira, con 17-19 anos,
converténdose nun experto en tratande de gando, facendo
algo de cartos e collendo moita experiencia en mercar e
vender, que no futuro valeríalle moito para negocios
durante a súa vida profesional, o tempo que lle tardaron os
papeis para poder embarcar o 11 de maio do 1956 cara a Bos
Aires.
Na terra dos gauchos
estivo moi inmerso no
Centro Galego, tomando
contacto con Sendón, M.
Vázquez…, participando
das súas actividades.
Como xa apuntamos con
anterioridade estivo de
xastre -con moito orgullo,
pois naqueles tempos ter
un oficio estaba moi ben
visto e valía moito- e xa
pola súa conta chegou a
ter clientes de renome,
pois cosíase todo a man
menos os petos, que ían a
máquina. No 1964
Raquel coa a súa nai Deon
vendera o hotel que tiña,
polo que lle deran unhas
boas pesetas, que neses
anos eran unha fortuna, e
aínda que tiña a idea de invertela en Santiago -daríalle para
facerse con media cidade- por dúbidas en tempos convulsos
decidiron empregalos na terra de acollida, e anos despois,
no 1976, previa liquidación antes da volta, só trouxera algo
menos. Cousas da vida, en fin!!
Como recorda, no 75 veu de paseo, e no ano seguinte voltou
el e uns meses despois o resto da familia xa de forma
definitiva, pois xa se respiraba un ambiente pro-golpista de
"Videlas y Cía".
No terruño, empeza cunha cerrallería fronte a Félix Vilas
(na Rúa Pérez Constanti), na cal estaba á fronte a súa Dona,
facendo copias de chaves, reparando pechaduras, mentres
el facía o traballo de fóra. Como o tipo de negocio non era
coñecido ata esa data, combinaba a profesión con labouras
de fontaneiro e chofer de camións de forma ocasional, e
despois trasladou o negocio a un local na Avenida de Lugo coa muller á fronte-, polo que daquela pagara un lote de
cartos, pois empezábase a cotizar a Capital de Galicia.

nila
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Naqueles tempos non había nada en relación a este negocio,
a nivel nacional en Madrid catro cubanos facendo chaves e
en Barcelona dous cerralleiros, e no resto nada de nada.
Podemos dicir que foi pioneiro, e así pouco a pouco el e a
súa dona foron desenvolvendo a actividade xa algo máis
especializada ca no inicio: a dona coa súa tarefa no
comercio facendo chaves, reparando pechaduras e venta de
pechaduras; el xa tiña moito traballo facendo aperturas de
portas sen chave, atendendo os descoidados que a perdían
ou a deixaban dentro da vivenda, e tamén na colocación das
pechaduras novas, e introducindo pouco a pouco as
pechaduras de seguridade, que aquí non se levaban moito. E
recorda con ledicia que o xerente da SEAT en Santiago lle
ofrecera 30.000 ptas. de soldo ao mes máis asegurado -un
soldazo- pero declinou, pois quería voar por libre. Estivo 20
anos sen que ninguén lle fixese sombra na súa actividade e
aclara que tamén fixo aportacións do seu talento en cousas
concretas para firmas coma Seat ou Renault, mais
deseguido apareceu o
negocio das portas
blindadas e supuxo todo un
boom en Santiago, digamos
en Galicia, e así chegou o
salto ao mundo da
seguridade, tanto mecánica
como electrónica. Coas
alarmas o negocio foi
asentándose e tr a s a
incorporación do fillo o
negocio deu un salto grande
da seguridade e das alarmas
incorporando unha Central
Receptora de Alarmas. Aí é
cando empeza a tomar
conciencia do despexe a
todos os niveis e a marca
BOEL expande os seus
servizos ao longo de toda
Galicia.
Co tempo compran "11 mts.
cadrados" en Montero Ríos e en apenas dous anos véndeno,
triplicando o capital inicial. Un bo negocio que lles
permitiu plantarse coa cerrallería en Rosalía de Castro e
coas alarmas e oficinas no baixo da Avenida de Lugo. Todo
un acerto.
O Sr. Juan é moi dado a contar chistes e non perde ocasión
en comidas e reunións para demostralo. Tamén exercita a
faceta imaxinativa, pois sempre anda con algo na cabeza, e
o vivo exemplo foi cando nos tempos do Tabasco, na
“época da chave” (que consistía nun chaveiro cun imán
para acceder ao local arrimándollo ao fecho da porta; co
contacto accionaba a súa apertura), pois ese trebello foi
obra do noso persoeiro.
Anos máis tarde compra unha nave no Polígono do Tambre,
onde hoxe se asenta o persoal de instalacións de seguridade
e almacén, tendo a mesma nave dedicada á venda de
material eléctrico.
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Un pioneiro
acerto
O negocio da seguridade, empezando por cambiar
pechaduras os estudantes, despistes ou non con porta
pechada e inquilino polo lado de fóra, así de veces nos
relata o noso convidado. Eran anos do boom en todo,
foron bos tempos. "Coa moda ou sen ela, entramos
con bo pé no mercado, que aínda non o había moi
definido, e saían portas blindadas cada dous por tres.
Despois, a medida que o negocio subía, intentamos
ramificar as distintas ofertas aos clientes, dispoñendo
nas nosas instalacións dunha central receptora de
alarmas en todo momento para dese modo ser o máis
eficientes de cara aos nosos clientes. O produto das
caixas fortes tivo o seu apoxeo, pois facíanos sentirnos
máis seguros cos cartos ao noso carón, e saían caixas
como churros". Co paso do tempo un vaise dando
conta da evolución -si ou si- do negocio, da expansión,
das inversións que houbo que facer para seguir
adiante, pois hai que evolucionar nun mercado tan
competitivo. Boel Seguridade hoxe en día ofrece
sistemas de seguridade variados, todo o referente a
circuítos cerrados de televisión, gravacións, alarmas
de todo tipo e orzamento. Atenden tanto a particulares
como a empresas, e levan a cabo tanto o deseño como
a instalación en todo o referente a sistemas de
seguridade, así como detección e extinción de
incendios e mantemento de todo tipo neste ámbito de
actividade. Boel Seguridade S.L. na actualidade conta
con 5 sucursais repartidas por todo o territorio
nacional, destacando a de Santiago e Boisaca, en
Valiñas, en Teo e no Polígono do Tambre ou na mesma
Barcelona.
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Os Carreteiros
MIngucho Campos

e os seus cantos aledaban os días. En palabras versificadas de
Cuco e Marelo eran os nomes polos que os lugareños coñecían a
Manuel María: “Espantaban a señardade”. Carros feitos con cerne
estes dous bois e do xeito co que eles repondían ás indicacións do
de carballo centenario, xugos, rodas ferradas, chedas, cabezallas e
seu amo, José Tuñas Suárez, o “Ribeiro de Fontenlos”. Dous bois
chavellas, estrobos e piogas de coiro. Os palluzos e feixes de herba
adicados aos labores do campo pero sobre todo a carrexa-los toros
do xantar e da merenda dos animais nunca faltaban neles no
de piñeiros deica o aserradoiro que os mercara, despois de taxalos o
transporte da mañanciña á saída dos acubillos deica o lugar de
entendido dunha daquelas industrias madeireiras tan abondosas,
traballo. Os carreteiros coas friameiras ateigadas de balocas,
importantes e consideradas en Outes, xunto cos estaleiros de
touciño, verdura e se cadra algún anaquiño de carne de cocho e
ribeira.
feixóns; nunha pequena bolsa un anaco de boroa para acompaña-lo
Os tempos da vida e traballo de Cuco e Marelo eran difíciles. Tempos
compango.
de traballos en man común. Tempos de traballos no labor da terra de
Daquela os tractores non se coñecían e os máis modernos de hoxe
sol a sol nos cadullos e de zocos con chatolas, por iso había que ter
en día equipados con guindastres forestais para carga-los toros eran
recambios nas cortes. Cadorno e Cativo foron o xeito de remudar
impensables. Os cortadores, sorteando matogueiras acudían aos
aos anteriores. Por certo, foron os primeiros bois nados, criados e
montes provistos do xantar e tamén dos aparellos indispensables
capados na casa do “Ribeiro de Fontenlos”. Daquela mandaba unha
para realiza-la corta: machados, serras, fouces… Despois de
economía familiar de autoabastecemento: vacas para o leite,
derruba-las árbores con maña, acompasada e
crianza e engorde de porcos, xatos e moita
habelenciosa simetría con machados de corte
abenza para acomera-lo fogar. Mais, se se
fino, de despoxalas da ramallada, aserrábanas
achegaba unha “perriña” ao mesmo, procedente
con longas e afiadas serras das que tiraban dous
doutros mesteres e ocupacións, mellor que
homes facendo toros da mesma lonxitude.
mellor. Tamén eran tempos de acubillo dos
Deste xeito ficaban os toros dispostos para
xitanos no Areal e nos sotos da Casa do
seren cargados nos carros a ombreiros.
Concello, lugares onde os facos rebuldaban
Este duro traballo precisaba de creatividade e os
mentres as persoas moneaban so os toldos, ou a
carreteiros dispoñían dela, por iso e para iso
carón dun chan estrado con palla e herba seca.
agrupábanse en cuadrillas por mor de
Os arrieiros coas súas recuas de bestas
axudárense mutuamente. Despois de ter todo
mercando cereixas e demais froitas para logo
disposto baixaban polas corgas cos carros
vendelas nas vilas de Noia e Muros, entre
aledando o ar e a paisaxe cos cantos dos seus
outras. A familia “Diologoberne”, composta de
eixos. O Ribeiro, Silvino, o Portugués, o Sabano
tantos fillos como cans, demandando unha
do Conde, Xesús de Pelán, Xosé o Rabecho e,
esmola para manter a tan numerosa prole e os
ocasionalmente, Calixto de Pacheca e Domingo
paneiros intentando acadar un soldo para
de Ribeiro traballaron de carreteiros e guiaban
acomera-la familia colocando os seus produtos.
os seus animais con coidado, tento e xuízo deica
Cando se dispuña de tempo, ao monte a
de Pelán (dereita) acompañado de Teodoro
os
aserradoiros. Nas longas invernías as rodas
despedaza-las cañoteiras dos piñeiros e Xesús
da Ferradora e a filla maior e dous netos,
dos
carros adoitaban enterrarse nun tremo, pero
carballos para alimenta-la calor do fogar nas na matanza do porco, na vivenda do Formigueiro
alí estaban os demais da cuadrilla para axudar.
duras invernías.
Nos termos dos carreteiros: “Había que solear”.
As mulleres de Outes concorrían ás feiras e
Na xerga ou linguaxe especial que falaban entre si estes
feiróns da Serra ofertando os produtos do labor cotián: carne,
traballadores significaba ser coadxuntores con dous ou máis
touciño, balocas, ceboliño, caramuxos, allos, herba serra, millo,
animais daqueles que tiñan enterradas as rodas dos seus carros e
centeo e trigo, cebolas, pingo… Mentres, os homes a outros
os animais non dispuñan da forza suficiente para desenterralos.
mesteres: mercar bacoriños na feira dos porcos e tantea-lo prezo
Ao remate da semana de carreto, despois de cobrar, xuntábanse na
das xunvencas, taxado en reais, na feira do gando. Namentres, o
taberna á noitiña para degustar un grolo, outro ou algúns máis. Logo,
ambulante charlatán de feira a debulla-las súas andrómenas e o
o merecido descanso para persoas e animais. Xesús de Pelán,
cego cantautor-vendedor recitando tódolos crimes, impresos en
deitado no carro, encomendábase ao sono e aos animais, que tiñan
papel, moitos deles froito do seu imaxinativo miolo. Despois, os
memorizado o camiño deica o Formigueiro. Pedro e Olimpia, donos
callos con garavanzos regados con viño tinto e á casiña. Ai, aquel
da taberna de Pazos, podían ser hoxe testemuñas. Os daquela
guiso de callos do estómago de vaca, tenreira ou carneiro con
nenos e nenas que os lembramos témolos presentes nos miolos.
garavanzos, chourizo, pata de porco e demais delicias!
Non quero rematar esta achega sen referirme ao boi, Cuco. A
Outra destas ocupacións máis socorridas en Outes para resolve-las
fatalidade quixo que morrese desnoucado ao caer nunha especie de
decote presentes dificultades do lar era a de carreteiro. Para algúns
pozo-lavadoiro. Foi atopado por Xosé do Crego e enterrado noutro
o “carreto” era mesmo unha profesión moi rendible, pero para a que
pozo que estaba a ser construído pola familia Tuñas. O disgusto do
non só se precisaban animais rexos, fortes e ben mantidos, senón
Ribeiro de Fontenlos (cando ao regreso á noitiña do enterramento de
tamén homes varís. “Ribeiro de Fontenlos”, amais de labrador,
don Arximiro, o Boticario, se atopou con Cuco morto) foi enorme e
colleiteiro de viño, cunha adega á que convidaba ás veciñas e aos
non paraba de laiarse. Tal era o cariño que lle tiña ao seu boi e o
veciños e amigos nas escasas horas de solaz, era tamén un
agradecido que estaba polo traballo prestado. Daquela, persoas e
carreteiro rexo. Home de porte e bohomía, fachendoso do de seu,
animais compuñan unha unidade ben levada.
propietario de agras e chousas, pero asemade moi solidario.
Nos tempos do “Ribeiro de Fontenlos” os eixos dos carros cantaban
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In memoriam (Profesora)
Deolinda Gómez

Coa mirada ausente, os ollos fíxanse en calquera lugar, dá
traballando chégase, chégase a acadar o que se quere.
igual; pode caer a choiva e non a ves; quecer o sol e non
A súa man percorría o meu ombro e sempre saía da súa
sentir a súa calor. Pero a cabeza é un torrente de ideas, de
boca unha palabra tenra. Por iso, por ser a miña primeira
pensamentos, que xiran dentro como se dunha batedora se
profesora das letras (pois a primeira na vida foi a miña nai),
tratase e o resultado é un biscoito con moitísimos
colaborou moito a que eu me formase e fíxoo con moitísimo
ingredientes, ás veces demasiados.
cariño.
E resulta ver como deste biscoito da vida, amasado por ela,
Sinto enormemente non poder expresarlle isto a ela, pero a
moitos dos seus compoñentes son doces, outros salgados
súa descendencia, a súa familia, sabe que sinto o que
e, con mágoa da súa degustación, algúns son vomitivos e é
escribo.
bo expulsalos.
Quero dicir con esta similitude que a vida é un
pouco disto. Cando pasan os anos que serven
para amasar os nosos coñecementos e os
sentimentos, é bo lembrar, quedar cos bos e tratar
de eliminar no posible o que non nos aporta nada
máis ca tristuras.
Hoxe o meu corazón pensa nun ser que para min,
e creo que para moitos outros, non pasou
indiferente.
Repaso un álbum de fotos de tempos xa
afastados e párome nunha. Son unhas mulleres
de Outes cos seus brazos entrelazados (ían de
ganchete) unhas das outras, símbolo de
quererse, de amigas que se atopan ben xuntas.
Todas elas risoñas. Son tempos de felicidade (a
mocidade fai esas cousas), séntense ben, son
amigas. E fanme fixar máis nos detalles da foto.
Empezo recoñecendo a miña nai, logo a Pepita de
Canay, unha Hermitas (sobriña do cura de
Entíns), Corina… e os meus ollos fíxanse nunha
delas, con certa néboa que a empana. É Rosita, “a
profesora”. Casualidades da vida, pois onte
mesmo foise, como se foron algunhas máis do
grupo.
Un día, 1º de setembro, cedo, un día precioso cun
ceo azul, que daba un resplandor especial en
medio de tanta tristura. Creo que ese día ela
merecíao.
O meu corazón púxose tristeiro e a miña cabeza
Rosa, sentada (á esquerda da foto), xunto cunhas amigas: Corina, de pé, detrás dela;
era un muíño de lembranzas. Tantas eran que Dª
Mari Esperante, tamén de pé, no lado contrario; e dúas sobriñas do entón cura de Entíns, no medio.
volvín á miña nenez, aos meus primeiros anos,
que foi como rebobinar a miña vida. Lembro a
Cando redacto isto quixera que se interpretase como unhas
miña profesora cunha dozura enorme, sóanme as súas
letras que non se escriben porque si, por nada, non, isto sae
palabras cunha calma e un saber estar, un sorriso sempre
do corazón, pois é certo que o pasar dos anos faiche
para os nenos. En verdade era unha boa profesora.
recordar e ela viviu moitos, pois o Ceo quixo que cumprise
Miña querida mestra, fuches para min quen me ensinou as
os 100 un día antes, como unha meta da súa vida, pois
primeiras letras, a, e, i…, os primeiros chanzos do edificio da
como era ela non existen moitas e a vida agasallouna co seu
vida. Explicáchesme como coller o lapis para facelas. Se
tempo, tempo que ela soubo aproveitar para dar o que
non me saían ben as cousas, a túa paciencia axudoume a
levaba dentro.
entender que as cousas requiren o seu tempo e que
Descansa en paz!
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A guerra morna (bailes e motos)
Emilio de Balado

O Concelleiro Especial para a parroquia de Sabardes anda todo
revirado... Mesmo chamou a PODEMOS ofrecéndose para
encabezar unha lista para as municipais. Contestáronlle que antes
de volver falar tiña que “podar” moitas cousas dos seus
antecedentes e estilo de vida... Que en todo caso xa tiñan unha boa
cabeza de lista e as enquisas dábanlle tres concelleiros seguros
con xente non contaminada...
Aínda que nos plenos non o deixan falar moito, este concelleiro
cando se xunta con Beiras di que Crespo non move nada sen o
consentimento de Antonio e de Monteagudo...?. Fóra bromas,
fálase de pechar o colexio de O Cruceiro porque este curso só ten
53 alumnos. Trasladarían os nenos para o da Serra. Daquela
entendemos o cabreo de Paco, que xa fala de Primarias...
RIVALIDADE CRUCEIRO-SERRA.
0 PANTALÓN BOMBACHO
A rivalidade actual xa é entre o Freixo e A Serra; moi evidente na
hostalería. Pouco importa que na Serra, en bares onde reina aire
“fresco” instalen mini-terrazas que invaden as beirarrúas.
Pero, quedara cos lectores (dende o asunto do Aviador) en falar da
rivalidade Cruceiro- Serra. Respecto a isto, un medio señorito de O
Cruceiro, de 75 anos dicía:
“O Cruceiro, cando eu era neno era moito máis que a Serra. A
estrada, a que pasa agora por diante de Feliciano, ía ser polo
Cruceiro. Viría dende Ponte Nafonso ó Cruceiro e seguiría para
Muros. Por cacicadas da época fixérona pola Serra... O Freixo e a
Serra non eran nada... O Cruceiro tiña un aquel de medio vila, viñan
os da montaña a cabalo mercar ós comercios de aquí e logo pola
Barquiña chegábase axiña a Noia... Os médicos da Serra viñan un
día á semana consultar ó Cruceiro. A Serra tiña as feiras e o
FEIRÓN; o luns do Feirón era festivo en todo o concello. Non había
escola. Os comercios pechaban.- Non teño as datas exactas pero
coido que antes do Aviador xa había bailes aquí... Houbo dous
casinos, Casino de Arriba (de xente máis maior e formal) e Casino
de Abaixo (de xente máis nova e con menos posibles). Eran
sociedades recreativas. Xogaban ó billar, ó xadrez, ás damas, ás
cartas, etc. Organizaban bailes ós que só podían asistir os socios e
algúns invitados.- O do Brasil era cinema e tamén baile; é moito
posterior ó Aviador. Con todo os Tamara viñeron antes ó Brasil có
Aviador.- Aquí na igrexa de Roo facíase O DESENCRAVO pola
Semana Santa. Na Serra non había nada diso. A rivalidade incluía
ós curas. Un ano as mulleres do Cruceiro botáronse ó cura de
Outes, porque no acto dixo que onde debía dicir INRI estaba
borroso e non se lía nada...- A idade para bailar en festas e bailes só
a tiñamos moi marcada os señoritos.... Lembro que xa tiña eu
quince anos e seguía de pantalón curto, con pelos nas pernas... Á
nosa Casa viña todas as semanas unha costureira. Estaba
facéndome un pantalón e pedinlle que mo fixera longo. Dixo que a
tea non chegaba e como moito faríame un bombacho... Eu todo
contento... Fun de estrea a Santa Lucía de Tarás. Veu un día de sol
e moita calor... o tecido era de cheviot... eu ardentía, pero xa puiden
bailar... Era bo bailarín, pero se ía de compañeiro con P.F., que
penso ti coñeces, non me bailaban porque dicían que as apertaba
dabondo. Por moito que lle cravasen o cóbado esquerdo nas
costelas a el non lle importaba.- A muller deste informante, presente
na conversa e bastante máis nova, interrompe: “non lle fagas moito
caso, a min tenme dado boas arrechouchadas bailando... aínda

prendo como a charamusca cando me lembro. ¡Que tempos aqueles! Vivimos a ditadura de Franco e a dos nosos pais. Agora hai
quen se laia da ditadura dos fillos...”
PISTA E PISTITA
Seguindo cos bailes, tamén na Ponte houbo un Casino que facía
bailes. Estaba na parte de Noia, pero algunha vez tenos feito na
parte de Outes. No Freixo houbo outro (o Chingada?) que durou
poucos anos. O forte do Brasil era os venres á noite. Cando abriu o
Paraíso en Muros acabou con todos, agás co Aviador.
Cando se puxeron de moda as PISTAS deseguida abriu outra na
Serra de Arriba. A de Miros. Acadou sona e nela actuaron boas
orquestras. Chamábase A PARRA. Viña quedando enfronte da
casa dun médico aportuguesado, un pouco máis para abaixo, na
rúa da Vila. Tamén na Seara (Santo Ourente) funcionou un tempo a
de Pedrás, cerquiña de onde, hai uns meses, construíron o
alcumado Muro de Berlín.
Na Pista de Miros púñanse tamén os monicreques cando viñan á
Serra. Temos que salientar o famoso Barriga Verde, espectáculo
fundado por José Silvent (un estremeño que casou cunha galega) e
que seguiu actuando en case todas as festas galegas ata 1964. A
miúdo remataba a obra do Demo con esta frase: “morreu o demo,
acabouse a peseta” (prezo da entrada).
O caso é que a pista de Miros facíalle competencia á de Belarmino
(Aviador) coas conseguintes escaramuzas. Froito das mesma é
unha sonada CARTA, que non sabemos se chegou ó seu destino.
Sen embargo, é moi curioso como se conserva viva na cultura oral
(patrimonio inmaterial) da Serra. Escoiteilla a varias persoas.
Ninguén a sabe de corrido e faltan anacos xa irrecuperables... As
cartas desas épocas son documentos etnográficos
importantísimos. Poucos sabían escribir.
Ditaba a carta un bo argallante que facía de redentor. Antes, sacou
de petaca de coiro sobado e invitou a picadura ós contertulianos.
Escribía un ilustrado. Era a finais dos anos cincuenta: “Escribe...
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia, por no saber su
nonbre... Yo J. (temos que ocultar nome e apelido) hajo una
DENUNCIA. Aquí en Sierra de Outes un señor (refírese a
Belarmino) tiene una PISTA GRANDE y le quiere hacer el alcuecho
a otro que tiene una PISTITA, por eso pongo esta DENUNCIA..."
Rematada a carta o escribán dixo que debía firmar outro máis como
testemuña. Ofreceuse X. dicindo: “pon aí X. el relojero” (múdolle o
oficio por mor da censura). Respondeu J.: “cállate, potrito, que te
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hundes, tú no vales como testigo, que te identifican”. Cos anos
potrito casou coa filla de J.
MONTAÑESES. O DENTE DE PAU. ATURUXOS
Entre os tópicos, na Serra e en toda a zona baixa de Outes seguen
utilizando o de montañés con certo matiz pexorativo... Ocorre en
moitos lugares de Galicia e en todo o mundo. É un xeito de
identificarse.
Nas épocas das que falamos as comunicacións eran difíciles. Hai
poucos días, un bo amigo sesaxenario lembraba que na xuventude
fora acompañando a unha moza (á saída do Aviador) ata A Carballa
da Cova e non dera chegado de volta á Serra ata as oito e media da
mañá. Di que foi por acompañar a un amigo. Sen embargo, como xa
perde acordos, leva un mes contándonos o mesmo cada día e unha
das versións inclúe algo dun pólipo e de Onán. A Carballa non
queda tan alta, antigamente era un dos lugares medianeiros entre o
concello de Outes e o de Valadares.

Hai meses un outense da “montaña”, de 85 anos, coas pernas
tortas como unha paréntese, dicía: “No Cruceiro e na Serra había
algúns señoritos, máis ben poucos, e moitos que non eran ninguén
pero presumían e rían dos da montaña... Nós eramos caseiros e
pasamos fame... Case todos emigramos. Aprendín a bailar na casa
coas irmás e un tía. Dáballe moito xeito. O problema é que me
faltaba un dente dos dianteiros que me rompera un touro...
Notábase moito. Aquí na nosa parroquia xa non me daba vergonza
porque todos me coñecían. Pero, cando ía a romarías de lonxe ou ó
baile do Feirón na Serra dábame corte, como din agora os meus
netos... De véspera botaba horas coa miña navalla facendo un
dente de buxo. Por veces tiña que facer tres ou máis ata conseguir
un que encaixase ben, non fora caerme no medio dunha peza...
Cando cheguei a Montevideo, cos primeiros cartos (tiven que
empezar cambiando almofías) puxéronme un de ouro... Esa tara
facíame ser o que mellor aturuxase de toda a parroquia. Era eu o
encargado de aturuxar nas romarías se había paus ou para
xuntarnos noutras ocasións.- O baile agarrado comezara uns anos
antes... Moitas non nos bailaban porque notaban que eramos da
montaña como din abaixo... Mesmo nos chamaban
MATUNGASES.- Non, no Aviador xa non había o PERMITE... pero
cerca de aquí si.- Foron anos de moitas calamidades e inxustizas.
Pasabamos frío. Os cobertores (¡cantos anos hai que non oía esta
palabra!) eran escasos. As camisetas de felpa con manga longa
viñeron anos despois. A escola quedaba lonxe e tiñamos que
traballar. Só ían ó médico os que tiñan cartilla de Pobre ou cartos.
MOTOS E TELEVISIÓN
Ata comezos dos anos sesenta non chegan á Serra os primeiros
televisores en branco e negro; no Café e no Roqueiro. A televisión
española comezara as emisións no ano 1956. Ós menores, como
non podían beber, cobrábanlles unha peseta por vela. Nunha
taberna de Santo Ourente en vez da peseta facíanlle debullar millo.
As motos van chegando pouco a pouco por eses anos. D. Eladio

TERRA DE OUTES 13

tiña unha Guzi. O cura de Outes mercou unha pero tivo que vendela
porque non deu aprendido a guiar. A primeira Vespa foi a do médico
D. Jesús Piñeiro. A marca que máis se vendeu en España foi
precisamente a Vespa. De orixe italiano, foi un bo negocio para un
persoeiro do franquismo porque tiña o que hoxe chamariamos a
concesión.
Coa moto chega ás cidades unha certa liberación sexual. Xa
podían ir as parellas ós descampados... Como moitos cregos
mercaron moto, as autoridades eclesiásticas da época (sempre tan
preocupadas polo 6º mandamento, pero ignorando o 5º, 7º, 8º e
10º) percibiron riscos. Imitándolle a outros prelados, o Cardeal
Quiroga Palacios tivo que emitir unha orde na que se lle prohibía ós
cregos levar á “Criada u Otras Mujeres en el portaequipaje”... Feita
a lei feita a trampa. Algúns cregos inventaron que nada dicía de
levalas no depósito da gasolina...
CRISE E SAÚDE
Espazo e tempo son as nosas ferramentas para percibir o mundo.
Falar de tempos e espazos pasados conéctanos co presente. Mais
non podemos caer en presentismos. O tempo psicolóxico non se
corresponde co tempo matemático, co dos reloxos. Iso que chaman
CRISE económica, non deixa de ser unha GUERRA, morna, máis
que fría... Lembremos que a gripe do 1918 matou 50 millóns de
persoas, cinco veces máis que a primeira guerra mundial. Coa
“guerra actual”, na que os estados non pintan nada, están
aumentando moitísimo as desigualdades sociais e con elas as
desigualdades na saúde. Isto mata a moita xente.
Saúde non é sinónimo de Sanidade. Hai escandalosas diferenzas
na saúde que son inxustas e evitables ó ter orixe na clase social,
etnia, xénero, emprego, corrupción, etc. A desigualdade medra e a
AUSTERIDADE mata. Poderiamos evitar milleiros de doenzas e
mortes prematuras se nos deixasen intervir nos seus
determinantes sociais en troques de centrarnos exclusivamente
nos servizos sanitarios. Tampouco podemos esquecer as
desigualdades territoriais nin as doenzas do planeta (alarmante
aumento do CO2 no 2013).
Escuros tempos presentes. Outra Longa Noite de Pedra se nos vén
enriba. Aumentan as depresións, o consumo de psicofármacos, os
intentos de suicidio, o consumo de alcol, sobre todo en mulleres e
en parados. Moito se debate en medios profesionais acerca de se
aumentan os suicidios. Non se di a verdade.
Non podemos construír o futuro con lembranzas do pasado. Moitos
partidos políticos seguen tendo estruturas e inspiracións
relixiosas...
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Cara onde nos leva Europa?
Mª Paz González López

Unha vez máis deixo aparcada a outra xente de Outes porque
volvo estar indignada. Neste caso, debido á proposta do
presidente da Comisión Europea de nomear a Miguel Arias
Cañete como Comisario de Enerxía e Cambio Climático. A miña
indignación non se debe só a que a Comisión Europea obvia con
este nomeamento os exabruptos machistas do ex-ministro de
agricultura. Débese a que, máis alá deste insulto ás mulleres,
este nomeamento é un insulto a todas as persoas que cremos
que é necesario (e posible) un modelo enerxético respectuoso co
medio ambiente, que permita reducir as emisións de dióxido de
carbono e frear así o cambio climático, que acabe coa nosa
dependencia dos combustibles fósiles e coas guerras que
desatamos polo seu control e que tanto sangue levan derramado,
e que acabe coa pobreza enerxética. É, ademais, unha
incoherencia coa política europea en materia de cambio climático
que se viña desenvolvendo ata agora, ou polo menos coa imaxe
de líderes mundiais da loita contra o cambio climático que se nos
transmitía desde as institucións europeas; quizais era todo
mentira e agora simplemente se quitaron a careta.
Porque Cañete ten intereses particulares no sector petroleiro,
aínda que acaba de vender as súas accións para que o
Parlamento Europeo non o vete, porque desde o ministerio que
dirixiu tomou medidas que desprotexeron o medio ambiente,
como a redución da zona costeira non urbanizable de 100 a 20 m,
por poñer só un exemplo, pero sobre todo porque procede dun
goberno que non fixo senón poñer trabas ao desenvolvemento
das enerxías renovables no estado.
O recorte das primas ás renovables, disfrazado de intento de freo
ao fraude (que seguro existía pero que se pode combater con
máis inspeccións e as correspondentes sancións) e de acusación
ás primas de seren as causantes do incremento das tarifas da
electricidade, responde en realidade ao modelo enerxético polo

que aposta este goberno: un modelo baseado nos combustibles
fósiles e na enerxía nuclear, totalmente caduco, insostible e
xerador de gravísimos impactos, aínda que tamén de apetitosos
beneficios. A defensa incondicional deste modelo levou ao noso
presidente Rajoy mesmo a negar o cambio climático (porque llo
dixo seu "primo") cando hai probas inequívocas de que se está
producindo e hai consenso xeral na comunidade científica en
atribuír á combustión de combustibles fósiles a causa principal e
en que as súas consecuencias serán catastróficas para a
humanidade. Por non falar da insensatez de ousar dicir, na súa
visita a Xapón, que "os temores [sobre Fukushima] son
infundados" ao tempo que se estaba producindo un novo vertido
de auga radioactiva ao mar.
Este recorte non só supón unha volta ao pasado na xestión
enerxética senón un golpe á investigación e o desenvolvemento
de novas tecnoloxías para o aproveitamento das fontes
enerxéticas renovables e limpas, un sector punteiro no estado
que podería dar un pulo tan necesario á nosa economía e que
agora carece de expectativas de futuro. Pero hai máis, este
recorte está levando ás empresas que investiron no sector a
presentar demandas contra o goberno español por cambiar as
regras de xogo con carácter retroactivo; demandas que ganarán
e que pagaremos nós, por suposto, sen ter a recompensa dun
futuro enerxético máis racional. Certo é que as subvencións
supoñían unha carga para o noso peto, pero como moitos outros
incentivos que o goberno decide e que non parecen ser tan
criticados. Véñenme a cabeza, por exemplo, os sucesivos plans
Renove de coches que asumimos sen cuestionarnos o máis
mínimo porque nos convenceron de que o sector automobilístico
era chave na nosa economía, e/ou porque quen máis quen
menos mercou un coche máis barato cos cartos de toda a
comunidade. Ademais, as enerxías renovables producen un
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abaratamento da enerxía no mercado (segundo a Asociación
Española da Industria Solar Termoeléctrica conseguiron unha
redución que supera en 7.606 millóns de euros aos custos das
primas recibidas entre 2005 e 2011) aínda que iso non se traduza
nun abaratamento do prezo que pagamos os e as usuarias.
O sector enerxético é chave dun desenvolvemento económico
sostible, polo que debería haber un consenso político sobre o
modelo que queremos, de maneira que os sucesivos gobernos se
sentiran na obriga de impulsar, con incentivos económicos e con
apoio á investigación, novas instalacións enerxéticas renovables,
tecnoloxías que aumenten a eficiencia enerxética, e, por suposto,
o aforro enerxético, os piares fundamentais que deberían
sustentar ese modelo. Este modelo é posible e mesmo rendible,
aínda que a voz dominante o cualifique de utópico, quizais porque
unha e outra vez se nos repite, interesadamente, que as enerxías
renovables son máis caras que as convencionais, que non son
quen de producir toda a enerxía que necesitamos (que nos
convencen de que necesitamos, por certo), que son intermitentes
e non producen a enerxía cando a necesitamos, que a enerxía
que xeran non se pode almacenar,... e porque se silencian as
voces que, con argumentos, desmontan todos estes prexuízos.
Estes son algúns destes argumentos silenciados polo poder:

As enerxías non renovables
non serían tan baratas se as
grandes compañías tiveran que
facerse cargo dos gastos que xeran
os danos ambientais que producen.
Estes gastos teñen nome,
chámanse custos ocultos ou
insumos porque non os pagan as
eléctricas e por tanto non os
repercuten nas nosas facturas, o
cal non quere dicir que non os
paguemos nós, ou quen pagou a
limpeza das nosas costas tras o
Pr e stige?, quen pagou as
subvencións ás xentes do mar? Por
non falar dos desastres nucleares
que son irreversibles e por tanto
impagables.

As enerxías renovables xa
cobren case o 50% da enerxía eléctrica que consumimos
no total do Estado (46,5% no que vai de ano, cun récord no
mes de abril do 52,9%, segundo datos de Red Eléctrica de
España, como se pode observar no gráfico) e iso que
cando hai "excedente" son as renovables as que paran a
produción porque as centrais nucleares non se poden
parar e aportan de maneira case constante arredor do
21% do total. Aproveito para recomendar visitar de cando
en vez a web de Red Eléctrica de España
(http://www.ree.es/es/actividades/) na que se pode
acceder á procedencia da enerxía demandada en tempo
real e a resumos diarios, mensuais e anuais como o que
reproduzo no artigo. Teñen tamén unha aplicación para
móbiles.
Se temos en conta os datos de Galicia, a porcentaxe
increméntase notablemente: no ano 2012 o 66,4% da
enerxía eléctrica que consumimos xerouse con fontes

TERRA DE OUTES 15

renovables e no 2010 o récord: o 94,5%, segundo o último
balance enerxético publicado polo Instituto Enerxético de
Galicia (INEGA) e que está dispoñible na súa páxina web
(http://www.inega.es/enerxiagalicia/). Na gráfica vese a
evolución desde o 2001. Non parece difícil que
puidésemos prescindir das contaminantes centrais
térmicas e que o noso recibo da luz, como dicía Adrián
Dios nun artigo publicado no nº 26 desta revista, reducise
considerablemente.

Si hai formas de almacenar a enerxía e por tanto
evitar a intermitencia das enerxías renovables. Por
exemplo con centrais hidroeléctricas reversibles que
conectan encoros situados a distintas alturas e poden
xerar electricidade deixando caer a auga desde o máis
alto ao máis baixo, pero tamén almacenala ao bombear
auga de novo ao máis alto coa enerxía "excedentaria"
procedente de calquera outra fonte enerxética. Ou
xerando hidróxeno que logo se pode utilizar, de maneira
absolutamente limpa pois só xera auga como residuo,
tanto para producir enerxía eléctrica como en forma de
combustible para vehículos, por certo, o gran reto aínda
non resolto das renovables.

As vantaxes e as posibilidades das fontes renovables son moitas,
pero non interesa que se coñezan, porque as grandes empresas
enerxéticas, en cuxos órganos de dirección están moitos dos
nosos ex-gobernantes, teñen que seguir facendo negocio. Tal é a
voracidade que o goberno, baixo a súa presión ou por iniciativa
propia (quen sabe), mesmo se atreveu a poñer un imposto ao
autoconsumo de enerxía solar fotovoltaica, o chamado "imposto
ao sol", que fai que o autoconsumo sexa máis caro que a compra
de enerxía da rede eléctrica. Un despropósito!
Non me parece, pois, Cañete, vista a política do goberno ao que
pertenceu, o máis axeitado para definir as futuras políticas sobre
enerxía e cambio climático da Unión Europea. Pero non parece
opinar o mesmo o novo presidente da Comisión. Como non podo
crer que descoñeza cal é o modelo que defende Cañete, debo
concluír que está de acordo con el e, por tanto, podemos imaxinar
cara onde se dirixe a política europea nesta materia. Terrible
futuro!
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A guerra do poeta Añón (II)

Ramón Blanco

Entre los individuos, como entre las Naciones,
el respeto al derecho ajeno es la paz
Benito Juárez, manifesto tras a derrota de Maximiliano I
de México de Habsburgo
Un ejercito Español/ Al mando de un gran guerrero
Estendio el poder ibero/ Donde no se pone el sol.
Francisco Añón, estrofa final de "A la espedicion de Méjico"

Este verán lin unha magnífica novela de Juan Gabriel Vásquez: Historia secreta
de Costaguana, que (mediante un xogo literario co Nostromo de Joseph
Conrad) vén ser parte da historia secreta da Colombia decimonónica, da Europa
colonialista e imperial. Na novela, fronte a presenza de franceses (e ingleses),
en contra do que un podería pensar, os desmáns dos españois xa quedaban
diluídos no tempo, afastados, como pequenas réplicas inofensivas do gran
terremoto dos séculos da Idade Moderna.
O mítico virreinato de Nueva España, abranguera desde Panamá até boa parte
dos actuais Estados Unidos de América e mesmo un anaco do Canadá. Mais no
século XIX España xa perdera case todas as súas posesións de ultramar, e á
súa vez México ía mermando o seu territorio en favor dos anglosaxóns, que
expandían o seu aproveitando a desunión dos veciños do sur. A inestabilidade
política española (alterada por continuos pronunciamentos militares, coa
consecuente violencia) contaxiábase aos antigos dominios
hispanoamericanos. En 1860 México padecía unha guerra civil que enfrontaba
os partidarios do xeneral Miguel Miramón (conservadores e máis ou menos
monárquicos) e os do presidente Benito Juárez (liberais e decididamente
republicanos). O estado estaba enormemente endebedado con España,
Francia e Inglaterra. Frustradas as saídas diplomáticas, os tres acreedores
esixiron o pagamento polas bravas: o 31 de novembro de 1861 asinaron a
Convención de Londres, pola que se comprometían a unha acción bélica
coordinada en México. O xeneral Joam Prim i Prats ("o Rambo da época", como
Xoán Mariño denominou este militar, heroe da guerra de Marrocos -da que nos
ocupamos na entrega anterior- e político que chegou a presidente do goberno
español) asumiu o mando conxunto da expedición, que fondeou no porto de
Veracruz en xaneiro de 1862.
O suceso, desde o inicio da travesía marítima até a vitoria (ao modo das vellas
epopeas), condensouno o noso Poeta Añón no breve poema "A la espedicion de
Méjico", que Bel Ortega data, seguramente con acerto, como anterior a 1862; en
calquera caso figura xa nun manuscrito apógrafo coa anotación "Madrid, 13-I1862".
Tras negociar co goberno mexicano de Juárez, os ingleses e os españois
retiráronse (no mes de abril de 1862 Prim xa reembarcou o exército
expedicionario), mais os franceses pretenderon ocupar México (idea que só
comezou a frustarse a partir de 1866).
Pola súa parte, os conservadores mexicanos pretenderan instaurar unha

monarquía constitucional, e con este fin persuadiron a Napoleón III, que apoiaba
a idea dun imperio mexicano gobernado por un monarca que fixese diminuír o
poder dos Estados Unidos na zona. Para ocupar o cargo convenceron en 1863 a
Maximiliano de Habsburgo e a súa muller, Carlota de Bélxica (irmá de Leopoldo
II, carniceiro maior do Congo belga, que inspirou algunhas das páxinas máis
crúas de Joseph Conrad), quen terían o apoio das tropas francesas e, despois,
tamén austro-húngaras e belgas. Os novos emperadores de México duraron no
cargo até 1867, cando Maximiliano I foi fusilado polos republicanos (o 19 de
xuño, canda os xenerais Tomás Mejía e Miguel Miramón). O 15 de xullo xa
Juárez volve á capital. O triunfo da república debeulle moito á vitoria dos
federalistas na guerra de secesión norteamericana, pois estes apoiaron a
Benito Juárez contra o exército francés; mais non lle debe menos ao feito de que
o Imperio Austríaco perdera a Guerra das Sete Semanas contra Prusia: nin
franceses nin austríacos estaban xa tan interesados en manter máis guerras en
América, nin o emperador Francisco Xosé I, puido socorrer a seu irmán
Maximiliano. O cadáver do xove e breve emperador de México regresou a
Austria na fragata Novara, a mesma que o trouxera a Veracruz tres anos antes.
Pola contra o irmán reinou no Imperio Austrohúngaro durante sesenta e sete
anos, só interrompido pola morte, en 1916, en plena guerra mundial. É ben
sabido que unha das causas da hogano centenaria I Guerra Mundial foi a
inestabilidade deste vasto imperio europeo; a anexión de Bosnia-Herzegovina
custaríalle outro pagamento en sangue familiar, esta vez a do seu sobriño e
herdeiro imperial, o arquiduque Francisco Fernando de Austria, asasinado
(canda a esposa, Sofía von Chotek) por Gavrilo Princip, estudante nacionalista
serbio e membro da Man Negra ("Unificación ou Morte"). Nin a crise das
monarquías nin a man negra das guerras son cousas novas na terra.

L´Exécution de Maximilien por Édouard Manet en 1867,
ilustra o fusilamento do emperador e dos xenerais Miramón e Mejía.

O Freixo - OUTES
Móbil: 630 43 43 81 - Part.: 981 76 50 92

