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Nicolasa Añón, a voz que non cesa
Cando aínda resoaba o éxito colleitado no acto que fixemos o 
ano pasado na Serra de Outes pola aparición do libro das 
Poesías de Nicolasa Añón, levouse a cabo unha segunda 
presentación para o público xeral no concello de Noia. 
O acto tivo lugar na tarde do 27 de febreiro de 2015 e foi 
organizado conxuntamente por Barbantia, Terra de Outes, La 
Voz de Galicia e o IES Virxe do Mar (na aula Álvaro de las 
Casas, deste instituto, levouse a cabo a cerimonia). 
Coincidindo coa saída do número 102 de A Voz de Barbantia, o 
noso socio Ramón Blanco volvía ofrecer algúns dos datos cos 
que elaborou a biografía e mais a edición dos versos da poeta 
de Boel. Tamén interviron brevemente os escritores Xavier 
Castro (director do Virxe do Mar), Manolo do Río e Agustín Agra 
(estes dous representando, respectivamente, a Terra de Outes 
e a Barbantia). Alicia Ávila, alumna de 1º de bacharelato no 
propio instituto, interpretou ao piano pezas de Bach e Mozart.
Nicolasa Añón xa espertou o interese de institucións tan prestixiosas como a Real Academia Galega ou o Consello da Cultura Galega.
Ademais de nas librarías de Outes, a obra xa pode mercarse en Noia.

Cea de Entroido

NOTA
Se algún  lector ou lectora desexa colaborar coa nosa revista 
pode mandar o seu escrito, que non debe exceder os 2.000 
caracteres (espazos incluídos), con indicación de nome, 
apelidos, DNI, enderezo e tfno., ao noso enderezo electrónico:

terradeoutes@gmail.com

 Non hai ninguén en ningures que lle poida gañar 
ao pobo o seu veredito electoral nunhas eleccións 
libres, secretas e directas. É o mesmo pobo o que decide 
gañar ou perder sempre. Eis a disxuntiva: Atinou o pobo 
de Outes sempre? Cando non eran posibles as eleccións 
libres Outes, como tódolos pobos, perdeu sempre. Todo 
viña xa determinado, imposto pola Autoridade 
mandante e os discrepantes ás cunetas cun tiro na 
caluga. É hoxendía Outes, a súa poboación, consciente 
de que é libre e merecente de elixir un futuro máis 
diferente e próspero? En questio!
 Esa é a cuestión que nos plantexamos nesta 
primavera electoral do 2015 con candidatos e 
programas, mais tamén con feitos e melloras acadadas 
ou deixadas de conseguir. Até o de agora a oposición ao 
goberno municipal non existiu ou a veciñanza non se 
decatou dela, as propostas alternativas descoñécenas 
moitos outenses. Non as había ou non se plantexaron? 
U-las alternativas a un goberno de lustros e lustros, 
presidido sempre por membros pertencentes a unha 
mesma dinastía politico-familiar?
 Cómpre reflexionar sobre se paga a pena seguir 
como até agora ou se procede cambiar de rumbo, e iso 
está única e exclusivamente nas mans dos votantes de 
Outes. Mais, para troca-lo rumbo precísanse 
alternativas cribles e fiables: xente nova, xérmolo novo 
e vigoroso con propostas atraíntes e anovadoras 
plasmadas nun programa que convenza e engaiole.
 Non é intención deste colectivo condiciona-lo 
voto, mais si contrribuír a unha refexión, sen desbotar o 
positivo acadado pero sen esquecernos de que pode ser 
mellorado. Outes dispón de xente preparada e de 
equipos solventes alternativos dispostos ao servizo 
público, con compromisos de actuación fiables, moi 
estimados noutros importantes e incluso universitarios 
ámbitos e, xa que logo, de valía incuestionable. Son 
xentes de Outes que traballan e queren traballar por 
Outes.
 A vitalidade dun pobo amósase tamén nas arelas 
de cambio. A indolencia e o conformismo nunca son 
boas praxes, tampouco para o noso concello. Cómpre, 
pois, unha reflexión sobre o porvir que queremos e 
devecemos para Outes, esquecéndonos de ideoloxías, 
querenzas, prebendas e demais.
 Outes ten a obriga de encara-lo futuro inmediato 
dos seus fillos, dos xoves que non dispoñen doutra 
alternativa distinta á de emigrar na procura dun benestar 
máis próspero, máis acomodado do que poden gozar 
aquí.
 Aos acomodados non lles discutímo-lo seu 
acomodo, pero para os máis esixímolo.

Como tódolos anos a chegada do Entroido significa 
para a nosa asociación unha excusa perfecta para 
reunir aos seus socios e socias ao redor dunha mesa 
na que dar conta dunha boa cantidade de chourizos, 
lacón, cacheira de porco, con grelos e patacas, 
ingredientes que fan célebres os cocidos galegos. 
Nesta ocasión, a cea, regada con viño de Amandi e 
seguida de filloas, café e licores, tivo lugar o sábado 
14 de febreiro no restaurante Viña, do Cruceiro de 
Roo. Despois a festa continuou animadamente no 
pub Antano da Serra, onde os asistentes á cea 
bailaron alegremente. 

Letras Galegas 2015
Para conmemorar as Letras Galegas 
deste ano, a Asociación Terra de Outes 
vai organizar o próximo mes de maio, 
previo á data do día 17, na Casa da 
Cultura, un debate sobre a figura de 
Filgueira Valverde, a personalidade a 
quen a Real Academia dedica o Día 
das Letras Galegas do ano 2015. Neste 
acto participarán Xesús Laíño, profesor 
de lingua galega e presidente da AC 
Barbantia e Claudio Rodríguez Fer, 
director da Cátedra Valente de Poesía 
e Estética na Universidade de Santiago 
e Presidente de Honra da Asociación 
Memoria do Exilio dos Republicanos 
Españois en Brest. 
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A xurisdición de a Serra 1752-1753 (I)

No reinado de Fernando VI (1746-1759) tentouse impoñer un sistema fiscal 
máis simplificado co obxectivo de acadar a que deu en chamarse Única 
Contribución. Pretendíase establecer un sistema de recadación 
teoricamente máis xusto ao tempo de tratar de fortalecer o poder da 
Monarquía, polo que, entre outras medidas, contemplaba a eliminación de 
determinados privilexios dos que gozaban a nobreza e o clero.
A tal efecto, Fernando VI encarga a Zenón de Somodevilla Bengoechea, 
Marqués de la Ensenada (daquela ministro de Guerra e Mariña, Facenda e 
Indias) unha extensísima investigación para tentar rexistrar e valorar todas 
as propiedades e bens, así como as súas rendas e tributos. No século XVII 
Galiza aportaba un 4,5% da recadación total da Coroa de Castela. Con este 
proxecto de Única Contribución, Galiza pasaría a tributar un 11% a partir de 
1770, o que provocou importantes sublevacións e protestas; aínda que 
desde as súas orixes o proxecto de contribución única atopou tamén certa 
oposición por parte de sectores como o clero, do que, ata o momento, 
ninguén era coñecedor da dimensión das súas rendas.
A realización do Catastro de Ensenada, supón un laborioso proxecto, que 
dura de 1750 a 1754, levándose a cabo nunhas 13.000 poboacións das vinte 
e dúas provincias da Coroa de Castela, para o cal o Marqués de La 
Ensenada organizou unha Junta de Única Contribución que levou a cabo a 
minuciosa tarefa que, se ben non chegou a levarse á práctica, veu supoñer a 
fonte de información máis completa que se coñece hoxe do século XVIII, cun 
valor documental e histórico extraordinarios.
A Junta de Única Contribución organizou o traballo con delegacións 
provinciais (intendentes), subdelegados, escribáns, administrativos, peritos, 
asesores, xeómetras e alguacís, para a realización das tarefas a 
desempeñar: información previa do proceso a toda a poboación mediante un 
bando do alcalde; o intendente ou subdelegado, escribáns e un oficial 
constituíanse en Audiencia e establecían a oficina. Presentábanse dous 
concelleiros, e outras dúas persoas (peritos) coñecedoras da poboación e o 
párroco.

Xoán Fco. García Suárez

 Constituída a Audiencia, o procedemento consistía en contestar a corenta 
preguntas (Interrogatorio), todas iguais para cada lugar no que se 
investigaba, levantando unha acta de cada resposta, e axudados polo 
traballo de campo que facían os oficiais e escribentes recollendo as 
respostas dos veciños (bens, propiedades, rendas, tributos, etc.).
En Galiza fixéronse unhas cincuenta audiencias. A realizada na Xurisdición 
de A Serra, a que ocupa o motivo deste traballo que, resumido, iredes 
coñecendo nas seguintes entregas, co obxectivo de difundir un documento 
de gran valor para o coñecemento de nós mesmos, que nos permite 
aproximarnos á nosa realidade de hai máis de dous séculos e medio.    
A Xurisdición de A Serra comprendía as freguesías de San Pedro de 
Outes, San Salvador de Colúns, San Xoán de Mazaricos, Santa María de 
Lira e Santo Tomé de Vaos, co que estamos a comprobar que esta 
Xurisdición abranguía freguesías do que hoxe coñecemos como Outes, 
Mazaricos e Carnota e, sen embargo, non incluía moitas das parroquias que 
hoxe se enmarcan no termo municipal de Outes. As restantes eran da 
Xurisdición de Muros. 
A serie que hoxe comezamos, logo desta parte introdutoria, tratará de resumir 
o mellor posible a realidade destas freguesías da Xurisdición de A Serra.

Coordenadas GPS
N 42º47´36´´ - W 8º56´45´´

Tlf. 981 785 189

Paseo de Riberia, 70 
15288 O Freixo
A Coruña
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Así comeza o Interrogatorio da Xurisdición de A Serra:

“Na Casa de Audiencia da freguesía de San Pedro de Outes, Xurisdición de A 
Serra a vinte e nove días do mes de decembro ano de mil setecentos 
cincuenta e dous, o Señor Don Cecilio Morphi Valle y Silva, Subdelegado da 
Real Única Contribución, precedendo recado político e conducente citación 
para a persoal asistencia de Don Joseph de Villaverde cura desta freguesía, 

Don Joseph Luis Falcón, da de San Salvador de Colúns, Don Juan Soneira 
da de San Xoán de Mazaricos, Don Pedro Benito de Lira de Santa  de Maria
Lira, e Don Juan Antonio Otero que o é ecónomo da de San  de Vaos, Thomé
Don Jacinto Valladares Xuíz, Diego de Lage o seu escribán de número, Don 
Domingo Romero Procurador Xeral, Antonio de Tajes, Gabriel de Arines, 
Domingo Cacheiro, Christoval Trillo e Francisco Balayo, mordomos 
pedáneos destas freguesías, Domingo de Caamaño, Francisco Formoso, 
Francisco Pérez, Domingo Núñez, Alberto Trillo, veciños delas, Peritos 
nomeados pola Xustiza para os seus respectivos lugares; Tiburcio de 
Hermida, Antonio Taboada, Juan de Ons, Genuario de Nodal, electos pola 
parte de S.M. unhas e outras como persoas de mellor opinión e 
coñecemento na extensión do termo, calidades e cantidades, froitos e 
cultura de terras e mar que termina o Interrogatorio sinalado coa letra A cuxo 
impreso antecede que se lles confiou de antemán para a súa maior 
intelixencia, paso presente, eu o infraescrito, encomendarlle principio e 
ratificándose os seglares no xuramento que eles, e non outros, prestaron en 
autor, e reiterando de novo de que dou fe, dixeron a cada pregunta o 
seguinte:”

LECTURAS RECOMENDADAS

Nunha presa de terra
Paco Castro Alvaredo
Edicións Laiovento
Narrativa, 2013

Nunha presa de terra é unha 
n o v e l a  d u a l  n a  q u e  o  
p r o t a g o n i s t a  m o s t r a  o s  
sentimentos e a capacidade  para 
resistir no presente mentres 
percorre o seu pasado. Co 
encerro involuntario e casual de 
Cándido nunha dependencia da 
facultade na que traballa, adentrámonos na vida dun rapaz 
de aldea na comarca do Incio. A porta que se pecha nese 
cuarto, ábrelle a Cándido os recordos, e así coñecemos 
parroquias, aldeas, ríos e montes, feiras e festas, traballos 
no campo, co gando, froiteiras e plantas, a casa labrega do 
avó e máis tarde a casa nova, a electricidade que por fin 
chega, a escola e mestra, despois a súa estadía de estudante 
no seminario de Lugo, e todo un mundo de natureza e 
traballo duro que conforman a infancia e adolescencia de 
Cándido.
Mentres gozaba coa lectura de Nunha presa de terra, xa nas 
primeiras páxinas cualifiquei a obra de "pura literatura 
etnográfica". O autor describe maxistralmente os traballos, 
os aparellos, a natureza e todos os elementos propios da 
vida e cultura dunha aldea do interior de Lugo. Pero como 
non son quen de contradicir a Darío Xoán Cabana, que na 
contraportada do libro fai unha recomendación deste, teño 
que dicir que a historia do pasado de Cándido é algo moito 
máis profundo que a descrición deses elementos étnicos. 
Aquí Paco fala dende dentro, está dentro de todas e cada 
unha das accións que relata ata o punto de que 
identificamos a Paco con Cándido, a Cándido con Paco. 
Non sabemos canto hai de autobiográfico, pero o autor 
consegue que se funda o protagonista co seu creador. Paco 
Castro preséntanos na obra a personaxes que se achegan a 
nós con familiaridade e que deixan un pouso intenso no 
lector. O irmán, o avó (moi emotivo o capítulo adicado á 
súa morte), tíos e primos, por suposto a nai (que é a 
intelixencia, a fortaleza, o verdadeiro sostén da casa e da 
familia), e o pai, un personaxe que chega ata o máis fondo. 
A través do que conta o Cándido neno e adolescente, este 
pai alcólico que no primeiro provoca carraxe chega a 
facernos sentir compaixón e tenrura ata emocionarnos 
cando o autor, xa nas páxinas finais, reconcilia os seus 
sentimentos con fermosas confesións.
Nunha presa de terra é unha novela moi recomendable, 
porque o exercicio que provoca esa porta que se pecha 
involuntariamente é a que ao mesmo tempo abre a porta ao 
pasado, ao interior, a botarnos unha ollada cara a dentro. 
Coñecemos de onde vimos, sabemos porque somos, 
entendemos os cambios e actitudes que temos na vida e 
seguramente estar “pechado”, nada máis que con nós 
mesmos, axuda a ter recordos esquecidos, a recoñecernos 
no noso pasado e é aquí cando xa podemos engadir o futuro.

 Lidia Vicente

GASTRONOMÍA

“Banoffee pie”
(torta de toffee e plátano)

Receita de Inés Sánchez

É unha receita moi popular en Reino Unido. Un postre 
que ademais podedes preparar o día anterior se 
queredes sorprender a alguén, pero tendo en conta 
que a nata non vos aguantará moito na neveira.

Ingredientes:
1 rulo de galletas tipo digestive.
175 gr. de manteiga.
1 ½ botes de doce de leite.
400 gr. de nata para montar.
Plátanos.
3 culleradiñas de azucre.
Lascas de chocolate.

Elaboración:
O primeiro é montar a nata. Antes de empezar a 
montala deberá estar moi fría. Poñemos o recipiente 
no que vaiamos facela tamén na neveira un pouco 
antes para asegurarnos que tamén está frío. Case ao 
final de tela montada engadimos tres culleradiñas de 
azucre.
Terminamos de bater e metémola na neveira outra vez 
mentres preparamos a torta.
Trituramos as galletas nun recipiente e mesturámolas 
coa manteiga derretida ata que se forme unha masa.
Volcamos a un molde desmontable, esmagámola 
cunha culler para que quede ben compacta e 
repartida uniformemente.
Poñemos unha capa de plátanos cortados ata cubrir a 
base de galletas.
Enriba poñemos a capa de doce de leite, que cubra os 
plátanos.
Por último engadimos a nata, repartímola cunha 
espátula ou cunha culler… e esparexemos lascas de 
chocolate. Se non tedes lascas podedes usar cacao 
en po ou fideos de chocolate.

Metemos na neveira ata o intre de servir.
 

HISTORIA

Juan López Medina, "Xohán de Traba".
Un erudito e poeta outense esquecido Clodio González Pérez. Museo do Pobo Galego

O día 13 de setembro de 1875, nace Juan Mariano Manuel Felipe 
(na partida de bautismo figura como Juan Manuel Mariano 
Felipe), “accidentalmente” -así consta no rexistro- na aldea da 
Serra de Abaixo da parroquia de Santa María de Entíns, xa que os 
pais tiñan a residencia en Barro. A nai, Amadora Medina 
Cabezudo, era natural desta parroquia noiesa, e o pai, Juan 
López Alonso, de San Sebastián de la Villa y Corte de Madrid. Os 
avós maternos naceran en Vigo (Mariano Medina Albares) e en 
Noia (Manuela Cabezudo Colmeiro); e os paternos en 
Salamanca (José López González) e  en Madrid (Antonia 
Alonso), pero domiciliados en su día -que xa faleceran- en Noia.
Estudou o bacharelato en Santiago de Compostela, entre os anos 
1885 e 1991, e Dereito na Universidade Compostelá, nos cursos 
1890/91 a 1895/96. 
O 23 de xullo de 1902 asina a primeira acta como secretario do 
concello de Lousame, cargo que desempeña como propietario 
dende o seguinte 20 de agosto, ata o mesmo día e mes de 1938, 
durante 36 anos. Ademais tivo bufete de avogado en Noia, onde 
residía, falecendo na mesma o 30 de agosto de 1952. 

ERUDITO E POETA 

López Medina sobresaíu polas súas inquedanzas como 
erudito local e literarias na vida cultural noiesa da época, ao 
tempo que mantivo unha grande amizade co profesor de 
Xeografía e Historia do Instituto, o escritor, poeta e avanzado 
renovador pedagóxico Don Álvaro das Casas. Ademais de asinar 
co seu nome, tamén usou dous pseudónimos, segundo fosen os 
textos en galego ou en castelán, Xohán de Traba e Juan de Traba. 

En 1931 dous poemas seus foron galardoados no 
concurso organizado polo “Círculo de Recreación” ou “Casino”, 
co gallo do oitenta aniversario da súa fundación.

Colaborou en varios xornais e revistas, galegos e das 
colectividades de emigrantes, como entre outros, Nós, Galicia en 
Madrid, Céltiga, Finisterre, La Noche, Tapal, etc., en particular 
sobre temas noieses ou relacionados coa contorna: “Notas 
acerca del escudo de armas de Noya” (1934, o ano seguinte 
publicouse a versión galega), “Felipe de Castro” (1943), “Noya. 
Atracción del turista” (1944), “El cura de Fruíme” (1944), “La 
antigüedad de los pequeños astilleros de la ría de Noya - Muros” 
(1944), “Noya antigua. La ventana del Tapal” (1944), “Otro 
notable escultor noyés del siglo XVIII-XIX: José Ferreiro Suárez” 
(1945), “Domingo Fontán Rodríguez, Geógrafo y Matemático” 
(1947), “Las antiguas corridas de toros de Noya” (1947), etc.

O ano 1944, o seu fillo Emilio López Pérez (asinaba 
como Xan de Fontefría), residente en Santiago de Chile, publicou 
nesa cidade americana o folletiño: Saloucos e risas por Xohán 
López Medina, no que recolle sete poemas galegos: “Humor”, 
“Paisaxe”, “Sentimento”, “Lirismo”, “Pensamento”, “Fábula” e 
“Tipos”. 
 Como queda dito, mantivo unha grande amizade co 
profesor Álvaro das Casas, primeiro aquí e logo por 
correspondencia no exilio ata o ano 1940, recibindo do mesmo 
varias publicacións dende América, como Altar de Amor, ao que o 

erudito e poeta outense dedicou o poema “Pensamentos de Altar 
de Amor de Álvaro de las Casas sentidos en galego por min”, ao 
que pertencen estas dúas estrofas: 

………………………………….
O amor mellor era aquel
que á nosa banda pasou
un día sen saber cando
nin tampouco onde. ¡Que dor
estar d'aquela tan cegos
que nin vimos ese amor!

A aquel amante que a vida
enteira garda para amar
todo lle parece pouco.
El só, transformará
en símbolos todo o mundo.
A él non lle abondará
que unha estrela sexa estrela,
río o río e o mar mar.
…………………………………….
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López Medina e a súa esposa Nieves Pérez Busto (1919)

Santiago de Chile (1944)
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A xurisdición de a Serra 1752-1753 (I)

No reinado de Fernando VI (1746-1759) tentouse impoñer un sistema fiscal 
máis simplificado co obxectivo de acadar a que deu en chamarse Única 
Contribución. Pretendíase establecer un sistema de recadación 
teoricamente máis xusto ao tempo de tratar de fortalecer o poder da 
Monarquía, polo que, entre outras medidas, contemplaba a eliminación de 
determinados privilexios dos que gozaban a nobreza e o clero.
A tal efecto, Fernando VI encarga a Zenón de Somodevilla Bengoechea, 
Marqués de la Ensenada (daquela ministro de Guerra e Mariña, Facenda e 
Indias) unha extensísima investigación para tentar rexistrar e valorar todas 
as propiedades e bens, así como as súas rendas e tributos. No século XVII 
Galiza aportaba un 4,5% da recadación total da Coroa de Castela. Con este 
proxecto de Única Contribución, Galiza pasaría a tributar un 11% a partir de 
1770, o que provocou importantes sublevacións e protestas; aínda que 
desde as súas orixes o proxecto de contribución única atopou tamén certa 
oposición por parte de sectores como o clero, do que, ata o momento, 
ninguén era coñecedor da dimensión das súas rendas.
A realización do Catastro de Ensenada, supón un laborioso proxecto, que 
dura de 1750 a 1754, levándose a cabo nunhas 13.000 poboacións das vinte 
e dúas provincias da Coroa de Castela, para o cal o Marqués de La 
Ensenada organizou unha Junta de Única Contribución que levou a cabo a 
minuciosa tarefa que, se ben non chegou a levarse á práctica, veu supoñer a 
fonte de información máis completa que se coñece hoxe do século XVIII, cun 
valor documental e histórico extraordinarios.
A Junta de Única Contribución organizou o traballo con delegacións 
provinciais (intendentes), subdelegados, escribáns, administrativos, peritos, 
asesores, xeómetras e alguacís, para a realización das tarefas a 
desempeñar: información previa do proceso a toda a poboación mediante un 
bando do alcalde; o intendente ou subdelegado, escribáns e un oficial 
constituíanse en Audiencia e establecían a oficina. Presentábanse dous 
concelleiros, e outras dúas persoas (peritos) coñecedoras da poboación e o 
párroco.

Xoán Fco. García Suárez

 Constituída a Audiencia, o procedemento consistía en contestar a corenta 
preguntas (Interrogatorio), todas iguais para cada lugar no que se 
investigaba, levantando unha acta de cada resposta, e axudados polo 
traballo de campo que facían os oficiais e escribentes recollendo as 
respostas dos veciños (bens, propiedades, rendas, tributos, etc.).
En Galiza fixéronse unhas cincuenta audiencias. A realizada na Xurisdición 
de A Serra, a que ocupa o motivo deste traballo que, resumido, iredes 
coñecendo nas seguintes entregas, co obxectivo de difundir un documento 
de gran valor para o coñecemento de nós mesmos, que nos permite 
aproximarnos á nosa realidade de hai máis de dous séculos e medio.    
A Xurisdición de A Serra comprendía as freguesías de San Pedro de 
Outes, San Salvador de Colúns, San Xoán de Mazaricos, Santa María de 
Lira e Santo Tomé de Vaos, co que estamos a comprobar que esta 
Xurisdición abranguía freguesías do que hoxe coñecemos como Outes, 
Mazaricos e Carnota e, sen embargo, non incluía moitas das parroquias que 
hoxe se enmarcan no termo municipal de Outes. As restantes eran da 
Xurisdición de Muros. 
A serie que hoxe comezamos, logo desta parte introdutoria, tratará de resumir 
o mellor posible a realidade destas freguesías da Xurisdición de A Serra.

Coordenadas GPS
N 42º47´36´´ - W 8º56´45´´

Tlf. 981 785 189

Paseo de Riberia, 70 
15288 O Freixo
A Coruña

 Nº30 · abril - xuño 2015 Nº30 · abril - xuño 2015

Así comeza o Interrogatorio da Xurisdición de A Serra:

“Na Casa de Audiencia da freguesía de San Pedro de Outes, Xurisdición de A 
Serra a vinte e nove días do mes de decembro ano de mil setecentos 
cincuenta e dous, o Señor Don Cecilio Morphi Valle y Silva, Subdelegado da 
Real Única Contribución, precedendo recado político e conducente citación 
para a persoal asistencia de Don Joseph de Villaverde cura desta freguesía, 

Don Joseph Luis Falcón, da de San Salvador de Colúns, Don Juan Soneira 
da de San Xoán de Mazaricos, Don Pedro Benito de Lira de Santa  de Maria
Lira, e Don Juan Antonio Otero que o é ecónomo da de San  de Vaos, Thomé
Don Jacinto Valladares Xuíz, Diego de Lage o seu escribán de número, Don 
Domingo Romero Procurador Xeral, Antonio de Tajes, Gabriel de Arines, 
Domingo Cacheiro, Christoval Trillo e Francisco Balayo, mordomos 
pedáneos destas freguesías, Domingo de Caamaño, Francisco Formoso, 
Francisco Pérez, Domingo Núñez, Alberto Trillo, veciños delas, Peritos 
nomeados pola Xustiza para os seus respectivos lugares; Tiburcio de 
Hermida, Antonio Taboada, Juan de Ons, Genuario de Nodal, electos pola 
parte de S.M. unhas e outras como persoas de mellor opinión e 
coñecemento na extensión do termo, calidades e cantidades, froitos e 
cultura de terras e mar que termina o Interrogatorio sinalado coa letra A cuxo 
impreso antecede que se lles confiou de antemán para a súa maior 
intelixencia, paso presente, eu o infraescrito, encomendarlle principio e 
ratificándose os seglares no xuramento que eles, e non outros, prestaron en 
autor, e reiterando de novo de que dou fe, dixeron a cada pregunta o 
seguinte:”

LECTURAS RECOMENDADAS

Nunha presa de terra
Paco Castro Alvaredo
Edicións Laiovento
Narrativa, 2013

Nunha presa de terra é unha 
n o v e l a  d u a l  n a  q u e  o  
p r o t a g o n i s t a  m o s t r a  o s  
sentimentos e a capacidade  para 
resistir no presente mentres 
percorre o seu pasado. Co 
encerro involuntario e casual de 
Cándido nunha dependencia da 
facultade na que traballa, adentrámonos na vida dun rapaz 
de aldea na comarca do Incio. A porta que se pecha nese 
cuarto, ábrelle a Cándido os recordos, e así coñecemos 
parroquias, aldeas, ríos e montes, feiras e festas, traballos 
no campo, co gando, froiteiras e plantas, a casa labrega do 
avó e máis tarde a casa nova, a electricidade que por fin 
chega, a escola e mestra, despois a súa estadía de estudante 
no seminario de Lugo, e todo un mundo de natureza e 
traballo duro que conforman a infancia e adolescencia de 
Cándido.
Mentres gozaba coa lectura de Nunha presa de terra, xa nas 
primeiras páxinas cualifiquei a obra de "pura literatura 
etnográfica". O autor describe maxistralmente os traballos, 
os aparellos, a natureza e todos os elementos propios da 
vida e cultura dunha aldea do interior de Lugo. Pero como 
non son quen de contradicir a Darío Xoán Cabana, que na 
contraportada do libro fai unha recomendación deste, teño 
que dicir que a historia do pasado de Cándido é algo moito 
máis profundo que a descrición deses elementos étnicos. 
Aquí Paco fala dende dentro, está dentro de todas e cada 
unha das accións que relata ata o punto de que 
identificamos a Paco con Cándido, a Cándido con Paco. 
Non sabemos canto hai de autobiográfico, pero o autor 
consegue que se funda o protagonista co seu creador. Paco 
Castro preséntanos na obra a personaxes que se achegan a 
nós con familiaridade e que deixan un pouso intenso no 
lector. O irmán, o avó (moi emotivo o capítulo adicado á 
súa morte), tíos e primos, por suposto a nai (que é a 
intelixencia, a fortaleza, o verdadeiro sostén da casa e da 
familia), e o pai, un personaxe que chega ata o máis fondo. 
A través do que conta o Cándido neno e adolescente, este 
pai alcólico que no primeiro provoca carraxe chega a 
facernos sentir compaixón e tenrura ata emocionarnos 
cando o autor, xa nas páxinas finais, reconcilia os seus 
sentimentos con fermosas confesións.
Nunha presa de terra é unha novela moi recomendable, 
porque o exercicio que provoca esa porta que se pecha 
involuntariamente é a que ao mesmo tempo abre a porta ao 
pasado, ao interior, a botarnos unha ollada cara a dentro. 
Coñecemos de onde vimos, sabemos porque somos, 
entendemos os cambios e actitudes que temos na vida e 
seguramente estar “pechado”, nada máis que con nós 
mesmos, axuda a ter recordos esquecidos, a recoñecernos 
no noso pasado e é aquí cando xa podemos engadir o futuro.

 Lidia Vicente

GASTRONOMÍA

“Banoffee pie”
(torta de toffee e plátano)

Receita de Inés Sánchez

É unha receita moi popular en Reino Unido. Un postre 
que ademais podedes preparar o día anterior se 
queredes sorprender a alguén, pero tendo en conta 
que a nata non vos aguantará moito na neveira.

Ingredientes:
1 rulo de galletas tipo digestive.
175 gr. de manteiga.
1 ½ botes de doce de leite.
400 gr. de nata para montar.
Plátanos.
3 culleradiñas de azucre.
Lascas de chocolate.

Elaboración:
O primeiro é montar a nata. Antes de empezar a 
montala deberá estar moi fría. Poñemos o recipiente 
no que vaiamos facela tamén na neveira un pouco 
antes para asegurarnos que tamén está frío. Case ao 
final de tela montada engadimos tres culleradiñas de 
azucre.
Terminamos de bater e metémola na neveira outra vez 
mentres preparamos a torta.
Trituramos as galletas nun recipiente e mesturámolas 
coa manteiga derretida ata que se forme unha masa.
Volcamos a un molde desmontable, esmagámola 
cunha culler para que quede ben compacta e 
repartida uniformemente.
Poñemos unha capa de plátanos cortados ata cubrir a 
base de galletas.
Enriba poñemos a capa de doce de leite, que cubra os 
plátanos.
Por último engadimos a nata, repartímola cunha 
espátula ou cunha culler… e esparexemos lascas de 
chocolate. Se non tedes lascas podedes usar cacao 
en po ou fideos de chocolate.

Metemos na neveira ata o intre de servir.
 

HISTORIA

Juan López Medina, "Xohán de Traba".
Un erudito e poeta outense esquecido Clodio González Pérez. Museo do Pobo Galego

O día 13 de setembro de 1875, nace Juan Mariano Manuel Felipe 
(na partida de bautismo figura como Juan Manuel Mariano 
Felipe), “accidentalmente” -así consta no rexistro- na aldea da 
Serra de Abaixo da parroquia de Santa María de Entíns, xa que os 
pais tiñan a residencia en Barro. A nai, Amadora Medina 
Cabezudo, era natural desta parroquia noiesa, e o pai, Juan 
López Alonso, de San Sebastián de la Villa y Corte de Madrid. Os 
avós maternos naceran en Vigo (Mariano Medina Albares) e en 
Noia (Manuela Cabezudo Colmeiro); e os paternos en 
Salamanca (José López González) e  en Madrid (Antonia 
Alonso), pero domiciliados en su día -que xa faleceran- en Noia.
Estudou o bacharelato en Santiago de Compostela, entre os anos 
1885 e 1991, e Dereito na Universidade Compostelá, nos cursos 
1890/91 a 1895/96. 
O 23 de xullo de 1902 asina a primeira acta como secretario do 
concello de Lousame, cargo que desempeña como propietario 
dende o seguinte 20 de agosto, ata o mesmo día e mes de 1938, 
durante 36 anos. Ademais tivo bufete de avogado en Noia, onde 
residía, falecendo na mesma o 30 de agosto de 1952. 

ERUDITO E POETA 

López Medina sobresaíu polas súas inquedanzas como 
erudito local e literarias na vida cultural noiesa da época, ao 
tempo que mantivo unha grande amizade co profesor de 
Xeografía e Historia do Instituto, o escritor, poeta e avanzado 
renovador pedagóxico Don Álvaro das Casas. Ademais de asinar 
co seu nome, tamén usou dous pseudónimos, segundo fosen os 
textos en galego ou en castelán, Xohán de Traba e Juan de Traba. 

En 1931 dous poemas seus foron galardoados no 
concurso organizado polo “Círculo de Recreación” ou “Casino”, 
co gallo do oitenta aniversario da súa fundación.

Colaborou en varios xornais e revistas, galegos e das 
colectividades de emigrantes, como entre outros, Nós, Galicia en 
Madrid, Céltiga, Finisterre, La Noche, Tapal, etc., en particular 
sobre temas noieses ou relacionados coa contorna: “Notas 
acerca del escudo de armas de Noya” (1934, o ano seguinte 
publicouse a versión galega), “Felipe de Castro” (1943), “Noya. 
Atracción del turista” (1944), “El cura de Fruíme” (1944), “La 
antigüedad de los pequeños astilleros de la ría de Noya - Muros” 
(1944), “Noya antigua. La ventana del Tapal” (1944), “Otro 
notable escultor noyés del siglo XVIII-XIX: José Ferreiro Suárez” 
(1945), “Domingo Fontán Rodríguez, Geógrafo y Matemático” 
(1947), “Las antiguas corridas de toros de Noya” (1947), etc.

O ano 1944, o seu fillo Emilio López Pérez (asinaba 
como Xan de Fontefría), residente en Santiago de Chile, publicou 
nesa cidade americana o folletiño: Saloucos e risas por Xohán 
López Medina, no que recolle sete poemas galegos: “Humor”, 
“Paisaxe”, “Sentimento”, “Lirismo”, “Pensamento”, “Fábula” e 
“Tipos”. 
 Como queda dito, mantivo unha grande amizade co 
profesor Álvaro das Casas, primeiro aquí e logo por 
correspondencia no exilio ata o ano 1940, recibindo do mesmo 
varias publicacións dende América, como Altar de Amor, ao que o 

erudito e poeta outense dedicou o poema “Pensamentos de Altar 
de Amor de Álvaro de las Casas sentidos en galego por min”, ao 
que pertencen estas dúas estrofas: 

………………………………….
O amor mellor era aquel
que á nosa banda pasou
un día sen saber cando
nin tampouco onde. ¡Que dor
estar d'aquela tan cegos
que nin vimos ese amor!

A aquel amante que a vida
enteira garda para amar
todo lle parece pouco.
El só, transformará
en símbolos todo o mundo.
A él non lle abondará
que unha estrela sexa estrela,
río o río e o mar mar.
…………………………………….
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López Medina e a súa esposa Nieves Pérez Busto (1919)

Santiago de Chile (1944)
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A MUIÑADA

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

Era niño y ya perdiera
la costumbre de llorar;
la miseria seca el alma

y los ojos además.
Era niño y parecía

por sus hechos viejo ya.
(Rosalía de Castro)

Hai nomes e apelidos que trascenden unha identificación persoal 
e uns sinais de identidade, que non son pequeneces, para 
integrárense como alicerces do mundo vital doutros. Eis un 
exemplo nidio: don Avelino Alborés Gosende, finado o 14 de 
febreiro de 2015 (o Día do Amor), foi, é e será un destes 
referentes e construtores dos soiamentos da miña adolescencia e 
da miña profesión educativa. Mais, non fun tan só eu o edificio 
persoal que el contribuíu a construír. Houbo máis e, por iso, falo 
dos proxectos con futuro.
Non, non é preciso esforzarse na procura de aventuras que a súa 
vida nunca tivo. A súa vida foi paixón e acción amais doutro signo 
de identidade: a alma da súa raza. Camiñaba e vivía os últimos 
anos levando sempre ás súas costas unha dor: Edmundo, o seu 
primoxénito. Diría Rosalía:
 
“Eu levo unha pena
gardada no meu peito.
Eu lévoa e non sabe
ninguén porque a levo.”
(Rosalía de Castro)

Sabíao a familia e coñecía a súa mágoa imposta polo destino. 
Lembro aquelas longas horas compartidas naquela lúgrube 
estancia, ao carón dunhas escaleiras, sentados nun raído, 
gastado e lambido sofá, sempre ás espreitas das novas 
esperanzadoras que dende a UCI do hospital de Galeras non 
podían chegar.
Hai circunstancias que pesan de tal xeito que a vida séntese 
aplastada por unha lousa e a personalidade afundida na 
penumbra. A tristura cotiá destrúe, esgota, fatiga e propicia que 
na memoria aflore sempre o infortunio.

“Unha vez tiven un cravo
cravado no meu corazón.
Eu non me acordo xa se era aquel cravo
de ouro, de ferro ou de amor.
Só sei que me fixo un mal tan fondo,
que eu día e noite sen cesar choraba…”
(Rosalía de Castro)

Don Avelino deixou de chorar cuxamente nun día construído 
para o amor, para os seus e coa  moita honra que a el sempre 
o caracterizou:

“Honra que tanto estimei,
santidade do meu lar…
Polo meu amor vos deixo
para toda a eternidade”
(Rosalía de Castro)

Voltando máis alá no tempo atopamos a un don Avelino xove, 
socarrón, enérxico e enteiro. Namorado sempre dos seus e para 

os que construíu futuro dende o seu presente, calidades que 
foron o cerne da súa existencia e ás que nada nin ninguén foron 
quen de trocalas durante a súa andaina terrenal. O amor é algo 
fundamental na súa vida, un amor derramado encol dos seus, un 
amor espallado, compartido, convertido en atención e tenrura.
Constancia e lealdade caracterizaron tamén a súa vida. 
Constancia na procura dunha formación sólida compaxinada co 
traballo agrícola cotián, constancia no exercicio dos seus 
compromisos familiares e profesionais, constancia no seu credo 
relixioso. Lealdade con todos e para todos, e tamén coa terra, 
porque para a alma galaica de don Avelino a nostalxia, dende a 
súa Compostela de residencia, facíao voar por riba dos límites 
xeográficos e voltar sempre á súa matriz vital, ou sexa, á súa 
íntima e máis propia terra: Ribademar.

“En un rincón de Galicia,
entre pinares y mar,
me ha traído Dios al mundo,
en una tarde de junio,
y en una preciosa aldea
llamada Ribademar.

Si uno se para a pensar,
Ribademar es precioso
y por mucho que imagino,
no creo que haya en el mundo
rinconcito tan hermoso “.
(“Un libro… Una vida”. Avelino Alborés).

Socarrón si que era. Tiña un sentido do humor tan galaico, tan 
natural e tan da súa raza que era quen de medi-los contrastes que 
mediaban entre a miseria, tantas veces presente, e unha 
idealización da propia e miserenta realidade. Nunha Galicia 
pobre e sufrida, guerra incluída á que foi forzado, para don 
Avelino non cabía o resentimento, mais si e sempre a xustiza. Os 
seus versos son canteira inesgotable que nos conducen a 
coñecer e recoñecer as vertentes do seu espírito.

“Si buscas sólo tu fama
y te olvidas del honor,
te invadirá el agobio,
te dominará el dolor
y el oprobio.

Si sólo cifras tu empeño
en las cosas de este mundo,
cuando se acabe tu vida, 
verás que perdiste el rumbo
y  la brida”
(Reflexión a la muerte de mi hijo.
“Un libro… Una vida”. Avelino Alborés).

Vimianzo, o Freixo, a Ulla, o Cruceiro de Róo, Ortoño e 
Bertamiráns foron as localidades nas que exerceu o seu 
maxisterio. Cantos proxectos con futuro construídos coa súa 
docencia!

Estas puertas se abrieron gozosas,
un buen día para recibir, 
a un enjambre de niños preciosos
cual capullos que empiezan a abrir.
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A Óptica da túa confianza!

Con ojitos azules los unos,
con semblante apagado, o muy quieto,
pero a veces también algunos
vivarachos, o traviesos e inquietos.

Todos ellos te miran, profesor, 
y en ti buscan valor y ejemplo,
es difícil esa misión tuya,
no les defraudes, ¡ Lo pide el Señor! 
(“Un libro… Una vida”. Avelino Alborés)

Dez días despois do óbito de don Avelino, persoa de múltiples 
talentos, caracterizada por una natureza positiva e unha gran 
vontade de aprender e servir, celebrábase en toda Galicia o Día 
de Rosalía. En palabras de Salvador García Bodaño: “A 
grandiosa voz escrita que soubo contar de xeito inigualábel ao 
noso pobo e ás súas xentes, así como dende as súas propias 
vivencias persoais contarnos as súas cuitas existenciais máis 
íntimas”. Resulta pois moi acaído reproducir parte da intervención 
de don Avelino nos actos que con motivo da celebración do 50º 
aniversario do CEIP do Cruceiro de Róo tiveron lugar naquel 
centro no ano 2003:
“Pocos años después de este evento (refírese á inauguración das 
Graduadas “Emilio de Navasqüés”) fui nombrado Maestro 
Propietario de este centro, donde ejercí hasta el 31-8-69, fecha en 
la que fui destinado, por Concurso de Traslados, a la unitaria de 
Ortoño-Ames, aldea donde pasó muchos años de su vida y 
escribió tal vez sus mejores poesías nuestra inolvidable Rosalía. 
Allí se inspiró, quizás, por el murmullo del Sar y del Sarela, y por el 
sonido de las campanas de Bastavales, cuyos elementos se 
perciben perfectamente desde su casa”.

 “De caste lle ven ao galgo ser rabilongo”. Claro que si! Porque 
Rosa, Marga e Mingolo, co teimudo repenicar da máquina de 
escribir, interiozaron a súa impronta vital,  a súa inquedanza na 
creatividade literaria. A mágoa é que a máquina de escribir 
rematou a vida de contar, versificar e crear literatura de don 
Avelino. Que se puido ou pode facer? Nada! 
Venme á mente e novamente Rosalía:

“Aunque no alcancen gloria,
pensé, escribiendo libro tan pequeño,
son fáciles y breves mis canciones,
y acaso alcancen mi anhelado sueño.
Pues bien, puede guardarlas la memoria
tal como, pese al tiempo y la distancia,
y al fuego asolador de las pasiones,
sabe guadar las que aprendió en la infancia,
cortas, pero fervientes oraciones.
Por eso, aunque no alcancen gloria,
tan fáciles y breves mis canciones.”

En definitiva, don Avelino, malia as necesidades dos tempos nos 
que transcorreu o seu exercicio e labor profesional, nuns tempos 
de remuneracións máis que insuficientes, soubo consegui-la 
excelencia e forxar coa súa capacidade e a súa adicación moitos 
proxectos con futuro. No ámbito social destacou sempre a súa 
solidariedade, mais e asemade o seu talento e disposición para 
conformar un abano amplo de amizades, cultivalas a cotío e 
manter con elas unha relación de respecto compartido. No terreo 
familiar foi quen de dárlle-la formación aos fillos, tantas noites e 
días matinada, e deixarlles un considerable patrimonio material e 
inmaterial. Resumindo: “Unha vida  profesional, social e 
familiar plena”.

“En verdade que un pode
ser peor ou mellor;
pero vir de bo tronco
iso sempre foi bo”. 
(Rosalía de Castro). 
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A MUIÑADA

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

UDChouza 
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Don Avelino Alborés Gosende. Dende a consciencia do presente
até os proxectos con futuro Mingucho Campos

Era niño y ya perdiera
la costumbre de llorar;
la miseria seca el alma

y los ojos además.
Era niño y parecía

por sus hechos viejo ya.
(Rosalía de Castro)

Hai nomes e apelidos que trascenden unha identificación persoal 
e uns sinais de identidade, que non son pequeneces, para 
integrárense como alicerces do mundo vital doutros. Eis un 
exemplo nidio: don Avelino Alborés Gosende, finado o 14 de 
febreiro de 2015 (o Día do Amor), foi, é e será un destes 
referentes e construtores dos soiamentos da miña adolescencia e 
da miña profesión educativa. Mais, non fun tan só eu o edificio 
persoal que el contribuíu a construír. Houbo máis e, por iso, falo 
dos proxectos con futuro.
Non, non é preciso esforzarse na procura de aventuras que a súa 
vida nunca tivo. A súa vida foi paixón e acción amais doutro signo 
de identidade: a alma da súa raza. Camiñaba e vivía os últimos 
anos levando sempre ás súas costas unha dor: Edmundo, o seu 
primoxénito. Diría Rosalía:
 
“Eu levo unha pena
gardada no meu peito.
Eu lévoa e non sabe
ninguén porque a levo.”
(Rosalía de Castro)

Sabíao a familia e coñecía a súa mágoa imposta polo destino. 
Lembro aquelas longas horas compartidas naquela lúgrube 
estancia, ao carón dunhas escaleiras, sentados nun raído, 
gastado e lambido sofá, sempre ás espreitas das novas 
esperanzadoras que dende a UCI do hospital de Galeras non 
podían chegar.
Hai circunstancias que pesan de tal xeito que a vida séntese 
aplastada por unha lousa e a personalidade afundida na 
penumbra. A tristura cotiá destrúe, esgota, fatiga e propicia que 
na memoria aflore sempre o infortunio.

“Unha vez tiven un cravo
cravado no meu corazón.
Eu non me acordo xa se era aquel cravo
de ouro, de ferro ou de amor.
Só sei que me fixo un mal tan fondo,
que eu día e noite sen cesar choraba…”
(Rosalía de Castro)

Don Avelino deixou de chorar cuxamente nun día construído 
para o amor, para os seus e coa  moita honra que a el sempre 
o caracterizou:

“Honra que tanto estimei,
santidade do meu lar…
Polo meu amor vos deixo
para toda a eternidade”
(Rosalía de Castro)

Voltando máis alá no tempo atopamos a un don Avelino xove, 
socarrón, enérxico e enteiro. Namorado sempre dos seus e para 

os que construíu futuro dende o seu presente, calidades que 
foron o cerne da súa existencia e ás que nada nin ninguén foron 
quen de trocalas durante a súa andaina terrenal. O amor é algo 
fundamental na súa vida, un amor derramado encol dos seus, un 
amor espallado, compartido, convertido en atención e tenrura.
Constancia e lealdade caracterizaron tamén a súa vida. 
Constancia na procura dunha formación sólida compaxinada co 
traballo agrícola cotián, constancia no exercicio dos seus 
compromisos familiares e profesionais, constancia no seu credo 
relixioso. Lealdade con todos e para todos, e tamén coa terra, 
porque para a alma galaica de don Avelino a nostalxia, dende a 
súa Compostela de residencia, facíao voar por riba dos límites 
xeográficos e voltar sempre á súa matriz vital, ou sexa, á súa 
íntima e máis propia terra: Ribademar.

“En un rincón de Galicia,
entre pinares y mar,
me ha traído Dios al mundo,
en una tarde de junio,
y en una preciosa aldea
llamada Ribademar.

Si uno se para a pensar,
Ribademar es precioso
y por mucho que imagino,
no creo que haya en el mundo
rinconcito tan hermoso “.
(“Un libro… Una vida”. Avelino Alborés).

Socarrón si que era. Tiña un sentido do humor tan galaico, tan 
natural e tan da súa raza que era quen de medi-los contrastes que 
mediaban entre a miseria, tantas veces presente, e unha 
idealización da propia e miserenta realidade. Nunha Galicia 
pobre e sufrida, guerra incluída á que foi forzado, para don 
Avelino non cabía o resentimento, mais si e sempre a xustiza. Os 
seus versos son canteira inesgotable que nos conducen a 
coñecer e recoñecer as vertentes do seu espírito.

“Si buscas sólo tu fama
y te olvidas del honor,
te invadirá el agobio,
te dominará el dolor
y el oprobio.

Si sólo cifras tu empeño
en las cosas de este mundo,
cuando se acabe tu vida, 
verás que perdiste el rumbo
y  la brida”
(Reflexión a la muerte de mi hijo.
“Un libro… Una vida”. Avelino Alborés).

Vimianzo, o Freixo, a Ulla, o Cruceiro de Róo, Ortoño e 
Bertamiráns foron as localidades nas que exerceu o seu 
maxisterio. Cantos proxectos con futuro construídos coa súa 
docencia!

Estas puertas se abrieron gozosas,
un buen día para recibir, 
a un enjambre de niños preciosos
cual capullos que empiezan a abrir.
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A Óptica da túa confianza!

Con ojitos azules los unos,
con semblante apagado, o muy quieto,
pero a veces también algunos
vivarachos, o traviesos e inquietos.

Todos ellos te miran, profesor, 
y en ti buscan valor y ejemplo,
es difícil esa misión tuya,
no les defraudes, ¡ Lo pide el Señor! 
(“Un libro… Una vida”. Avelino Alborés)

Dez días despois do óbito de don Avelino, persoa de múltiples 
talentos, caracterizada por una natureza positiva e unha gran 
vontade de aprender e servir, celebrábase en toda Galicia o Día 
de Rosalía. En palabras de Salvador García Bodaño: “A 
grandiosa voz escrita que soubo contar de xeito inigualábel ao 
noso pobo e ás súas xentes, así como dende as súas propias 
vivencias persoais contarnos as súas cuitas existenciais máis 
íntimas”. Resulta pois moi acaído reproducir parte da intervención 
de don Avelino nos actos que con motivo da celebración do 50º 
aniversario do CEIP do Cruceiro de Róo tiveron lugar naquel 
centro no ano 2003:
“Pocos años después de este evento (refírese á inauguración das 
Graduadas “Emilio de Navasqüés”) fui nombrado Maestro 
Propietario de este centro, donde ejercí hasta el 31-8-69, fecha en 
la que fui destinado, por Concurso de Traslados, a la unitaria de 
Ortoño-Ames, aldea donde pasó muchos años de su vida y 
escribió tal vez sus mejores poesías nuestra inolvidable Rosalía. 
Allí se inspiró, quizás, por el murmullo del Sar y del Sarela, y por el 
sonido de las campanas de Bastavales, cuyos elementos se 
perciben perfectamente desde su casa”.

 “De caste lle ven ao galgo ser rabilongo”. Claro que si! Porque 
Rosa, Marga e Mingolo, co teimudo repenicar da máquina de 
escribir, interiozaron a súa impronta vital,  a súa inquedanza na 
creatividade literaria. A mágoa é que a máquina de escribir 
rematou a vida de contar, versificar e crear literatura de don 
Avelino. Que se puido ou pode facer? Nada! 
Venme á mente e novamente Rosalía:

“Aunque no alcancen gloria,
pensé, escribiendo libro tan pequeño,
son fáciles y breves mis canciones,
y acaso alcancen mi anhelado sueño.
Pues bien, puede guardarlas la memoria
tal como, pese al tiempo y la distancia,
y al fuego asolador de las pasiones,
sabe guadar las que aprendió en la infancia,
cortas, pero fervientes oraciones.
Por eso, aunque no alcancen gloria,
tan fáciles y breves mis canciones.”

En definitiva, don Avelino, malia as necesidades dos tempos nos 
que transcorreu o seu exercicio e labor profesional, nuns tempos 
de remuneracións máis que insuficientes, soubo consegui-la 
excelencia e forxar coa súa capacidade e a súa adicación moitos 
proxectos con futuro. No ámbito social destacou sempre a súa 
solidariedade, mais e asemade o seu talento e disposición para 
conformar un abano amplo de amizades, cultivalas a cotío e 
manter con elas unha relación de respecto compartido. No terreo 
familiar foi quen de dárlle-la formación aos fillos, tantas noites e 
días matinada, e deixarlles un considerable patrimonio material e 
inmaterial. Resumindo: “Unha vida  profesional, social e 
familiar plena”.

“En verdade que un pode
ser peor ou mellor;
pero vir de bo tronco
iso sempre foi bo”. 
(Rosalía de Castro). 
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foi quen me axudou a levar os catro cachivaches para montar a 
vivenda. 
O mestre por aquelas datas era un veciño máis que vivía na 
parroquia e colaboraba coa veciñanza facendo de xestor 
administrativo, dando consellos sobre temas que lles afectaban, 
faciamos documentos de compra-venda, mediamos leiras, etc. En 
fin, eramos aquela persoa cunha certa preparación na que 
confiaban. Como anécdota pódoche contar que unha noite escura 
presentáronse na casa tres persoas. E dinme: “viñámolo buscar 
porque o Sr. Andrés está moi maliño e leva tres noites sufrindo 
moito”. Quedei un pouco descolocado e díxenlles:  “Terán 
vostedes que ir buscar o médico”. “Non, ho! -insistiron- O que 
queriamos era que viñera lerlle as oraciones del bien morir”, xa 
que o cura vivía en Cedeira e non lle daba tempo de acudir. Alá 
vou eu. Chego ao cuarto onde estaba o Sr. Andrés nunha cama e 
catro ou cinco mulleres arredor. Pois ben, déronme un misal, 
busquei onde estaban esas oracións e púxenme a lelas. A medida 
que ía lendo notaba que a respiración do Sr. Andrés facíase máis 
suave. Antes de chegar á última folla, vexo unha muller que se 

levanta e cérralle os ollos. Eu seguín 
lendo pero el xa deixara de respirar. De 
alí marchei a cumprir o servizo militar. 
Que tempo máis perdido!
Onde máis estiveches destinado?
Cando regresei déronme destino en 
Vilachán - Rois, aquí naceu o meu 
primeiro fillo, logo marchei para O 
Viso, en Carnota, a primeira praza 
definitiva, onde naceron os outros catro 
fillos. 
É unha época de grandes lembranzas. 
Naquel entonces creouse o Colexio 
comarcal de Carnota, onde nos 
integramos todas as unitarias. Aquí 
desempeñei o cargo de secretario e 
máis tarde o de director durante varios 
anos, ata que me presentei a un 

concurso de méritos convocado polo Ministerio de Educación e 
conseguín destino no Instituto Español de Lisboa.
Ademais da docencia e o desempeño de cargos directivos teño 
entendido que realizaches algunhas outras actividades 
escolares pioneiras? 
Para min toda actividade que teña como fin axudar aos estudantes 
a construír coñecementos, buscar, seleccionar e compartir 
información relevante forma parte do ensino en si. É unha forma 
máis de promover a aprendizaxe. Deste xeito montei unha 
emisora de radio escolar experimental polos anos 90, onde 
traballaban os alumnos, nesa mesma liña tamén coordinei 
algunhas revistas escolares, etc. Pero esas non son máis que 
estratexias. Aplicar o aprendido en actividades prácticas.
Despois de corenta e catro anos na docencia, chegouche a 
xubilación, como foi?
Foi aos sesenta e oito anos no Instituto de Fontiñas - Santiago e 
veu no momento xusto, cando aínda non se perdeu o interese por 
facer cousas, pero a saúde e os anos xa non che axudan. Non boto 
de menos as aulas, aínda que algunhas veces cando aparecen 
temas de actualidade, gustaríame ter alumnos para debater o tema 
ao día seguinte con eles. De calquera xeito estou xubilado pero 
mantéñome activo como voluntario dixital con persoas maiores 
nunha asociación cultural, fago páxinas web para algunhas 
asociacións, participo noutra preparando algunha obriña de teatro 
ou outras actividades con mozos e mozas e mesmo participei 
como actor afeccionado nun grupo de persoas xubiladas. 
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Entrevista a Manuel Abelleira
Manuel Abelleira naceu en Berres, na parroquia de S. Pedro 
de Outes o 22 de novembro de 1943. Por liña paterna era da 
familia dos Ceboleiros de Boel. A nai do seu avó era Vicenta 
Añón, filla á súa vez de Tomás Añón, irmán do poeta. Por liña 
materna procede da Famelga - San Lourenzo, onde o seu avó 
era coñecido como o Candexo, por ser natural de Cando.
Hoxe en Berres, como acontece en todas as aldeas do noso 
municipio, a maioría das persoas entre dezaoito e cincuenta 
anos cursaron estudos de secundaria, ciclos de FP ou na 
universidade. Pero non sempre foi así, nos anos 50 ningún dos 
habitantes desta aldea cursara estudos de bacharelato, nin 
por suposto universitarios. O primeiro foi Manuel Abelleira 
Antelo, que ten agora setenta e un anos.
Cóntanos: que se sente ao ser o primeiro da aldea en ir á 
Universidade? 
Foi unha circunstancia que se deu, como podía ser calquera outro 
veciño. O "culpable" foi o mestre D. Manuel Canay, ao que 
sempre lle estarei agradecido. Insistiu co meu pai para que me 
enviase a Santiago a estudar, xa que segundo el, tiña capacidade 
para facer unha carreira. Os primeiros 
anos  p repa roume  e l ,  e  l ogo  
examinábame por libre en Santiago. 
Chegou un momento en que tiven que 
desprazarme á capital.
No medio de todo isto apareceu don 
José, o cura, que ofreceu unha praza 
gratuíta no Seminario, pero meu pai 
non quería que fose cura. Buscou unha 
pensión e alí quedei.
O mérito polo tanto hai que atribuírllo a 
meus pais, que tiveron visión de futuro 
e fixeron daquela o que fan hoxe todos 
os pais, darlle estudos aos fillos. 
Pena debeulle quedar non poder facer o 
mesmo con meus irmás, pero meu pai 
era un pequeno labrador que 
compaxinaba a súa tarefa no campo coa 
música e cunha pequena carpintería e miña nai, o que era habitual, 
casa e leiras. Así que o meu único, se se pode chamar mérito, foi 
saber aproveitar a oportunidade que se me presentou, que meus 
irmáns,  nin outros da miña idade non tiveron.
Como foron os teus tempos como estudante?
Cando tiña doce anos, comecei o terceiro curso de bacharelato no 
instituto Arcebispo Xelmírez de Santiago. Rematei o bacharelato 
e fixen Maxisterio. Eu inclinábame por Dereito, pero eran moitos 
anos de estudo e polo tanto de gastos e a economía era a que era. 
Así que me presentei ás primeiras oposicións que se convocaron. 
Tiven sorte e aprobeinas.
Non pensaches máis en facer Dereito? 
Si que pensei. De feito, estiven matriculado e aprobei algunhas 
materias. Pero por unha parte a vida familiar, e pola outra o 
traballo diario na escola, non daba para máis. 
Decidín que o meu camiño estaba na vida docente e encamiñeime 
a unha formación permanente dirixida ao ensino: Cursos, 
seminarios e obradoiros foron constantes ao longo da miña vida. 
Xa con máis de cincuenta anos fixen a diplomatura en “internet e 
aplicacións” ao decatarme da súa utilidade na escola.
Lémbraste do teu primeiro destino? Como era a vida do 
mestre naquel entón? 
Non me vou a lembrar!, pasaron corenta e oito anos pero son 
épocas inesquecibles. A escola estaba preto de San Andrés de 
Teixido, para chegar alí dende a Serra era necesario coller catro 
autobuses diferentes e finalmente subir máis de dous quilómetros 
a pé. O Sr. Xosé de Galdrán, tamén coñecido por Xosé da Raza, 

Dezaoito anos exercendo
a docencia no estranxeiro

Sabemos que exerciches tamén a docencia fóra de 
España.
Si, presenteime en tres ocasións a concursos de méritos 
convocados polo ministerio de educación. Eran períodos de 
seis anos cada un deles, ao finalizar tiñamos que permanecer 
polo menos tres anos de reciclaxe en España.
En que países estiveches?
Estiven en Portugal, no Instituto español de Lisboa e alí 
coincidín co voso alcalde, Carlos López Crespo. Logo de tres 
anos en España, concursei para unha praza no Instituto 
Cervantes de São Paulo – Brasil onde estiven outros seis anos. 
De novo período de reciclaxe en España e o meu último destino 
no estranxeiro foi Andorra, no que me xubilei.
É moi diferente o ensino neses Centros do que se imparte 
en España?
O que se pretende con estes Centros no exterior é potenciar a 
proxección da educación e cultura española. Aínda que o fin 
principal é ese, non todos os Centros son iguais, hainos de 
titularidade do Estado Español, de titularidade mixta e de 
convenio.
Así, o Cervantes de São Paulo é de titularidade mixta, un centro 
de elite, moi demandando. Para ser admitido, os alumnos 
teñen que reunir unha serie de requisitos que se valoran 
mediante probas psicolóxicas e de coñecementos. Os alumnos 
alí estudaban primaria e secundaria, saían coa dobre titulación 
polo que podían ingresar en Universidades do país ou nas 
españolas. Era un Centro grande, máis de mil alumnos que 
coordinabamos e dirixiamos os vinte funcionarios españois alí 
destinados, aínda que o claustro tamén estaba formado por 
máis de cen docentes brasileiros. 
Que estatus tiñades como profesores nun país 
estranxeiro?
Iso dependía do país ao que foramos destinados. En Brasil, por 
exemplo, dispoñiamos de Pasaporte de Servizo, expedido polo 
Ministerio de Asuntos Exteriores ao ser funcionario en comisión 
de servizo no estranxeiro, similar ao persoal das 
representacións diplomáticas e oficinas consulares. Para o 
goberno brasileiro eramos membros da Consellería de 
Educación da embaixada de España. 
O noso traballo non se limitaba a impartir docencia no 
Cervantes; tiñamos outras misións encomendadas, tales como 
formar parte dos tribunais para examinar do DELE, que son 
diplomas de coñecemento do español, moi demandados. Nas 
épocas de convocatoria percorriamos as cidades máis 
importantes de Brasil realizando os exames.
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Corresponsal de prensa
Ademais da docencia, outra das grandes paixóns de Manuel Abelleira 
foi a de corresponsal de prensa. Cóntanos, con que medios de 
comunicación chegaches a colaborar?
Comecei o meu labor de comunicador en La Voz de Galicia, coa credencial 
de correspondente informativo número 16, sendo nominado varias veces ao 
longo dos dez anos como correspondente destacado. Máis tarde fun 
contratado pola Cadea Ser e informaba de luns a venres dos 
acontecementos da zona no boletín informativo que dirixía Santiago Davila. 
Por incompatibilidade, ao estar noutro medio de comunicación, tiven que 
utilizar un pseudónimo. Elixín o de Añón, non só por ser o máximo 
representante das letras do concello no que nacín, senón tamén porque por 
liña paterna, Añón era o segundo apelido do meu avó, fillo dunha sobriña do 
poeta.
Que temáticas adoitabas abordar?
Temas fixos eran os plenos dos concello de toda a costa da morte e a liga da 
costa.
Polo que se refire aos asuntos municipais, na maioría dos concellos a 
información que non era posible recoller directamente pola súa 
complexidade, éranos facilitada polos secretarios da corporación, que 
habitualmente se sentaban no mesmo arco parlamentario do alcalde e os 
concelleiros.
Para a información da Liga da Costa tiña en cada localidade algún directivo 
ou afeccionado que me facilitaba os resultados e outras incidencias. Eu 
adoitaba acudir aos encontros que consideraba de máis transcendencia ou 
ben aos que actuaba de árbitro Brión, ao que seguía de preto, para poder 
emitir a miña valoración. 
Recordas algunha das crónicas que elaboraches? 
Un asunto curioso foi a dun aspirante a alcalde nun dos concellos, ao que 
entrevistei en dúas ocasións, primeiro como cabeza de lista de AP e logo 
ocupando o mesmo posto, en menos de 48 horas, por outro partido de 
ideoloxía totalmente oposta, ao ser designada outra persoa alcaldable de 
AP.
Outra noticia na que me custou máis separar información da opinión foi 
sobre unha denuncia que xurdiu contra unha mestra, por parte da APA do 
colexio por impartir as clases de matemáticas e ciencias de sexto de EXB en 
galego. Eu como compañeiro e director do centro coñecía a súa entrega 
máxima aos alumnos, pero sabía tamén, como o sabía ela, que segundo a 
lexislación vixente naquel momento non podía impartir as clases en lingua 
galega. Os pais e a inspección baseábanse niso e eu sen deixar de 
recoñecer que tiñan razón, valoraba o seu labor docente. 
E algún tema truculento?
A miña vida como informador foi, polo xeral, pracenteira e sen sobresaltos, 
non obstante asistín a un feito que me puxo os "pelos de punta". Estaba na 
casa do alcalde de Carnota, solicitando información sobre un problema que 
había no municipio. Tratábase dun panadeiro ao que non lle concedían 
permiso para a venda de pan. Os veciños apoiaban o panadeiro porque o 
prezo era inferior ao doutros establecementos e na elaboración do mesmo 
levaba unha mestura de fariña de trigo e centeo. Apareceu nese momento 
no domicilio do alcalde o panadeiro en cuestión e ameazándoo cun coitelo 
de grandes dimensións dille: "despídase da familia". El consideraba que o 
alcalde era o culpable. Pero segundo me dicía este o impedimento procedía 
do Goberno Civil. Publiquei a noticia coa información que me facilitara o 
alcalde, pero non fixen mención a este incidente.

Cun grupo de  alumnos en Vilachán - Rois (1968).

Presentando ao escritor Antonio Gala nun acto académico en Brasil.
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foi quen me axudou a levar os catro cachivaches para montar a 
vivenda. 
O mestre por aquelas datas era un veciño máis que vivía na 
parroquia e colaboraba coa veciñanza facendo de xestor 
administrativo, dando consellos sobre temas que lles afectaban, 
faciamos documentos de compra-venda, mediamos leiras, etc. En 
fin, eramos aquela persoa cunha certa preparación na que 
confiaban. Como anécdota pódoche contar que unha noite escura 
presentáronse na casa tres persoas. E dinme: “viñámolo buscar 
porque o Sr. Andrés está moi maliño e leva tres noites sufrindo 
moito”. Quedei un pouco descolocado e díxenlles:  “Terán 
vostedes que ir buscar o médico”. “Non, ho! -insistiron- O que 
queriamos era que viñera lerlle as oraciones del bien morir”, xa 
que o cura vivía en Cedeira e non lle daba tempo de acudir. Alá 
vou eu. Chego ao cuarto onde estaba o Sr. Andrés nunha cama e 
catro ou cinco mulleres arredor. Pois ben, déronme un misal, 
busquei onde estaban esas oracións e púxenme a lelas. A medida 
que ía lendo notaba que a respiración do Sr. Andrés facíase máis 
suave. Antes de chegar á última folla, vexo unha muller que se 

levanta e cérralle os ollos. Eu seguín 
lendo pero el xa deixara de respirar. De 
alí marchei a cumprir o servizo militar. 
Que tempo máis perdido!
Onde máis estiveches destinado?
Cando regresei déronme destino en 
Vilachán - Rois, aquí naceu o meu 
primeiro fillo, logo marchei para O 
Viso, en Carnota, a primeira praza 
definitiva, onde naceron os outros catro 
fillos. 
É unha época de grandes lembranzas. 
Naquel entonces creouse o Colexio 
comarcal de Carnota, onde nos 
integramos todas as unitarias. Aquí 
desempeñei o cargo de secretario e 
máis tarde o de director durante varios 
anos, ata que me presentei a un 

concurso de méritos convocado polo Ministerio de Educación e 
conseguín destino no Instituto Español de Lisboa.
Ademais da docencia e o desempeño de cargos directivos teño 
entendido que realizaches algunhas outras actividades 
escolares pioneiras? 
Para min toda actividade que teña como fin axudar aos estudantes 
a construír coñecementos, buscar, seleccionar e compartir 
información relevante forma parte do ensino en si. É unha forma 
máis de promover a aprendizaxe. Deste xeito montei unha 
emisora de radio escolar experimental polos anos 90, onde 
traballaban os alumnos, nesa mesma liña tamén coordinei 
algunhas revistas escolares, etc. Pero esas non son máis que 
estratexias. Aplicar o aprendido en actividades prácticas.
Despois de corenta e catro anos na docencia, chegouche a 
xubilación, como foi?
Foi aos sesenta e oito anos no Instituto de Fontiñas - Santiago e 
veu no momento xusto, cando aínda non se perdeu o interese por 
facer cousas, pero a saúde e os anos xa non che axudan. Non boto 
de menos as aulas, aínda que algunhas veces cando aparecen 
temas de actualidade, gustaríame ter alumnos para debater o tema 
ao día seguinte con eles. De calquera xeito estou xubilado pero 
mantéñome activo como voluntario dixital con persoas maiores 
nunha asociación cultural, fago páxinas web para algunhas 
asociacións, participo noutra preparando algunha obriña de teatro 
ou outras actividades con mozos e mozas e mesmo participei 
como actor afeccionado nun grupo de persoas xubiladas. 
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Entrevista a Manuel Abelleira
Manuel Abelleira naceu en Berres, na parroquia de S. Pedro 
de Outes o 22 de novembro de 1943. Por liña paterna era da 
familia dos Ceboleiros de Boel. A nai do seu avó era Vicenta 
Añón, filla á súa vez de Tomás Añón, irmán do poeta. Por liña 
materna procede da Famelga - San Lourenzo, onde o seu avó 
era coñecido como o Candexo, por ser natural de Cando.
Hoxe en Berres, como acontece en todas as aldeas do noso 
municipio, a maioría das persoas entre dezaoito e cincuenta 
anos cursaron estudos de secundaria, ciclos de FP ou na 
universidade. Pero non sempre foi así, nos anos 50 ningún dos 
habitantes desta aldea cursara estudos de bacharelato, nin 
por suposto universitarios. O primeiro foi Manuel Abelleira 
Antelo, que ten agora setenta e un anos.
Cóntanos: que se sente ao ser o primeiro da aldea en ir á 
Universidade? 
Foi unha circunstancia que se deu, como podía ser calquera outro 
veciño. O "culpable" foi o mestre D. Manuel Canay, ao que 
sempre lle estarei agradecido. Insistiu co meu pai para que me 
enviase a Santiago a estudar, xa que segundo el, tiña capacidade 
para facer unha carreira. Os primeiros 
anos  p repa roume  e l ,  e  l ogo  
examinábame por libre en Santiago. 
Chegou un momento en que tiven que 
desprazarme á capital.
No medio de todo isto apareceu don 
José, o cura, que ofreceu unha praza 
gratuíta no Seminario, pero meu pai 
non quería que fose cura. Buscou unha 
pensión e alí quedei.
O mérito polo tanto hai que atribuírllo a 
meus pais, que tiveron visión de futuro 
e fixeron daquela o que fan hoxe todos 
os pais, darlle estudos aos fillos. 
Pena debeulle quedar non poder facer o 
mesmo con meus irmás, pero meu pai 
era un pequeno labrador que 
compaxinaba a súa tarefa no campo coa 
música e cunha pequena carpintería e miña nai, o que era habitual, 
casa e leiras. Así que o meu único, se se pode chamar mérito, foi 
saber aproveitar a oportunidade que se me presentou, que meus 
irmáns,  nin outros da miña idade non tiveron.
Como foron os teus tempos como estudante?
Cando tiña doce anos, comecei o terceiro curso de bacharelato no 
instituto Arcebispo Xelmírez de Santiago. Rematei o bacharelato 
e fixen Maxisterio. Eu inclinábame por Dereito, pero eran moitos 
anos de estudo e polo tanto de gastos e a economía era a que era. 
Así que me presentei ás primeiras oposicións que se convocaron. 
Tiven sorte e aprobeinas.
Non pensaches máis en facer Dereito? 
Si que pensei. De feito, estiven matriculado e aprobei algunhas 
materias. Pero por unha parte a vida familiar, e pola outra o 
traballo diario na escola, non daba para máis. 
Decidín que o meu camiño estaba na vida docente e encamiñeime 
a unha formación permanente dirixida ao ensino: Cursos, 
seminarios e obradoiros foron constantes ao longo da miña vida. 
Xa con máis de cincuenta anos fixen a diplomatura en “internet e 
aplicacións” ao decatarme da súa utilidade na escola.
Lémbraste do teu primeiro destino? Como era a vida do 
mestre naquel entón? 
Non me vou a lembrar!, pasaron corenta e oito anos pero son 
épocas inesquecibles. A escola estaba preto de San Andrés de 
Teixido, para chegar alí dende a Serra era necesario coller catro 
autobuses diferentes e finalmente subir máis de dous quilómetros 
a pé. O Sr. Xosé de Galdrán, tamén coñecido por Xosé da Raza, 

Dezaoito anos exercendo
a docencia no estranxeiro

Sabemos que exerciches tamén a docencia fóra de 
España.
Si, presenteime en tres ocasións a concursos de méritos 
convocados polo ministerio de educación. Eran períodos de 
seis anos cada un deles, ao finalizar tiñamos que permanecer 
polo menos tres anos de reciclaxe en España.
En que países estiveches?
Estiven en Portugal, no Instituto español de Lisboa e alí 
coincidín co voso alcalde, Carlos López Crespo. Logo de tres 
anos en España, concursei para unha praza no Instituto 
Cervantes de São Paulo – Brasil onde estiven outros seis anos. 
De novo período de reciclaxe en España e o meu último destino 
no estranxeiro foi Andorra, no que me xubilei.
É moi diferente o ensino neses Centros do que se imparte 
en España?
O que se pretende con estes Centros no exterior é potenciar a 
proxección da educación e cultura española. Aínda que o fin 
principal é ese, non todos os Centros son iguais, hainos de 
titularidade do Estado Español, de titularidade mixta e de 
convenio.
Así, o Cervantes de São Paulo é de titularidade mixta, un centro 
de elite, moi demandando. Para ser admitido, os alumnos 
teñen que reunir unha serie de requisitos que se valoran 
mediante probas psicolóxicas e de coñecementos. Os alumnos 
alí estudaban primaria e secundaria, saían coa dobre titulación 
polo que podían ingresar en Universidades do país ou nas 
españolas. Era un Centro grande, máis de mil alumnos que 
coordinabamos e dirixiamos os vinte funcionarios españois alí 
destinados, aínda que o claustro tamén estaba formado por 
máis de cen docentes brasileiros. 
Que estatus tiñades como profesores nun país 
estranxeiro?
Iso dependía do país ao que foramos destinados. En Brasil, por 
exemplo, dispoñiamos de Pasaporte de Servizo, expedido polo 
Ministerio de Asuntos Exteriores ao ser funcionario en comisión 
de servizo no estranxeiro, similar ao persoal das 
representacións diplomáticas e oficinas consulares. Para o 
goberno brasileiro eramos membros da Consellería de 
Educación da embaixada de España. 
O noso traballo non se limitaba a impartir docencia no 
Cervantes; tiñamos outras misións encomendadas, tales como 
formar parte dos tribunais para examinar do DELE, que son 
diplomas de coñecemento do español, moi demandados. Nas 
épocas de convocatoria percorriamos as cidades máis 
importantes de Brasil realizando os exames.
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Corresponsal de prensa
Ademais da docencia, outra das grandes paixóns de Manuel Abelleira 
foi a de corresponsal de prensa. Cóntanos, con que medios de 
comunicación chegaches a colaborar?
Comecei o meu labor de comunicador en La Voz de Galicia, coa credencial 
de correspondente informativo número 16, sendo nominado varias veces ao 
longo dos dez anos como correspondente destacado. Máis tarde fun 
contratado pola Cadea Ser e informaba de luns a venres dos 
acontecementos da zona no boletín informativo que dirixía Santiago Davila. 
Por incompatibilidade, ao estar noutro medio de comunicación, tiven que 
utilizar un pseudónimo. Elixín o de Añón, non só por ser o máximo 
representante das letras do concello no que nacín, senón tamén porque por 
liña paterna, Añón era o segundo apelido do meu avó, fillo dunha sobriña do 
poeta.
Que temáticas adoitabas abordar?
Temas fixos eran os plenos dos concello de toda a costa da morte e a liga da 
costa.
Polo que se refire aos asuntos municipais, na maioría dos concellos a 
información que non era posible recoller directamente pola súa 
complexidade, éranos facilitada polos secretarios da corporación, que 
habitualmente se sentaban no mesmo arco parlamentario do alcalde e os 
concelleiros.
Para a información da Liga da Costa tiña en cada localidade algún directivo 
ou afeccionado que me facilitaba os resultados e outras incidencias. Eu 
adoitaba acudir aos encontros que consideraba de máis transcendencia ou 
ben aos que actuaba de árbitro Brión, ao que seguía de preto, para poder 
emitir a miña valoración. 
Recordas algunha das crónicas que elaboraches? 
Un asunto curioso foi a dun aspirante a alcalde nun dos concellos, ao que 
entrevistei en dúas ocasións, primeiro como cabeza de lista de AP e logo 
ocupando o mesmo posto, en menos de 48 horas, por outro partido de 
ideoloxía totalmente oposta, ao ser designada outra persoa alcaldable de 
AP.
Outra noticia na que me custou máis separar información da opinión foi 
sobre unha denuncia que xurdiu contra unha mestra, por parte da APA do 
colexio por impartir as clases de matemáticas e ciencias de sexto de EXB en 
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máxima aos alumnos, pero sabía tamén, como o sabía ela, que segundo a 
lexislación vixente naquel momento non podía impartir as clases en lingua 
galega. Os pais e a inspección baseábanse niso e eu sen deixar de 
recoñecer que tiñan razón, valoraba o seu labor docente. 
E algún tema truculento?
A miña vida como informador foi, polo xeral, pracenteira e sen sobresaltos, 
non obstante asistín a un feito que me puxo os "pelos de punta". Estaba na 
casa do alcalde de Carnota, solicitando información sobre un problema que 
había no municipio. Tratábase dun panadeiro ao que non lle concedían 
permiso para a venda de pan. Os veciños apoiaban o panadeiro porque o 
prezo era inferior ao doutros establecementos e na elaboración do mesmo 
levaba unha mestura de fariña de trigo e centeo. Apareceu nese momento 
no domicilio do alcalde o panadeiro en cuestión e ameazándoo cun coitelo 
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Cun grupo de  alumnos en Vilachán - Rois (1968).

Presentando ao escritor Antonio Gala nun acto académico en Brasil.
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estes medicamentos innovadores. Cada goberno da UE negocia 
o prezo sen coordinación entre eles, con pouca transparencia e 
rendición de contas, a pesar da súa importancia económica e 
s o c i a l .  O  g o b e r n o  e s p a ñ o l  ( d o  P P ) ,  o p ú x o s e ,  
sorprendentemente, a unha mutualización na política de prezos, 
por entender que non era necesario un instrumento específico 
para abaratar o medicamento. O goberno elaborou un protocolo, 
cuestionado pola maioría dos hepatólogos, que permite o acceso 

ao fármaco só aos pacientes que están no último estadio da 
enfermidade (cirrose en situación de descompensación clínica) e 
ademais con trámites burocráticos que retrasan a súa 
dispensación.
Nas  situacións que afectan a Saúde Pública e os dereitos 
constitucionais das persoas (especialmente dos enfermos) en 
relación coa saúde e a atención sanitaria, estes dereitos 
substantivos deben estar sempre por diante dos intereses dos 
mercados. O lexítimo ánimo de lucro das empresas privadas, 
deberá estar supeditado e modulado polo interese xeral do 
conxunto da sociedade.

Javert na barricada Enjolras:
Tede fe. / Se sabemos os seus plans, van fracasar. / Formas hai 

de loitar e vencer. / Esmagando o seu poder.
Epílogo

Todos: Na causa do deber, debes ser forte e non temer.
¿Hai outro mundo tras a barricada, que anhelas ver?

¿Oes voces ao cantar? ¿Oes o eco do tambor?
Xuntos pola revolución da liberdade. A liberdade

A canción do pobo Enjolras:
Todo pola vontade do noso pobo e a súa nación. / Xuntos pola 

revolución que nos dará a liberdade / Se ao latexar o teu 
corazón oes o eco do tambor

É a esperanza dos homes e a razón.
Valjean:

Xa verás, ao seu tempo saberás a verdade.
Cre en min, cre en min.

A hepatite C é unha enfermidade grave, que se adquire 
esencialmente por contacto coa sangue de persoas enfermas e 
das cales, boa parte dos afectados, aínda non o saben, nin a 
sofren. Estímase que en España o número de infectados pode 
chegar a 500.000 persoas. De feito, moitos dos pacientes, 
recibiron transfusións no pasado, en épocas previas á diagnose 
serolóxica da hepatite C, cando era imposible controlar ditas 
transfusións. Incluso, profesionais sanitarios sufriron puncións 
con agullas ao longo da súa vida profesional. Tamén se debe a 
inxeccións de drogas con uso compartido de xeringuillas e outras 
vías de contaxio. En moitos casos, nunca se esclareceu a orixe 
da infección, sendo tamén común a coinfección con outros virus 
como o VIH. En xeral, a infección é crónica e ten un longo período 
de ausencia de síntomas, pero nunha gran proporción de 
pacientes, afecta progresiva e inexorablemente ao fígado, 
conducindo á cirrose hepática, o hepatocarcinoma e, sen 
remisión, se non se trata, á  morte.
Os novos tratamentos son moi eficaces contra a hepatite C, e 
poden permitir, en menor tempo e sen apenas efectos 
secundarios, gañarlle a batalla á enfermidade. Infórmase de 

®porcentaxes de éxito superiores ao 90%. O Sofosbuvir-Sovaldi , 
do laboratorio Gilead (que máis que un laboratorio é un fondo de 
inversión internacional, que adquire e comercializa 
medicamentos e que ten unha importante participación en 
Bankia, BBVA, Santander, Inditex ou ENDESA), conta con 
accionistas tan poderosos como Donald Rumsfeld e George 
Schultz, que estiveron entre os promotores da desgraciada 
guerra de Iraq, o que indica as influencias que teñen sobre os 
gobernos. No ano 2014 tiveron uns beneficios de 10.500 millóns 
de euros, fronte os 2.600 de 2013. En España, segundo a 
negociación do PP con Gilead, o custo é de 25.000 euros 
(mentres o custo de produción é arredor de 115 €, para un 
tratamento de doce semanas). Se o custo real de produción dos 
fármacos antivirais orais pode oscilar entre os 50 e 150 € por 
paciente… o prezo final, nos diferentes mercados, pode variar 
duns países a outros, en función das moi diversas situacións 
políticas, económicas, sociais, capacidade de resposta dos 
mesmos, PIB, etc. Estes gradientes de prezo oscilan entre os 
69.000 € por tratamento en EEUU, o país onde é máis caro, fronte 
os 750 € en India e Exipto… diferenzas abrumadoras e 
irracionais.
Sorprende que na Unión Europea (UE) non se producise unha 
negociación conxunta para establecer o seu mellor e máis xusto 
prezo. E sería necesario coñecer as razóns polas que se rexeitou 
a proposta do goberno francés en xullo do 2014, para crear unha 
plataforma específica, co fin de negociar un prezo apropiado para 
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Roupa Usada

Nesta sociedade consumista na que vivimos, podemos ser o que 
se chama “Fashion victims”, é dicir, vítimas da moda e do 
consumismo. “Ir de compras” hoxe en día é unha actividade de 
pracer e de ocio. Quen non foi un deses fríos días de inverno a un 
centro comercial pasar a tarde e termina comprando unha serie 
de cousas que realmente non necesitamos. E sobre todas esas 
cousas o que máis abunda é roupa. Iso sen contar esas loucuras 
que nos amosaban e que algún que outro fixo ou fixemos cando 
chegaban as rebaixas. Roupa que vamos acumulando nos nosos 
roupeiros e que logo un día decidimos facer limpeza e levala a un 
contedor de roupa usada.
En case tódalas vilas e cidades españolas hai contedores 
específicos para recoller roupa usada que teñen esas mensaxes 
solidarias, e que xeralmente están situados en lugares moi 
concretos, como cerca de igrexas, centros comerciais, escolas, 
etc. Pero cando tiramos a nosa roupa nun deses contedores, 
¿sabemos onde vai parar esa roupa e que se fai con ela? 
Moitos deses contedores teñen escritos unha serie de 
mensaxes solidarias, e quérennos facer pensar que todos 
son pertencentes a ONG aínda que non sempre é certo.
Intentando saber o que pasa en España, e tras consultar esa 
fonte infinita de “sabedoría”, como é internet, topei que 
anualmente en España tíranse uns 160 millóns de quilos de 
roupa usada. A maioría dela, nos meses de xullo e outubro, 
coincidindo cos cambios de estación; cando a maioría da 
xente fai unha reorganización do seu roupeiro.
Esa roupa usada pode ser moi rendible (10 contedores 
nunha cidade como Madrid ou Barcelona pode ser suficiente 
para que poidan vivir 15 persoas). En Madrid, por exemplo, 
(e segundo información topada en distintas webs) só unha 
compañía é legal e ten que pagar unhas taxas (50 € por cada 
tonelada de roupa) por ter os seus contedores na rúa. Os 
demais contedores están fora da lei, e poden pagar multas 
de ata 1.000 €, pero aínda así, segue sendo rendible poñer 
contedores na rúa con mensaxes solidarios para que os cidadáns 
botemos alí esa roupa usada pensando que estamos axudando a 
algunha organización ou asociación, que se dedique a axudar a 
persoas desfavorecidas. Isto pode facernos pensar se pode ser 
que haxa un negocio trala roupa usada?
Hai unha empresa, por exemplo, que naceu como unha ONG en 
Dinamarca e que está presente nuns 35 países e que usa este 
tipo de contedores. No Reino Unido, sen embargo, o goberno non 
lles deu permiso para actuar como ONG, xa que tralos beneficios 
publicados do ano 2013, só un 16% ía para axuda, o 84% restante 
foi para pagarlle a traballadores e tamén como beneficios da 
propia empresa. Pero hai que ter en conta que unha ONG non 
pode ser unha empresa que dea beneficios, tódolos beneficios 
dunha ONG teñen que reutilizarse como axudas e para pagarlle 
aos seus empregados, non poden ter beneficios como unha 
empresa propiamente dita.
Esta empresa di na súa páxina web que o 12% da roupa usada 
que recolle vai para vender en tendas de roupa usada de segunda 
man, da súa propia organización. Por aquí, o de comprar roupa 
de segunda man non ten moito éxito, máis ben pouco; pero 
noutros países de Europa, como Reino Unido, é algo que se 
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acostuma facer. Quen non veu nalgunha película o típico 
mercadillo londinense cheo de postos de roupa de segunda man, 
que incluso algunhas guías de turismo recomenda visitalos polo 
vistosos que son, e porque podemos encontrar algún que outro 
recordo a moi bo prezo.
Logo o 47% desa roupa usada (case a metade) envíase en 
contedores dentro de barcos para países de África, por exemplo, 
onde se lle vende alá a comerciantes locais que se encargan de 
vender esa roupa. Eu sempre pensaba que se lles mandaba para 
países que o necesitaban, sen chegar a comercializar con ela, 
pero, tamén é certo que era moi inxenua e nunca me preguntara 
como se financiaba ese envío de roupa dende aquí ata os lugares 
onde a necesitaban. Porque por moita ONG que sexa, se ten que 
mandar un paquete dende aquí aos lugares onde se precise, ten 
que pagar os portes como calquera outra empresa.
O 39% restante é de roupa que non serve nin para vender aquí nin 

en ningún outro sitio, nin tampouco para darlle a ninguén: polo 
que se lle vende a empresas encargadas da reciclaxe deste tipo 
de materiais. Aquí as empresas especializadas na reciclaxe 
destes productos farano da maneira que teña menos impacto 
ambiental posible. 
Non quero dicir con todo isto que non debamos botar a roupa 
usada neses contedores, nin moito menos, xa que tamén é certo 
que dá traballo a moitas persoas. Realmente o que menos me 
gusta é que usen mensaxes reclamando solidariedade aquelas 
empresas ou persoas que non se dedican a solidariedade nin a 
axuda de nada nin de niguén; senón máis ben ao interese 
persoal. Que teñamos contedores específicos para a roupa 
usada paréceme algo moi bo, e unha maneira de reciclar toda 
aquela roupa que xa non queremos ou que xa non necesitemos. 
De igual maneira que hai contedores específicos para o vidro, 
para o papel ou para a materia orgánica. Pero que tenten 
enganarnos con que reciclar é bo para todos… Si, reciclar é bo 
para todos, claro que si, xa que todos vivimos no mesmo planeta 
que temos que coidar e mimar, xa que polo momento só temos 
este para vivir, pero que algúns saquen proveito e tenten dicirnos 
que é para beneficio doutros, iso si que non me gusta.

 Nº30 · abril - xuño 2015 Nº30 · abril - xuño 2015



 TERRA DE OUTES 11

Os miserables e a Hepatite C
Dr. José Mª Dios Diz

estes medicamentos innovadores. Cada goberno da UE negocia 
o prezo sen coordinación entre eles, con pouca transparencia e 
rendición de contas, a pesar da súa importancia económica e 
s o c i a l .  O  g o b e r n o  e s p a ñ o l  ( d o  P P ) ,  o p ú x o s e ,  
sorprendentemente, a unha mutualización na política de prezos, 
por entender que non era necesario un instrumento específico 
para abaratar o medicamento. O goberno elaborou un protocolo, 
cuestionado pola maioría dos hepatólogos, que permite o acceso 

ao fármaco só aos pacientes que están no último estadio da 
enfermidade (cirrose en situación de descompensación clínica) e 
ademais con trámites burocráticos que retrasan a súa 
dispensación.
Nas  situacións que afectan a Saúde Pública e os dereitos 
constitucionais das persoas (especialmente dos enfermos) en 
relación coa saúde e a atención sanitaria, estes dereitos 
substantivos deben estar sempre por diante dos intereses dos 
mercados. O lexítimo ánimo de lucro das empresas privadas, 
deberá estar supeditado e modulado polo interese xeral do 
conxunto da sociedade.

Javert na barricada Enjolras:
Tede fe. / Se sabemos os seus plans, van fracasar. / Formas hai 

de loitar e vencer. / Esmagando o seu poder.
Epílogo

Todos: Na causa do deber, debes ser forte e non temer.
¿Hai outro mundo tras a barricada, que anhelas ver?

¿Oes voces ao cantar? ¿Oes o eco do tambor?
Xuntos pola revolución da liberdade. A liberdade

A canción do pobo Enjolras:
Todo pola vontade do noso pobo e a súa nación. / Xuntos pola 

revolución que nos dará a liberdade / Se ao latexar o teu 
corazón oes o eco do tambor

É a esperanza dos homes e a razón.
Valjean:

Xa verás, ao seu tempo saberás a verdade.
Cre en min, cre en min.

A hepatite C é unha enfermidade grave, que se adquire 
esencialmente por contacto coa sangue de persoas enfermas e 
das cales, boa parte dos afectados, aínda non o saben, nin a 
sofren. Estímase que en España o número de infectados pode 
chegar a 500.000 persoas. De feito, moitos dos pacientes, 
recibiron transfusións no pasado, en épocas previas á diagnose 
serolóxica da hepatite C, cando era imposible controlar ditas 
transfusións. Incluso, profesionais sanitarios sufriron puncións 
con agullas ao longo da súa vida profesional. Tamén se debe a 
inxeccións de drogas con uso compartido de xeringuillas e outras 
vías de contaxio. En moitos casos, nunca se esclareceu a orixe 
da infección, sendo tamén común a coinfección con outros virus 
como o VIH. En xeral, a infección é crónica e ten un longo período 
de ausencia de síntomas, pero nunha gran proporción de 
pacientes, afecta progresiva e inexorablemente ao fígado, 
conducindo á cirrose hepática, o hepatocarcinoma e, sen 
remisión, se non se trata, á  morte.
Os novos tratamentos son moi eficaces contra a hepatite C, e 
poden permitir, en menor tempo e sen apenas efectos 
secundarios, gañarlle a batalla á enfermidade. Infórmase de 

®porcentaxes de éxito superiores ao 90%. O Sofosbuvir-Sovaldi , 
do laboratorio Gilead (que máis que un laboratorio é un fondo de 
inversión internacional, que adquire e comercializa 
medicamentos e que ten unha importante participación en 
Bankia, BBVA, Santander, Inditex ou ENDESA), conta con 
accionistas tan poderosos como Donald Rumsfeld e George 
Schultz, que estiveron entre os promotores da desgraciada 
guerra de Iraq, o que indica as influencias que teñen sobre os 
gobernos. No ano 2014 tiveron uns beneficios de 10.500 millóns 
de euros, fronte os 2.600 de 2013. En España, segundo a 
negociación do PP con Gilead, o custo é de 25.000 euros 
(mentres o custo de produción é arredor de 115 €, para un 
tratamento de doce semanas). Se o custo real de produción dos 
fármacos antivirais orais pode oscilar entre os 50 e 150 € por 
paciente… o prezo final, nos diferentes mercados, pode variar 
duns países a outros, en función das moi diversas situacións 
políticas, económicas, sociais, capacidade de resposta dos 
mesmos, PIB, etc. Estes gradientes de prezo oscilan entre os 
69.000 € por tratamento en EEUU, o país onde é máis caro, fronte 
os 750 € en India e Exipto… diferenzas abrumadoras e 
irracionais.
Sorprende que na Unión Europea (UE) non se producise unha 
negociación conxunta para establecer o seu mellor e máis xusto 
prezo. E sería necesario coñecer as razóns polas que se rexeitou 
a proposta do goberno francés en xullo do 2014, para crear unha 
plataforma específica, co fin de negociar un prezo apropiado para 
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se chama “Fashion victims”, é dicir, vítimas da moda e do 
consumismo. “Ir de compras” hoxe en día é unha actividade de 
pracer e de ocio. Quen non foi un deses fríos días de inverno a un 
centro comercial pasar a tarde e termina comprando unha serie 
de cousas que realmente non necesitamos. E sobre todas esas 
cousas o que máis abunda é roupa. Iso sen contar esas loucuras 
que nos amosaban e que algún que outro fixo ou fixemos cando 
chegaban as rebaixas. Roupa que vamos acumulando nos nosos 
roupeiros e que logo un día decidimos facer limpeza e levala a un 
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etc. Pero cando tiramos a nosa roupa nun deses contedores, 
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Moitos deses contedores teñen escritos unha serie de 
mensaxes solidarias, e quérennos facer pensar que todos 
son pertencentes a ONG aínda que non sempre é certo.
Intentando saber o que pasa en España, e tras consultar esa 
fonte infinita de “sabedoría”, como é internet, topei que 
anualmente en España tíranse uns 160 millóns de quilos de 
roupa usada. A maioría dela, nos meses de xullo e outubro, 
coincidindo cos cambios de estación; cando a maioría da 
xente fai unha reorganización do seu roupeiro.
Esa roupa usada pode ser moi rendible (10 contedores 
nunha cidade como Madrid ou Barcelona pode ser suficiente 
para que poidan vivir 15 persoas). En Madrid, por exemplo, 
(e segundo información topada en distintas webs) só unha 
compañía é legal e ten que pagar unhas taxas (50 € por cada 
tonelada de roupa) por ter os seus contedores na rúa. Os 
demais contedores están fora da lei, e poden pagar multas 
de ata 1.000 €, pero aínda así, segue sendo rendible poñer 
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tipo de contedores. No Reino Unido, sen embargo, o goberno non 
lles deu permiso para actuar como ONG, xa que tralos beneficios 
publicados do ano 2013, só un 16% ía para axuda, o 84% restante 
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propia empresa. Pero hai que ter en conta que unha ONG non 
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dunha ONG teñen que reutilizarse como axudas e para pagarlle 
aos seus empregados, non poden ter beneficios como unha 
empresa propiamente dita.
Esta empresa di na súa páxina web que o 12% da roupa usada 
que recolle vai para vender en tendas de roupa usada de segunda 
man, da súa propia organización. Por aquí, o de comprar roupa 
de segunda man non ten moito éxito, máis ben pouco; pero 
noutros países de Europa, como Reino Unido, é algo que se 

Carmen Nieto Gándara

SAUDEGALIZANDO
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destes productos farano da maneira que teña menos impacto 
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para todos, claro que si, xa que todos vivimos no mesmo planeta 
que temos que coidar e mimar, xa que polo momento só temos 
este para vivir, pero que algúns saquen proveito e tenten dicirnos 
que é para beneficio doutros, iso si que non me gusta.
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O camiño histórico tramo a tramo
desde Muros a Santiago
Camiño oficialmente recoñecido pola Xunta de Galicia
Existe unha lei que regula o camiño de Santiago e que determina 
os requisitos que debe cumprir un determinado camiño para ser 
considerado oficialmente como camiño de Santiago. O requisito 
principal, fundamental, é que se poida demostrar que 
determinado camiño é unha vía histórica de peregrinación a 
Compostela, para isto debe existir suficiente documentación 
histórica que constate que, durante séculos, por ese camiño 
transitaban romeiros a Santiago de Compostela. Existe esa 
documentación?, pódese demostrar que aos portos da nosa ría 
chegaban antigamente peregrinos que seguían camiñando até 
Compostela? A resposta é si, esta chegada está moi ben 
documentada desde época medieval.
Desde aquela existe numerosa documentación que dá noticia da 
chegada de barcos con romeiros que se dirixían a Compostela. 
Estes barcos aportaban no Esteiro do Tambre, ou ría do Tambre 
(agora chamada ría de Muros e Noia), principalmente nos portos 
de Muros e, sobre todo, no de Noia. A procedencia maioritaria 
deses romeiros era das illas británicas, pero tamén doutros 
lugares da fachada atlántica europea. Eran fretados barcos 
enteiros para transportar peregrinos que, unha vez chegados a 
porto, só tiñan dous días de camiño desde Noia a Santiago ou tres 
desde Muros; era o xeito de peregrinación máis rápido para os 
que viñan desde estes lugares.
O requisito da historicidade das peregrinacións desde estes 
lugares da “Ría do Tambre” está pois dabondo documentado. 
Que outro requisito é necesario para que este camiño sexa 
oficialmente recoñecido e, por tanto, poidamos beneficiarnos 
todos da promoción e do tránsito anual de miles de peregrinos 
que discorran polas nosas aldeas e vilas? Pois que ese camiño 
histórico encaixe dentro dos que a lei cita e recoñece como 
Camiño de Santiago, que son: o Francés, o Norte, o Inglés, o 

Portugués e a Ruta da Prata, todos eles con destino en 
Compostela, máis o de Fisterra. 
O noso camiño sería unha variante do camiño Inglés, xa que a 
orixe dos romeiros que historicamente chegaron á nosa ría era a 
fachada atlántica, exactamente igual que o documentado para o 
camiño Inglés que comeza na Coruña.
O noso camiño cumpre o requisito da historicidade e tamén se 
corresponde cun dos recoñecidos na lei, en concreto co camiño 
Inglés. 
Daquela, que falta? 
Pois fáltalle estar delimitado, é dicir que a Xunta determine o seu 
percorrido e o seu trazado concreto. O por que o noso camiño non 
foi delimitado canda os outros entre os anos 1996 e 1998 de certo 
non o sabemos, seguramente se lle poderá achacar a algunha 
dificultade económica. Coñecido é, xa falamos deste feito noutro 
artigo, o traballo realizado desde a asociación Noia Histórica no 
ano 2010 e a documentación publicada no Liceo de Noia ao 
respecto do “Portus Apóstoli” e a actual solicitude, de marzo do 
2014, feita polas alcaldías dos concellos implicados animados 
pola Asociación Turístico Comarcal da Ría de Muros-Noia. Polo 
tanto, administrativamente xa está o traballo feito, só queda 
agardar, e ter paciencia, porque xa se sabe que estas cousas, e 
máis en tempo de crise, van amodo.
Pero só podemos facer iso?, agardar sentados e con paciencia?

Delimitemos nós o noso Camiño!
Non é preciso agardar á oficialización da Xunta para que os 
peregrinos comecen a camiñar pola nosa terra, non todos os 
camiños inundados agora mesmo de peregrinos están 
oficializados, aínda que nos pareza incrible, o camiño a Muxía 
tampouco foi aínda delimitado oficialmente pola Xunta, pero xa 
está a recibir cada ano miles de persoas.
O importante é posibilitar e facilitar que o peregrino circule polo 
camiño e que teña servizos (hospedaxe, comidas, atención 
médica...) e despois promocionar turisticamente a súa chegada.
Para coordinar todos estes traballos está a punto de nacer a 
Asociación de Amigos do Camiño Inglés da ría de Muros e Noia.
Esta asociación de amigos do camiño, aberta a quen teña 
interese de participar no tema, xa ten traballo feito antes de nacer. 

Temos xa identificado sobre plano o camiño real (falta corroborar 
sobre o terreo algúns treitos) e temos xa deseñadas as etapas.
Para levar a cabo estes traballos tomamos como modelo os 
camiños que xa están oficialmente delimitados pola Xunta. Así 
vemos que o camiño que se necesita identificar é o Camiño Real 
de Muros a Santiago, de Porto do Son a Noia e de Noia a 
Santiago. Os camiños reais, ou camiños franceses, eran as vías 
públicas de media e longa distancia principais do pasado, 
anteriores ás estradas actuais, que foron deseñadas a fins do 
século XIX. Este camiño real aínda está na nosa memoria e aínda 
existen moitos veciños e veciñas que saben identificalos 
perfectamente.
O paso do tempo ten feito que o camiño real desaparecese en 
algures ou que estea perdido. No labor de delimitación será 
necesario atopar alternativas de paso seguro para os romeiros 
por outros camiños tradicionais ou con valor medioambiental. 
Desde aquí aproveitamos para facer un chamamento a quen 
queira colaborar, ben sexa identificando o Camiño Real sobre o 
terreo (algo xa temos feito disto) ben buscando alternativas para 
os lugares nos que estea perdido, ou ben colaborando na 
sinalización. 

O camiño, unha primeira proposta de trazado e etapas
Este noso camiño é un camiño que vén do mar, por iso necesita 
chegar a terra nos tres portos históricos da nosa ría: Muros, Noia 
e Porto do Son; así é un camiño con tres inicios e que lle permite 
ao romeiro unha peregrinación de dous, tres ou catro días de 
camiño, segundo sexa a súa preferencia. 
Desde Porto do Son o camiño tradicional discorre próximo á 
estrada actual en todo o seu percorrido e chega a Noia despois de 
camiñar 15'3 quilómetros.
Quen saia de Muros chegará a Serres e Baño polo chamado 
Camiño Real para chegar a Bornalle por cotas máis altas que a 
estrada actual. Desde aquí o camiño sepárase da estrada actual 
e sobe ata o Torviscón polo camiño da costa do Vilariño para 
chegar a Santa Mariña de Esteiro. Como antano Esteiro non tiña 
ponte o camiño cruzaba o río por uns pasais para pasar a O Maio 
e, desde aquí, subir polo monte do Chan da Mamas ata chegar a 
Vilariño e seguir por Piñeiro, Braño, Siavo, Anseres, Catasueiro, 
Bendimón e Cruceiro de Roo. Entre este lugar e a Serra a 
concentración parcelaria trouxo novos camiños polos que agora 
debera discorrer o peregrino. A Serra é final de etapa, despois de 
camiñar 22 Km. Se ben antigamente era en San Orente onde 
estaba a pousada, agora é na Serra onde están os servizos que 
necesita o romeiro (farmacias, comercios, bancos, 
restaurantes...), polo que parece razoable ir cos tempos e realizar 
este cambio.
Na seguinte etapa o romeiro poderá escoller entre ir directamente 
a Urdilde ou ir visitar Noia. No caso de que queira atallar e ir a 

Urdilde seguirá pola Ponte do Ruso, Santourente, a Farrapa, o 
Formigueiro, Ponte Nafonso, Santa María de Roo e Sampaio. En 
Sampaio xúntase este camiño co que vai de Noia e Urdilde, do 
que despois se falará. Como antigamente na Serra non había 
ponte e o río había que o cruzar por pasais, o romeiro actual que 
desexe ir a Noia deberá seguir ata a Ponte do Ruso e desde aquí 
a Santourente, Labacolla, Fontenlos, A Barreira e Ponte Nafonso, 
para seguir pola estrada de Noia ata chegar a Orro e despois 
seguir polo camiño Real, máis arriba que a estrada actual, que 
pasa por Santa Cristina e chega a Noia.
De Noia o camiño sae pola Porta da Vila (Rúa do Comercio a 
Corredoira de Luis Cadarso) e segue pola Rasa ata A Fialla, a 
Devesa do Marqués e Sampaio. Desde Sampaio segue polo 
camiño real, que está entre o corredor e a estrada vella, e chega a 
San Xusto de Toxosoutos, Sedofeito, Fontefría; Codeso, Martelo. 
Desde Martelo sepárase da estrada actual para ir a Agrafoxo e 
chegar a Urdilde.
Urdilde tamén podería ser final de etapa. Desde Noia 18 
quilómetros, desde a Serra 25. Desde Urdilde quedan outros 20 
quilómetros ata a catedral de Santiago, pasando polos Ánxeles, 
O Tremo, A Ponte da Condomiña, Ortoño, Laraño, Vidán e San 
Lourenzo de Trasouto, xa na chegada a Compostela.
Esta é unha proposta, pero será debatida na Asociación de 
Amigos do Camiño para acadar un trazado definitivo que será o 
que se sinalice e posteriormente se defenda cando a Xunta dea 
inicio á delimitación oficial, xa que as asociacións de amigos do 
camiño son o principal interlocutor que, desde o ámbito da 
sociedade civil, ten en conta a Xunta neste proceso.

Despois de Semana Santa celebrarase unha reunión no Centro 
de Actividade Mariñeiras (CAM) das Cabanas do Barranco de 
Ousesende, no concello de Outes, para constituír a Asociación de 
Amigos do Camiño inglés da ría Muros e Noia. Invitamos a todas 
aquelas persoas e asociacións que queiran formar parte desta 
iniciativa, xa sexa por interese espiritual, deportivo, relixioso, 
cultural ou de calquera outro tipo.

Sol Agra. Secretaria ATR Muros Noia
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O camiño histórico tramo a tramo
desde Muros a Santiago
Camiño oficialmente recoñecido pola Xunta de Galicia
Existe unha lei que regula o camiño de Santiago e que determina 
os requisitos que debe cumprir un determinado camiño para ser 
considerado oficialmente como camiño de Santiago. O requisito 
principal, fundamental, é que se poida demostrar que 
determinado camiño é unha vía histórica de peregrinación a 
Compostela, para isto debe existir suficiente documentación 
histórica que constate que, durante séculos, por ese camiño 
transitaban romeiros a Santiago de Compostela. Existe esa 
documentación?, pódese demostrar que aos portos da nosa ría 
chegaban antigamente peregrinos que seguían camiñando até 
Compostela? A resposta é si, esta chegada está moi ben 
documentada desde época medieval.
Desde aquela existe numerosa documentación que dá noticia da 
chegada de barcos con romeiros que se dirixían a Compostela. 
Estes barcos aportaban no Esteiro do Tambre, ou ría do Tambre 
(agora chamada ría de Muros e Noia), principalmente nos portos 
de Muros e, sobre todo, no de Noia. A procedencia maioritaria 
deses romeiros era das illas británicas, pero tamén doutros 
lugares da fachada atlántica europea. Eran fretados barcos 
enteiros para transportar peregrinos que, unha vez chegados a 
porto, só tiñan dous días de camiño desde Noia a Santiago ou tres 
desde Muros; era o xeito de peregrinación máis rápido para os 
que viñan desde estes lugares.
O requisito da historicidade das peregrinacións desde estes 
lugares da “Ría do Tambre” está pois dabondo documentado. 
Que outro requisito é necesario para que este camiño sexa 
oficialmente recoñecido e, por tanto, poidamos beneficiarnos 
todos da promoción e do tránsito anual de miles de peregrinos 
que discorran polas nosas aldeas e vilas? Pois que ese camiño 
histórico encaixe dentro dos que a lei cita e recoñece como 
Camiño de Santiago, que son: o Francés, o Norte, o Inglés, o 

Portugués e a Ruta da Prata, todos eles con destino en 
Compostela, máis o de Fisterra. 
O noso camiño sería unha variante do camiño Inglés, xa que a 
orixe dos romeiros que historicamente chegaron á nosa ría era a 
fachada atlántica, exactamente igual que o documentado para o 
camiño Inglés que comeza na Coruña.
O noso camiño cumpre o requisito da historicidade e tamén se 
corresponde cun dos recoñecidos na lei, en concreto co camiño 
Inglés. 
Daquela, que falta? 
Pois fáltalle estar delimitado, é dicir que a Xunta determine o seu 
percorrido e o seu trazado concreto. O por que o noso camiño non 
foi delimitado canda os outros entre os anos 1996 e 1998 de certo 
non o sabemos, seguramente se lle poderá achacar a algunha 
dificultade económica. Coñecido é, xa falamos deste feito noutro 
artigo, o traballo realizado desde a asociación Noia Histórica no 
ano 2010 e a documentación publicada no Liceo de Noia ao 
respecto do “Portus Apóstoli” e a actual solicitude, de marzo do 
2014, feita polas alcaldías dos concellos implicados animados 
pola Asociación Turístico Comarcal da Ría de Muros-Noia. Polo 
tanto, administrativamente xa está o traballo feito, só queda 
agardar, e ter paciencia, porque xa se sabe que estas cousas, e 
máis en tempo de crise, van amodo.
Pero só podemos facer iso?, agardar sentados e con paciencia?

Delimitemos nós o noso Camiño!
Non é preciso agardar á oficialización da Xunta para que os 
peregrinos comecen a camiñar pola nosa terra, non todos os 
camiños inundados agora mesmo de peregrinos están 
oficializados, aínda que nos pareza incrible, o camiño a Muxía 
tampouco foi aínda delimitado oficialmente pola Xunta, pero xa 
está a recibir cada ano miles de persoas.
O importante é posibilitar e facilitar que o peregrino circule polo 
camiño e que teña servizos (hospedaxe, comidas, atención 
médica...) e despois promocionar turisticamente a súa chegada.
Para coordinar todos estes traballos está a punto de nacer a 
Asociación de Amigos do Camiño Inglés da ría de Muros e Noia.
Esta asociación de amigos do camiño, aberta a quen teña 
interese de participar no tema, xa ten traballo feito antes de nacer. 

Temos xa identificado sobre plano o camiño real (falta corroborar 
sobre o terreo algúns treitos) e temos xa deseñadas as etapas.
Para levar a cabo estes traballos tomamos como modelo os 
camiños que xa están oficialmente delimitados pola Xunta. Así 
vemos que o camiño que se necesita identificar é o Camiño Real 
de Muros a Santiago, de Porto do Son a Noia e de Noia a 
Santiago. Os camiños reais, ou camiños franceses, eran as vías 
públicas de media e longa distancia principais do pasado, 
anteriores ás estradas actuais, que foron deseñadas a fins do 
século XIX. Este camiño real aínda está na nosa memoria e aínda 
existen moitos veciños e veciñas que saben identificalos 
perfectamente.
O paso do tempo ten feito que o camiño real desaparecese en 
algures ou que estea perdido. No labor de delimitación será 
necesario atopar alternativas de paso seguro para os romeiros 
por outros camiños tradicionais ou con valor medioambiental. 
Desde aquí aproveitamos para facer un chamamento a quen 
queira colaborar, ben sexa identificando o Camiño Real sobre o 
terreo (algo xa temos feito disto) ben buscando alternativas para 
os lugares nos que estea perdido, ou ben colaborando na 
sinalización. 

O camiño, unha primeira proposta de trazado e etapas
Este noso camiño é un camiño que vén do mar, por iso necesita 
chegar a terra nos tres portos históricos da nosa ría: Muros, Noia 
e Porto do Son; así é un camiño con tres inicios e que lle permite 
ao romeiro unha peregrinación de dous, tres ou catro días de 
camiño, segundo sexa a súa preferencia. 
Desde Porto do Son o camiño tradicional discorre próximo á 
estrada actual en todo o seu percorrido e chega a Noia despois de 
camiñar 15'3 quilómetros.
Quen saia de Muros chegará a Serres e Baño polo chamado 
Camiño Real para chegar a Bornalle por cotas máis altas que a 
estrada actual. Desde aquí o camiño sepárase da estrada actual 
e sobe ata o Torviscón polo camiño da costa do Vilariño para 
chegar a Santa Mariña de Esteiro. Como antano Esteiro non tiña 
ponte o camiño cruzaba o río por uns pasais para pasar a O Maio 
e, desde aquí, subir polo monte do Chan da Mamas ata chegar a 
Vilariño e seguir por Piñeiro, Braño, Siavo, Anseres, Catasueiro, 
Bendimón e Cruceiro de Roo. Entre este lugar e a Serra a 
concentración parcelaria trouxo novos camiños polos que agora 
debera discorrer o peregrino. A Serra é final de etapa, despois de 
camiñar 22 Km. Se ben antigamente era en San Orente onde 
estaba a pousada, agora é na Serra onde están os servizos que 
necesita o romeiro (farmacias, comercios, bancos, 
restaurantes...), polo que parece razoable ir cos tempos e realizar 
este cambio.
Na seguinte etapa o romeiro poderá escoller entre ir directamente 
a Urdilde ou ir visitar Noia. No caso de que queira atallar e ir a 

Urdilde seguirá pola Ponte do Ruso, Santourente, a Farrapa, o 
Formigueiro, Ponte Nafonso, Santa María de Roo e Sampaio. En 
Sampaio xúntase este camiño co que vai de Noia e Urdilde, do 
que despois se falará. Como antigamente na Serra non había 
ponte e o río había que o cruzar por pasais, o romeiro actual que 
desexe ir a Noia deberá seguir ata a Ponte do Ruso e desde aquí 
a Santourente, Labacolla, Fontenlos, A Barreira e Ponte Nafonso, 
para seguir pola estrada de Noia ata chegar a Orro e despois 
seguir polo camiño Real, máis arriba que a estrada actual, que 
pasa por Santa Cristina e chega a Noia.
De Noia o camiño sae pola Porta da Vila (Rúa do Comercio a 
Corredoira de Luis Cadarso) e segue pola Rasa ata A Fialla, a 
Devesa do Marqués e Sampaio. Desde Sampaio segue polo 
camiño real, que está entre o corredor e a estrada vella, e chega a 
San Xusto de Toxosoutos, Sedofeito, Fontefría; Codeso, Martelo. 
Desde Martelo sepárase da estrada actual para ir a Agrafoxo e 
chegar a Urdilde.
Urdilde tamén podería ser final de etapa. Desde Noia 18 
quilómetros, desde a Serra 25. Desde Urdilde quedan outros 20 
quilómetros ata a catedral de Santiago, pasando polos Ánxeles, 
O Tremo, A Ponte da Condomiña, Ortoño, Laraño, Vidán e San 
Lourenzo de Trasouto, xa na chegada a Compostela.
Esta é unha proposta, pero será debatida na Asociación de 
Amigos do Camiño para acadar un trazado definitivo que será o 
que se sinalice e posteriormente se defenda cando a Xunta dea 
inicio á delimitación oficial, xa que as asociacións de amigos do 
camiño son o principal interlocutor que, desde o ámbito da 
sociedade civil, ten en conta a Xunta neste proceso.

Despois de Semana Santa celebrarase unha reunión no Centro 
de Actividade Mariñeiras (CAM) das Cabanas do Barranco de 
Ousesende, no concello de Outes, para constituír a Asociación de 
Amigos do Camiño inglés da ría Muros e Noia. Invitamos a todas 
aquelas persoas e asociacións que queiran formar parte desta 
iniciativa, xa sexa por interese espiritual, deportivo, relixioso, 
cultural ou de calquera outro tipo.

Sol Agra. Secretaria ATR Muros Noia
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Fénix de metal e madeira laqueada: o Byodoin
Manuel do Río

artificial. O seu nome informal de 'Salón do Fénix' derivaría da 
parella de estatuas douradas desta ave mitolóxica que decoran o 
tellado da construción ou da forma mesma do edificio, que coas 
súas edificacións laterais e traseira asemellaríase á figura dun 
fénix coas as estendidas.
Dentro do edificio topamos unha xigantesca estatua do Buda 
Amida, a cuxa secta e culto está adicado o templo que nos ocupa. 
O culto a Amida promete, fronte a outras formas máis rigoristas de 
budismo, unha salvación directa e sinxela para os seus devotos, 
que cando morran serán escoltados por Amida cara á Terra Pura 
de Occidente. Tal é a escena (raigo, en xaponés) que, nunha 
sorte de retábulo, representa a estatua dourada do Byodoin: de 
case tres metros de altura e tallada polo mestre Jocho en madeira 
de ciprés xaponés (cryptomeria), o Buda repousa sobre un trono 
de loto e envolto en chamas de ourivería con imaxes de apsaras e 
boddhisatvas. Nas paredes de fondo habería pinturas (hoxe 

apenas conservadas, aínda que no museo pódense ver 
reconstrucións) e estatuas de madeira coas deidades celestes 
que tocan instrumentos e acompañan a Amida no seu descenso 
pola alma do finado.  
  
Para todos aqueles que viaxen non á Terra Pura senón ao 
sorprendente e fermoso país do sol nacente, o Byodoin é unha 
parada obrigada que non vos debedes perder. Máxime tras a 
restauración recente que vos citaba denantes, e que lle permite a 
esta ave fénix de metal e madeira laqueada lucir como nova de 
trinque. No parque que ten diante pechade os ollos e imaxinade 
por uns intres que o sol a disolve, ou desata, en cinzas, con raios 
cos que ela mesma volve refacerse e vestirse, máis fermosa e 
refulxente ca antes.

“Cual nueva Fénix en flamantes plumas matutinos del 
Sol rayos vestida”

Luis de Góngora, Soledad Primera

Atópase a vila xaponesa de Uji ás aforas de Kioto, antiga capital 
imperial, e xunto con ela, repositorio dunha serie de ruínas, 
templos e castelos incluídos baixo o epígrafe “Historic 
Monuments of Ancient Kyoto (Kyoto, Uji and Otsu)” na listaxe do 
Patrimonio Mundial da Humanidade, da Unesco, facendo 
compaña entre outras á catedral de Santiago ou á Torre de 
Hércules. A distancia que media coa vella capital é mínima, e leva 
a día de hoxe uns quince minutos en tren; porén, nas idades 
anteriores aos coches e ferrocarrís, naquela época de esplendor 
cortesán e poético que tan ben recrea Murasaki Shikibu na súa 
novela de Genji, Uji era un pobo tenebroso e escasamente 
poboado das aforas ao que levaba unha boa xornada de marcha 
de a cabalo chegar; un escenario lúgubre e 
telón de fondo para a parte máis tristeira da 
súa novela, cos amoríos fracasados de 
Ukifune e o seu suicido frustrado nas augas 
do impetuoso río que aínda lle dá nome ao 
lugar. O Uji segue a correr, cabalo salvaxe 
de escumas abondosas, baixo unha ponte 
reconstruída, e a cidade a medrar. Tras unha 
pequena marcha dende o río chégase ao 
seu monumento máis sinalado: o Byodoin.

Construíndo na época de esplendor cultural 
e cortesán de Heian (794-1185), o Byodoin 
realmente naceu como mansión campestre 
e aristocrática. Poucos anos despois da súa 
construción pasaría a mans de Fujiwara 
Michinaga, o máis senlleiro representante 
dunha dinastía de políticos e rexentes que 
nos comezos do primeiro milenio 
conseguiran facerse co poder político no 
Xapón, reducindo aos emperadores a 
figuras decorativas e facendo de xenerosos 
mecenas das artes e das letras. O pouco 
modesto Michinaga tería oportunidade de 
congratularse da súa florecente fortuna en versos tan 
fachendosos coma os seguintes: “Este mundo noso, penso, / é de 
certo o meu mundo. / Como a lúa chea, alumeo / sen que me tape 
nube ningunha”.
Será o seu fillo, Yorimichi, o que done a vila a unha orde relixiosa, 
converténdoa nun templo que, grazas a unha singular fortuna 
émula da de Michinaga, é o único edificio orixinal do período de 
Heian que (restauracións á parte) se conserva intacto a día de 
hoxe, sobre todo no que toca á súa edificación principal: o Salón 

do Fénix (鳳凰堂 Hōō-dō), ou de Amida, construído en 1053, e 
recentemente restaurado polo goberno nipón para revivir as súas 
cores exteriores e o seu esplendor.
O Salón do Fénix está composto por unha estrutura rectangular e 
central escoltada por dous corredores laterais en forma de L e un 
traseiro, en forma de cola; diante presenta unha enorme lagoa 
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Como é de todos sabido andamos en ano electoral, un 
tras outro, e cada un máis importante. Como tamén é 
sabido por todos empezaran a tomar man das coletillas 
de turno, como cada tempo de eleccións, nada novo 
para ninguén e menos para eles os posibles electores, 
figuras de cartel, con ou sen "fotochop", que tempos 
aqueles!! Tratarán de recordarnos que son os mellores, 
os que están e os que quixeran estar, volverán as rúas a 
sentirse importantes, tan coidadiñas, e pintadas coma 
se fose festa, que o é… festa é o que pensan. Ai, que 
ilusos!, co conto de todos de catro en catro anos coa 
mesma gonorrea, que non se fartan, non señor!! Ao 
final non nos valoramos nada, co importantes que 
somos eses quince días con reflexión incluída, e non 
nos damos conta, parecemos parvos!! Calquera o diría, 
mais neses momentos somos o máis importante para 
eles, os electores aos que me refería antes, pero tamén 
hai que ter en conta que os de vello xogan con vantaxe, 
a maquinaria é o que ten, esa pequena gran diferenza 
que á hora da verdade conta máis para quen a ten que 
para quen non, ou así o parece segundo os datos que 
despois deixan pegados na porta, como dicindo ehh!!, 
que fostes vós, Vox Populi, os que nos puxestes aquí 
por catro aniños máis, así que ata as próximas, tararí 
que te vi!! E con todo o sabido, pois seguen votando as 
caras, que juapito es!!, xa pode ir por AP, PA, RF (rasa 
falsa), ou calquera outro partido, qué mais da, 
chegados a este punto xa non hai ideoloxías, xa non, 
pero quedan as comenencias, desas si que abundan 
mires por onde mires, vense a diario con nome e 
apelidos... Os chapiñas de turno que non 
paran! Por outro lado as diferenzas en número de votos 
entre as distintas forzas aínda que nos últimos mil anos 
segue sendo favorable ás dereitas, e dereitiñas 
esquerdista de toda a vida, ehem! ehem!, habería que 
ser moi aguareiros para pensar nunha debacle total, e 
tamén bastante ilusos coa ilusión, pois como temos 
referido noutros artigos, se non hai oposición, ou unha 
oposición real, pois non sei que dicir, pero se os 
concelleiros están fóra da bisbarra, sexa Noia ou 
Santiago, que carallo é iso?, ou se está para tomar o 
pulso diario de como se respira na vila ou a que 
andamos?, si, baixo o día do pleno e volta á casiña... 
Aínda que está máis que complicado, tamén penso que 
hai que intentalo cando as condicións "per se" non 
sexan as máis desexables para dar un paso adiante e de 
compromiso. Son opinións que se recollen ao longo e 
ancho do territorio, opinións libres e sen compromiso, 
mais aí quedan. É difícil de crer cando oes a 
"definición da política" como que é a arte do que é 
posible. En fin… vós mesmos.!
  

Lusco e Fusco

Nada novo,
mais todo fume?

ASÍ TAMPOUCO

Contedor do lixo cheo de cartóns, todo ben excepto que
o contedor do papel está a menos de 100 metros deste.
Todo un exemplo de comodidade. Moi ben, moi ben!!

NIN DE COÑA

ASÍ NON

O inverno vai fóra e a tentación segue rondando o paso dos coches
e viandantes. Ata cando?

Vamos cara ao verán e buratos no acceso á praia de Broña,
un ano e outro ano... Ata queda ben, pensarán algúns!

O furtivismo na Ría de Noia-Muros
M. Vara de Rastro

Aquí en Galicia cando se escoita a parola furtivo referímonos sobre todo 
ao gremio dos mariscadores.
Na Ría de Noia non se fala moito deles, pero por desgraza hai abondos. 
Pero vaia! Persoalmente penso que estamos algo enganados, pois a 
quen lle chamamos isto é á xente que vai mariscar, sen nigún tipo de 
licenza... pero ao tocar este tema, eu pregúntome: Será verdade que 
son furtivos? Pois penso que algúns si o son, e outros non... Pero por 
que non lle chamarán outra cousa con outro nome? Digo eu!, pois penso 
que esta xente coñecida con este nome ou alcume, a maioría seguro 
que quererían regularizarse e sacar as licenzas oportunas que fixesen 
falta e poder mariscar legalmente. Pero, como este país é así...! non llas 
dan e teñen que facer o que poidan con tal de levar un cacho de pan á 
boca. 

Pois moitos sabemos de sobra que os propios mariscadores non todos 
son uns santos, como nolo queren facer ver, pois entre eles tamén os hai 
furtivos e bastante, por certo, tanto no referente á praia como en terra: 
algúns deles van de mañá á praia; e pola tarde, e   os venres todo día, 
van facer as súas chapuzas traballando nunha profesión 
complementaria e os que non a teñen van de axudantes destes. Como 
moitos sabemos, unha parte deles teñen unha profesión ou amáñanse 
para facer algún tipo de traballos. E como o marisco só son seis meses, 
o resto do ano continúan do mesmo xeito nos seus traballos de 
pluriemprego pero a xornada completa, cotizando... Iso si, o seguro do 
mar!, porque é subvencionado, e sáelles moito máis barato e por encima 
non se declara nada, que todo vai en NEGRO. Pois isto é unha "bicoca" 
e algúns deles teñen a desfachatez incluso de ter como vehículo unha 
furgoneta para o traballo para figurar e aparentar ter unha empresa, e 
competir con empresas  da zona  dando orzamentos cando algún 
cliente  necesita facer unha obra. Ademais, outros/as, tan pronto como 
se acaba a colleita van ao seu médico de cabeceira para darse de baixa 
por enfemidade ata volver de novo a colleita. E tamén sabemos que hai 
máis dun espabilado de a flote que teñen enrolado no barco algún 
parente, muller ou fillos que están estudando ou traballando nalgún 
traballo sen ser no mar; e venden en nome desta xente que nunca pisou 
a praia. Tamén os hai que sacan  máis do cupo e o resto véndeno en 
negro como poden. A min gustaríame saber: Como se lles chama a esta 
clase de mariscadores/as? Pois eu a verdade non lle sei o nome 
profesional desta xente! Como sempre, a corda rompe polo máis frouxo, 
así estamos neste país!
Outra das miñas preguntas fágoma, tamén lendo un artigo dun xornal 
galego do día 31- 10-14 sobre os 2.000 kg de marisco que lle devolveu á 
lonxa de Testal un cliente por estar en mal estado. Este marisco por 
suposto que non o venderon os furtivos nin un  mariscador ou dous. Se 
non...  quen foi entón? Segundo eles, hai algún mariscador que vai á 
praia faenar pero non pasa pola lonxa ese día, e véndeo ao seguinte por 

mor diso que se chama redondeo; pero eles saben máis ou menos quen son 
polas vendas que fan á semana. Ou non será que non lles ten de conta 
dicilo?, pois pode resultar que o defraudador ou defraudadores sexa un 
amigo; pois tal como están as cousas nas confrarías, pódese atopar de todo 
na viña do señor.
Vaia, amigos, eu pregúntome: Como pode pasar o que está pasando? 
Seguro que a xuventude menor de 30 anos non o sabe; pero os máis vellos 
si que se acordan cando queimaron as areeiras da Ponte Nafonso, foron os 
mariscadores da ría de Noia e os que o fixeron, algúns deles xa non existen, 
outros están xubilados, pero outros aínda están en activo. E a min 
gustaríame preguntarlle a algúns mariscadores furtivos, que os hai.
Pero a estes non se lles chama así, porque eles tiveron a sorte de poder 
sacar as súas correspondentes licenzas que necesitan para esta 
actividade.  Mais que pasaría se cando eles están facendo os seus 
chanchullos, e se colleran os infractores in fraganti, e se lles prendese o 
lume nas embarcacións, furgonetas, artes de pesca ou ferramentas etc. que 
necesitan para facer os traballos que fan. Gustaríalle? Eu penso que non, 
verdade? Aínda que non se poden meter a todos nun saco pois tamén os hai 
honrados porque non son todos iguais; por sorte para a sociedade.
Seguindo co tema, que foi o que pasou cando foi do Prestige? Que na ría de 
Noia-Muros os medios informativos daban as noticias, mostraban imaxes, a 
xente de fóra a limpar o chapapote, etc. e moitos dos nosos mariscadores a 
velas vir nas súas casas sen facer nada: Mais despois, cando chegou o 
momento de cobrar, daquela mandouche nabo! O que cobraron os nosos 
paisanos!, que a maior parte deles cobraron máis que mariscando, e non 
digamos nada os que tiñan enrolados a familiares ou amigos da maneira 
que falamos antes. E como isto cantidade de feitos desta índole que coñezo. 
E os "pobres" furtivos, eses non puideron cobrar nada. Habería que 
permitir regularizar a esta xente para que todos poidan comer. Xa que 
cando nunha familia hai pouca comida, hai que repartila  para comer algo 
todos. Pero isto non pasaría se algúns dos nosos políticos e gobernantes 
non fosen corruptos e non roubasen tanto como nos están roubando e 
cobrando salarios millonarios.
Con todo, penso que a culpa é dos que fan as leis: que as fan moi ben, por 
certo, para eles! Claro está! Para o meu entender, se de verdade estamos 
nun país libre como din que estamos, o mar sería de todos os que habitamos 
na zona onde nos tocou nacer, e se nos fai falta comer das cousas que hai 
nel, por que só se lles deixa a unha parte si e a outra parte non? A verdade, 
que non o entendo. Iso é como se se lle prohibise a algún veciño beber 
nunha fonte que sae nun camiño e outros que poidan beber. Non 
comprendo se é culpa dos nosos gobernantes: aínda que agora a algúns 
destes chamámoslle corruptos ou ladróns pero nunca furtivos. A min 
parecéme que á parte das dúas primeiras cousas, isto último tamén o son; 
só que o seu nome propio sería Ladróns autorizados, que serían as tres 
cousas nunha. Hai que Joderse!
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Fénix de metal e madeira laqueada: o Byodoin
Manuel do Río

artificial. O seu nome informal de 'Salón do Fénix' derivaría da 
parella de estatuas douradas desta ave mitolóxica que decoran o 
tellado da construción ou da forma mesma do edificio, que coas 
súas edificacións laterais e traseira asemellaríase á figura dun 
fénix coas as estendidas.
Dentro do edificio topamos unha xigantesca estatua do Buda 
Amida, a cuxa secta e culto está adicado o templo que nos ocupa. 
O culto a Amida promete, fronte a outras formas máis rigoristas de 
budismo, unha salvación directa e sinxela para os seus devotos, 
que cando morran serán escoltados por Amida cara á Terra Pura 
de Occidente. Tal é a escena (raigo, en xaponés) que, nunha 
sorte de retábulo, representa a estatua dourada do Byodoin: de 
case tres metros de altura e tallada polo mestre Jocho en madeira 
de ciprés xaponés (cryptomeria), o Buda repousa sobre un trono 
de loto e envolto en chamas de ourivería con imaxes de apsaras e 
boddhisatvas. Nas paredes de fondo habería pinturas (hoxe 

apenas conservadas, aínda que no museo pódense ver 
reconstrucións) e estatuas de madeira coas deidades celestes 
que tocan instrumentos e acompañan a Amida no seu descenso 
pola alma do finado.  
  
Para todos aqueles que viaxen non á Terra Pura senón ao 
sorprendente e fermoso país do sol nacente, o Byodoin é unha 
parada obrigada que non vos debedes perder. Máxime tras a 
restauración recente que vos citaba denantes, e que lle permite a 
esta ave fénix de metal e madeira laqueada lucir como nova de 
trinque. No parque que ten diante pechade os ollos e imaxinade 
por uns intres que o sol a disolve, ou desata, en cinzas, con raios 
cos que ela mesma volve refacerse e vestirse, máis fermosa e 
refulxente ca antes.

“Cual nueva Fénix en flamantes plumas matutinos del 
Sol rayos vestida”

Luis de Góngora, Soledad Primera

Atópase a vila xaponesa de Uji ás aforas de Kioto, antiga capital 
imperial, e xunto con ela, repositorio dunha serie de ruínas, 
templos e castelos incluídos baixo o epígrafe “Historic 
Monuments of Ancient Kyoto (Kyoto, Uji and Otsu)” na listaxe do 
Patrimonio Mundial da Humanidade, da Unesco, facendo 
compaña entre outras á catedral de Santiago ou á Torre de 
Hércules. A distancia que media coa vella capital é mínima, e leva 
a día de hoxe uns quince minutos en tren; porén, nas idades 
anteriores aos coches e ferrocarrís, naquela época de esplendor 
cortesán e poético que tan ben recrea Murasaki Shikibu na súa 
novela de Genji, Uji era un pobo tenebroso e escasamente 
poboado das aforas ao que levaba unha boa xornada de marcha 
de a cabalo chegar; un escenario lúgubre e 
telón de fondo para a parte máis tristeira da 
súa novela, cos amoríos fracasados de 
Ukifune e o seu suicido frustrado nas augas 
do impetuoso río que aínda lle dá nome ao 
lugar. O Uji segue a correr, cabalo salvaxe 
de escumas abondosas, baixo unha ponte 
reconstruída, e a cidade a medrar. Tras unha 
pequena marcha dende o río chégase ao 
seu monumento máis sinalado: o Byodoin.

Construíndo na época de esplendor cultural 
e cortesán de Heian (794-1185), o Byodoin 
realmente naceu como mansión campestre 
e aristocrática. Poucos anos despois da súa 
construción pasaría a mans de Fujiwara 
Michinaga, o máis senlleiro representante 
dunha dinastía de políticos e rexentes que 
nos comezos do primeiro milenio 
conseguiran facerse co poder político no 
Xapón, reducindo aos emperadores a 
figuras decorativas e facendo de xenerosos 
mecenas das artes e das letras. O pouco 
modesto Michinaga tería oportunidade de 
congratularse da súa florecente fortuna en versos tan 
fachendosos coma os seguintes: “Este mundo noso, penso, / é de 
certo o meu mundo. / Como a lúa chea, alumeo / sen que me tape 
nube ningunha”.
Será o seu fillo, Yorimichi, o que done a vila a unha orde relixiosa, 
converténdoa nun templo que, grazas a unha singular fortuna 
émula da de Michinaga, é o único edificio orixinal do período de 
Heian que (restauracións á parte) se conserva intacto a día de 
hoxe, sobre todo no que toca á súa edificación principal: o Salón 

do Fénix (鳳凰堂 Hōō-dō), ou de Amida, construído en 1053, e 
recentemente restaurado polo goberno nipón para revivir as súas 
cores exteriores e o seu esplendor.
O Salón do Fénix está composto por unha estrutura rectangular e 
central escoltada por dous corredores laterais en forma de L e un 
traseiro, en forma de cola; diante presenta unha enorme lagoa 
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Como é de todos sabido andamos en ano electoral, un 
tras outro, e cada un máis importante. Como tamén é 
sabido por todos empezaran a tomar man das coletillas 
de turno, como cada tempo de eleccións, nada novo 
para ninguén e menos para eles os posibles electores, 
figuras de cartel, con ou sen "fotochop", que tempos 
aqueles!! Tratarán de recordarnos que son os mellores, 
os que están e os que quixeran estar, volverán as rúas a 
sentirse importantes, tan coidadiñas, e pintadas coma 
se fose festa, que o é… festa é o que pensan. Ai, que 
ilusos!, co conto de todos de catro en catro anos coa 
mesma gonorrea, que non se fartan, non señor!! Ao 
final non nos valoramos nada, co importantes que 
somos eses quince días con reflexión incluída, e non 
nos damos conta, parecemos parvos!! Calquera o diría, 
mais neses momentos somos o máis importante para 
eles, os electores aos que me refería antes, pero tamén 
hai que ter en conta que os de vello xogan con vantaxe, 
a maquinaria é o que ten, esa pequena gran diferenza 
que á hora da verdade conta máis para quen a ten que 
para quen non, ou así o parece segundo os datos que 
despois deixan pegados na porta, como dicindo ehh!!, 
que fostes vós, Vox Populi, os que nos puxestes aquí 
por catro aniños máis, así que ata as próximas, tararí 
que te vi!! E con todo o sabido, pois seguen votando as 
caras, que juapito es!!, xa pode ir por AP, PA, RF (rasa 
falsa), ou calquera outro partido, qué mais da, 
chegados a este punto xa non hai ideoloxías, xa non, 
pero quedan as comenencias, desas si que abundan 
mires por onde mires, vense a diario con nome e 
apelidos... Os chapiñas de turno que non 
paran! Por outro lado as diferenzas en número de votos 
entre as distintas forzas aínda que nos últimos mil anos 
segue sendo favorable ás dereitas, e dereitiñas 
esquerdista de toda a vida, ehem! ehem!, habería que 
ser moi aguareiros para pensar nunha debacle total, e 
tamén bastante ilusos coa ilusión, pois como temos 
referido noutros artigos, se non hai oposición, ou unha 
oposición real, pois non sei que dicir, pero se os 
concelleiros están fóra da bisbarra, sexa Noia ou 
Santiago, que carallo é iso?, ou se está para tomar o 
pulso diario de como se respira na vila ou a que 
andamos?, si, baixo o día do pleno e volta á casiña... 
Aínda que está máis que complicado, tamén penso que 
hai que intentalo cando as condicións "per se" non 
sexan as máis desexables para dar un paso adiante e de 
compromiso. Son opinións que se recollen ao longo e 
ancho do territorio, opinións libres e sen compromiso, 
mais aí quedan. É difícil de crer cando oes a 
"definición da política" como que é a arte do que é 
posible. En fin… vós mesmos.!
  

Lusco e Fusco

Nada novo,
mais todo fume?

ASÍ TAMPOUCO

Contedor do lixo cheo de cartóns, todo ben excepto que
o contedor do papel está a menos de 100 metros deste.
Todo un exemplo de comodidade. Moi ben, moi ben!!

NIN DE COÑA

ASÍ NON

O inverno vai fóra e a tentación segue rondando o paso dos coches
e viandantes. Ata cando?

Vamos cara ao verán e buratos no acceso á praia de Broña,
un ano e outro ano... Ata queda ben, pensarán algúns!

O furtivismo na Ría de Noia-Muros
M. Vara de Rastro

Aquí en Galicia cando se escoita a parola furtivo referímonos sobre todo 
ao gremio dos mariscadores.
Na Ría de Noia non se fala moito deles, pero por desgraza hai abondos. 
Pero vaia! Persoalmente penso que estamos algo enganados, pois a 
quen lle chamamos isto é á xente que vai mariscar, sen nigún tipo de 
licenza... pero ao tocar este tema, eu pregúntome: Será verdade que 
son furtivos? Pois penso que algúns si o son, e outros non... Pero por 
que non lle chamarán outra cousa con outro nome? Digo eu!, pois penso 
que esta xente coñecida con este nome ou alcume, a maioría seguro 
que quererían regularizarse e sacar as licenzas oportunas que fixesen 
falta e poder mariscar legalmente. Pero, como este país é así...! non llas 
dan e teñen que facer o que poidan con tal de levar un cacho de pan á 
boca. 

Pois moitos sabemos de sobra que os propios mariscadores non todos 
son uns santos, como nolo queren facer ver, pois entre eles tamén os hai 
furtivos e bastante, por certo, tanto no referente á praia como en terra: 
algúns deles van de mañá á praia; e pola tarde, e   os venres todo día, 
van facer as súas chapuzas traballando nunha profesión 
complementaria e os que non a teñen van de axudantes destes. Como 
moitos sabemos, unha parte deles teñen unha profesión ou amáñanse 
para facer algún tipo de traballos. E como o marisco só son seis meses, 
o resto do ano continúan do mesmo xeito nos seus traballos de 
pluriemprego pero a xornada completa, cotizando... Iso si, o seguro do 
mar!, porque é subvencionado, e sáelles moito máis barato e por encima 
non se declara nada, que todo vai en NEGRO. Pois isto é unha "bicoca" 
e algúns deles teñen a desfachatez incluso de ter como vehículo unha 
furgoneta para o traballo para figurar e aparentar ter unha empresa, e 
competir con empresas  da zona  dando orzamentos cando algún 
cliente  necesita facer unha obra. Ademais, outros/as, tan pronto como 
se acaba a colleita van ao seu médico de cabeceira para darse de baixa 
por enfemidade ata volver de novo a colleita. E tamén sabemos que hai 
máis dun espabilado de a flote que teñen enrolado no barco algún 
parente, muller ou fillos que están estudando ou traballando nalgún 
traballo sen ser no mar; e venden en nome desta xente que nunca pisou 
a praia. Tamén os hai que sacan  máis do cupo e o resto véndeno en 
negro como poden. A min gustaríame saber: Como se lles chama a esta 
clase de mariscadores/as? Pois eu a verdade non lle sei o nome 
profesional desta xente! Como sempre, a corda rompe polo máis frouxo, 
así estamos neste país!
Outra das miñas preguntas fágoma, tamén lendo un artigo dun xornal 
galego do día 31- 10-14 sobre os 2.000 kg de marisco que lle devolveu á 
lonxa de Testal un cliente por estar en mal estado. Este marisco por 
suposto que non o venderon os furtivos nin un  mariscador ou dous. Se 
non...  quen foi entón? Segundo eles, hai algún mariscador que vai á 
praia faenar pero non pasa pola lonxa ese día, e véndeo ao seguinte por 

mor diso que se chama redondeo; pero eles saben máis ou menos quen son 
polas vendas que fan á semana. Ou non será que non lles ten de conta 
dicilo?, pois pode resultar que o defraudador ou defraudadores sexa un 
amigo; pois tal como están as cousas nas confrarías, pódese atopar de todo 
na viña do señor.
Vaia, amigos, eu pregúntome: Como pode pasar o que está pasando? 
Seguro que a xuventude menor de 30 anos non o sabe; pero os máis vellos 
si que se acordan cando queimaron as areeiras da Ponte Nafonso, foron os 
mariscadores da ría de Noia e os que o fixeron, algúns deles xa non existen, 
outros están xubilados, pero outros aínda están en activo. E a min 
gustaríame preguntarlle a algúns mariscadores furtivos, que os hai.
Pero a estes non se lles chama así, porque eles tiveron a sorte de poder 
sacar as súas correspondentes licenzas que necesitan para esta 
actividade.  Mais que pasaría se cando eles están facendo os seus 
chanchullos, e se colleran os infractores in fraganti, e se lles prendese o 
lume nas embarcacións, furgonetas, artes de pesca ou ferramentas etc. que 
necesitan para facer os traballos que fan. Gustaríalle? Eu penso que non, 
verdade? Aínda que non se poden meter a todos nun saco pois tamén os hai 
honrados porque non son todos iguais; por sorte para a sociedade.
Seguindo co tema, que foi o que pasou cando foi do Prestige? Que na ría de 
Noia-Muros os medios informativos daban as noticias, mostraban imaxes, a 
xente de fóra a limpar o chapapote, etc. e moitos dos nosos mariscadores a 
velas vir nas súas casas sen facer nada: Mais despois, cando chegou o 
momento de cobrar, daquela mandouche nabo! O que cobraron os nosos 
paisanos!, que a maior parte deles cobraron máis que mariscando, e non 
digamos nada os que tiñan enrolados a familiares ou amigos da maneira 
que falamos antes. E como isto cantidade de feitos desta índole que coñezo. 
E os "pobres" furtivos, eses non puideron cobrar nada. Habería que 
permitir regularizar a esta xente para que todos poidan comer. Xa que 
cando nunha familia hai pouca comida, hai que repartila  para comer algo 
todos. Pero isto non pasaría se algúns dos nosos políticos e gobernantes 
non fosen corruptos e non roubasen tanto como nos están roubando e 
cobrando salarios millonarios.
Con todo, penso que a culpa é dos que fan as leis: que as fan moi ben, por 
certo, para eles! Claro está! Para o meu entender, se de verdade estamos 
nun país libre como din que estamos, o mar sería de todos os que habitamos 
na zona onde nos tocou nacer, e se nos fai falta comer das cousas que hai 
nel, por que só se lles deixa a unha parte si e a outra parte non? A verdade, 
que non o entendo. Iso é como se se lle prohibise a algún veciño beber 
nunha fonte que sae nun camiño e outros que poidan beber. Non 
comprendo se é culpa dos nosos gobernantes: aínda que agora a algúns 
destes chamámoslle corruptos ou ladróns pero nunca furtivos. A min 
parecéme que á parte das dúas primeiras cousas, isto último tamén o son; 
só que o seu nome propio sería Ladróns autorizados, que serían as tres 
cousas nunha. Hai que Joderse!



Padín, Neira, Faraldo,/ Cociña... ilustres muertos,
/ En la memoria mia/ No morirán tan presto.

 José María Posada, no poema
"A mi querido amigo y compañero, el abogado D. Francisco Añón".

Un militar se alojó/ En casa del cura Ortíz:/ Con el párroco cenó,
/ que en la mesa presentó/ Pan de trigo y de maíz.

 Francisco Añón, inicio dun "Epígrama del Album de D. José M. Posada".

En 1845 Irlanda era devastada pola fame, unha fame tan magna que 
non tiña precedentes no país, o mesmo ano no que iniciaron voo dúas 
famosas aves a ambas as dúas beiras do Atlántico: o poema "O Corvo", 
de Edgar Allan Poe, e mais a novela La Gaviota, de Fernán Caballero, 
pseudónimo da muller a quen dedicará Rosalía de Castro os seus 
Cantares Gallegos. Tamén en 1845 un descoñecido poeta escribe en 
Santiago de Compostela os seus "Recordos da infancia"... Eran 
lembranzas rurais dun antigo seminarista que nos anos universitarios, 
aínda moi recentes, coñecera ao seu gran amigo José María Posada 
Pereira, fundador de La Aurora de Galicia (Santiago, 1845), onde se 
imprime precisamente a primeira versión, curta, da égloga “Recordos da 
infancia”. Con José María Posada, Antonio Neira 
Mosquera, Antolín Faraldo, Romero Ortiz, Alberto 
Camino... incorporouse Añón, como socio constiuínte, 
ao tempo que iniciaba a súa carreira poética, á 
“Academia Artística y Literaria de Santiago de 
Compostela”, que, grazas ao apoio do xeneral Martín 
José Iriarte, tiña por local os salóns do desamortizado 
mosteiro de San Martiño. 
En Santiago, xa desde 1840, percíbese unha actividade 
xornalística e política encamiñada a conseguir unha 
especie de autonomía para Galiza, canalizada a través 
do partido progresista. Na tentativa de cambio 
participaban distintos sectores –burgués, militar, 
intelectual– xunguidos para levar a cabo un 
pronunciamento contra o goberno de Narváez. 
O 2 de abril de 1846 ten lugar o alzamento en Lugo, á 
fronte do cal se pon o comandante Miguel Solís, andaluz, 
con trinta anos e un temperamento romántico, amante da 
liberdade, e disque un tanto despreocupado polas cuestións militares. 
Dous días despois tamén se estende o pronunciamento a Santiago e o 
día 6 chega Solís a esta cidade, onde se constituíra na véspera un 
batallón no que se alistaran máis de 300 universitarios; entre os 
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dirixentes máis activos estaban Faraldo e o futuro ministro Romero Ortiz. 
Nos días seguintes outras cidades e vilas galegas vanse sumando a este 
alzamento. O 23 de abril, en Cacheiras, durante unha batalla contra o 
exército que tenta frear o avance da revolta, Solís e os seus homes han 
de retirarse cara a Santiago. Na cidade son acurralados e teñen que 
refuxiarse no antigo mosteiro de San Martiño (onde noutrora se reunían 
Añón e os seus camaradas de tertulia), para finalmente renderse e seren 
apresados. Os principais xefes rebeldes son conducidos a Ordes para 
seren axustizados, aínda que será en Carral onde finalmente fusilen a 
Solís (el mesmo deu a voz de "fogo") xunto a once oficiais máis o 26 de 
abril. Poucos días despois dáse por rematado e derrotado este 
“movemento revolucionario”, como eles o denominaran. 
Dado o papel preponderante do alumnado universitario no 
levantamento, unha vez que este foi sufocado, moitos estudantes 
padeceron o desterro, a persecución ou a morte. Algúns conseguiron 
embarcar cara a Portugal, onde foron mal recibidos polas autoridades 
lusas, colaboracionistas cos gobernantes moderados españois. Falouse 
moito da primeira estadía portuguesa de Añón, mais aínda non demos 
sabido as verdadeiras causas. Francisco Tettamancy en La revolución 

Gallega de 1846 inclúe unha nota a pé de páxina para facer 
constar que Francisco Añón foi proposto en 1868 para a 
condecoración coa Cruz de Valor e Constancia, en 
cumprimento dunha lei de 1855 (non aplicada), pola que se 
recoñecía a todos os que voluntariamente tomaran as armas 
a favor do alzamento. Velaquí pois un dato que lle daría forza 
á tese da viaxe forzosa, exilio ou desterro. Pola contra, 
Manuel Murguía deixou escrito que marchou (e non fuxiu) 
“para satisfacer sus vehementes ansias de ver otros países 
y conocer otros horizontes”. 
No maxín de Murguía había recrearse moitas veces aquel 
sanguento 23 de abril de 1846; era el aínda un neno, mais 
viviu o combate en primeira persoa (falaremos disto noutro 
artigo, cando retomemos a serie sobre as farmacias; e xa se 
verá por que). Como había revivir o finado Poeta Añón nos 
versos de Curros Enríquez, a voaren entre os recantos das 
vellas pedras que rodean a catedral, acaso Quintana abaixo: 
"Hijos de Marte ilustres,/ Nobles guerreros,/ Que tornais á la 

patria/ de honor cubiertos,/ Mientras quizá insepultas/  Sobre el 
sangriento/ Campo vuestras entrañas/ Dais á los cuervos"... E diría o 
corvo: Guerra, Nunca Máis!
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