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Editorial:
DEZ ANOS DE TERRA DE OUTES

O 8 de outubro de 2005, trece membros da ACC
Terra de Outes asinaron a súa acta fundacional na Casa
da Cultura da Serra, facendo así oficial a súa andadura,
comezada uns meses antes, cando o seu impulsor Xoán
Mariño, actual presidente desta entidade, reuniu a fins
do 2004 a un grupo de persoas que estiveran particiando
con el mesmo durante os dous anos anteriores na
Plataforma Nunca Máis de Outes, para darlle non só
continuidade ás preocupacións medioambientais de
todas elas senón tamén unha nova perspectiva a aquel
movemento xurdido como reacción á catástrofe do
Prestige, que non era outra que a de constituírse en
expresión cívica da poboación de Outes, cun desexo de
permanencia, aglutinador, dinamizador e participativo
en toda a súa dimensión, fose cultural, social ou
reivindicativa.
E comezou de inmediato a nosa andaina, sen
nome aínda (Terra de Outes sería escollido un par de
meses despois), en colaboración co Concello e o
movemento asociativo xa existente, coa celebración
dun gran concerto no que participaron todas as
agrupacións musicais de Outes coa finalidade de
recaudar fondos en solidariedade cos afectados polo
Tsunami do sureste asiático no Nadal dese mesmo ano.
Para a nosa segunda aparición pública, a
conmemoración en agosto do 2005 do centenario do
pintor Arximiro Suárez, de novo en colaboración co
Concello, a nosa Asociación non só tiña xa o seu nome,
senón tamén aprobados os seus Estatutos e un local
social na antiga e recentemente restaurada escola de
Outes, cedida pola corporación municipal, cuxo alcalde
tamén nos proporcionou algún mobiliario.
Despois levamos a cabo actividades de diversa
índole (concentracións en contra da violencia de
xénero, celebración das Letras Galegas, do Día da
Muller Traballadora…), entre as que destacou a nosa
participación na Plataforma contra o Viaduto de Outes
que, como temiamos, acabou degradando
irremediablemente un espazo natural privilexiado, en
teoría amparado pola Rede Natura 2000. Seguíronlle
Xornadas culturais (as máis importantes adicadas a
Añón), publicación de libros ou homenaxes, como o de
D. Manuel Canay. E por fin chegou esta revista á rúa, o
seu nº 0, longamente preparado, no mes de novembro
do ano 2007, ao que sucederon 30 números, todos eles
amorosamente traballados, non só polo seu consello de
redacción senón tamén por un amplo número de
colaboradores que nos permiten sacar á rúa, con
absoluta puntualidade, unha nova revista cada tres
meses, todas as cales constitúen proba inequívoca do
noso desexo de conservación e promoción da lingua
galega que nos deixaron os nosos devanceiros como
sinal de identidade no mundo e na Historia. Para eles o
noso respecto e devoción permanente. A todos e todas
cantas nos axudan neste labor, o noso máis profundo
agradecemento.
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Presentación do libro “Falando claro”
O sábado, 11 de abril, na Casa da Cultura da Serra, para
conmemorar o aniversario da República e homenaxear tamén
a todos/as cantos foron perseguidos polo franquismo por
desenvolveren as súas actividades políticas ou sindicais nos
poucos anos que aquela durou, a nosa asociación organizou a
presentación do libro Falando Claro, coa exposición
audiovisual do mesmo, a cargo do escritor Pepe Sendón, sobre
o anarquista muradán Claro José Sendón. A obra recrea as
súas peripecias desde o seu nacemento en Louro no ano 1897
ata o seu falecemento por asma en Nova York, 40 anos máis
tarde, pasando pola súa emigración na Arxentina, logo a Nova
York. Nesta cidade contactara co anarcosindicalismo,
ideoloxía que defendeu ao seu regreso, impulsando todo tipo
de asociación obreiras, como o Sindicato de Oficios Varios, que
cobraría gran protagonismo nos incios do levantamento militar
contra a República en terras de Noia e Lousame.

Letras Galegas 2015
Para conmemorar o Día das Letras Galegas, a
ACC Terra de Outes organizou o 15 de maio, na
Casa da Cultura da Serra, un debate sobre a figura
de Filgueira Valverde, a quen este ano a Real
Academia Galega adicou tal data. Participaron
Suso Laíño, profesor de Lingua e Literatura
Galega e presidente da Asociación Cultural
Barbantia, e mais Uxío Breogán Diéguez,
profesor de Historia na Universidade da Coruña e
director da revista galega de Historia Murguía.
A intervención de Laíño foi para expoñer os
méritos que reunía Filgueira para recibir a
homenaxe da Academia, fronte a Uxío Diéguez,
que expresaba a inconveniencia de tal
recoñecemento pola vinculación do escritor ao franquismo.
O público mantívose atento en todo momento ao vivo debate entre ambos, que se prolongou por espazo de máis
dunha hora e aínda continuou coa intervención dos asistentes ao acto, que dirixiron as súas preguntas aos
protagonistas da confrontación político-literaria, pero xa en torno a unha mesa cuns pinchos, viños e refrescos,
na cafetería anexa.

Exposición de Fotografía
O pasado 20 de xuño, na Casa da Cultura da Serra,
organizada pola ACC Terra de Outes, tivo lugar a
inauguración da exposición de fotos "Introvisións",
elaborada polo alumnado do Ciclo de Fotografía do IES
Virxe do Mar de Noia. No acto interviron Xoán X. Mariño,
presidente da nosa asociación, e Xavier Castro, director
do instituto noiés, quen puxo de releve a profunda
introspección e continua autoexploración dos estudantes
sobre a súa propia experiencia vital que transmiten a
través de imaxes fotográficas, todas elas de gran
calidade.

4

TERRA DE OUTES

HISTORIA

Nº31 · xullo - setembro 2015

A Xurisdición de A Serra 1752-1753 (II)
Xoán Fco. García Suárez
Respostas ás quince primeiras preguntas do interrogatorio.
1ª.- Como se chama a poboación. 2ª.- Se é de reguengo ou señorío, a
quen pertencen, que dereitos perciben e canto producen. 3ª.- Que
territorio ocupa o termo, canto de levante a Poñente e de norte a sur, e
canto de circunferencia por horas e leguas; que lindeiros ou que
confrontacións e que figura ten poñéndoa á marxe. 4ª.- Que especies
de terra se atopan no termo, se de regadío e de secano, distinguindo se
son de hortaliza, sementado, viñas, pastos, bosques, matogueiras,
montes e demais que puidese haber, explicando se hai algunhas que
produzan máis dunha colleita ao ano, as que frutificasen só unha, e as
que necesitasen dun ano de intermedio de descanso. 5 ª.- De cantas
calidades de terra hai en cada unha das especies, que teñan declarado,
se de boa, mediana ou inferior. 6ª.- Se hai algún plantío de árbores nas
terras que declaran, como froiteiras, moreiras, oliveiras, figueiras,
amendoeiras, parras, alfarrobeiras, etc. 7ª.- En que terras están
plantadas as árbores que declarasen. 8ª.- En que conformidade están
feitos os plantíos, se estendidos en toda a terra ou ás marxes nunha,
dúas ou tres fileiras, ou na forma na que estivesen. 9ª.- Que medidas de
terra se usan naquel lugar; cantos pasos ou varas castelás en cadro se
compoñen; que cantidade de cada especie de grans, dos que se collen
no termo, se sementa en cada unha. 10ª.- Que número de medidas de
terra hai no termo, distinguindo as de cada especie e calidade. Por
exemplo: tantas fanegas (ou do nome que tivese a medida de terra de
plantación) da mellor calidade; tantas de bondade mediana, e tantas
de inferior. O mesmo nas demais especies que tivesen declarado.11ª.Que especies de froitos se escollen no termo. 12ª.- Que cantidade de
froito de cada xénero, uns anos con outros, produce, cunha colleita
ordinaria, unha medida de terra de cada especie, e calidade das que
houber no termo, sen abarcar o produto das árbores que houbese.
13ª.- Que produto darán por medida de terra as árbores que houbese,
segundo a forma en que estea feito o plantío, cada un na súa especie.
14ª.- Que valor teñen, ordinariamente un ano con outro, os froitos que
producen as terras do termo e cada calidade deles. 15ª.- Que dereitos
están impostos sobre as terras do termo, como dezmo, primicia,
terzodezmo ou outros; e a quen pertencen.
1ª.- Á primeira que as cinco freguesías que deixan expresadas,
comunmente chámanse San Pedro de Outes, San Salvador de Colúns,
San Xoán de Mazaricos, Santa Maria de Lira e Santo Thome de Vaos,
todas comprendidas nesta Xurisdición que ordinariamente chaman A Serra;
e responden.
2ª.- Á segunda, que é do dominio do Marqués de La Sierra no que pon Xuíz,
e o é actual Don Jacinto Valladares, dous escribáns de número que son o
referido Diego de Lage e Domingo Barreiro; pon tamén Alcaide de Cárcere,
Ministros, dous Procuradores de Causas e Mordomos Pedáneos, con
títulos que a todos fai, a excepción de que na freguesía de Lira pon
mordomo Dona Josepha Bermúdez Mandía, veciña da Vila de Arcos,
cobrando esta de cada veciño por razón de vasalaxe catorce mil reais de
vellón anualmente, que lle ascendían por un quinquenio a trinta e tres reais
ao ano; e o Marqués pola mesma razón tamén percibe de cada veciño desta
freguesía de Outes, agás os lugares de Lestaio, Terelle, Esperante e Loios,
vinte e seis marabedís e unha galiña ou, por ela, real e medio de vellón, e
nas freguesías e Mazaricos, Colúns e Vaos a propia galiña ao mesmo
respecto, e un real de vellón que a unha prudencial e quinquenia regulación
lle ascenderá ao ano nesta freguesía a seiscentos reais, na de Mazaricos a
cento setenta, na de Colúns a trescentos e na de Vaos a cento cincuenta,
sen que saiban o título que un e a outra para iso teñan, ao que se aparecese
se remiten, e responden.
3ª.- Á terceira que non poden dicir o que por maior ocupa esta Xurisdición, a
causa de atoparse traslocada e mixta coa de Muros pero diminuíndo a por
menor de poñer que esta freguesía de Levante a Poñente ocupa unha
legua, de Norte a Sur media, e de circunferencia tres, que para camiñar
precísanse cinco horas; demarca polo Sur coa de Santa Maria de Intines,
Poñente Santa Maria de Coiro, Norte San Lourenzo de Matasueiro, Sur San
Xoán de Róo. A de Vaos ocupa de Levante a Poñente media legua, de Norte

a Sur un cuarto, e de circunferencia unha e media que se precisan tres horas
para camiñala; Levante San Mamede de Alborés, Poñente San Christoval
de Corzón, Norte Rio Olbeira, Sur San Xoán de Mazaricos. A de Colúns
ocupa de Levante a Poñente tres cuartos de legua, de Norte a Sur media e
de circunferencia unha e media, que para camiñala son precisas dúas
horas; Levante San Christoval de Corzón, Poñente Santiago de Arcos,
Norte Rio de Olbeira e Santa Maria de Coiro. A de Mazaricos ocupa de
Levante a Poñente tres cuartos de legua que para camiñala precísanse
dúas horas; Levante Santa Maria de Maroñas, Poñente San Xián de Beva,
Norte Santo Thome de Vaos, Sur Santa Eulalia de Chacín. A de Lira ocupa
de Levante a Poñente media legua, outro tanto de Norte a Sur, e de
circunferencia unha que para camiñala precísase hora e media; Levante
San Xoán de Serres, Poñente e Sur o mar, Norte Santa Columba de
Carnota, cuxas figuras de cada freguesía son as que comprende o mapa da
marxe; e responden.
4ª.- Á cuarta, que nesta freguesía de Outes hai hortalizas, plantación e
prados, todo regadío e secano, viñedo, froiteiras, soutos, devesas, piñeiros,
toxeiras, xesteiras e montes baixos. Nas de Vaos e Mazaricos hortaliza de
secano, plantación e prados de regadío e secano, devesas, toxeiras,
xesteiras, montes comúns laborables e outros baixos a excepción da de
Mazaricos, que non hai devesas. Na de Colúns e Lira as mesmas especies
excepto a plantación de regadío, nin en Lira, as devesas, xesteiras e montes
laborables.
A hortaliza, sementeira, prados, regadío e secano, viñedo, froiteiras,
producen sen intermisión unha colleita ao ano. Os montes laborables sendo
de primeira calidade rómpense para sementarse de centeo de quince en
quince anos, de segunda de vinte en vinte, de terceira de trinta en trinta, e os
montes baixos non producen por seren inútiles de natureza, e responden.
5ª.- Á quinta que en cada unha das especies hai primeira, segunda e
terceira calidade agás os montes baixos que son de ínfima, e na freguesía
de Vaos o sementado regadío de única, e responden.
6ª.- Á sexta, que nesta freguesía de Outes atópanse algunhas froiteiras e
que en ningunha das demais as hai, como nin moreiras, oliveiras, figueiras,
nin outro dos que contén a pregunta, agás das devesas e soutos que
deixando na cuarta, e tal cal carballo, castiñeira ou froiteira que se atopa
dispersa, e responden.
7ª.- Á sétima que as devesas e soutos que deixan depostos como as
froiteiras desta freguesía de Outes, atópanse en terras que só serven para
este efecto, e polo que mira aos poucos que hai espallados e que deixan
declarado na antecedente, atópanse xeralmente en todas as terras, tanto
de sementeira como as demais, e responden.
8ª- Á oitava, que as devesas e soutos depostos nas antecedentes, aínda
que só serven para estas especies de terras, atópanse plantados
confusamente, sen orde, espallados por todas as terras, sen arte nin
curiosidade, e canto ás froiteiras dos da de Outes atópanse estas nalgunhas
pequenas hortas que só serven para froita, aínda que nestas non hai
comercio, pois é únicamente para o regalo e consumo dos seus donos; e
polo que mira aos dispersos, estes están salteados, nin están dispostos en
fileiras, marxes, e responden.
9ª.- Á novena, que en toda esta Xurisdición se emprega a medida de terra
co nome de ferrado de centeo, que se compón de doce cuncas. O mesmo
que o trigo e millo miúdo ten doce varas castelás, en cadro que fan de
circunferencia corenta e oito, e no que ocupa esta medida seméntanse polo
regular nove cuncas de trigo, unha de millo miúdo, tres de millo e medio
ferrado de liñaza, que cada unha destas especies fai o ferrado dezaseis
cuncas, e responden.
10ª.- Á décima, que non poden absolver o número de medidas de terra que
hai no termo de cada freguesía, soamente que teñen especies e calidades
que deixan deposto. Que se cultivan excepto os camiños, eiras e montes
baixos, polo cal se remiten as relacións e recoñecementos feitos,
conformándose no número que destas dilixencias resultase, e responden.
11ª.- Á undécima, que nas freguesías de Vaos, Mazaricos, Colúns e Lira
cóllense coles galegas nas hortas, e sementeira, regadío e secano, trigo,
centeo, millo gordo e miúdo a excepción que este hai só na de Mazaricos e
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Lira. E na de Vaos cóllese tamén liño e liñaza. Nesta de Outes as mesmas
especies, a menos, e ademais delas, viño, froita, castañas e nos prados
herba de apañar, e responden.
12ª.- Á duodécima, que na medida de terra regadío de primeira calidade
das desta freguesía de Outes, sementada de trigo cunha colleita ordinaria,
produce ao ano cinco ferrados, o de segunda tres, e o de terceira dous.
Sendo o de secano de primeira calidade, no que non se sementa trigo,
produce cinco ferrados de centeo, o de segunda catro e o de terceira tres.
Na freguesía de Vaos, o ferrado de plantación de regadío de única calidade
por non habelo doutra, sementado de trigo, produce catro ferrados. Na
freguesía de Mazaricos o ferrado de sementeira de regadío de primeira
calidade produce catro ferrados de trigo, o de segunda tres e o de terceira
dous. Na de Lira o ferrado de sementado de secano, por non habelo de
regadío sementado de trigo, regulan a mesma produción que a de
Mazaricos nas súas respectivas calidades. Nas freguesías de Vaos,
Mazaricos e Colúns, o ferrado de sementado de secano de primeira
calidade, sementado de trigo produce tres; o de segunda, no que non se
sementa esta especie, catro de centeo; e o de terceira tres; e computado un
ano con outro por trienio en todas as outras freguesías segundo a variación
con que nelas acostuman sementarse os froitos,
consideran o mesmo valor en cada unha das
especies e calidades, sementándose doutros
calquera, dos que se levan declarado na pregunta
anterior, porque aínda que dalgúns froitos suman
máis ferrados, teñen menor estimación1.
Igual valor dan á hortaliza tanto de regadío como de
secano, sen que nel e a súa produción a distingan
da sementeira por ser só para o uso de cada
individuo. Un ferrado de prado regadío da primeira
calidade de cada unha das outras freguesías vale
reducido a cartos vinte reais de vellón ao ano pola
herba que produce, no de segunda quince e no de
terceira dez; o secano de primeira calidade quince
reais, de segunda dez e de terceira oito. Unha
destas medidas de terra plantada de viñedo, sendo
de primeira calidade, produce dous canados de
viño, dos que cada un se compón de dezasete
azumes; de segunda un canado, de terceira medio.
O ferrado de toxeira e xesteira de primeira calidade
que se corta de tres en tres anos, de cada un catro carros, e as mesmas dá o
de segunda, que se corta de seis en seis, e a de terceira que é de nove en
nove.
Os montes laborables de primeira calidade dan tres ferrados de centeo e
tres carros de toxo, e o mesmo dá o de segunda e terceira cada ano no
tempo que se rompe como levan deposto na pregunta cuarta e cuxo ano que
se lle corta o toxo; e os montes baixos por seren pedregosos e inútiles de
natureza non lle consideran fertilidade ningunha; e responden.
13ª.- Á décimo terceira, que plantada unha medida de terras ou carballos
dos que deixan declarado nas preguntas seis, sete e oito, sendo de primeira
calidade, na que entran doce e córtanse de catro en catro anos, produce
seis carros de leña; de segunda, na que entran dezaoito e córtanse de seis
en seis, e de terceira en que entran vinte e catro e córtanse de dez en dez, os
mesmos carros cada ano. A castiñeiros de primeira calidade, produce tres
ferrados de castañas, de segunda dúas, e de terceira, unha.
A froiteiras de primeira calidade regulan a súa utilidade reducida a cartos en
vinte e tres reais de vellón por vez de ningún comercio; de segunda en
quince e de terceira en dez. A piñeiral, que ordinariamente se corta de
cincuenta en cincuenta anos polo pé, regúlanlle de utilidade, sendo de
primeira calidade doce reais anuais, de segunda oito e de terceira catro, e
responden.
14ª.- Á décimo cuarta, que computados uns anos con outros, estiman o
ferrado de trigo en oito reais, o de centeo en catro, o de millo groso en cinco,
o de miúdo en tres, o feixe ou lagoreiro de liño verde e en bruto, en cinco; o
canado de viño en dezaseis; o carro de toxo en tres; o de leña de carballo en
cinco; o de xestas en dous e, para a renda de foros tamén regulan a unha
galiña tres reais de vellón, a un par de capóns, cinco; e os mesmos a un
cabrito ou año; a un carneiro once reais; a unha libra de la, un; unha porca
dez; un cuartillo de mel catro e outro tanto ao de manteiga; unha libra de
cera, oito, e dez a un carro de palla de trigo, e un par de polos un real, e o
ferrado de liñaza dez reais e o de castañas cinco, e responden.
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15ª.- Á décimo quinta, que os dereitos impostos sobre as terras das
freguesías expresadas son dezmos e primicias, que o dezmo págase de
dez un, polo que respecta a grans, viño, liño, la, carneiros e porcos e á
primicia polos casais antigos, e que un e outro se perciben do seguinte xeito:
No lugar de Moledo desta freguesía de Outes, o cura leva un dezmo e
primicia conxuntamente; no lugar de Terelle e Esperante a sétima parte,
outra sétima o cura de San Miguel de Valadares; Xurisdición de Muros; dúas
sétimas partes o Cabido de Santiago; outra sétima o convento de San
Martiño2 e outra o Mosteiro de Belvís, as tres da cidade de Santiago; e a
sétima parte restante a D. Luis Rodríguez de Otero, presbítero veciño de
Santa Maria de Morlán3, Xurisdición de Montaos, Diocese de Ourense; uns
e outros o seu dezmo como de primicia.
No lugar de Loios, leva o cura dez ferrados de primicia en especie de centeo,
por razón da terceira parte que lle corresponde nel, e no de Lestaio, Mirás e
Lucil; as dúas terceiras partes restantes percíbeas o Cabido de Santiago e
D. Luis Rodríguez de Otero, por metade; e nestes catro lugares leva o cura a
sexta parte do dezmo, o de San Miguel de Valadares outra sexta, o Cabido
de Santiago dúas sextas partes, o Convento de Belvís unha sexta parte, e
outra D. Luis Rodríguez.
Nos lugares de Carleo de Arriba, Carleo de Abaixo e
Carballa da Cova, percibe o cura a sexta parte do
dezmo e primicia, o Cabido de Santiago dúas sextas
partes do dezmo e cinco sextas partes de primicia, e
o cura de San Xoán de Róo, Xurisdición de Muros,
tres sextas partes do dezmo.
Nos lugares de A Serra, Cambeiro de Abaixo,
Cambeiro de Arriba, Couto, Vilar, A Serra, Vista
Alegre, Boel, Berres, Outes e Sande leva o cura a
terceira parte do dezmo e primicia, e os outros dous
terzos de un e de outro, o Cabido de Santiago.
No lugar de Lantarou, leva o cura a sexta parte do
dezmo e primicia, outras dúas sextas partes o
Cabido de Santiago e tres sextas partes o Marqués
de La Sierra un e outro tanto de dezmo como de
primicia.
No lugar de Castelo leva o cura dúas terceiras
partes do dezmo e primicia, e o Cabido de Santiago
a outra restante. E ademais de todo iso percibe o
cura por razón de oblata4 por toda muller casada e
viúva, medio ferrado: nuns lugares de trigo e noutros de centeo, e algunha
galiña tamén por razón de oblata.
Na freguesía de Santa Maria de Lira pon o cura por enteiro dezmo e
primicia, a excepción da metade dos dezmos de todo froito que producen as
terras do igrexario que a leva o Arcediago5 de Trastamara; e o mesmo cura
percibe de cada muller casada medio ferrado de centeo, e a metade da
viúva.
Na de Santo Thome de Vaos leva o cura enteiramente o dezmo e primicia,
e por razón de oblata percibe de toda muller casada ou viúva medio ferrado
de trigo.
Na de Colúns, leva o Arcediago de Santa Tasia o dezmo enteiramente dos
froitos que producen as terras do igrexario, e o cura dezmo e primicia, agás
os lugares de Vilarcobo e Castrelo, que neles levan a metade do dezmo e
primicia o cura de Santiago de Arcos, Xurisdición de Muros, e o Cabido de
Santiago por iguais partes; percibe tamén o cura de toda muller casada e
viúva medio ferrado de centeo pola oblata; na de Mazaricos percibe
enteiramente o cura dezmo e primicia, e de toda muller casada ou viúva
medio ferrado de trigo pola oblata.
Percibe tamén a Mesa Capitular de Santiago nas freguesías seis cuncas de
centeo de cada individuo labrego, polo voto do Santo Apóstolo e en orde ás
demais pensións remítense ás relacións dos interrogados, e responden.
1

Estimación: regulación, valoración.
San Martiño: noutras ocasións aparece como San Martiño de Santiago (San Martiño
Pinario).
3
Santa María de Morlán: hoxe no actual Concello de Trazo.
4
Oblata: diñeiro que se dá ao sacristán ou á Igrexa, por razón do gasto de viño, hostias,
cera ou ornamentos para dicir as misas.
5
Arcediago: Arcedianato. Xuíz ordinario que exercía xurisdición delegada da episcopal en
determinado territorio, e que máis tarde pasou a formar parte do cabido da Catedral. O
Arcediago de Trastámara (etimoloxicamente “detrás do Tambre”) gobernou os
arciprestados de Céltigos (Santa Comba) e Dubra ata a súa abolición en 1851. Veu sendo
continuación do Condado de Trastámara, orixinario das Terras de Xallas.
2
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Terra de Outes: 10 anos de activismo cívico e cultural (I)
Xoán X. Mariño
Os inicios
A Asociación Terra de Outes fixo acto de presenza pública con tal nome por
primeira vez o día 5 de agosto de 2005, na inauguración da Exposición de
Homenaxe ao pintor outense Arximiro Suárez con ocasión do centenario do
artista que se celebrou na Casa da Cultura da Serra, con presenza do
alcalde Carlos L. Crespo, o escritor noiés Pepe Agrelo, un representante da
familia e Xoán X. Mariño, en representación da asociación.
Xoán Mariño fora elexido presidente provisional uns meses antes polas 18
persoas que integraron Terra de Outes inicialmente, co encargo de elaborar
uns Estatutos e un Regulamento que serían debatidos e aprobados, xunto
co nome da sociedade o 8 de outubro dese meso ano, data na que se asinou
a acta fundacional desta asociación, na que tamén quedou constituída unha
directiva provisional composta, ademais do presidente, por: Ramón Blanco,
secretario; Xesús Mato, tesoureiro; e Lola Pena, Carlos García e Vicente
Fernández, vocais; facultados para tramitar a inscrición da asociación no
rexistro público da Xunta de Galicia. Para entón o Presidente xa conseguira
un local social propio na antiga escola de Outes, cedida polo Concello de
Outes temporalmente, para formalizarse a cesión en documento público en
abril de 2009 por un período de 10 anos, renovables. Unha vez cumprido o
trámite da aprobación de Estatutos e Regulamento pola Consellería de
Presidencia, que procedeu a inscribila oficialmente con data de 14 de
febreiro de 2006, tivo lugar a primeira asemblea ordinaria de Terra de Outes,
na que se elixiu nova directiva para un período de dous anos, formada polos
mesmos que integraran a directiva provisional, agás Vicente Fernández,
que cedeu o seu posto a Xan García.
Os seguintes actos celebrados o mesmo ano da fundación foron o apoio a
unha concentración pública e lectura dun manifesto Contra a Violencia de
Xénero diante da Casa do Concello, no “Día Internacional da non violencia
contra as mulleres” o 25 de novembro, e a presentación do libro Orfeu en
soños, de Ramón Blanco, na Casa da Cultura de Outes o 29 de decembro,
que pechou este primeiro ano de existencia. Tamén daquela, a asociación,
aínda en cernes e sen nome, colaborara na organización, xunto con outras
asociacións de Outes e o Concello, dun festival musical a beneficio dos
afectados do Tsunami do sureste asiático o 12 de febreiro; así como na
proxección no Pub Tabasco o 4 de xuño do filme Hai que botalos, producido
pola Plataforma Nunca Máis para conseguir a expulsión do goberno de
Fraga nas eleccións autonómicas dese ano.
Inauguración do monumento ás vítimas do franquismo en O Freixo

Núcleo fundacional de Terra de Outes: de arriba abaixo: José M. Orodea,
Vicente Fernández, Xan García, Manolo Martínez, Carlos García, Pepa Alborés,
José M. Vázquez “Xastre”, Lola Pena, Xoán Mariño e Ramón Blanco

O monumento ás vítimas do franquismo
As actividades do ano 2006 comezaron o 14 de abril coa celebración do 75
aniversario da proclamación da II República, cunha charla sobre aquel
episodio histórico e a súa significación, a cargo do profesor de Historia
Alfonso González Asenjo. Este acto constituíu o primeiro dos adicados pola
nosa asociación á recuperación da memoria histórica, que continuaron en
agosto coa conmemoración do Ano da Memoria, cunha visita o 12 de agosto
ó “Barco da memoria” ancorado no porto de Muros, a proxección de A escola
fusilada o 24 de agosto e unha charla sobre a represión franquista na
comarca de Muros-Noia, a cargo de Xoán X. Mariño, o día seguinte na Casa
da Cultura de Outes. Dignificación dos represaliados que culminaría coa
construción dun monumento ás vítimas do franquismo no lugar do Freixo
onde fora asesinado o deputado republicano Luis Barrena en 1936.
Monumento que se inaugurou o 17 de agosto de 2008 e que se ampliou cun
pequeno xadín ao ano seguinte e onde se realizaron sucesivas homenaxes
ás vítimas do franquismo en diferentes ocasións, nunha das cales,
celebrada o 17 de agosto de 2010, o alcalde de Noia, Rafael García,
inaugurou unha placa colocada por aquel concello en recordo dos noieses
perseguidos pola ditadura. En relación con esta reivindicación de todos os
que sufriron persecución, cárcere, morte ou exilio pola súas ideas ou
defensa da libertade, levouse a cabo o pasado ano 2014 unha homenaxe ao
soldado Manuel Otero, orixinario do Freixo, que combatera no exército
republicano e que faleceu 70 anos atrás no Desembarco de Normandía,
formando parte das tropas aliadas que continuaron a guerra ao fascismo.
Dito acto realizouse no cemiterio de Sabardes, onde repousan os seus
restos.
Letras Galegas
A celebración das Letras Galegas convertiríase nunha das actividades
recorrentes de Terra de Outes, dado o enorme simbolismo desta data e o
desexo da asociación de aproveitalo para manter vivo non só o uso da
lingua galega, senón tamén para dignificar a nosa cultura e garantir a súa
supervivencia nun sistema político dominante tan agresivo contra calquera
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outra identidade que non sexa a castelá. A primeira ocasión presentouse no
ano 2006 cando a Real Academia Galega dedicou a Manuel Lugrís tal data
e a Asociación Terra de Outes escolleu ao actor-artista noiés Serafín
Marcos para escenificar a obra “Asieumedre”, representación dramatizada
da vida e obra do homenaxeado, o 20 de maio, nesta ocasión no Centro
Social (no resto serían sempre na Casa da Cultura da Serra).
O ano seguinte o Día das Letras Galegas foi adicado pola Real Academia á
escritora noiesa María Mariño. Esta asociación, para celebralo, organizou
diversos actos. Os dous primeiros, na propia semana das Letras,
consistiron nunha conferencia sobre a poesía da escritora homenaxeada a
cargo do seu biógrafo Xerardo Agrafoxo e a proxección dunha montaxe
documental sobre a súa vida e obra, elaborada polo fotógrafo Suso
Xogaina, o día 18 de maio, e, ao día seguinte, unha obra de teatro na que se
representa dramatizadamente a traxectoria vital e poética de María Mariño,
a cargo, de novo, do actor Serafín Marcos, no mesmo escenario. Sen
embargo o acto máis importante levouse a cabo a final de ano, como
colofón do Ano de María Mariño, coa instalación, na Casa da Cultura, da
serie de cadros de Alfonso Costa que o renomado artista realizara por
encargo da Consellería de Cultura para conmemorar a dedicatoria do Día
das Letras Galegas a esta escritora. O 15 de decembro inaugurouse a
exposición de Costa, coa participación da Delegada Provincial de Cultura,
Milagros Lantes, e a intervención do propio pintor para explicar o proceso
creativo de cada unha das obras que compoñían aquela colección.
No 2008 a Academia escolleu a Xosé Mª Álvarez Blázquez como escritor ao
que lembrar nas Letras Galegas nese ano, pero Terra de Outes prefiriu
homenaxear, cunha exposición, do 10 ao 24 de maio, na Casa da Cultura, a
Xosé Agrelo Hermo, escritor, dramaturgo e relevante personalidade da
cultura na comarca, con quen a asociación e o concello de Outes tiñan unha
débeda de agradecemento. Isto xa se puxera de manifesto o ano anterior,
cando con ocasión do seu cabodano Terra de Outes, o día 22 de novembro,
invitou á profesora e escritora Aurora Marco a impartir unha charla sobre a
actividade literaria, teatral e cultural de Agrelo, día no que tamén se repartiu
un díptico fotobiográfico ó coidado do escritor Ramón Carredano, que se
reeditou para a exposición antes mencionada.
Para as Letras Galegas do ano 2009, Terra de Outes decidiu realizar unha
dobre homenaxe: unha a Ramón Cabanillas, o 15 de maio, a fin de
conmemorar o 50 aniversario da súa morte, cunha charla de Xabier Castro,
profesor de Lingua e Literatura Galega no IES Virxe do Mar de Noia, e, o día
seguinte, un debate sobre a figura de Ramón Piñeiro a quen a RAG adicou o
Día das Letras, coa participación de Bieito Iglesias, escritor, e Inés
Coiradas, profesora de Lingua Galega.
A celebración das Letras Galegas do 2010 fíxose de novo cunha homenaxe
dúplice: en primeiro lugar ao escritor designado pola Academia, Uxío
Novoneyra, cunha charla de Pilar Sampedro e, en segundo lugar, unha
exposición sobre Vicente Risco, para cuxa inauguración acudiu Luis
Martínez Risco, sobriño-neto do escritor ourensán e secretario da
Fundación Vicente Risco, ambos actos celebrados o mesmo día 22 de
maio.
As Letras Galegas do 2011 celebráronse o 14 de maio coa presentación do
libro Dicionario Lois Pereiro na biblioteca da Casa da Cultura, coa
participación de Mª Xesús Nogueira, autora do volume e profesora da USC,
e Amancio Liñares, editor.
O 2012, ao ser o do bicentenario do poeta Añón, Terra de Outes decidiu
dedicar a efeméride ao insigne poeta outense, cun ano repleto de
actividades que se relacionarán nun próximo capítulo.
Roberto Vidal Bolaño era o autor homenaxeado no 2013, sen embargo, ao
coincidir ese 17 de maio co 150 aniversario de Cantares Gallegos, obra
fundacional da literatura galega contemporánea e alicerce sobre o que se
levanta a Nación Galega, Terra de Outes decidiu dedicar a data a Rosalía
de Castro con dous actos: o primeiro, o 11 de maio, coa intervención do
estudoso rosaliano Francisco Rodríguez, e o segundo coa inauguración da
exposición Cantargrafías, serie de fotos realizadas polo alumnado do Ciclo
de Fotografía do IES Virxe do Mar de Noia inspiradas nos poemas de
Cantares, o 16 de maio, no que interviu Montserrat Pernas, profesora de
fotografía.
No 2014, en lugar de participar na homenaxe a Xosé María Díaz Castro que
se levou a cabo no resto de Galicia, Terra de Outes prefiriu presentar o libro
Poesías de Nicolasa Añón, que a nosa propia Asociación publicou e de cuxa
edición tamén se falará no seguinte número. Na presentación interviron
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Inauguración da exposición de Alfonso Costa adicada a María Mariño

Ramón Blanco, escritor e investigador, con varios nenos e nenas dos
colexios e instituto de Outes, que recitaron poemas da escritora, así como o
grupo folclórico do concello de Outes, que pechou este acto que tivo lugar o
31 de maio.
Finalmente, para conmemorar o Día das Letras Galegas do presente ano, a
ACC Terra de Outes organizou o 15 de maio un debate sobre a figura de
Filgueira Valverde, no que participaron Suso Laíño, presidente da
Asociación Cultural Barbantia, defensor dos méritos do homenaxeado pola
Academia, e Uxío Breogán Diéguez, profesor de Historia na Universidade
da Coruña, contrario a tal recoñecemento a este escritor vinculado ao
franquismo.
Naquel segundo ano de existencia de Terra de Outes aínda habería ocasión
para facer acto de presenza nun par de episodios de singular relevancia
histórica: a participación desta Asociación na loita contra o viaduto de
Langaño e a organización, en colaboración co Concello de Outes, da
homenaxe ao mestre D. Manuel Canay. O seu desenvolvemento
recordarémolo no próximo capítulo, xunto co xurdimento das “Muiñadas” e a
restauración do Muíño Grabiel, ficando para un seguinte capítulo o
Bicentenario de Añón e o XI Encontro de Embarcacións Tradicionais de
Galicia que se celebrou con gran éxito de participación en 2013 no porto do
Freixo.

Cartel da exposición homenaxe a Pepe Agrelo
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Notas para a Historia da Ponte Nafonso
Clodio González Pérez. Museo do Pobo Galego
O ano 1550 escribía o Licenciado Molina na súa Descripción del reyno
de Galizia…, que esta ponte es de las mejores del reyno y de gentil
edificio… Palabras que amosan a importancia da obra pola súa
magnitude, de máis de 250 m de longo. Se aínda hoxe en día chama a
atención, moito máis antes, cando era unha das principais de Galicia.
A mediados do século XIX críase que era obra dos romanos, que se
chamaba Pons Illifonsi, de onde procedería o denominación actual,
tanto a popular de Ponte Nafonso, como a “culta” de Ponte de Don
Alonso, e que formaba parte da vía Per Loca Marítima ou dalgunha
secundaria que pasaba por Noela (Noia). Mais polo de agora non deixa
de ser unha suposición, pois non se coñecen restos materiais nin
tampouco documentais para testificalo.
Outra cuestión a ter en conta é a do cargo que ostentaba a persoa que a
mandou construír. Por tradición, rexistrada cando menos dende o ano
1602, dise que se trata do nome dun rei: una puente muy bieja que la
avia hecho el señor Rey don Alonso, y que con el discurso de los
muchos años se hiba cayendo, y que de diez y seis ojos que tenía
estaban los dos caídos… Pero a incógnita está en saber a que Alonso
ou Afonso se refire.
O erudito e poeta muradán afincado en Noia, Manuel Fabeiro Gómez,
coidaba que podía ser Afonso II o Casto (760-842), por ser durante o seu
reinado cando se descobren os supostos restos do apóstolo Santiago
na actual Compostela. Non sería a ponte actual, senón outra moi
elemental de piares de pedra e madeira, pero nin os medios técnicos e
menos aínda a época eran propicios para unha construción desta
categoría, tendo en conta que logo da caída do Imperio romano durante
toda a Alta Idade Media (séculos V ao X), en vez de manter ou restaurar
as existentes o que se facía era inutilizalas, por constituíren un perigo en
caso de invasión.
Rexeitada a hipótese anterior, o seguinte monarca con posibilidades é
Afonso VII (1105-1157), moi relacionado con Galicia e, sobre todo, co
mosteiro de San Xusto de Toxosoutos, ao que lle concedeu o couto e a
exención do pagamento do portádego en todo o reino (1135), as
parroquias de Duio - Fisterra e a igrexa de San Pedro de Xallas Negreira (1138), e varias propiedades nas comarcas do Ribeiro, Salnés
e Posmarcos (1144). É máis probable que o anterior, pero carecemos de
documentación.

Ponte Nafonso

A terceira e última opción é a de que se trata de Afonso VIII de León e
Galicia e IX de Castela, que está enterrado na catedral compostelá, rei
entre os anos 1188 e 1230. Como se verá máis adiante, de ser nesta
época puido ser decisiva a colaboración da familia Mariño, que tiña a
casa principal dos seus amplos dominios na Serra, non lonxe da ponte,
interesada por unir as súas propiedades á daquela moi próspera vila de
Noia.
Dous testamentos dos Mariño
O primeiro é o de Xoán Froilaz Mariño “O Vello”, asinado o 17 de outubro
de 1220, no que deixa unha espléndida doazón ao mosteiro de
Toxosoutos constando que era para a construción dunha ponte,
consistente en varias propiedades situadas en Berrimes e Lousame
(Lousame), Pedrouzos (Olveira - Ribeira), Cambeiro, Moledo e Carleo
(Outes), e na illa de Santa Uxía (Ribeira), así como tamén 20 eguas co
cabalo, 30 vacas co touro e 16 becerros e becerras. Só se di que é para a
Ponte de Pias, pero non o sitio onde estaba, o que ten dado lugar a
controversias sobre a súa identificación, pero tendo en conta que máis
adiante afirma que tamén lle deixa a herdade de Pontis de Pias, situada
na parroquia de Cando, case seguro que a tal Ponte Pías non é outra
que a coñecida posteriormente por Ponte Nafonso.
Como indica o seu nome, era unha ponte con pías ou piares de pedra e a
parte de arriba de madeira (ipse pons de piaribus petrinis et de trabus
supere is), pero non sabemos se foi a primeira que se construíu ou xa se
trataba dunha restauración. Persoalmente somos partidarios do
segundo, tendo en conta o texto e a data do documento.
Outro membro da mesma familia correrá cos custos (senón todos, si de
boa parte) da obra de pedra que aínda se conserva. Neste caso o
benfeitor foi Paio Mariño de Lobeira, pai de Rui Soga Mariño de Lobeira,
axustizado en Noia: E ordeno e mando primeiramente para acavamento
da ponte de don Alfonsso oito mil maravedis, e que lle paguen o pan e o
viño e a carne a aqueles que ha an de façer, segundo se conten en un
estormento feito por Pedro Dominguez, notario de Noia.
Algúns dos arcos apuntados que se conservan actualmente, datables a
finais do século XIV, case seguro que se deben a esta espléndida
doazón de Paio Mariño, que finou de frade dominico no convento
compostelán de San Domingos de Bonaval, o ano 1387.
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A "Taberna do Pesco". Xente da Barreira. Boa Xente
Mingucho Campos
Dende aquí vexo un camiño
que non sei a onde vai;
polo mesmo que non sei
quixérao poder andar.
Estreitiño serpentea
entre prados e nabais
e anda feito aquí escondido
relumbrando máis alá
(Rosalía de Castro)

Camiño de Entíns, virando á dereita denantes de subi-la costa de
Trascambra, pasando o Rego e Coiradas, ascendendo a costa da Bicuda,
atópase a Barreira e nela, como punto de referencia, a “Taberna do
Pesco”. Había e hai outros vieiros alternativos dende a Margarida, Ceilán e
Ribademar, sen esquecernos do angosto “Camiño da Serra”, que
atravesaba polos arredores do maltratado castro de Coiradas cara á
Barreira e Tarás e polo que baixaban as donas cos cabaces ateigados de
sedutores produtos das hortas cofados cun teimudo labor cotián tan de seu
das mulleres labregas para vendelos nos domingos de feira e luns de feirón
na Serra, pero o primeiro era o máis socorrido para a trasfega de recolleitas
transportadas en carros de dúas vacas e outros materiais diversos.
As tabernas foron sempre un centro de reunión dos petrucios nas que
ademais de degustar un “cazolo”, valorar un xato, botar unhas partidas á
baralla, rematar algún outro negocio e moito parolar e parolar tamén eran
unha especie de “ultramariños finos”, anteriores no tempo ós actuais
supermercados, aos que se achegaban as donas, cando non enviaban aos
fillos, na procura dun “cuarteirón” de aceite tirado cun aparello de bombeo,
a bomba de bidón, ou calquera outro produto necesitado no mesmo fogar e
nos labores cotiáns. Na do “Pesco” había de todo, dende cordas, fíos para
ata-los chourizos despois da matanza, formas, pementa, canela, azafrán,
zamburiñas, mexillóns, sardiñas, arroz, tódalas pastas... Produtos da terra
nunca se botaban a faltar. Viño e cazolos de caña sempre. Se no fogar se
precisaba algo, á do “Pesco”! Ese era o mandado. En moitas ocasións non
se pagaba ao contado, mais sempre había unha libreta na que reflecti-las
débedas fiadas.
Á volta da taberna, pola noite, en ocasións tampouco faltaba unha
berradeira da muller pola tardanza ou algún que outro “groliño” ou trago
escapado de máis. Baixaban estes tan amodiño e con tanto gusto! Os
traballadores dos aserradoiros de madeira de Espiñeiro e o do Conchido
celebraban cada quincena a cobra con grolos e baralla. As mulleres co
abrente do día botábanos a faltar, mais sabían a onde ir recuperalos e os
maridos con lagañas nos ollos, conscientes da súa trasnada, caladiños e
guiados á casa. Éranvos e sonvos cousas da vida mesma!
A vida é unha sucesión de circunstacias, adversas e difíciles unhas e
favorables outras. Acababa de remata-la “Guerra Civil” froito dunha
sublevación fascista mais non a fame subseguinte da posguerra, a
emigración e a represión franquista. Eran pois aqueles uns tempos de
desacougo, incertezas, angurias diurnas e pesadelos nocturnos. Son
precisamente estas circunstancias extremas as que definen e proban o
carácter das persoas. As afoutas e de ben sempre atinan, as apoucadas e
cortadas erran decote.
Manuel Buján Nieto, “Manuel do Pesco”, era un home esguío, xovial e
atento, de fala repousada e tremendamente persuasiva que infundía
tranquilidade, sempre respondendo do seu con seriedade e amante da
familia. Vestía de xeito humilde, como correspondía a aqueles tempos e á
profesión de ferroviario.
Se as circunstancias socio-económicas que lle tocou vivir a Manuel do
Pesco eran difíciles agraváronse estas co infortunio familiar: a prematura
morte da súa dona déixao afundido na penumbra, na soidade pero ao
cargo de catro fillos (o maior tiña 13 anos). Velaí o exemplo do seu denodo,
da súa forza moral que o fan acometer, malia as dificultades, sen deixarse
vencer polo medo e as fatigas, novos proxectos creadores de benestar.
Pura coraxe e resolución das que derivan nun 9 de marzo do ano 1940 a
apertura dunha típica taberna de aldea ubicada primeiro na casa de

Primitiva, aproximadamente a cincuenta metros do actual inmoble na que
está hoxe; porque nos primeiros anos da década dos 50 do século pasado
Manuel do Pesco mercoulle aos netos de “Churrispas” residentes na
Arxentina a casa na que vivía “Chindón” e a horta anexa por 14.000
pesetas, das daqueles tempos, na que reubicou o actual e recoñecido
negocio familiar. Moitos cartos, abofé! Tres dos fillos, Joaquín, Juan e
Avelina emigraron a Arxentina. Manolo, “Manolo do Pesco”, casado con
Carmen de Ramos, ficou á fronte do negocio familiar ao pasamento do seu
pai acaecido no ano 1989 até o ano 2004 no que tamén el emprendeu esa
longa viaxe de imposible retorno.
Destes 75 anos de vida da taberna hai centos e centos de anécdotas que
se poderían narrar e ademais con todo detalle. Vou relatar tan só dúas. Un
día de feira sen precisar Manuel do Pesco baixou á Serra deixando á
fronte do negocio ao seu fillo maior, inda rapaz, Joaquín. Un chalán
necesitado de cordas para ata-lo gando entrou no establecemento.
Daquela as cordas vendíanse por quilos. Joaquín puxo a disposición do
tratante despois de pesalos os quilos de corda que este precisaba,
cobrándolle por cada quilo dous patacóns. Ao regreso da feira deulle conta
ao pai polo miúdo de todo o sucedido.
—Moi ben, fillo, ti vales para negociante, nunca botaría-la casa á ruína,
estou seguro! –exclamou un fachendoso Manuel do Pesco.
As cordas foran compradas por Manuel ao prezo dun patacón o Kg, mais o
esperto rapaz fora quen de vendelas polo dobre do seu custo.
A outra anécdota ten como protagonista a Manolo do Pesco. A prole de
Tenente era numerosa, numerosísima tamén para aqueles tempos: dez
fillos aos que procurárlle-la mantenza. Os gastos abondaban e superaban
case sempre aos ingresos. Para facer fronte ás débedas contraídas
Tenente botaba man do traballo agrícola e da crianza de xatos. Naquel ano
dispuña dunha becerra ben mantida e decidiu que había que vendela para
sufraga-las débedas e aportar algúns cartiños á unidade familiar. Os fillos
estaban necesitados de roupa, calzado... Aconsellouse con Manolo sobre
o prezo polo que podía vendela na feira.
—Pide por ela 12 mil reais e non a vendas por menos de 10 mil
–aconsellouno Manolo.
Como as feiras eran decote un lugar de reunión, alí atopou Manolo a
Tenente interesándose polas ofertas recibidas polo animal.
—Non me ofertaron máis de 8 mil reais –informoulle Tenente.
—Non perdas máis tempo, leva a becerra para a Barreira, métema nunha
corte e pasa pola taberna cando queiras a cobra-los 10 mil reais –díxolle
Manolo.
A xata medrou e fixo boa vaca, tan boa que botou vinte anos formando
parte da facenda do novo propietario.
Do matrimonio de Manolo do Pesco e Carmen de Ramos, ou de Añón,
naceron dous fillos: Juan José e Avelina. O primeiro rexenta na actualidade
o modernizado negocio, sempre axudado pola súa muller Nelucha
Sendón, filla de Maruja da Farruqueta, e polos fillos Ricardo e José.
Parabéns, pois, polos 75 anos de servizo!
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Santiago-Sobrado dos Monxes (52,6 kms.)
Marco e Xastre

Neste episodio ruteiro quixemos acercarnos ata o Mosteiro de
Santa María de Sobrado dos Monxes o día 9 de maio (a véspera
na que o Outes F.C. alcanzou a 1ª Rexional, parabéns!!). Desta
vez quedaron en terra de ninguén os compañeiros Cruz, Xoán
Americo e Manolo "Pelucas", que só nos desexaron boa viaxe e
bo retorno. Ademais do que vos relata, sumáronse Manu, Lolo,
Marco, Hermi, e Carmina, que se acompañou da súa amiga
Mercedes.

Arredor das 6 da mañá puxen rumbo fixo cara a Compostela, pois
quedara de recoller o amigo Manu na seguinte media hora fronte
á estación de autobuses. Dito e feito, cal británico de pro, recollín
o "turista" coa frase ¡segue ese coche!, o de Marco. En minutos
aparcamos na rotonda que dá acceso ao aeroporto, pois foi o sitio
escollido para deixar os coches.
Tras os saúdos de rigor, ás 7 empezamos a xornada
dende a mesma rotonda de Lavacolla, concello de
Santiago, para pasar ao do Pino tan pronto como
cruzamos ao outro lado da pista de aterraxe. Xa no
Amenal, sobre as 8 almorzamos -caro e morno- e
seguimos o recorrido do camiño de Santiago rumbo
Norte. Ao pasar por baixo da nova autovía SantiagoLugo (en construción) entramos no concello de
Arzúa. Pisamos terra por Vila de Suso, Xixirín, Ramil,
Soutullo, Sesar, atravesamos a AC0604 de Arzúa ao
Empalme, na N634, e chegamos a Valiña, Abruñedo
e Sobrado, onde encontramos unha das poucas
tabernas de toda a camiñata, pero pechada. Fixemos
os estiramentos, e un mozo moi amable ofreceunos
auga e sacounos un par de fotos. De alí collemos
rumbo ao "meeting point", no cruce da AC234 coa
CP1001, ás 14:15 da tarde. Continuamos pola
CP1001, Ribadiso de Mella -xa no Concello de
Boimorto-, desviándonos en Filgueiras e paramos a
comer á sombra duns carballos agradecidos en

Fornelos. Tras media hora, na punta do Sol e co estómago
saturado, tomamos rumbo a Barrio, A Algalia (cruce coa AC640 As
Corredoiras-Melide), O Batán. Aquí non quedou máis remedio
que seguir pola estrada AC234 (xa no concello de Sobrado dos
Monxes) que conduce ao Mosteiro durante un quilómetro e
medio. Abandonámola en Carelle e en Peruxil retomamos o
camiño de Santiago que nos leva por Vilarchao e Pontepedra a
Sobrado dos Monxes. Con todo isto, chegamos arredor das
17:15, o que con paradas e todo fai un bo promedio
de marcha para os 52,6 kms. totais. E tendo en conta
que o traxecto en xeral non tivo moitas subidas
picudas, conlevou a que se fixese algo mais rápido
do que acostumamos. Llanear é mellor que subir! Ata
fixemos menos fotos, sempre andamos nas 200 e
desta vez pouco máis da metade. En fin, todo suma!
Despois de botarlle unha ollada ao Mosteiro, que na
súa orixe foi un pequeno cenobio, e que a súa gran
transformación se deu cando se incorporou á Orde
Cisterciense, sexa en expansión como física, con
estilo barroco galego, na súa Capela do Rosario, ou
renacentista, na sacristía. De seguido tomamos uns
refrixerios no bar Ramiro, á entrada do mosteiro, e
acordamos que o próximo ruteiro ben podería
concluír nun balneario. Xa se verá!!
Non quixemos abandonar o concello sen visitar a
Lagoa de Sobrado, construída polos monxes do
Mosteiro, pois era esta a que o surtía da auga, e das
troitas para a súa propia subsistencia. E o único
humidal da Península Ibérica na que se encontra
catalogada a alga "Nitella flexilis". Como unha anécdota, queda
dicir que o concello de Sobrado conta con dous ríos importantes
que nacen alí: o Mandeo, que colle rumbo á ría de Betanzos, e
mailo río Tambre - quen o diría-, que desemboca na ría de MurosNoia, que tan coñecida e familar se nos fai. Vaia coincidencia!!
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Queremos que o noso vento sexa noso
Adrián Dios Vicente
“O vento seguirá chegando aos montes galegos,
mais o vento de Galiza xa non é galego”
Rosa María Regueiro Ferreiro

Durante estes días volveuse poñer de moda o tema do concurso
eólico. O Tribunal Supremo (nada menos!) dáballe a razón ao
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e volvía recoñecer que a
paralización do concurso eólico do goberno Bipartito por parte do
PP fora ilegal.
Unha campaña de auténtica guerra sucia levou a Feijoo á
presidencia da Xunta, coas supostas irregularidades no reparto
eólico por bandeira. Durante os últimos meses de mandato do
goberno bipartito, foron recorrentes as mentiras sobre o
despacho do presidente, as
fotos do vicepresidente nun
iate (que tiñan máis de catro
anos, e que nada teñen que
ver con ter fotos cun narco), a
imposición do galego (sen
comentarios) e, por suposto,
un concurso eólico que
supostamente estaba
amañado.
Imos ver que había detrás
daquel concurso, e o que tanto
molestaba ao PP.
Por primeira vez na historia do
sector en Galiza realizaríase un reparto transparente das
adxudicacións eólicas, fuxindo dos tradicionais dedazos a
empresas amigas da época Fraga.
Ademais, o concurso promovía unha serie de cuestións
relevantes, como a participación pública no sector (habitual nos
países punteiros en enerxía eólica), o que nos faría a todos
partícipes dos beneficios empresariais, calculados anualmente
nuns 80 millóns de € para as arcas públicas.
É dicir, máis cartos para educación, sanidade ou políticas sociais.
O novo reparto do PP fixo que eses 80 millóns pasasen a uns
escasos 11; menudo éxito.
Por outra banda, limitábase o poder do oligopolio eléctrico na
produción de electricidade. Aínda que o 50% das adxudicacións

co Bipartito seguían sendo ás grandes empresas, supoñía que
por primeira vez unha parte moi importante da nova produción
eléctrica estaría en mans de diversas empresas. Esta situación
era inadmisible para o PP (por algo rematan despois os seus
dirixentes nos consellos de administración das eléctricas), así
que mudaron os criterios para que a propiedade do noso vento
siga sendo de Entrecanales, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, ACS
ou Enel.
Ademais, a paralización do concurso do Bipartito e todo o lío legal
posterior xerou unha situación moi preocupante de inseguridade
xurídica para o sector (non foron os chavistas quen a
promoveron, foi o PP) que fixo que o noso eólico perdese
posicións a nivel internacional.
Pasamos de competir con
Dinamarca a competir con
Castela e León. A
consecuencia para o emprego
é desastrosa: o eólico ía xerar
uns 10.000 empregos, mais na
actualidade non supera os
1.000.
E non só iso, a paralización do
sector non supón un problema
simplemente de emprego ou
de xeración de electricidade,
senón a incapacidade de
desenvolver o que podería ser un sector estratéxico na nosa
economía. Imaxinades o positivo para a nosa economía se
tivésemos empresas que exportasen a nosa produción de
muíños eólicos a todo o planeta? O sector eólico está en
desenvolvemento a nivel mundial, e Galiza podería ser referencia
nel, pero as nosas mudanzas regulatorias, que impulsou o actual
goberno da Xunta, o que conseguiron foi que perdésemos postos
na nosa posición internacional.
E unha última cousa! Esta nova pasou totalmente desapercibida
nos últimos tempos. Os medios galegos estaban demasiado
ocupados falando do twitter do concelleiro de cultura de Madrid
pero... sabemos sequera como se chama o concelleiro de cultura
do noso concello?
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Reflexións en voz alta de tanto de-voto.
Adiviña adiviñanza
Hai que cambiar moitas cousas, moitas aptitudes de xente que
está ao servizo dos cidadáns, que están para servir, e se non
teñen esa premisa ao levantarse cada mañá, mellor que se
dediquen a outra cousa, mais pasa porque non teñen medo a
quedar sen choio, enchufadillos de turno,
"funcionamediocres", hai moito que cambiar!! en Outes.
Que dicir da xente con ingresos suficientes valéndose de
persoal externo como axuda a domicilio de maiores, p. ex.
tendo mutilados, vellos con boas pagas e sen embargo contan
con esa axuda, onde se viu iso?... en Outes.
E cidadáns coas mesmas necesidades, cos papeis do médico
marcándolles a urxencia de tales axudas, quedan no mal
xestionamento ou ignorancia supina do enchufado/a, pois
pasa... en Outes.
A xente empeza a estar cansa con tanto do mesmo, mais parece
que a tendencia empeza a cambiar cunha xuventude máis
preparada, agora si!!, acorde aos tempos. Hai que ir pensando
en abrir as ventás, as portas, para que entre un aire fresco,
limpar as tearañas que deixa a rutina cansa e cansina, sabia nova
mais non leña verde, que non venden fume… en Outes.
Vai sendo hora de que alguén poña a traballar tanto mangante
con cara de estresado, estre… que?, se matan o tempo mirando
para o reló, gastar gasóleo dando voltas e voltas dun lado para
outro, café vai e café vén. Na privada xa estarían na casa! Así
está todo, patas arriba, as cunetas, beirarrúas do terceiro mundo,
aínda que coas festas poñerán todo niquelado, alegría!! e iso si,
que non falten as comerotadas dos Vellos e de Santa Rita & Cía.
a base de subvencións... en Outes.
Ao fío disto, xente que critica esa política con todo o seu dereito
a facelo, pero que se esquecen por momentos de que foron parte
-quizais- beneficiaria desas mesmas subvencións, polo que
habería tamén que pedir tamén un pouco de autocrítica e
coherencia no discurso a este respecto, en fin… maneiras de
vivir!!, en Outes.
Se nos fixamos nos concellos máis próximos, dá a impresión de
que son moitísimos máis demócratas que o noso, pois nós só
tivemos dous alcaldes nos últimos 40 anos, ou eran moi bos ou
non había oposición. Tendo a pensar o segundo, que tampouco
foron aspirantes ao Nobel!!
Un paseouse por diversos partidos, faltoulle o PC ou a Falanxe,
ou ir para guerreiro de Cristo Rey, que sairía igual!, e o segundo
aínda que de ideas de esquerdas segundo as linguas, malas ou
boas, pero que carallo!, vai un desaproveitar a ocasión de
mandar por culpa delas? -e con estas xa nos queren preparar o
terceiro/a que bebe da mesma auga-, pero que máis dá, son
oportunidades que aparecen na vida. Nada reprochable! que
para iso están os Baltar con denominación de orixe.
Un coñecido meu de Compostela -en tempos de Don Manuelnon entendía como os emigrantes podían votar AP, agora PP,
pero o que máis lle custaba entender era que os fillos deses
mesmos emigrantes tamén fosen os seus votantes. Non entendo
nada, non hai memoria, enfiaba en voz baixa!
Para concluír, aos cidadáns segue parecéndolles excesivo o
custe das dedicacións exclusivas, pois para un concello que se
desangra perdendo poboación, non é de recibo eses
“sueldazos”,... ou pasar dunha prestación a cobrar “moi
bien!!”; pequenos detalliños, pensaredes..., que menos para un
obreiro!!
En fin, por agora vaino tendo fácil, moito vello, mais o tempo e
as circunstancias farán, polo menos, dispoñer dunha
oportunidade de demostrar outro tipo de políticas… Unha
cousa é segura: "o pobo sempre ten a última palabra". Aínda que
ás veces vaia por Dios!!
Lusco e Fusco
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CARTAS AO DIRECTOR
A piscina de Outes

Como todos sabemos a piscina do noso concello leva
aberta ao público desde hai sete anos, que foi cando se
acabou de construír. Resulta que eu, como veciño e
contribuínte que son, penso que os nosos gobernantes, non
é que nos queiran embaucar, senón que xa o fan
descaradamente sen ningún éscrupulo.
Digo isto porque estes 250.000 € que se van empregar na
piscina son un derroche de diñeiro, pensando, claro está,
nos intereses dos mandamais e do construtor (que
tampouco o ha de facer nada mal). Pois precisamente esta
obra non é da época dos romanos, nin da Idade Media, para
ter que investir esa salvaxada de cartos, que ao final aínda
non han de chegar. Na miña opinión, se esta obra fose feita
no Castelo de Cando ou no Tremuzo, polo deseño que ten, a
xente de fóra do concello pensaría que era do século XVIII,
pois ten máis pinta dun alxibe ou dunha batería de
artillería, que dunha piscina.

Pero deixemos o que parece e volvamos co conto, do que
pensamos moitos veciños e incluso algúns usuarios da
mesma. Xa que tanto eles coma eu facémonos a pregunta:
Esa obra non tería que pagala quen a construíu? Imaxino
que algún responsable haberá, porque unha obra desa
envergadura terá que ter algunha garantía. Polo menos as
humidades non son deste ano nin do pasado nin do outro. E
dos cambios da carpintería, se cada veciño nas nosas casas
cambiásemos cada sete ou oito anos o mobiliario e ventás
estabamos apañados.
Vaia, queda moito máis que dicir desta obra pero
deixémolo así como está que imos por bo camiño. Unha
vez máis vemos que entre un construtor e os nosos
gobernantes fan os seus chanchullos sen ningún
remordemento de conciencia.

Un que está farto das inxustizas do concello
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ASÍ NON

Reciclaxe e maneiras ecolóxicas de facer as cousas. Todo un exemplo, visto o visto!

ASÍ TAMPOUCO

Queremos cousas, pero hai que mantelas. Acceso á "pista deportiva" de Piñeiro, S. Ourente... máis ben parece unha selva.
Haberá que probar en helicóptero!!

NIN DE COÑA

Entre basureiros improvisados por cidadáns cativos, e un escaso mantemento do público. Todo mellorable!
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Mestra por vocación
Non fun alumno seu, mais puiden vela traballar como mestra.
Fascinoume o respecto e o cariño co que se dirixían a vostede o
alumnado de infantil e primaria. Como se consegue iso?
Se ti o viches, será certo, pero non sei ben como se consegue, non hai
unha regra a seguir. Penso que a vocación é importante en todos os
traballos, pero na do ensino, moito máis. Cando a unha persoa lle gusta o
que fai, ten máis doado conseguir os fins que se propón. Todas as
profesións deben de ser vocacionais e a de maxisterio, moito máis ca
ningunha. Non sei se o segredo está aí, na vocación, eu penso que si.
De onde lle vén a vocación?
Desde moi pequena. Lembro que, cando xogabamos ás “casiñas”, cada
rapaza elixía a profesión ou papel a desempeñar no xogo: costureira,
cociñeira, vendedora, nai… Eu sempre quería ser a mestra, era o papel
onde mellor me atopaba. Ata que no curso 1958-59 chegou, desde
Tenerife, para a escola da aldea, unha mestra que convenceu a meus pais
e a meus avós de que me mercasen os libros e que ela me preparaba para
examinarme do primeiro curso de bachalerato e así foi. Remateino en
Noia e había que escoller unha carreira. Con 15 anos xa o tiña claro,
MESTRA.
Cando comezou a traballar e en que lugares puxo escola?
Como dicía, con 15 anos empecei maxisterio, que fixen na Academia
Balmes en Noia. Daquela podiamos facer a carreira por libre e, a final de
curso, tiñamos que ir á Escola de Maxisterio en Santiago, facer os exames
finais. Na Balmes, rematada a carreira e con 20 anos, escolléronme para
dar clase. Despois de traballar alí 9 anos, aprobei a oposición para o
ensino público. O meu primeiro destino foi unha escoliña unitaria en
Regoelle-Olveira, no concello de Dumbría. Moi contenta quedei pois tiña
moitas gañas de traballar nunha escola de aldea. Pero levei unha
desilusión cando me comunicaron que esa unitaria se ía integrar no
colexio da A Picota-Mazaricos. Alí estiven 3 cursos, logo 1 en Muros, 2
Esteiro, 1 en Serra de Outes e 29 no “Emilio de Navasqüés” do Cruceiro
de Roo. Fan un total de 45 anos. De todos os colexios por onde pasei
gardo moi, moi gratos recordos, tanto de compañeiros, alumnos, pais…
Os mellores, naturalmente por cuestión de tempo, foi no “Navasqüés” a
onde vou aínda sempre que teñen algún acto ou festival.
Durante todos estes anos, houbo que facer cursos “de reciclaxe” para
estar ao día en materia educativa. Na década dos 80, o de especialidade
en Lingua Galega foi o que máis resultado me deu, do que máis proveito
saquei e o que máis me gustou.
Que consideración lle merece a sucesión de leis educativas nos
últimos anos?
Desde o 1967 que comecei, vin pasar máis de media ducia de leis
educativas, 7 ou 8, se non me engano. A primeira e máis “revolucionaria”
debeu ser a “Ley General de Educación” que meteu os rapaces na famosa
EXB, ensino obrigatorio dos 6 aos 14 anos e dividida en Primeira e
Segunda Etapas. A partires diso foron chegando outras que duraban cada
vez menos. Foron moitas as leis durante estes anos, quizais en demasía.
Leis que dependeron do goberno e do ministro que tocaba naquel
momento, sen ter en conta quen de verdade sabe do tema, os
especialistas en educación. De cada vez que ían aparecendo tocaba
adaptarse a unha convivencia con novos contidos e novo vocabulario. E,
desa convivencia, había que procurar as cousas máis positivas.

En Cotorredondo (Pontevedra), no lago Castiñeiras,
con alumnado de ciclo medio de EXB do Navasqüés, no curso 1988-89
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Entrevista a Soledad Perol
Soledad Perol Riveiro naceu en 1947 en San Lourenzo de
Matasueiro. Despois de deixar unha vida dedicada ao ensino,
segue a contaxiar ilusión na parroquia natal a través do traballo
asociativo (como xa o fixera nos anos oitenta, cando era secretaria
das Amas de Casa da Serra de Outes). Non é de estrañar o seu
empeño en que se recoñeza a figura de Pepe Agrelo. Con xente
coma ela, seguro que o conseguimos.
Hai uns meses, nesta mesma revista, publicouse un artigo-manifesto
asinado por vostede e por Manuel Abelleira Antelo como promotores
dunha campaña que pretende que a Real Academia Galega lle
conceda no 2017 o Día das Letras Galegas a Xosé Agrelo Hermo.
Cóntenos como naceu esta iniciativa.
Foi o 22 de maio do ano pasado e grazas ao Facebook. Subín unha foto
de Manuel María e outra de Carballo Calero
acompañadas dunha noticia de prensa de que na
RAG andaban a decidir a cal dos dous escritores
lle adicarían o Día da Letras Galegas 2015. Entre
varios comentarios, aparece un de Manuel
Abelleira con esta idea: “Día das Letras Galegas
2016 para Xosé Agrelo” no 10º aniversario do
seu pasamento ou no 2017, en que cumpriría os
80 anos. E, vaites que, unha que é moi dada a tirar
do fío, empezo contando anécdotas de momentos
compartidos con Agrelo, non moitos é certo, pero
si daqueles que deixan pegada. Comentario vai,
comentario vén, o día 30 dese mesmo mes de
maio xa estaba na rede a solicitude de sinaturas
de apoio a esa idea. En pouco tempo tiñamos feita
unha páxina de Facebook “Xosé Agrelo Hermo,
candidatura letras galegas 2017” e axiña tamén a
web www.xoseagrelohermo.org .
E así foi como me vin embarcada neste proxecto,
un traballo feito por Manolo Abelleira e no que eu
servín de apoio “loxístico” recadando o material
necesario.
Logo vimos a necesidade de que unha asociación ou entidade se fixese
co temón para levar a proposta á RAG. Pensamos en varias e, postos en
contacto con “O XEITO” de Esteiro, ao que tan ligado estivo Agrelo, e
non o dubidaron nin por un intre, pois a eles andáballes a mesma idea
pola cabeza.
No mes de novembro, coincidindo co 8º aniversario do falecemento de
Pepe, chegou o primeiro acto público organizado polo XEITO, como
portadores deste tema. Digo “como portadores” pois xa levaban anos
facendo unha homenaxe no Día das Letras Galegas.
Que elementos destacaría da figura de Pepe Agrelo, polos que o
consideran merecedor deste recoñecemento?
Moitos escritores e xente de letras teñen opinado de Agrelo, eles teñen
palabras axeitadas e fundamentos para facelo. Eu destacaría
principalmente a súa paixón polo teatro, como autor, director e actor e,
sobre todo, o traballo de campo que deixou feito, ese traballo de base,
que aínda hoxe está presente en moitos de nós. Aí están aínda os de
Candea, O Xeito e outras persoas a nivel individual. Considero tamén
moi importante a súa defensa polo noso idioma.
Conseguiron xa o apoio de moitas persoas e/ou institucións? Quen
se sumou e que grao de implicación teñen?
O primeiro apoio foi o do concello de Noia, logo o do colexio de
Esteiro, Colexio do Cruceiro de Roo, así como outros de fóra dos
nosos concellos, en canto a institucións. A nivel particular, preto de
600 sinaturas na páxina web.
Estableceron xa contacto coa RAG? Se é así, cal foi a resposta dos
académicos?
Non, non establecemos contacto coa RAG, nin é o momento nin somos
nós quen o temos que facer. É o grupo O Xeito de Esteiro quen o fará
chegado o momento. Quen si asistiu ao acto que se celebrou en Esteiro
no pasado novembro foi o profesor e académico Henrique
Monteagudo, pero non como membro da RAG, senón como veciño de
Esteiro e amigo persoal de Agrelo.
A iniciativa parte de dous outenses... Cal pensa que debería ser o
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O LABOR VECIÑAL
papel da nosa veciñanza (e do Concello, das asociacións...) neste
asunto?
En principio, responder positivamente á solicitude de sinaturas e
apoios que se lles pidan. A partires de aí cadaquén pódeo ter presente
nas súas programacións de actividades culturais.
Que actuacións teñen en mente de cara ao vindeiro ano, que sería
cando a RAG tomase unha decisión?
Como xa dixemos, o tema está en mans do Xeito e son eles os que
teñen que decidir aínda que nós estaremos aí man a man con eles.
Contamos tamén co interese do grupo Candea de Noia, cos que
manteremos unha reunión á volta do verán e, entre todos, marcaremos
un programa.
Imaxino que moitos dos actos terán que levarse forzosamente máis
en Noia ou en Muros. Saben se hai homenaxes previstas nesas vilas
que se sumen á campaña?
Non sabemos o que teñen nos seus programas en
Noia e Muros. Certo que as lembranzas de Agrelo
están máis nestes dous concellos. En Noia deixou
un moi bo labor, por exemplo na Sociedade
Liceo, no eido privado, pero tamén no público.
De feito o salón de actos do Coliseo Noela leva
por nome “Xosé Agrelo”, é esa xa unha
homenaxe por parte do Concello.
En Muros recibiu a Medalla do Concello polo seu
compromiso social. Tamén están levando a cabo
desde hai uns anos a “Mostra de Teatro Xosé
Agrelo”, que debe de andar pola IX edición. É
moi importante que a RAG lle adique un “Día
D”, pero moi importantes son tamén estas
homenaxes e recoñecementos da xente que
valora o seu labor.
Agrelo deixou unha fonda pegada nas persoas
que o tratamos. Podería compartir con nós a
lembranza que teña do día que o coñeceu?
Coñecín a Agrelo na década dos sesenta, recén
chegado de Madrid e foi na Academia Balmes, no
Curro, onde entrou como profesor de Filosofía. Clases amenas as súas,
nas que a filosofía non era tal, era unha maneira de vida. Contaba as
súas peripecias por Madrid e como coñecera á actriz Aurora Bautista
(nós sabiamos dela polas obras de teatro que poñían na tele). Máis
tarde entendín que xa en Madrid andaba polos teatros.
Chegaron a traballar xuntos cando el foi destinado a Outes?
Non, non traballei con el en Outes.
E como foi a súa relación con el nos seguintes anos?
De alumna súa nos anos sesenta en Noia, volvemos coincidir no
colexio de Esteiro a principios dos oitenta, como compañeiro de
claustro. Alí tiña un grupo de teatro cos alumnos. Algo debín de
aprender del que, chegada ao colexio do Cruceiro dous anos despois e
sendo titora de 8º, preparamos cos alumnos Os vellos non deben de
namorarse, que representamos no colexio. Pareceunos ben repetilo no
salón de cine Brasil con motivo de recadar fondos para a excursión de
fin de curso. Para saír fóra das paredes do colexio, á obra faltáballe un
último toque e pensamos en que Agrelo llo podía dar. Falamos con el e
desde Esteiro achegouse varias veces a Roo, ata o día da estrea. E todo
desinteresadamente, así era Agrelo.
A el encantábanlle as anécdotas. Lembra algunha que lle acontecese
con el?
Non sei se é unha anécdota, pero si algo que resulta agradable lembrar.
Nas clases da Balmes tiñamos unha compañeira e amiga que a nós nos
parecía que era a preferida do profesor de Filosofía. Non sabiamos ben
que pasaba, pero que había algo que encanxaiba de maneira diferente,
non entendiamos o que era ata pasado un tempo. Esa alumna era Solita
Roo e acabou sendo a nai dos seus fillos.
Cal considera a ensinanza máis importante de Pepe?
Creo que foi a súa unha ensinanza global. Pero para min,
especialmente o teatro. Nos tempos en que foi o meu profesor propuxo
na clase formar un grupo de teatro. Alguén se atreveu, eu non, pensaba
daquela que non podería cos estudos e cos ensaios. Foi algo do que me
teño arrepentido.

Vostede pertence á Directiva da AA. VV. Sueiro de San Lourenzo.
O asociacionismo é unha das actividades que ocupan o seu
tempo.
Si, son a secretaria.
Que a levou a ocupar este lugar central no traballo pola
veciñanza?
A “culpable” de que estea aquí foi María Vázquez Bermúdez que, en
outubro do 1996, reuniu un grupo de homes e mulleres da parroquia
coa idea de formar unha asociación. Explicounos en que consistía o
proxecto e nesa reunión quedou formada a primeira Xunta Directiva.
Entón xa vai para vinte anos que está a traballar con esta
asociación.
Desde aquela houbo cambios, eu deixeino no 2011, cando me ía
xubilar. O ano pasado volvín e haberá que ir buscando substitut@.
Esta asociación destaca pola súa actividade cultural. É isto outra
forma de facer pedagoxía?
Creo que si. Tendo en conta que a pedagoxía é a ciencia da educación
e da aprendizaxe, nestas actividades que se programan, aprendemos
uns dos outros, todos facemos de pedagogos.
Está este labor suficientemente recoñecido pola veciñanza?
Considero que si. No noso caso os veciños colaboran no que se
necesita, se así non fose, non poderiamos levar adiante a nosa
actividade.
E vense apoiados polas institucións?
En canto ás institucións, tamén nos sentimos apoiados.
Que logros destacaría da AA. VV. Sueiro?
Primeiramente, e como non tiñamos un local onde nos reunir,
chamamos ás portas do Concello, que mercou uns terreos ofrecidos
polos veciños. Con subvencións da Deputación, axudas do Concello e
o traballo da veciñanza foise construíndo a casa, que se inaugurou no
2006. Fíxose tamén o saneamento de augas domésticas. E arranxo do
entorno da igrexa parroquial, aínda que nesta parte queda bastante
por facer.
E que actividades acostuman levar a cabo?
As celebracións anuais son: Entroido, Letras Galegas, Festas
patronais en agosto, Magosto, Festa de Nadal e unha excursión anual.
Este ano fixémola ás Médulas-León. E en actividades, Club de Lectura
(do Concello), escola de adultos, taller de costura e labores e tamén
nos atrevemos co canto. Ata hai pouco tempo tamén tiñamos taller de
teatro. Temos páxina web feita por Eloy, un rapaz da parroquia:
www.aavvsueiro.org . As reunións da Directiva son mensuais e a
Asemblea de socios facémola anual. Somos arredor de 85 socios
familiares.
Que obxectivos (actuacións) pretenden levar a cabo a curto e a
longo prazo?
Seguiremos traballando na mesma liña en canto a celebracións e
actividades. En canto a obras, estamos a realizar o pintado exterior da
Casa Veciñal. Tamén vemos a necesidade de construír un pórtico ou
cuberta diante da casa, para protexer da chuvia e do sol.

Inauguración do local veciñal
en San Lourenzo, en maio de 2006
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A outra xente de Outes. Árbores de ribeira
e os seus habitantes: os salgueiros e o cardeal
Proseguindo coa descrición das árbores das ribeiras dos
nosos ríos, hoxe preséntovos o salgueiro, quizais o máis
abundante e coñecido.
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Mª Paz González López

moitísimos parques e xardíns. Hai moitas outras especies, e
debido á facilidade coa que hibridan entre si, ás veces é difícil
identificalas a nivel de especie.

O nome de salgueiro agrupa unha morea de arbustos ou
árbores baixas pertencentes ao xénero Salix que medran en
solos moi húmidos, case sempre nas beiras dos ríos. As
arredor de 350 especies deste xénero distribúense nas áreas
de clima frío ou temperado do hemisferio norte.
Ademais do hábitat, todos os salgueiros comparten unhas
certas características: son caducifolios, teñen pólas flexíbeis,
follas en xeral alongadas e con peluxe polo menos no envés e
son dioicas, é dicir, as flores masculinas e femininas aparecen
en pés de planta distintos. Moitas das especies de salgueiro
botan as flores antes que as follas, polo que a época de
floración, case en todas moi temperá, é un bo momento para
distinguir os pés masculinos dos femininos. Nos dous casos as
flores dispóñense en candeas pero o seu aspecto é moi
distinto: as masculinas exhiben unha morea de estames
desprotexidos para facilitarlle ao vento a súa tarefa como
polinizador; as femininas, receptoras do pole, son inicialmente
máis discretas, pero fanse protagonistas cando,
transformadas en froitos, producen unha morea de pequenas
sementes envolvidas nunha maraña de pelos que o vento
disemina e que atraen a moitos pequenos paxaros que se
alimentan delas. A chuvia de sementes movidas polo vento é
unha imaxe realmente fermosa.
En Galicia a especie máis común é o salgueiro bravo ou
cincento, Salix atronicera, que medra nas beiras dos ríos, en
regatos e lagoas, en prados e brañas e que tradicionalmente
se utilizou para facer sebes limitando os terreos. Ten unha
floración moi temperá, desde xaneiro ata marzo, e a
diseminación das sementes prodúcese entre marzo e abril.
Tamén son moi frecuentes o vimieiro ou vimbieiro, Salix
viminalis, que se cultivou desde antigo para aproveitar os
vimes en cestaría e para amarrar as vides, e o salgueiro
chorón, Salix babylonica, presente pola súa beleza en

Candeas masculinas

Paporrubio real

Os salgueiros deben a súa enorme popularidade á aspirina,
nome comercial do ácido acetilsalicílico, quizais o
medicamento máis empregado ao longo da historia da
humanidade polo seu probado efecto antiinflamatorio,
antipirético, analxésico e anticoagulante. Hai evidencias de
que xa desde a antigüidade e en todas as culturas, a súa codia
e follas utilizábanse para aliviar a dor e as febres. A primeira
cita escrita da súa utilidade debémoslla ao médico grego
Hipócrates e a extracción da salicilina, molécula precursora do
seu principio activo, ao alemán Johann Buchner que logrou
illala en 1828.
Pero non é esta a súa única virtude, os salgueiros son plantas
hiperacumuladoras, é dicir, plantas cunha alta capacidade
para absorber do medio compostos contaminantes como
metais pesados ou hidrocarburos e acumulalos transformados
en produtos inocuos ou, cando menos, de menor toxicidade.
Tras seren utilizadas, incinéranse ou trátanse para extraer os
compostos acumulados, especialmente os metais. Esta
cualidade convérteos nunha ferramenta fundamental na loita
contra a contaminación dos solos. A utilización de organismos
vivos para recuperar medios alterados denomínase
“biorrestauración” e está en auxe pois ten moitas vantaxes
fronte a outros métodos moito máis agresivos. Seguramente
lembrades que na limpeza do fuel vertido polo Prestige se
empregaron bacterias degradadoras para tratar manchas
inaccesíbeis. Outro exemplo de como os organismos poden
axudarnos a combater os danos que nós mesmos lles
causamos. Un paradoxo máis na nosa relación coa natureza
que nos sustenta.
Ademais, os salgueiros, coma o resto das árbores de ribeira,
realizan unha importante función ecolóxica nas beiras dos
ríos. Por unha banda e contra o que moita xente pensa, quizais
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por desinformación interesada, as árbores que medran nas
beiras dos ríos non só non favorecen as inundacións senón
que as frean. As súas raíces protexen as beiras da erosión
impedindo así que cando as precipitacións son moi fortes, os
ríos se enchan de sedimentos, perdan capacidade de evacuar
auga e desborden producindo inundacións. Por outra banda,
son especies fornecedoras dunha enorme biodiversidade,
pois, froito da coevolución sufrida ao longo de millóns de anos,
existen numerosas especies que dependen delas. De feito, o
salgueiro bravo, é, despois do carballo e xunto co bidueiro, a
árbore coa maior cantidade de especies dependentes.

Sementes

Nunha das imaxes que ilustran o artigo podemos observar un
dos paxaros que atopan alimento e acubillo nos salgueiros. É
un paporrubio real ou cardeal, Pyrrhula pyrrhula, un frinxínlido
como o verderolo e os pimpíns dos que xa falei noutro artigo. É
inconfundíbel polo fermoso colorido que amosa e pola súa
silueta: un corpo rechoncho, unha cabeza aplanada na cima
que se continúa no corpo case sen pescozo e un peteiro moi
robusto; o tamaño é similar ao dos pardais. O exemplar da foto
é un macho e, como é frecuente entre as aves, as femias e os
inmaduros son moito máis discretos, aínda que igualmente
doados de identificar. Cando tomei a foto, na primavera,
estaba a todo comer nos froitos dun salgueiro.
O seu groso peteiro suxire unha dieta granívora, mais en
realidade é omnívoro e vai variando a súa fonte de alimento ao
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longo do ano. Goréntanlle os froitos carnosos, mais non pola
doce polpa como poderiamos pensar senón polas nutritivas
pebidas, polo que os estoupan para acceder a elas. Pero
tamén inxire froitos secos e durante o verán, cando require
doses extra de alimento para criar os pitos, insectos. Pero
quizais o máis chamativo é a súa destreza para cortar gromos
de pólas e botóns florais de árbores froiteiras e caducifolias
silvestres, o que lle permite dispoñer de alimento a finais do
inverno e comezos da primavera, cando comezan a escasear
as sementes e os insectos. Por esta habilidade, que debe ao
bordo cortante do seu bico, non ten moi boa prensa entre as
xentes do campo. Porén, o número de exemplares non é tan
grande como para que resulte un problema, cando menos nas
nosas latitudes, que supoñen o límite meridional da súa
distribución. Curiosamente mentres os nomes que recibe en
Galicia fan referencia ao seu distinguido aspecto, os
asturianos: esgromero, cortabrotes, quitabrotes e picaflor,
véñenlle desta especial forma de obter alimento.
Este fermoso paxaro depende de zonas arboradas con
especies caducifolias e con abundante sotobosque porque
aniña nos arbustos. É por isto que escasea en zonas
repoboadas con eucaliptos e piñeiros, en bosques sometidos
a unha limpeza excesiva e en campos de cultivo moi estensos
nos que non se conservan as sebes que os limitan. Debido á
súa escaseza está incluída no Catálogo Nacional de Especies
Ameazadas como “De interese especial”. Algo tan sinxelo
como manter zonas con arbustos e herbas silvestres nos arrós
dos terreos fornece dun hábitat axeitado para numerosas
especies e permite manter a biodiversidade mesmo en zonas
de cultivo. Un costume de vello que permitía conxugar
aproveitamento con conservación pero que se foi perdendo
coa nosa ansia de humanizar o medio natural eliminando todo
aquilo que cualificamos de improdutivo.
Novamente foi un pracer para min descubrir que o paporrubio
real forma parte das outras xentes de Outes, un signo máis de
que aínda posuímos unha contorna capaz de manter unha
gran diversidade de habitantes. Conto con vós para que
poidamos seguir gozando da súa compaña.
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DE VOCES CEIBES A MILLADOIRO
Unha memoria do movemento popular da
canción galega 1973-1978
ANTÓN SEOANE
Editorial Galaxia (2013)

Lidia Vicente

Esta nova recomendación non é só literaria, tamén é musical.
De voces Ceibes a Milladoiro é un libro-disco que recolle
parte da canción galega dende 1973 a 1978. Xa no limiar do
libro, Carlos Meixome Quinteiro dá conta da situación
social, económica, política e cultural que se vivía neses anos
en Galiza e que musicalmente se encadra no final de Voces
Ceibes e no nacemento do grupo
Milladoiro.
Antón Seoane comenza o seu relato
histórico musical no ano 1973
recordando os primeiros ensaios e clases
de gaita no edificio sindical da rúa
República de El Salvador de Santiago de
Compostela. Ao longo do tempo ese local
de ensaio, acolle a preparación do
“recital do pavillón de Sar” no ano 1975,
así como os primeiros ensaios do grupo
Milladoiro no outono de 1978.
Foi no ano 1974, cando se quere dar un
paso máis alá de Voces Ceibes e fundouse
o Movemento Popular da Canción
Galega (MPCG) integrado por un grupo
de xente que o autor chama “os novos”, entre os que están o
propio Antón Seoane e Rodrigo Romaní, e máis tarde
súmanse “os vellos”: Miro Casabella, Benedicto, Bibiano e
Jei Noguerol.
Moi emotivo resulta o apartado no que Antón Seoane recorda
os concursos da Quintana, cando, co gallo das festas da
Ascensión, gaiteiros, pandareteiras e grupos de baile,
contribuíron a dignificar a música, os traxes e os bailes
galegos. Neste mesmo apartado e con motivo destes
concursos, aparece a outra parte de Milladoiro, os gaiteiros

ANAMNESE
ELI RÍOS
Ed. Sotelo Blanco (2015)

Manuel L. Rodríguez

Grande é a satisfacción (e o pracer) que experimentamos
cando, despois de adicarlle o tempo preciso, pechamos un
libro ben traballado. Hai un esforzo na lectura e, atopar obras
dignas é algo a ter en conta xa que, como ben di un moi amigo
meu, temos tempo de vida limitado e ler todo o que cae nas
nosas mans é totalmente imposíbel.
Anamnese, de Eli Ríos, "premio Lueiro Rey de poesía", é un
bo exemplo de libro a ter en conta. Abrir as páxinas do
poemario axuda ao lector a encher os pulmóns (ese aire que
dá consistencia aos alicerces da literatura galega actual).
Versos cortados (e entrecortados) no intre exacto marcan o
ritmo de toda a obra; un ritmo perfecto, brusco pero
constante. A catarse é provocada pola sucesión de xogos
fónicos en contraste cos moitos silencios que din tanto como
as palabras. O recitado é conciso, estricto, melódico... e o
debuxo sobre o papel en branco deixa un caligrama a tono co
significado.
Hai certa tristeza no que se "quere dicir"; unha inquedanza
que percorre ao lector e o leva a intervir, inexorabelmente, no
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de Catoira, “Faiscas do Xiabre”.
Da importancia do xa mencionado Recital do Pavillón de Sar
fai mostra Antón Seoane adicándolle un capítulo. Neste
festival participaban Voces Ceibes, integrantes da MPCG e
independentes, mostrando a nova música galega,
reivindicativa, música a prol das liberdades, contra a ditadura
franquista e onde por primeira vez aparece a gaita integrada
nunha canción de autor. Esta composición era un poema de
Fiz Vergara titulado “O Muíño Toleirón” musicado e cantado
por Rodrigo Romaní e nas gaitas Agustín Maroñas e Antón
Seoane. Unha ampla serie de fotos mostran momentos deste
recital, así como recortes de prensa que se fan eco deste acto,
que eu calificaría de “fundacional” da nova música galega.
Tamén Antón Seoane ten un capítulo para
Rodrigo Romaní e Emilio Cao. Un relato
detallado do autor deixa mostra da
andaina que durante vinte e seis anos
mantivo con Rodrigo Romaní, dende
1974 ata o 2000, ano no que Rodrigo
deixa Milladoiro: “Non sempre se
comparte unha paixón, no meu caso a
música, cun compañeiro do que podes
aprender todos os días. E ese
compañeiro para min foi Rodrigo...”.
Para ilustrarnos máis se cabe, temos uns
bonitos apartados adicados aos
instrumentos: a cítara, a ocarina, a
zanfona, que formaron parte tamén dese
momento musical reivindicativo: a súa
recuperación ou salvación de instrumentos esquecidos.
Segue o percorrido literario, musical e fotográfico deste libro
lembrando a moitísimos compañeiros e compañeiras de
viaxe (Pilocha e o grupo Roi Xordo), recitais por toda a
xeografía galega, gravacións de discos, viaxes á Bretaña (por
fin con Alan Stivell) e tantos e tantos momentos que o artista
rememora para todos nós.
Non queda outra, poñer o disco, abrir o libro, ler a historia da
nosa música e ver fotos que xa quedan para sempre.

remate da obra. Semella que a autora fala máis do perceptor
que de si mesma, o que sempre é de agradecer; a ironía, a
crítica feroz a algo que non achamos a comprender… Todo
forma parte deste Anamnese, editado por Sotelo Blanco, que
afonda na parte máis profunda (e escura) da psique humana.
Remato o libro cunha sensación de cabreo (e é que, segundo a
poeta, cada quen entende o que quere entender. Conségueo.
Quedo coa parte que me corresponde.).
Unha obra ben escrita. Un bo poemario.

Eli Ríos, por Eduardo Castro Bal.
AELG, baixo licenza CC-BY-SA 3.0
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Familiarizarse coa lectura
Pilar Sampedro
Cando penso no binomio familia - lectura véñenme á mente varias
imaxes:
“Dar de ler coma quen dá de comer”, que lle escoitei por primeira vez a
Cristina Novoa e fai referencia a esa necesidade básica que xa supón a
lectura no mundo actual. A sociedade considéraa imprescindible pero
somos conscientes de que ler non é algo natural ou instintivo, senón que
hai que esforzarse en aprender e adestrarse, e aínda que o último
responsable da competencia lectora da poboación infantil sexa o
sistema educativo, é a familia a que debe comezar a vincular ao meniño
co libro; e faino.
A familia bota man da tradición oral lembrando os cantos de berce, os
arrolos, os xogos e recitados con que o recibe, dotándoo de literatura
adozada con cariño. Vaille dando, de maneira dosificada, o que as
xeracións anteriores foron creando para el e adapta o alimento ao seu
padal, avanzando conforme vai medrando. Como o leite, así a tradición,
en porcións, conforme a idade e desenvolvemento.
Outra denominación, escoiteilla a Juana Vázquez: “Ler por conta allea”.
Igual que hai xente que traballa para outros, os adultos lenlle aos
pequenos mentres eles non poden facelo; préstanlle a voz para que non
se vexan privados do goce dos contos que levan contándose desde as
orixes da humanidade. Danlle de ler, envolvendo o acto co afecto que
producirá efectos moi positivos na creación de lector e a lectora.
Observan con eles as ilustracións dos álbumes e comentan as historias,
repiten unha e mil veces o relato e fanlle entrega do máis valioso, o seu
tempo.
A familia acompaña á rapaza ou rapaz no gran esforzo que realiza cando
comeza a ler, asistindo a ese instante cheo de maxia no que o botón se
abre en flor, e a cara resplandece. Deste instante gardo a imaxe dunha
lectura pública a pares, na que entre o pai e o fillo lían un conto (“ti un
pouco, eu outro pouco”) e a insistencia do pequeno (“eu, agora eu!”).
É a familia a primeira que agasalla libros, tratándoo como a un ser culto e
intelixente que vai aproveitar toda a riqueza que a sociedade lle ofrece.
Obsequian libros pouco a pouco, de maneira que se deleite con cada un
deles. Neira Vilas, que valora tanto aos primeiros lectores, conta como
desde sempre el e Anisia agasallaban á rapazada con libros e como,
nalgunha ocasión, chegaban a levarlles tamén ese pequeno moble no

Neira Vilas, por Santos-Díez. AELG, baixo licenza CC-BY-SA 3.0

que colocalos, para ir construíndo a súa biblioteca persoal, a que se vai
erguendo ao longo da vida e retrata a nosa imaxe lectora. O patriarca
das nosas letras segue a manter ese san costume de dar libros en man,
agora desde a biblioteca da súa Fundación.
Da man tamén, levan os pais e nais aos pequenos, aos lugares dos
libros: as bibliotecas e as librarías, onde escoller ese libro que pode
levar para a casa. Acompáñanos nas súas lecturas, preguntando e
compartindo, contando... tratándoos como xente coa que tamén se
pode falar de libros.
Será necesario dicir en que idioma se ha facer este percorrido pola
lectura e o libro, cando vivimos en Galicia e temos unha lingua propia?
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Serpes, sapos e curuxas nun barril:
dous yankis e a Galicia de Finais do século XVIII
Era novembro de 1779: ía finando o século das luces mentres que a
tormenta e o impulso da revolución atlántica nas 13 colonias íase pouco
a pouco contaxiando a esta banda do mar, para estourar nas rúas
parisinas e versallescas na década que estaba por vir. No eido das
negociacións de paz entre os nacentes Estados Unidos e a Gran
Bretaña, recala en costas galegas o ministro plenipotenciario John
Adams, avogado de lei e destinado en poucos anos a suceder a George
Washington como segundo presidente da nova nación americana. O
seu paso pola nosa terra está glosado nunha serie de notas no diario e
na autobiografía deste persoeiro que traduciu Emilio González López e
que a editorial Trifolium tivo a ben publicar dez anos para atrás no
tempo, alá polo 2005.
Baseándose nos mesmos textos, outro americano –o xenial poeta Ezra
Loomis Pound– procedeu a facer unha escolma do máis importante, co
que alimentou un dos seus Cantos. Relendo o número LXV topamos o
seguinte fragmento:
As leis dos visigodos e de Xustiniano aínda en uso en Galicia,
13 mulas 2 arrieiros chegando á Coruña ás 7
o porco deste país excelente e delicioso
tamén o touciño, o Xustiza Maior infórmame de que
a maior parte deles
engórdanse con castañas e millo
outros porcos din que se ceban con víboras
posíbeis importacións a España:
grans de tódalas clases, brea, trementina, madeira,
peixe salgado, espermaceti e arroz.
Tabaco xa teñen das súas colonias,
así como anil,
do tabaco do Rei toman 10 millóns de arrobas ao ano
Observei a damas que tomaban chocolate á española
comín a bordo da Belle Poule
Galicia, non hai pisos, senón o chan apisonado ata volvelo lama polo
home os porcos cabalos e mulas
non hai cheminé a medio ascenso ao rubir á recámara
había un lugar cuberto de palla
na cal estaba un porco para o engorde
enriba, o millo estaba pendurado de paus e de fendeduras
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Manolo do Río

e nun curruncho unha arca chea de semente de nabo silvestre, ou colza
e no outro un celeiro cheo de avea
entre a cal durmín mellor que en ningures desde a miña chegada a
España
En xeral os montes están cubertos de biorto
escasamente atopas olmo carballo ou outra árbore
Entre as cousas que o vate de Idaho non considerou dignas de versificar
mais que contan para o lector moderno de non pouco interese, temos
esta visita que John Adams, na compaña do cónsul francés, fixo á Torre
de Hércules coruñesa o día 16 de decembro, doce anos antes da
restauración que a dotou da fasquía actual. Di así:
“Entrou o cónsul francés, e o señor Dana e mais eu acompañámolo ata a
Tour de Fer. Este é un monumento moi antigo, feito de pedra e de cen
pés de altura. Estaba destinado a ser un faro, quizaves, xa que comanda
unha vista moi ampla do mar, e contempla tódalas naves que proceden
do leste e do oeste. Antigamente contaba cunha magnífica escaleira ou
rampa en espiral, que daba voltas dende abaixo ata o cumio, e dise que
unha vez un xeneral, xa fose dacabalo ou nun carro, rubiu montado ata
arriba. Mais os chanzos foron retirados, e as pedras empregadas para
pavimentar as rúas de Coruña. O morteiro, co que as pedras estaban
unidas, é tan duro como as pedras mesmas, e parece que conta cunha
grande cantidade de pedra en po mesturada para formalo”.
Alén da faceta turística, é o dereito local unha das cousas que máis lle
interesan ao distinguido visitante. Outra das anécdotas que Ezra Pound
decidiu non glosar malia a súa suxerente curiosidade e exotismo ten que
ver coa aplicación da pena de morte na Galicia de fins do Antigo Réxime:
“Hai para a provincia de Galicia unha Corte Soberana de Xustiza, que
ten xurisdición tanto civil coma criminal. Non ten corte de apelación
superior en tódolos casos criminais, mais nalgúns civís, pódese facer
apelación ao Consello. Non hai tempo para peticións de indulto, xa que
executan de xeito inmediato. A forca é o método de pena capital.
Algunhas veces tamén queiman, pero despois de morto o condenado.
Ultimamente houbo unha sentenza de parricidio. A lei requería que se
pechase ao condenado nun barril cunha víbora, un sapo, un can, un
gato e etc., e guindado ao mar. Mirado o barril, comprobouse que
debuxaran aos tales animais no barril, e puxeran o cadáver do criminal
dentro”.
Panorámica da Coruña nun gravado de
José Antonio Jimeno y Carrera (1757-1807)
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John Adams, retratado por Asher B. Durand

É que a existencia legal deste castigo confírmanos a vixencia do
primeiro verso de Pound que citamos denantes, arredor da vixencia da
antiga lexislación romana. Este castigo para parricidas é a antiquísima
‘pena do saco’ (poena cullei) da que nos fala en detalla Eva Cantarella
nun volume sobre Los suplicios capitales en Grecia y Roma.
A execución dos parricidas é un acto que na antiga Roma está cargado
de simbolismo e ritual. O condenado era primeiro perseguido cunha
especie de vergallos vermellos (as virgae sanguineae), e logo cosido no
interior dun saco (culleus) xunto cun can, un galo, unha víbora e un
mono, e que logo se procedía a guindar o saco no mar ou no curso de
auga máis próximo.
Cales serían as razóns da escolla deste bestiario para acompañar ao
criminal á morte? Son varias as interpretacións que buscan ler na pena,
alén dun desexo de torturar ou inflinxir un dano sádico e a maiores no
criminal por parte de bestas enfurecidas, unha lectura máxico-simbólica
do castigo. O parricidio representa para as sociedades clásicas un crime
‘antinatural’ (o de matar a quen che deu a vida), un prodigium que
requeriría de todo un máxico ritual para exorcizar o mal e a
contaminación producidos, e os animais, compaña do condenado,
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simbolizan en varios aspectos a pena que están condenando. O can,
por exemplo, ten reputación en moitos autores clásicos de animal
inmundo (Horacio), obsceno (Virxilio), vil (Xoán Crisóstomo),
desprezábel e innobre (Agostiño de Hipona), e polo tanto, apropiado
compañeiro para un parricida.
Canto ao galo, este representaría a ferocidade (o galo, di Plinio, é un
animal batallador ata o punto de que aterroriza aos leóns). Reputado
tamén como inimigo mortal das serpes, a súa presenza no saco e a súa
previsible guerra coa víbora tamén presente podería evocar o estado de
‘guerra perpetua’ e ‘estado de natureza’ que implica vivir á marxe das
normas sociais e cívicas coas que o parricida rachara.
A presenza das víboras é doada de glosar, habida conta da reputación
que estas tiñan na antigüidade: segundo Plinio, no intre de parir, as
víboras eran moitas veces roídas dende dentro polas súas crías,
ansiosas de saír, e creando deste xeito un emblema da mala conduta
filial e do asasinato dos pais.
Por último, o mono queda relacionado co parricida a través dunha dobre
metáfora: segundo Plinio, de novo, os monos aman a tal punto ás súas
crías que as afogan ás veces coas súas apertas. Por outro lado, e dada
a súa semellanza física cos homes, considerábanse horribles
caricaturas nosas.
Outras partes do rito de execución encaixan tamén co elaborado
simbolismo que ve neste ‘crime de crimes’ unha violación tal da natureza
e das súas leis que o que o comete, prodixio, ‘monstrum’ ten que ser
totalmente excluído da comunidade dos homes. En tal senso vai a pel de
lobo coa que se cobre a cara do condenado (tornou en besta salvaxe, xa
non é dos homes), as zocas de madeira (soleae lignae) que se lle poñen
aos pés (para que non contamine o chan coas súas pegadas) e os
vergallos da cor do sangue (para os que se empregaban ‘árbores
malditas’ e que despois se queimaban ritualmente).


Bosquexo de Ezra Pound, feito por Gaudier-Brzeska

A Óptica da túa confianza!
Malecón de Cadarso, 3 (Xunto a ponte de San Lázaro) - Tlf. 981 82 42 60
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A Caspa... A Casta... E Castelao
Dr. José Mª Dios Dizz
A caspa (Pityriasis Simplex ou Furfuracea) é a formación, non
sempre excesiva, de codias de pel morta, formada no coiro
cabeludo. A pesar de que é normal que as células da pel morran e
se formen codias, algunhas persoas, xa sexa cronicamente ou
como resultado de certas doenzas, experimentan unha cantidade
anormal destas, o cal adoita ser acompañado de proído (picor),
enroxecemento e irritación. A maioría das causas poden ser
tratadas cun champú especial ou con remedios caseiros comúns.
A caspa tamén pode ser un síntoma de diferentes enfermidades
como a seborrea, a psoriase, as micose ou a pediculose. É
recomendable evitar rañarse excesivamente. Rañarse ata quebrar
a pel, pode aumentar o risco de infeccións, particularmente por
Staphylococcus aureus e Estreptococos. Tamén, provocar
Alopecia (caída do pelo de forma local), provocada por afeccións
da pel.
A medida que crece a
pel, as células
epidérmicas son
empurradas cara a
fóra, onde acaban por
morrer e caer como
codias da cabeza. Na
maioría das persoas,
estas codias son
demasiado pequenas
como para ser visibles. Porén, certas condicións poden causar que
o ritmo de cambio das células sexa inusualmente veloz, sendo
especialmente común no coiro cabeludo. Nas persoas con caspa,
as células da pel poden morrer e ser reemprazadas
aproximadamente unha vez cada dúas semanas; o contrario das
persoas sen caspa, en quen tarda ao redor dun mes. O resultado é
que as células mortas caen en bloques grandes, que aparecen
como pequenos anacos ou manchas agrisadas no coiro cabeludo.
A causa máis común da caspa é o fungo FM (previamente
coñecido como Pityrosporum ovale).
A caspa varía dunha persoa a outra. Pode ser necesario probar
varios champús con ingredientes activos diferentes (sulfuro de
selenio, alcatrán, ácido acetilsalicílico, piritionato de zinc,
Ketoconazol), para encontrar o máis
adecuado para cada persoa en particular.
A Caste:
É un sistema social no que o estatus
persoal adxudícase de por vida; polo
tanto, nas sociedades organizadas por
castes, os diferentes estratos, son
pechados e o individuo debe
permanecer no estrato social no que
naceu.
As características que diferencian os
distintos estratos sociais son: a raza, a
relixión, etc. que por accidente adquira
ao nacer a persoa, e o cal non pode
mudar.
As sociedades de castes poden verse
como sociedade de clase na que se
adquire clase social co nacemento. Os
sistemas de castes rexeitan as relacións
estreitas con membros doutras castes

Esa «pureza» de
castes acostuma
manterse mediante a
regra da endogamia, o
ma-trimonio debe ser
entre persoas do
mesmo grupo social.
Falar de caste está
agora de moda. Nos
medios de comunicación, fálase
tódolos días “da caste”. Pero moita xente non sabe que xa no ano
1940 (hai 75 anos) Alfonso Daniel Rodríguez Castelao
(Rianxo, 1886 - Arxentina, 1950), político, escritor, pintor,
médico e debuxante galego, no seu ensaio Sempre en Galiza (no
libro 1º, nº XXVI), falaba deste tema e referíndose exactamente
ao mesmo do que fala hoxe a xente.
Di Castelao: “A mín paréceme que a verba “cacique” veu das
Américas e que siñifica “xefe da tribu”. Pois ben; se hai unha
tribu de salvaxes, o máis salvaxe de todos será o cacique; pero si
tivésemos unha tribu de sabios (cousa imposible, porque os
sabios endexamáis forman unha tribu), o máis sabio de todos
sería o cacique. O cacique, pois, é un home representativo en
quen concorren os vezos e as virtudes da tribu. O caciquismo,
polo tanto, vén ser unha forma primaria da democracia, da
democracia representativa....... Galiza padece aínda esta CASTE
anacrónica de caciques”.
Tamén di: “Hai unha chea de “mandóns” da política centralista,
que son mil veces piores e non merecen o nome de caciques,
porque non viven a
carón do pobo, nin
representan a vontade
da tribu, nin posúen os
vezos e virtudes da
CASTE, nin teñen
unha forza emanada
do seu valimento
persoal. Estes
caciques, son
t e r r i b l e s , p o rq u e
exercen o poder a
distancia, porque
bulran a vontade
popular, porque son
i r re s p o n s a b l e s e
i n m u n e s , p o rq u e
dispoñen da forza
coercitiva do goberno
central” .
Escribe Castelao: “Esta CASTE de caciques xurdeu dispois da
Restauración, e foi creada por unha serie de necesidade vital da
monarquía e do centralismo, para disimular os xeitos antigos con
aparencias de democracia parlamentaria”.
E isto foi escrito hai 75 anos.... Non cambiou nada; quizais si, a
forma de tratar a caspa actualmente é máis eficaz e eficiente
que hai 75 anos, pero as formas da política son moito máis
difíciles de cambiar en Galicia. Ata que queiran unha maioría
de galegos e galegas.
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Tarta de limón con merengue
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Receita de Pauline Leseurre
Profesora-lectora de francés no IES Virxe do Mar de Noia

Elaboración:
1. Primeiro estiramos a pasta brisa sobre unha fonte, cuberta
de papel de forno, picándoa logo cun garfo para que non
suba. Introdúcese no forno, quente a 180°, uns 10 minutos.
2. Entrementres elaboraremos a crema de limóns:
Poñemos as raspaduras dos limóns nun cazo e engadimos o
zume dos limóns, xunto co azucre e a Maicena, batendo a
masa no lume pequeno.
No outro recipiente, bateremos os ovos e engadímolos,
poñendo a ferver a masa e baténdoa co lume alto ata
conseguir que vaia espesando.
Sacámola do lume e logo de que arrefríe un pouco
poñerémola sobre a pasta brisa.
Pauline Leseurre no Día dos Mundos celebrado
no IES Virxe do Mar de Noia no 2015

Ingredientes:
· 1 masa (tipo pastaflora ou pasta brisa)

3. Para facer o merengue, bátense as claras dos ovos a punto
de neve. Cando estea firme, engádese un chisco de sal.
4. Precísase untar os ovos a punto de neve por riba da crema
de limóns e metémola novamente no forno para cocela a
120°/150° ata que o merengue estea dourado.

Ingredientes para a crema de limóns:
· 150 gr. de azucre
· 3 ovos
· 4 limóns
· Unha culler de sopa de Maizena
Ingredientes para o merengue:
· 1/2 culler de café de lévedo
· 100 gr. de azucre
· 2 claras de ovo

Orellas de entroido
Ingredientes:
· 1 kg de fariña
· 7 ovos
· 7-8 culleradas sopeiras de azucre
· zume de 1 laranxa
· zume de 1 limón e mais as raspaduras
· 500 grs. Tulipán
· azucre moído
Elaboración:
Poñemos a fariña nunha empanadeira para traballar con
espazo. De seguido vertémoslle os ovos -batelos á parte e
pasar por un coador-, súmaselle o azucre cos zumes,
raspaduras e o Tulipán, facendo unha pasta pegañosa ao
principio, pero a base de xuntar e voltear acaba nunha masa
compacta coa que se poderá traballar moito mellor máis
tarde, envolvéndoa nun trapo húmido.
Pasados uns 20 minutos, facemos pequenas porcións para de
seguido ir estirándoas co rodillo e coa mesma pásanse polo

Receita de S. Luhía

aceite ben quente por ambas caras. Tras escorrerlle o aceite
esporearlle o azucre moído. Non hai segredos, mais si
apetito.

DEPORTES
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Outes F.C. “PURA PAIXÓN”
A Directiva do Outes F.C.

Unha tempada máis, e xa van alá seis, dende que en 2009
decidimos poñer a andar o OUTES FC de novo. A intención entón
era lograr consolidar o equipo entre os mellores clubs da liga da
costa en dous ciclos de catro anos. O ascenso da tempada 11-12
e o acadado nesta que vén de rematar sitúanos en primeira
autonómica con dous anos de adianto. Mais o Outes non só
medrou co equipo senior. Os resultados que tempada a tempada
veñen colleitando as diferentes categorías base do club
posicionan ó OUTES FC entre as mellores canteiras da Costa da
Morte.
O campionato de liga logrado na última xornada, remontando
varias veces o marcador en contra foi o punto álxido da tempada.
O máis que merecido ascenso é un premio á plantilla, corpo
técnico, directivos, seareiros, casas comerciais e sobre todo, o
Concello de Outes, que nunca deixamos de crer que isto era
posible, pese ás cambadelas que en forma de lesións ou marcha
de xogadores importantes se deron no tramo final da
competición.
O club segue medrando sen perder a esencia coa que naceu, e
esa non é outra que o bo trato á nosa canteira que ano a ano
medra en cantidade e calidade. Os títulos, tanto oficiais coma en
torneos de relevancia contrastada, así testemuñan esta
progresión. Este ano foron cinco subcampionatos de liga e copa e
unha copa da Costa, no tocante ós torneos oficiais auspiciados
pola Federación Galega de Fútbol.

E dende logo, o OUTES FC ten algo máis, ten unha afección que
ningún outro equipo ten. O Municipal do Conchido é, partido a
partido, un punto de encontro para os centos de seareiros que,
ávidos de ver gañar ós nosos, se dan cita. Merecedores de
premios á mellor afección, protagonistas de varias reportaxes de
prensa e envexa doutros clubs que nos felicitan polo ambiente
futbolístico que se respira cada vez que visitan o noso feudo.
É por todo isto que poñemos a disposición o noso tempo e
traballo, aínda a sabendas que ás veces nos vai custar algunha
que outra “berradeira”. Agradecidos pois a todos e cada un de
vós.

PARABÉNS PARA O OUTES F.C.
POLO ASCENSO A 1ª REXIONAL
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O ritmo dos tempos
Xastre

Rebuscando hai uns días nuns albums
de fotos vellas que andan pola casa,
encontrei unha que me chamou a
atención e que ben podía valer para
esta sección da nosa revista. Trátase
dunha foto de finais dos anos corenta
na hoxe Avda. de Fisterra, antes
Avda. Xosé Antonio, e moito antes
Estrada da Serra a Muros. Cambiou
algo máis ca o nome dende aqueles
días, xa que se pode apreciar a
ausencia de construcións novas que
na actualidade compoñen a longa
recta orientada ás terras da fin do
mundo.
Se nos poñemos mirando cara ao
Norte -ou sexa, San Ourente p.e.- non
estarían aínda as casas de Fco.
Caamaño, de Ramón de Dorinda, ou
de Felipe da Carballa. Pola contra
vemos o penal da de Clara Gómez, antes de toparnos co
paredón de Andresito e maila casa ao final do mesmo. Da
outra banda tampouco estarían en pé nin a do Toxeiro,
Juan e Ramiro, o edificio de Sieira, ou a de Valentín e
seguintes, aínda que si unha de pranta baixa -a da
Fornisa-, seguíndolle a do Pireiro, Cereixo, Canay e
tamén a que acolle a farmacia de Deolinda. A pegada da
emigración, que tanto bo fixo por este país, aínda non
deixara a súa impronta na nosa paisaxe urbana, pois
arrancaría na década dos setenta.
Se nos volvemos xirar pero desta vez cara ao Sur -vista
ao Freixo p.e.- non veriamos nin a de Casteliño, a de
Juan de Muxía, a de del Puerto, mais xa andarían
habitadas tanto a de Domingos de Galdrán, xunto coa do
Toco e maila do Chorrello, xusto antes dos desvíos cara a
Vistalegre e Xurisdición.

Cunha ollada nostálxica nin nos parece o mesmo sitio,
coas pequenas pozas espelleantes salteadas ao longo da
estrada estreita pero suficiente para o tráfico rodado
daqueles anos, cun ceo de inverno, e a luz coas súas
diversas intensidades e cores. Otero Pedrayo dicía que o
ceo cría e ordena paisaxes, e así o parece ao ver eses arcos
feitos pola ringleira de olmos a cada beira que de lonxe
acaba deseñando un túnel natural.
Tamén reflicte unha tranquilidade que hoxe en día é
impensable para o ritmo cardíaco co que facemos as
cousas, eses feitos miudiños que, en verbas do insigne
galeguista, son os que compoñen a historia.
*Unha descoñecida andando, un taxista de Noia, Xosé do
Xastre, o seu fillo Pepe, D. Francesc Ferrando Enrich
(viaxante textil de Barcelona), a sra. Carmen apenas
visible e o cativo Domingos da Manta.
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Morte e Vida (Thanatos e Eros)
Emilio de Begoña

San Campio sempre foi un bo veciño. Protexeu á parroquia
da gripe do 18 e coa axuda do demo facilitou a fertilidade
das mulleres. Na cultura tradicional galega os santos eran
intermediarios entre o pobo e un Deus que situaban
demasiado alto e poderoso para eles. Un certo xeito de
caciquismo do que aprenderon certos políticos... Eses
mesmos que agora non poden perder un enterro. No 18 non
darían abasto...
A chamada gripe española do 1918
Tremenda. Afectou a todo o mundo, matando entre 50-100
millóns de persoas. Ao contrario doutras epidemias de
gripe, esta cebouse sobre todo en adultos e mozos sans. O
virus mudou varias veces, de aí que non o daban atallado.
Miseria, sucidade e fame típicas das posguerras fixeron o
resto.
En España e en todo o mundo o mes máis mortífero foi
outubro. Comezara en marzo (en USA) e non foi
esmorecendo ata marzo do 1919. Din os expertos que a
España veu por tren dende Francia e estaba medio
dormente ata que as xuntanzas de xente nas colleitas,
festas e romarías do verán favoreceron os contaxios.
O 4 de outubro do 18 o goberno español pechou todas as
escolas e non se reabriron ata o 7 de xaneiro (agás en zonas
concretas nas que persistían brotes). As fronteiras con
Portugal tamén estiveron pechadas e varios trens foron
devoltos para Francia.
De todos nós é ben coñecido o caso de Castelao, que por
mor desta epidemia volveu exercer de médico un tempo en
Rianxo.
A gripe de 1918 en Outes
Polos datos que imos tendo ata agora, ben merece unha
monografía que deixo en man de Dios (o médico). Pais e
avós dos actuais outenses dicían: “viñas de enterrar a un e ó
chegar á Casa xa había outro morto”. Non queda espazo
para narrativas que persisten sobre todo en familias ás que
lle levou máis de un. Teño moi claro que ó contrario do que
se vén dicindo ata agora, esta epidemia levou a máis en
Outes que en Muros e Noia.
Aínda que o tema das profesións dos finados non o vin polo
miúdo, paréceme que non morreu ningún crego nin ningún
médico (??). Pillouna o rei Alfonxo XII, mais non morreu.
Certo que en decembro falece un médico na Serra pero
específica perfectamente o diagnóstico (un tipo de cancro).
Por esas datas que morresen vellos considerábase normal.

De aí que ós maiores de 80 case sempre diagnostican como
causa da morte: “debilidad senil” ou “consunción senil” pero,
xa a un de 70 e a varios da década 70-80 póñenlle: “afección
senil”. Ata non hai moito escoitabamos dicir : “morreu de
morte natural”, “morreu de vello”, “foise ensumindo”. Nos 13
meses que mirei, os falecidos máis vellos foron un de 92 e
dous de 90.
Os datos están tomados directamente dos Libros de
Defuncións do Rexistro Civil (moi agradecido quedo ós
funcionarios deste organismo pola amabilidade e
facilidades). Andei mirando tamén no Arquivo do Concello (o
mesmo agradecemento para o funcionario que me
acompañou).
No arquivo municipal non descarto que existan datos. Mais
eu fun directamente á procura das actas Xunta Municipal de
Sanidade, pero hai actas de 1902 e logo xa salta ao 1924.
Estas xuntanzas en poucos concellos se facían con
regularidade. Non obstante, o dato chocante é que nas
Actas da Comisión Permanente (antes non se chamaba así
e agora tampouco) de frecuencia semanal, constan
anotacións asignadas polo secretario de como non se
celebran cada unha das que lle correspondían nos meses
de outubro e novembro “por no asistir el número suficiente
de concejales” (non descarto que, para evitar contaxio,
mesmo houbese orde superior). Estas vacacións dos
concelleiros rematan o día 14-12-1918, no que se retoman
as sesións ordinarias e, nesa primeira, nin nas seguintes,
non se trata asunto ningún relativo á gripe. Tampouco houbo
ningunha extraordinaria.
Cómpre clarexar que seguindo estudos técnicos
semellantes, fixen pequenas correccións e adaptacións,
vinculando algúns diagnósticos (pneumonía,
broncopneumonía, bronquite aguda) con infeccións
bacterianas consecuencia da gripe. Non foron moitas.
Seguro que casos que figuran como meninxite, bronquite
crónica, catarro pulmonar, bronquite asmática, igual eran
consecuencia da epidemia.
Comecei a revisar o 1 de marzo do 18 e rematei o 31 do
mesmo mes do 19. En marzo, abril, maio, xuño e setembro
do 18 hai casos illados de mortes relacionadas coa gripe
como apelido (por exemplo bronquite gripal, catarro gripal)
pero non os considero parte da epidemia.
Estoupa o un de outubro de 1918 con 3 mortos o mesmo día,
os 3 de Sabardes, de 50, 30 e 24 anos. E así continua :
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Non me atrevo a facer interpretacións. Seguro que haberá
lectores que axuden. O caso é que en Outes comeza á beira
do mar. 35 na parroquia de Sabardes, a maioría da Ribeira.
17 en San Cosme. O resto moi espallados, agás en
Valadares, onde non se deu nese mes ningún caso. Na
parroquia máis poboada, San Ourente, só 5 casos.
En novembro ós de Sabardes xa non lles afecta. Só un caso
de gripe mortal. En troques, espállase por todo o concello,
13 en San Ourente, 13 en San Pedro de Outes, 7 en Cando
e en Valadares, etc. Curioso que en Sabardes aparecen, xa
no 19, dúas mortes por lepra. As únicas en todo o concello
nestes 13 meses.

Falecidos en Outes no período marzo de 1918 a marzo de 1919

Neste mortífero outubro do 18 ao día 28 finan 9 outenses, o
día 19 fóronse 7. Logo hai varios días con 6 e 5 perdas. Dos
108 deste mes polo menos 83 foron da gripe... Dos 68 de
novembro a gripe levou a 52. Repito que apenas afectou a
vellos e crianzas. Escolma terrorífica.

SAN CAMPIO E A FERTILIDADE
Rodeado de terras tan produtivas o Santo non ía ser menos.
O da xesteira non é mito. Coa axuda do demo (e, noutras
épocas, dalgún crego) a natalidade foi compensando
deseguida as mortes da gripe... Para non enredar máis e
agora que están pegando tan forte os cómics, reproducimos
unha viñeta publicada o 20-04-1928 en Vida Gallega, na
páxina 13 do nº 374. ¡Que ben campa aquí despois de tanta
morte!¿Non si?
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En campaña electoral polo Outes dos Añón
"Civitas quae sit cogita, quid petas, qui sis" ("Considera ben cal é a túa
cidade, a que cargo aspiras, quen es"; do opúsculo Commentariolum petitionis
q. tulli ciceronis, ou Manual do candidato, atribuído a Quinto Tulio Cicerón)

Ramón Blanco

podémola atopar nos poemas “Al Excmo. Sr. D. Eugenio Montero Rios” e
“A o Excmo. Sr. D. Eugenio Montero Rios. Ministro de Gracia y Justicia”.
Outros exemplos destes versos de solicitude ou agradecemento dalgún
É de común coñecemento que só dous alcaldes gobernaron Outes en
favor dos políticos poderosos son a composición dirixida ao tudense
democracia. Nada a ver coa longa nómina precedente: durante o
Florencio Rodríguez Vaamonde, Ministro de Gobernación, ou a que
franquismo houbo aquí dez mandatarios, mais a palma lévaa a época da
dedica a Manuel Ruiz Zorrilla (célebre masón), cando este era
restauración borbónica, ao sucedérense na alcaldía vinte e dúas
presidente do Consello de Ministros –presidente do goberno–.
persoas (algunha repetindo no cargo) desde 1876 e até 1923. Todos
A nivel xa máis local, Nicolasa Añón recibe en maio de 1886 a visita do
estes datos debúllaos polo miúdo Xoán Francisco García nun libro que
xornalista Lisardo Barreiro. Remontara este o Tambre nun bote
ten case no prelo, onde fai "un percorrido que parte do falecemento do
procedente de Noia. Desde a Serra o alcalde, "persona muy entusiasta
Poeta Francisco Añón (1878) e remata no ano 1980".
del poeta", acompáñao á casa de Añón, onde o impresionará o verso
Vendo que o tema político aínda batía nas testas da veciñanza,
apagado da poeta de Boel.
pareceunos boa ocasión a deste número especial da revista para facer
Nas coplas de Nicolasa tamén se mostra ela entusiasta dun alcalde,
constar en letras de molde algúns contactos que os irmáns Añón tiveron
Alberto Campero (e mais da súa dona, Mercedes). Francisco García
cos próceres políticos, non só municipais, cara ao último cuarto do
Suárez publicou un artigo onde demostra que Alberto Campero foi
século XIX, o final das súas vidas. Tamén nos move a lectura doutro libro,
nomeado alcalde de Outes o 1 de xaneiro de 1846, sucedendo no cargo
En campaña electoral por la Roma de Cicerón. La política romana a
a Tomás Añón (de quen falaremos de seguido). O 13 de abril do ano
finales de la República (ed. Lóstrego, 2003), asinado por Ana Mª Suárez
seguinte: "obedecendo as ordes do Xefe Político da Provincia, ordena
Piñeiro.
baixo pena de morte o alistamento de mozos para
Comecemos pois por Francisco Añón e o trato coa
poñelos a disposición de Narváez e combater contra
clase política das altas esferas. Non esquezamos que
os participantes do levantamento de 1846 liderado
no seu enterro "Presidían el duelo los ex-ministros
por Solís, e entre os que se atopaba o poeta outense
Montero Ríos y Mosquera" (El Diario de Santiago, 24Francisco Añón".
04-1878), e estaba tamén, entre outros, Mugártegui,
E non esquezamos a Tomás Francisco Añón Paz, o
deputado provincial por Pontevedra (Faro de Vigo,
irmán pequeno. Igual ca Nicolasa, dedicouse á
27-04-15).
labranza, mais sospéitase que puido chegar a alcalde
O día 1 de xuño de 1869 aprobárase en España unha Foto da Casa do Concello de Outes, de Outes. Así o suxeriron os investigadores Xoán
cedida por Xoán Francisco García
constitución democrática (en consonancia co
Xosé Mariño e Xoán Francisco García: o día 12 de
"sexenio democrático", 1868-1874) que estabelecía o
xuño de 1852 aparece o primeiro escudo do Concello
sufraxio universal masculino por vez primeira. A lectura que fai o poeta
nun documento asinado polo alcalde, Tomás Añón; o mesmo edil xa
da realidade política española post-sesenta e oito (revolución "Gloriosa"
presidira o pleno municipal máis antigo do que hai constancia, o 6 de
ou "setembrina", cantada polo Francisco Añón máis combatente e
febreiro de 1839. Por precaución, debemos ter presente que na mesma
bárdico; non confundir co maio francés), ofrécese na adaptación da
época hai cando menos un homónimo: Tomás Añón Martínez, fillo de
fábula de La Fontaine "Las ranas pidiendo rey". A sátira como arma
Antonio Añón Taboada e María Cipriana Martínez; polo tanto curmán do
política fere cruamente na "Esposición de las putas de Madrid al
referido Tomás Añón Paz. Coidamos que Añón Martínez debeu debeu
Gobierno", dirixida ao Marqués de la Vega de Armijo (ministro da
ser dono do pazo de Añón, "o vinculeiro" (a quen dirixe un epigrama
Gobernación en 1863, cando era presidente O´Donnell).
Francisco Añón) da herdanza dos avós, Miguel Añón Figueroa e María
Tamén debeu ser por 1869, definitivamente instalado en Madrid, cando
Rosa Taboada. Sendo este máis rico, e supoñéndolle unha mellor
foi recomendado (posibelmente por Joaquín Compañel) ao mentado
instrución, seríalle máis fácil chegar a rexedor.
Eugenio Montero Ríos, cuxas cacicadas compiten en número co das
Por certo, este suposto ex-alcalde "vinculeiro" rompeu o tópico da
rúas (sempre selectas) bautizadas co seu nome nas nosas vilas, que
política falta de poética ("o alcalde contra o poeta sempre perde"), aquel
tanto lle deberon. Foi así como enchufaron a Francisco Añón no arquivo
serán de 1886, cando se uniu ao improvisado recital na horta de Nicolasa
do Ministerio de Gracia y Justicia. Mostra da gratitude ao seu benefactor,
Añón.
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