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Rerradoiros e estaleiros.
Proxecto “Mens sana in corpore sano”.
Os “robo advisors”.
Saudegalizando: “Cóllese antes a un
mentireiro ca un coxo”.
Aos meus ollos, un muíño.
Reloxos de sol en Outes (I).
O que nos identifica.
   ... e as nosas seccións habituais.ne
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Entrevista a...
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Editorial
NO ANO DE XELA ARIASNO ANO DE XELA ARIAS

 Ben poderiamos iniciar este editorial facendo 
referencia á “Longa Noite de Pedra” (1962) de Celso 
Emilio Ferreiro por ser inda hoxe, nos tempos que corren, 
un xeito que reflicte a situación alarmante que vive o galego 
que vai camiño de converterse nunha curiosidade de museo 
segundo os informes da mesmísima Real Academia Galega. 
Que mágoa!
 Se ben é certo que a literatura galega está a 
vivir uns momentos doces pola proliferación de escritoras e 
escritores que ven recoñecido o valor das súas publicacións 
coa tradución a outras linguas; tampouco resulta menos certo 
que, fóra destes cenáculos literarios, a lingua galega como 
instrumento e sinal de identidade non pasa por un bo 
momento, inda que esta situación pretendan disimulala con 
estatísticas a realidade é moi teimuda e apunta  ó retroceso 
que está a sufri-lo galego nos eidos da transmisión materna, 
da inserción social, nos ámbitos urbanos e na cantidade e 
calidade da fala dos galegofalantes.
 No ano 1973 o profesor Alonso Montero facía 
público o “Informe Dramático sobre a Lingua Galega” que 
é preciso retomar nestes momentos. O galego é patrimonio 
exclusivo de todo o pobo galego e do  que tódolos galegos 
deberiamos sentirnos responsables independentemente dos 
posicionamentos políticos de cada un de nós.
  En determinados cenáculos literarios vívese da 
fantasía e non se senten na obriga de facer unha profunda 
e definitiva análise das eivas que, inda nestes tempos,  

está a sufri-la lingua: a importante e preocupante perda 
de falantes;  a calidade da fala que utilizamos acotío 
deturpada pola penetración de castelanismos e  que aquel 
proceso de normalización ideado para introduci-lo galego en 
tódolos niveis sociais, culturais, económicos, científicos, no 
ocio. etc non acadou unha efectiva normalización ó producirse 
o efecto contrario que derivou nunha anormalidade ó ir 
desaparecendo o seu uso nos ámbitos denantes descritos.
 Desexamos que aquilo das “Mil Primaveras Máis” 
non remate tan só como unha afortunada frase que alguén 
teña que traducir usando o dicionario galego editado por 
algunhas editoriais estranxeiras co galego xa como lingua 
morta
 Honremos neste ano a poesía e os relatos de 
Xela Arias que concebía a poética como o medio máis 
natural para expresarse literariamente e ó mesmo tempo 
traballemos arreo para que a metamorfose da anormalidade 
se inicie e perdure no tempo. Ás futuras xeracións temos a 
obriga de legárlle-lo galego con exuberante vitalidade.
 Gustaríanos facer un editorial optimista, porén 
non podemos obvia-la crúa reralidade. Mesmo nun artigo 
publicado no xornal “La Voz de Galicia”  no pasado mes de 
maio o historiador Lourenzo Fernández Prieto, académico 
da RAG, dicía que máis que reivindica-las Letras Galegas 
polo que hai que tremar é pola fala, porque se algo  precisa 
ser coidadado é unha fala, a nosa, que vai camiño de 
converterse nunha curiosidade de museo pola mala saúde 
do galego como lingua identitaria e de uso. Os informes 
son abondosos e apuntan todos cara o pesimismo. Non se 
pode nin debe esquecerse esta situación se desexamos que 
a lingua que nos legaron xeracións de antergos perviva nas 
futuras xeracións. FALEMOS GALEGO!

Dicionario xeográfico Xoán Mariño 
Amoravieta. Municipio biscaíño que se chama 
así polo profundo cariño que os seus habitantes 
profesan ao veleiro Joaquín Vieta. 
As Palmas. Parte interior das mans que serven 
para aplaudir, tanto nas Canarias coma no resto 
do mundo. 
Barsovía. É unha taberna que está baixo a vía do 
tren na capital de Polonia.
Emiratos árabes. País de Oriente Próximo 
chamado así por ser refuxio de reis eméritos e 
tamén onde se vacinan infantas eméritas.  
Goteborg. Cidade sueca denominada así porque 
tódolos seus habitantes padecen gota.
Langreo. Poboación asturiana de onde proceden 
os langráns, xente preguiceira e despreocupada.
Marselle. Aldea do concello de Lousame de onde 
era a célebre marsellesa que serviu de inspiración 
para o himno de Francia. 
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O pasado 22 de maio tivo lugar na Casa da Cultura da Serra a 
presentación da Guía turístico-cultural de Outes escrita polo 
historiador Xoán Mariño e editada pola nosa asociación.
O acto, amenizado no seu comezo e no seu remate pola 
agrupación musical A Tajea, contou coa presenza do alcalde de 
Outes, que vencellou esta iniciativa de Terra de Outes cos esforzos 
municipais por impulsar o turismo no noso concello, e Xoán F. 
García, coñecido escritor outense, que se referiu á traxectoria 
investigadora do autor.
Segundo este último, esta guía fora ideada para ser difundida no 
medio da XI Muiñada que Terra de Outes organizou no mes de 
outubro do pasado ano, pero por diversos problemas non se puido 
imprimir ata o Nadal, mais entón decidiuse que era preferible 
esperar ao comezo da tempada turística para iniciar a súa 
distribución e, por outra parte, facer coincidir a súa presentación 
coa semana das Letras Galegas para conmemorar dalgunha 
forma o 17 de Maio.
O obxectivo é ofrecer un instrumento imprescindible para atender 
un turismo en alza no noso concello. Un sector que, ademais de 
ser unha fonte de ingresos para a hostalaría, é tamén un motor 
económico para outros sectores, particularmente a agricultura 

Presentación da Guía turístico-cultural de Outes

e a gandería, que ven aumentar a demanda dos seus produtos, 
pero tamén para a construción e o comercio, así como para as 
actividades de lecer, como sendeirismo, equitación, karting, 
navegación… que contribúen a fixar a poboación en Outes e 
evitar, na medida do posible, o despoboamento alarmante que 
estamos a sufrir.

Foto: La voz de Galicia

O sábado, 8 de maio, a asociación Terra de Outes realizou no seu 
local social do antigo colexio do Cruceiro a súa XVI asemblea anual, 
que non se puido efectuar no mes de xaneiro (como indican os 
seus estatutos) porque as restricións impostas polas autoridades 
sanitarias imposibilitaban naquel momento toda asistencia a 
ela. Diante dos socios e das socias asistentes presentouse e 
aprobouse o exercicio económico de 2020, fíxose balance da 
actividade do mesmo período e adiantouse o programa dos actos 

Asemblea anual
do presente ano, no cal se priorizará a continuidade desta revista, 
a actividade coas embarcacións tradicionais de Terra de Outes e 
a organización da XII Muiñada, que se adicará á reivindicación da 
casa dos poetas Francisco e Nicolasa Añón. 
Na asemblea extraordinaria que tivo lugar a seguir elixiuse a nova 
directiva da asociación, na cal Mari Carme Cierto e Kiko Vidal 
substitúen a Xesús Mato e Paz González como vogais responsábeis 
da sección mariñeira e da tesouraría, respectivamente.
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HISTORIA

BREVES APUNTAMENTOS
Xa teño escrito no nº 54 desta revista, citando ó profesor Ramón 
Villares, que no primeiro terzo do século XX tense producido un amencer 
modernizador en Galicia perceptible no ámbito rural e no urbano, na 
estrutura social e na actividade cultural. Naqueles tempos a cidade de 
Vigo foi o centro dunha moderna revolución industrial e a principal porta 
de Galicia cara a América por ter sido o lugar de embarque da emigración 
transoceánica. De Vigo partían os barcos ateigados de galegos 
esperanzados e asemade nostálxicos das familias e  fogares deixados 
atrás. Das corredoiras galegas os emigrantes pasaban ós barrios 
de Bos Aires, A Habana, Montevideo e Sao Paulo e alí descubriron a 
súa identidade lingüística e cultural, consolidándoas coa fundación de 
asociacións, coma a “Unión de Residentes de Outes en Buenos Aires”, 
creada oficialmente o 4 de decembro de 1910.
Un dos sectores produtivos a salientar neste período modernizador é o 
estractivo, un centro mineiro importante foi o de San Fins no concello 
de Lousame. A transición enerxética do carbón á electricidade iniciouse 
nesta época e foi cuxamente cando se empezaron a construí-los primeiros 
encoros, entre eles o do río Tambre. Hai que subliñar igualmente o 
desenvolvemento comercial en portos e vilas galegas como Noia.
A transformación que Galicia experimentou no primeiro terzo do século 
XX tivo notables consecuencias na configuración da súa estrutura 
social. Desapareceron a fidalguía e os rendistas agrarios e emerxeu 
o campesiñado propietario, unha pequena burguesía vilega e un 
proletariado que se irá fortalecendo e agrupándose en organizacións 
sindicais co obxectivo de defende-los seus dereitos sociais.
No tocante á actividade cultural hai que salientar que avanza o proceso de 
recuparación cultural iniciado no século XIX. A creación das Irmandades 
da Fala (1916), ligadas ó nacemento do nacionalismo, que teñen como 
finalidade a utilización exclusiva do galego en todo tipo de actos e 
escritos. O Grupo Nós será responsable da creación da revista Nós. En 
1923 constitúese o Seminario de Estudos Galegos e a última institución 
importante foi a creación do Partido Galeguista (Castelao, Bóveda...) 
impulsor do Estatuto de Galicia.
DOS SERRADOIROS
A riqueza forestal do concello de Outes era evidente e esta riqueza 
desenvolveu un papel importante ó longo dos tempos; de tal xeito era 
importante que aquel fogar dono de moitos ferrados de monte era 
considerado o máis rico do lugar. A produción forestal supoñía un seguro 
pecuniario ó que aferrarse ou do que botar man e ó que recorrer en 
caso de necesidade. Téñoo definido no nº anterior desta revista como a 
segunda despensa dun fogar. A produción dos montes valorábase moito. 
De aí pódese deduci-lo importante papel desempeñado pola produción 
forestal na proliferación de serradoiros e estaleiros no concello de Outes. 
Na década dos 60 do século XX había 20 serradoiros espallados por 
tódalas parroquias outenses, agás a de Valadares da que non posúo 
ningún dato ó respecto da súa existencia.
Este movemento anovador chegou a Outes da man dos serradoiros 
e estaleiros, da trasfega marítima e do agro. Se ben é certo que os 
primeiros serradoiros comezaron a súa actividade en Outes a finais do 
século XIX tamén é ben certo que no primeiro terzo do século XX as 

instalacións e maquinaria empregadas na produción modernizaríanse 
considerablemente. Os serradoiros eran industrias de primeira 
transformación da madeira, deles saían produtos xeralmente destinados 
á carpintaría, construción, ebanistaría e á embalaxe. Dalgunha destas 
instalacións xa teño escrito polo miúdo, por exemplo, da de Langaño 
que principiou o seu funcionamento coa maquinaria movida pola forza 
do vapor no ano 1918, da do Cunchido (1927), da de Boca de Oroña, 
ubicada na marxe dereita do río Tambre ó seu paso pola parroquia de 
Cando e da de Ríos, no Freixo. 
As primeiras serras mecánicas eran movidas, coma os muíños 
comunitarios, aproveitando a forza das correntes fluviais e, por iso, os 
serradoiros estaban situados tradicionalmente nas proximidades dos 
cursos de auga facilitándose deste xeito o transporte das toradas. Logo 
utilizouse o vapor como medio de facer funciona-las máquinas, mais 
coa chegada da electricidade esta incorporaríase á maquinaria que se 
empregaba  neste tipo de instalacións e desta maneira melloraríase a 
produtividade e o rendemento do labor cotián.
Nos serradoiros realizábanse actividades tales coma o cantonado, 
que consistía en facer avanza-los toros das árbores ou pólas grosas, 
previamente traballados no monte polos tronzadores, por unha serra 
circular ben afiada polo operario encargado deste cometido; coa 
retestadora fabricábanse táboas de distintas medidas e grosor que se 
empregaban logo para a elaboración de mobles polos carpinteiros e 
ebanistas, para caixas de embalaxe de produtos varios, para a construción 
etc. Este material traballado era disposto para o seu secado en coidadas 
formacións en forma de torres nos terreos adxacentes ó propio serradoiro. 
Nestas instalacións, tamén chamadas fábricas, aproveitábase todo 
porque a madeira traballada tiña un destino determinado do mesmo xeito 
que a madeira sobrante. Nada se desbotaba e o material sobrante era 
tronzado para facer leña que se utilizaba nas cociñas dos fogares, para 
quenta-los fornos das panadarías,… As serraduras que se desprendían 
da madeira eran amoreadas para varios usos. Os tempos foron 
mudando, a economía tamén e daqueles 20 serradoiros da década dos 
60 tan só teñen actividade na actualidade dous: o de Sieira, localizado 
agora na agra de Fontenlos e o popularmente coñecido como a fábrica 
de “Tomasiño”, actualmente “Madeiras Romero Cambeiro SL”, mais coa 
mesma situación en Espiñeiro.

Construción do barco Espiñeiro  no estaleiro de José Gosende del Río. 
Arquivo do autor.

Serradoiros e estaleiros
Mingucho Campos
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No primeiro terzo do século XX a escaseza dos medios de transporte 
terrestre era evidente, as estradas insuficientes e o seu estado 
de conservación poderíase definir como lamentable. Impoñíase a 
procura doutro medio de transporte para a colocación dos produtos e 
o fornecemento dos mercados: o marítimo. Comeza así o auxe da 
construción de barcos e do transporte marítimo e con eles a época 
dourada da carpintaría de ribeira. Hai que  ter en conta que son varios os 
serradoiros que se instalan nesta época na costa, como o de Langaño, 
o do Cunchido, o de Sedefal, o de Vista Alegre, entre outros. Se se 
considera que a metade dos serradoiros estaban ubicados na primeira 
liña  de costa pode deducirse que a súa era unha situación estratéxica de 
cara ó comercio marítimo e á exportación da madeira. Como ben expón 
Xoán Francisco García Suárez no seu libro “A carpintaría de ribeira e 
os estaleiros no concello de Outes” (Toxosoutos SL): (…) “É a época 
dourada da carpintaría de ribeira en Outes. A época dos balandros e 
dos magníficos paquebotes, embarcacións de mediano porte, quizais 
introducidas de xeito definitivo polos cataláns a mediados do século XVIII 
e impoñéndose como a embarcación por excelencia da navegación de 
cabotaxe ata a década dos 60 do século XX” (…). Tendo en conta todo 
o antedito pódese colixi-la interacción máis que evidente entre ámbolos 
dous sectores, o dos serradoiros e o dos estaleiros estaleiros.
DOS ESTALEIROS
É preciso suliñar primeiramente que as condicións laborais nas que os 
empregados desenvolvían o seu traballo eran de tan alta precariedade 
que nin tiñan os traballadores unhas condicións de traballo minimamente 
reguladas. Por non ter non tiñan regulamentado nin tan sequera o horario 
laboral. O salario era moi cativo e os alpendres ou alboios non dispoñían 
dunhas condicións hixiénicas minimamente aceptables tendo moitos 
días que soporta-las inclemencias do tempo, é dicir, frío e chuvia en 
inverno e sol e calor no verán. Santiago Llovo Taboada tenos definido 
como os “traballadores dos pés mollados”. Mais  a principios do século 
XX o colectivo vai tomando conciencia de clase e collendo máis forza o 
movemento obreiro dos estaleiros
Precisamente por iso vou comezar esta referencia cun breve apuntamento 
dun feito de capital importancia para o sector da construción naval en 
Outes. O 24 de febreiro de 1918 a Sociedade Obreira de Construción 
Naval da Ría de Muros, de signo socialista, convocou unha folga nos 
estaleiros do Freixo  que durou varios días demandando melloras sociais 
e tamén salariais, entre elas a redución da xornada laboral a nove horas 
e o incremento do cincuenta por cento do salario dos traballadores. O 
conflito acadou tal magnitude que ata os armadores noieses se virón 
obrigados  a presionar ós patróns para que aceptasen as reivindicacións e 

deste xeito poñerlle fin á folga. Esta vitoria obreira foi celebrada cunha 
manifestación dende a Serra ó Cruceiro o 1º de maio dese mesmo 
ano. Semanas máis tarde a organización sindical foi ilegalizada. Este 
feito pon de manifesto a importancia e a influencia que acadara o 
colectivo obreiro na sociedade outense.
En Outes chegaron a catalogarse 40 estaleiros, porén quizais houbese 
algún máis. Facendo o percorrido dende Ponte Nafonso ata a Serra, 
segundo nos relata Xoán Francisco García Suárez no  libro denantes 
citado, na Corga, parroquia de Cando, construíu embarcacións Juan 
Montes, tamén coñecido como “Juanito da Ratexa” nun taller á 
intemperie, xusto a carón do río. Antes de chegar a Seilán, na marxe 
dereita do Tambre, Elixio Nieto Miguéns tivo un pequeno alpendre 
onde tamén se construían embarcacións. En Espiñeiro atopábase 
o estaleiro de José Gosende del Río –Pepito de Espiñeiro- onde se 
construíron moitas embarcacións entre as que cómpre salientar o 
balandro Josefa del Río e os costeiros Espiñeiro e Gosende, porén no 
ano 1907 o mestre carpinteiro Aniceto Montes Vázquez xa construíra 

neste obradoiro o balandro con este curioso nome “Estate quieto, por la 
popa me miras” e no 1918 construírase a goleta Muros 1º e un ano antes 
Aniceto Montes xa construíra o balandro San Antonio. Case testando co 
anterior, no serradoiro de Juan Mallo Tuñas, os balandros María Elena 
e o Fátima, construídos para o servizo do propio serradoiro iniciaban 
as súas singraduras. O Fátima inda segue en activo, mais co nome de 
Capitán, transformado en barco bateiro. No Cunchido O Garleán,  tamén 
coñecido polo apodo “Manolo de Sarita”, chamábase realmente Manuel 
García, e Gumersindo Gándara facían igualmente embarcacións que 
eran botadas pola rampla alí existente. O Garleán dispoñía dun amplo 
alboio do que xa non quedan vestixios. Gumersindo non tiña taller 
e construía os barcos  a carón da rampla utilizada por Garleán anos 
antes. Nomes como o Aladino, feito polo mestre carpinteiro de ribeira 
Aniceto Montes Vázquez, o balandro Josefa Ramos, que  pertencía a 
Ramón Alborés, propietario do serradoiro próximo ó estaleiro de Garleán, 
a motora Sierra, empregada para o transporte de leña e madeira con 
destino ós portos do sur de Arousa, perviven na memoria, mais cada ano 
que pasa de menos xente.
Se neste pequeno tramo costeiro-fluvial encetaron as respectivas 
singraduras tantas embarcacións que pasaría nas costas de Sabardes, 
Outeiro e Roo onde se concentraban a meirande parte dos estaleiros e 
carpintarías de ribeira?  É doado imaxinalo!
Na actualidade só hai 4 talleres adicados á construción de barcos. Na 
localización que tiñan os antigos estaleiros de Ferrín e Laxero atópanse 
os modernos talleres de “Varaderos Lago Abeijón” e “Abeijón Hermanos”. 
                                                                                                                                                      
                                                                                                            

Serradoiro de Langaño.

Visita a dous buques da Armada atracados ó peirao do Freixo en tempos da ditadura. 
Foto cedida por Manuela Campos.
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EDUCACIÓN

No CEIP Plurilingüe de Outes cremos que ensinar aos nenos e nenas a interpretar 
a realidade que Nos rodea debe ser un dos obxectivos principais da educación. 
Foi por iso que debido á inédita situación sanitaria na que nos viamos inmersos, 
durante este curso 20/21 acabamos de desenvolver un proxecto de investigación 
titulado “Mens sana in corpore sano”. O proxecto nace co obxectivo de contribuír 
ao entendemento das nenas e nenos desta situación pandémica, situación que o 
noso alumnado comezara a vivir no confinamento e que de maneira irremediable 
ía condicionar a vida no centro durante todo o curso escolar. Pero tamén coa 
finalidade de dar resposta a outras cuestións relacionadas coa saúde que nos 
parecen de vital importancia. 
Aclaramos antes de continuar que por PDI facemos referencia ao Proxecto 
Documental Integrado, que é o proxecto que poñemos en marcha cada ano a 
nivel de centro e que está coordinado e dinamizado pola súa biblioteca.
“Mens sana in corpore sano” é un proxecto cun obxectivo moi claro, mellorar os 
hábitos de saúde das nenas e nenos, e por extensión da comunidade, a través dos 
seus propios procesos de investigación. Queremos que sexan as nenas e nenos 
os que cheguen á conclusión de cales deben ser eses hábitos para ter unha vida 
plena tanto a nivel físico como mental, porque só a través do autoconvencemento 
poden chegar a implantalos de xeito sostible nas súas vidas.
O proxecto foi moi amplo e estivo sempre encamiñado a facer unha campaña 
de concienciación sociosanitaria. Debido á súa amplitude, e tamén por cuestións 
relacionadas coas posibilidades que nos ofrece a nivel de procesos educativos, 
dividiuse a temática a abordar en 6 liñas de traballo: saúde física, saúde mental, 
hábitos saudables, alimentación, estudo da actual situación sanitaria, é dicir, da 
pandemia da COVID-19, e polo gran paralelismo que tivo con esta, abordamos 
tamén o enfoque histórico a través da pandemia de Gripe Española de 1918.
SAÚDE FÍSICA
A saúde física sempre tivo importancia, pero nestes momentos que nos tocou vivir, 
aínda ten máis.
Comezamos investigando como é o noso corpo, os distintos aparellos que o 
conforman e a función que realizan. Para isto tamén investigamos as enfermidades 
habituais das nenas e nenos, como afectan ao noso corpo e cales son as vías de 
transmisión destas enfermidades.
Todo isto levounos a investigar sobre o que hai nunha consulta médica e os 
distintos utensilios que utiliza o médico para auscultarnos (estetoscopio, depresor, 
otoscopio...)
Indagamos, como non podía ser doutro xeito, os hábitos de prevención de 
enfermidades e que podemos facer para coidar o noso corpo, comezando polo 
que podemos facer nós e continuando polas recomendacións que nos indican os 
médicos.
Concluímos elaborando un cartaz infográfico coas cousas máis importantes que 
traballamos e tamén realizamos un vídeo explicativo no que incluímos as nosas 
recomendacións.
SAÚDE MENTAL
As redes sociais e os videoxogos convertéronse nunha realidade presente no día 
a día das nosas alumnas e alumnos. Son escenarios que permiten relacionarse 
con outras persoas que comparten gustos e afeccións similares.
O primeiro que nos chamou a atención foi o papel da muller en ambos os ámbitos. 
Nas redes sociais son as máis activas e expresivas, ao mesmo tempo que son 
obxecto de comentarios crueis e, en moitos casos, vítimas de  ciberbullyng. No 
caso dos videoxogos, están maioritariamente interpretados por protagonistas 
masculinos. De feito, as mulleres son representadas pola Regra dos 4 S 
(sexualizadas, secundarias, sumisas e salvadas). Rexeitando este estereotipo, 
decidimos crear as nosas propias protagonistas de videoxogos.
Como todo medio de interacción social, as redes e os videoxogos teñen tamén 

as súas desvantaxes. Grazas á nosa investigación, aprendemos as claves para 
detectar unha adicción a ambas as canles, contrastando a media de horas por 
localizacións e comprendendo que dende a aparición da COVID-19 o seu uso 
aumentou dunha maneira preocupante.
Conscientes destas problemáticas, decidimos indagar acerca dos problemas 
de saúde mental que conlevan as ditas adiccións (FoMO, estrés, depresión, 
inseguridade, falta de autoestima…)  e como interfiren na nosa actividade diaria.
Fomos máis alá e confeccionamos unhas recomendacións específicas para o uso 
responsable tanto de videoxogos como de redes sociais e debatemos sobre os 
profesionais que poden axudarnos (psicólogo, psiquiatra, grupos de axuda...). Esta 
nova liña de investigación derivou en querer coñecer como era antigamente este 
campo humanístico e como se concibía as persoas que padecían enfermidades 
ou trastornos mentais.
Lamentablemente, podemos afirmar que, aínda que estamos no século XXI, non 
estamos tan afastados daquela realidade pasada e que seguimos estigmatizando 
a idea de acudir ao psicólogo cando se nos presenta un problema relacionado 
coa saúde mental.
Concluímos toda esta investigación reflexionando sobre os aspectos positivos dos 
videoxogos e das redes sociais: divertímonos, estimúlannos, rétannos, socializamos… 
pero debemos saber integralas  no noso día a día dunha maneira saudable. 
HÁBITOS SAUDABLES
A liña de investigación sobre “Os hábitos de vida saudable” levounos a identificar,  
investigar, buscar información e formarnos en relación con diferentes hábitos 
como a alimentación, a actividade física, a hixiene persoal, a postura corporal, o 
tempo de ocio e descanso, o uso de pantallas e o consumo de alcohol e tabaco.
A nosa investigación permitiunos confirmar ou desmentir moitos mitos en relación 
á alimentación e á realización de actividade física. Na busca de información 
en relación con distintos hábitos, tivemos que empregar diferentes fontes de 
información (periódicos, páxinas web do Ministerio de Sanidade español e da 
OMS, así como doutras organizacións ou estamentos), iso permitiunos recoñecer 
e distinguir entre a información de fontes fiables e as fake news.
Dentro desta liña do proxecto, fixemos unha enquisa sobre os hábitos de vida 
saudable, que pasamos ás diferentes clases do cole e á que contestaron 167 
compañeiros e compañeiras de todos os niveis. Cos datos das respostas 
recollidas en  gráficos de barras e de sectores analizamos a información e 
sacamos conclusións sobre os hábitos de vida saudable dos nenos e nenas do 
CEIP Plurilingüe de Outes. As conclusións ás que chegamos, e que recollemos 
nun Genially, foi que a rapazada de Outes mantén uns bos hábitos de vida en 
xeral, pero dedican demasiado tempo ao uso de pantallas e videoxogos. Tras esas 
conclusións puxémonos en contacto online cos compañeiros e compañeiras de 5º 
que estaban a traballar na súa liña de investigación sobre o uso de pantallas, para 
que nos explicasen cales eran as consecuencias negativas dun uso prolongado 
de pantallas no tempo.
A nosa curiosidade tamén nos levou a buscar información sobre hábitos pouco 
saudables como son o consumo de alcohol e o tabaco, que cada vez empezan 
a consumirse a idades máis temperás. Vendo na prensa, nas páxinas webs de 
institucións relacionadas coa saúde e nos paquetes de tabaco os efectos tan 
negativos do consumo de alcohol e tabaco e a cantidade de enfermidades que 
poden provocar, preguntámonos por que permiten a súa venda. Aprendemos que 
o tabaco é unha droga legal, e en varias noticias de distintos medios de prensa 
escrita puidemos ler que os gobernos gañan moito diñeiro coa venda de tabaco, 
aínda que tamén lemos que os gobernos perden moitos cartos co tratamento dos 
problemas de saúde provocados polo tabaquismo.
Ao longo do desenvolvemento do proxecto, dende o cole tamén se incentivou o 
consumo de froita e outros alimentos saudables a través das merendas que se 
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realizan no tempo de recreo e no xantar no comedor.
Como produto final do proxecto realizamos unha infografía, un spot publicitario e 
un vídeo expositivo guionizado e realizado polo propio alumnado, para poñer de 
manifesto o importante que é coidar os nosos hábitos para o coidado da nosa saúde.
ALIMENTACIÓN
A liña de investigación sobre “Alimentación” tivo un inicio no que partimos das 
ideas previas do alumnado. Observouse que sabían diferenciar entre alimentos 
saudables e non saudables, aínda que non quedaba claro o porqué e como 
incidían eses alimentos no noso organismo.
Esta liña deriva na investigación sobre alimentos procesados facendo fincapé nos 
aditivos como os conservantes, colorantes, aromatizantes…
Descubrimos que estes aditivos, que descoñecían nun principio, aparecían nunha 
grande cantidade de alimentos que consumimos habitualmente.
Chegamos á conclusión de que os alimentos que veñen máis empaquetados levan 
máis aditivos, e que os alimentos máis naturais son os que non veñen envasados.
Centrámonos fundamentalmente na investigación sobre o sal, aceite e azucre, 
que constitúen as 3 principais ameazas actuais da nosa dieta alimentaria. Fixemos 
moito fincapé tanto nas cantidades recomendadas pola OMS como na búsqueda 
de alternativas para suplir estes ingredientes, buscando alimentos máis naturais 
que proveñan de plantas, como o aceite de oliva, o mel, os dátiles...
Un dos nosos produtos finais, ademais dos observados na exposición e o vídeo 
resultado das nosas investigacións, foi a proposta de elaboración dun bocata 
saudable e un menú para o comedor escolar, para o que tivemos unha entrevista 
con Álex (conserxe e encargado de comedor) e Loli ( cociñeira).
ACTUAL SITUACIÓN SANITARIA. PANDEMIA DA COVID-19
Un ano despois do inicio da pandemia e do establecemento do estado de alarma 
que decretou o goberno, o 14 de marzo do ano 2020, por mor da pandemia da 
COVID-19 seguen sendo moitas as hipóteses e suposicións que aínda, a día 
de hoxe, os propios científicos non son quen de dar resposta. Unha das máis 
relevantes está vencellada á procedencia do coronavirus. A suposición máis fiable 
indícanos que este virus é de orixe zoonótico, é dicir, que dun animal pasou a 
outro e deste animal intermedio aos seres humanos.
Despois de investigar e pescudar información sobre esta temática nas aulas, xa 
temos claro cales son os síntomas máis habituais (febre, tose seca e dificultade 
respiratoria), así como as medidas de prevención a ter en conta para evitar a 
transmisión deste virus (uso de máscara, distancia de seguridade, lavado 
frecuente de mans, ventilación,…). Esta enfermidade propágase a través de 
pequenas partículas que se expulsan polo nariz ou pola boca ao tusir, falar, 
esbirrar, cantar ou resoprar. Neste senso, cómpre salientar o papel crucial que 
xogan as persoas asintomáticas na súa propagación debido a que non presentan 
ningún dos síntomas tipificados polas autoridades sanitarias e seguen a facer 
unha vida normal, co risco que isto leva consigo. 
Afortunadamente, e grazas aos intensos anos de traballo e investigación sobre 
o ARN liderados por científicas como Katalin Karikó, actualmente contamos 
con diferentes vacinas coas que se pretende lograr a tan ansiada inmunidade 
de grupo. Esta boa nova permítenos manternos esperanzados ante as novas 
perspectivas de futuro.
Dentro do noso proxecto os medios de comunicación e internet foron dúas fontes 
de información destacadas. Pero cando tratamos esta información tamén nos 
atopamos con fake news ou trolas, é dicir, noticias falsas que circulan polas 
redes sociais e que teñen como finalidade causar preocupación e alarma entre a 
poboación. Comprendemos a importancia de contrastar os datos e a información 
antes de compartila ou darlles veracidade, xa que en demasiadas ocasións estas 
afectan á saúde mental das persoas. 
En definitiva, o estudo da COVID-19 permitiunos ser máis conscientes dos 
riscos de non cumprir coas medidas de prevención e hixiene. Do mesmo xeito, 
entendemos que para problemas globais necesitamos solucións da mesma índole.
ENFOQUE HISTÓRICO. PANDEMIA DE GRIPE ESPAÑOLA DE 1918
Co estudo do enfoque histórico da pandemia de Gripe Española de 1918, 
comprobamos o gran paralelismo existente entre a situación actual e a de 
principios do século XX. Houbo grandes coincidencias entre ambas, a pesar 
de que a Gripe Española estivo moi condicionada pola súa confluencia coa 
I Guerra Mundial e que, polo tanto, unha das grandes diferenzas con aquela 
foron os factores condicionantes da gran expansión que sufriron ambas. Na 
primeira foron movementos de tropas participantes na guerra os que provocaron 
a gran expansión do virus; poderiamos dicir que foi a globalización e o enorme 

movemento laboral e turístico o que condicionou a que estamos a vivir agora 
mesmo 100 anos despois. 
Se analizamos os paralelismos atopamos que daquela tamén comezou en marzo, 
pero de 1918 e, ao igual que esta, tivo tres grandes ondadas que coinciden en 
época coas que sufrimos ata agora coa COVID-19. Outra gran coincidencia 
foron as medidas sanitarias adoptadas, xa que ao igual que agora, confinouse á 
poboación, promoveuse o uso de máscaras e tiveron que pechar moitos lugares 
públicos. 
Coa nosa investigación descubrimos tamén un moi importante e relevante dato para 
nós, xa que a confluencia da I Guerra Mundial coa pandemia de gripe fixo que as 
mulleres tivesen que ocupar os postos de traballo que os homes deixaban, ben por 
ir a loitar á guerra ben porque caían enfermos, converténdose esta época nun gran 
fito de acceso da muller ao mundo laboral. 
Outra cousa que nos chamou enormemente a atención foi o feito de que na actual 
situación sanitaria se empregase de xeito intencionado información terxiversada da 
pandemia de 1918 para manipular a opinión pública na actualidade. Un caso claro foi 
o de comentar a cantidade de xente que faleceu na pandemia de 1918 a pesar das 
vacinas, cando en realidade a vacina contra o virus que provocaba a gripe creouse 
case 20 anos despois de que a pandemia rematase por inmunidade de grupo. 
A historia da pandemia de 1918 foi tremenda aínda que, finalmente para concluír o 
noso proxecto, a mensaxe que quixemos transmitir derivada da nosa investigación 
é que, se conseguimos saír daquela, conseguirémolo de novo. 
FASE DE PECHE E DIFUSIÓN CUN FIN SOLIDARIO
Unha vez rematada a fase de investigación, o alumnado deseñou unha campaña  
titulada “CÓIDATE, CÓIDANOS. A saúde unha gran responsabilidade” co 
obxectivo de compartir coa comunidade as súas aprendizaxes e, ao mesmo 
tempo, de concienciar sobre a importancia de manter hábitos saudables.
Os produtos elaborados para esta campaña son: vídeos expositivos que recollen 
a información de cada liña de traballo e carteis e spots de concienciación sobre os 
distintos ámbitos abordados.
A fase de difusión desta campaña comezou o 11 de xuño co repartimento de 
carteis en máis de 100 establecementos comerciais do concello de Outes, carteis 
que levan asociados un código QR que permitirá visionar toda a información ás 
persoas que así o desexen. Paralelamente, déuselle difusión a todo o material 
resultante deste proxecto nas redes do noso centro. 
Por outro lado, o día 12 abriuse a exposición da campaña na Casa da Cultura 
de Outes onde se puideron visionar algúns produtos do propio proxecto e da 
campaña. 
Ademais, buscouse contribuír a unha causa relacionada para introducir dese xeito 
estratexias de aprendizaxe servizo, que se ben estaban xa incluídas no feito de 
que a campaña fose de concienciación para toda a comunidade, facíanse máis 
visibles e concretas deste xeito. A dita contribución materializouse nunha recollida 
de fondos a favor da ONG Médicos do Mundo que se adicarán á compra de 
medicamentos para persoas en risco de exclusión. 
A colaboración con Médicos do Mundo xorde durante a fase de investigación do 
proxecto no que recibimos apoio como persoas expertas no estudo da vulneración 
ao dereito á saúde, dos determinantes de saúde e a posta en práctica de hábitos 
saudables.   
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Os “robo advisors” 
Unha forma de investimento
que debe valorarse

Kiko Vidal

Nuns tempos en que a Banca tradicional deixou de pagar 
xuros polos depósitos, mais  aínda, cada vez exixe máis 
requisitos para non cobrarnos comisións por ter os cartos 
depositados, a xente ten que buscar alternativas para sacar 
rendibilidade, algo do que falei nos anteriores artigos que tivo 
a ben publicar a revista Terra de Outes.
Quería centrarme hoxe nos “robo advisors”, termo anglosaxón 
que poderiamos traducir como “robots conselleiros”. É 
importante resaltar, dado que estamos falando de cartos, 
que este termo non ben de “roubo” senón de “robot”. En 
definitiva, sería unha empresa de asesoramento financeiro 
que manexaría os nosos cartos de forma automática con 
base en algoritmos, é dicir, estariamos confiando o noso 
investimento a un robot especializado. Se ben a posibilidade 
de delegar os nosos investimentos mediante un contrato 
de delegación cun asesor (persoa física) non é ningunha 
novidade, os robo advisors son un produto bastante recente 
que naceu nos EUA no ano 2008, que foi cando se produciu 
a maior crise financeira que acaboau afectando a todo o 
mundo. Posteriormente foi exportado ao Reino Unido e 
acabou chegando a España no 2013.
Os “robo advisor” operan basicamente con carteiras de fondos 
indexados, é dicir, empregan prioritariamente a xestión pasiva. 
Xa expliquei no meu anterior artigo a diferenza entre xestión 
pasiva e xestión activa, pero para quen non lera o artigo 
anterior, a xestión pasiva limítase a replicar un determinado 
índice bolseiro sen pasarlle pola cabeza intentar superalo 
como si fai a xestión activa (con resultados contrarios en 
moitos casos). En definitiva, o que fan é repartir o noso 
investimento entre diferentes fondos indexados tanto de renda 
fixa como variable ou de  materias primas, e de distintas zonas 
xeográficas, tentando diversificar o máximo para reducir risco.
As vantaxes do “robo advisor” serían:

• Menores custos que outro tipo de delegación de 
investimento. Ao operar con xestión pasiva rebaixan 
notablemente as comisións dos fondos que se utilizan 
na carteira, e ademais, ao automatizar as decisións, 
afórranse gastos do asesoramento. Deste xeito podemos 
reducir  de forma importante o custo total fronte a un 
servizo persoal de asesoramento. O “Robo advisor” ten 
un coste que ronda 1/3 dun servizo de asesoramente 
tradicional, sen que este último poida garantirnos unha 
rendabilidade bruta superior.

• Se contratamos un “robo advisor” non temos que estar 
pendentes a tódalas horas das decisións, pois xa as toma 
o propio sistema por nós, mudando de fondos segundo 
a evolución dos mercados, buscando aqueles con máis 
esperanza de rendibilidade. E isto non significa que todo 
sexa automático, sempre existe un comité de xestión 
que fixa o rumbo das inversións cada certo período.

• Pódense contratar por cantidades reducidas e planificar 
achegas adicionais de pequeno importe. Por unha 

reducida cantidade (menos de 1.000 euros en moitos 
casos), podemos contratar un, e as achegas adicionais 
mínimas tamén son de importe moi discreto (arredor dos 
100/150 euros).

• O “robo advisor” adecuarase sempre ao noso perfil 
inversor, pois antes de contratar o “robo advisor”  é 
obrigatorio facer un test que avalíe o nosoo coñecemento 
financeiro e o nivel de risco que esteamos dispostos 
a asumir. Ademais fan automaticamente rebalanceos 
entre os fondos que compoñen a carteira coa finalidade 
de que sempre teñamos o investimento adecuado ao 
noso perfil investidor.

Penso que é un producto interesante para aquelas persoas 
que dispoñen dun pequeno aforro do que non precisen 
dispor a prazo curto e que non teñen  moitos coñecementos 
financeiros. Se as cantidades fosen de importes moi 
elevadas (falo de mais de 100 mil euros) pode que sexa 
máis interesante contratar un servizo personalizado de 
asesoramento, pois os robo advisor, de momento, non 
consideran aspectos vinculados coa nosa fiscalidade,  a 
nosa posible xubilación ou a nosa planificación sucesoria.
Este produto entrou no mercado da man dos neobancos 
(pequenos bancos que operan por internet) pois 
evidentemente a Banca tradicional por nada quería que 
os seus clientes pasasen a este produto, pois ao ser máis 
barato para nós, equivale a menos ingresos para os bancos. 
Si é certo que algúns bancos grandes acabárono incluíndo 
no seu catálogo de produtos, pero sempre desde unha 
postura defensiva para evitar a perda de clientes. Seguro 
que se lle preguntades ao voso xestor bancario tradicional 
vos dirá que mellor contratedes os seus fondos perfilados 
(supoño que imaxinaredes as razóns). Dada a súa recente 

Índices bolseiros que comparan a evolución da bolsa española
coas europea, inglesa e americana.
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implementación, é un produto que está evolucionando  e 
mellorando paulatinamente. Calculase que en España 
haberá a finais deste ano cerca de 7 mil millóns de euros 
xestionados por este sistema.
Como xa dixen, a maioría dos “robo advisor” son 
comercializados por entidades que operan por internet, 
polo que é fundamental asegurarnos de que a xestora que 
o comercializa conta coa supervisión da CNMV (Comisión 
Nacional do Mercado de Valores) e que polo tanto contan coa 
garantía do FOGAIN  (Fondo de Garantía de Investimentos). 
Evidentemente tamén deberedes ter en conta as comisións 
que aplica, pois danse diferenzas importantes no mercado 
tanto no propio custo de xestión en si, como no custo implícito 
dos propios fondos cos que traballan, dándose custos 
totais entre o 0,42% ao 1,19%. Este custo total elevaríase 
facilmente ao 2/3% se contratamos un servizo de xestión 
delegada cun asesor físico.
Quedo á disposición de quen lle puidese interesar para 
ofrecerlle unha maior información baseada na miña propia 
experiencia con este produto bancario.

Nº54 | ABRIL 

fonte: www.fondosindexados.net

fonte:  www. busconomico.com

NOTA: Nin este artigo, nin os seus datos, nin o seucontido, constitúen 
recomendación ningunha ou estratexia de investimento.Tanto o autor 
como TERRA  DE OUTES  (incluíndo os seus asociados e  colaboradores) 
declina calquer responsabilidade relacionada co uso que vostede dea 
aos contidos aquí publicados.
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“Un mentireiro nunca cambia, só mellora a súa estratexia.”
(dito popular)

Cando falamos de fatiga pandémica referímonos a un concepto 
establecido pola Organización Mundial da Saúde (OMS) para se referir á 
“reacción ás medidas e restricións prolongadas xeradas pola pandemia 
Covid-19”. “O que se viu é que, co paso do tempo, cando se manteñen 
estas medidas, necesarias para coida-la saúde das persoas, acaban 
xerando un esgotamento xeneralizado”, explica o doutor Mauricio 
Droguett, psiquiatra da clínica Las Condes (en Santiago de Chile). 
Asegura que se manifesta con: paciente cansx; abatidx coa rutina que 
a pandemia implicou. Como consecuencia, aparece a desesperanza 
fronte ó que está por vir, ansiedade, soidade, entre outras cousas. O 
doutor subliña que o perigo é que este esgotamento faga que a xente 
se coide menos, use menos as máscaras, non respecte as corentenas, 
lave menos as mans e, polo tanto, se expoña máis á posibilidade de 
contaxio…
Pero existe outro tipo de fatiga: a política: a cidadanía está tamén 
cansa das disputas políticas, dos minutos de gloria impresentables, 
de contradicións día si e día tamén no que se manifesta e de que se ti 
dis branco, eu digo negro... e viceversa. Esta fatiga política contrasta 
coa evidencia científica que se quere seguir dende o mundo da 
investigación a medida que cada día sabemos máis dun virus que 
nos era descoñecido, novo... e moi agresivo. E, dende logo, contrasta 
coa actitude positiva da maioría da poboación!
A medida que pasan os meses convivindo coa pandemia, as 
autoridades sanitarias utilizan os seus recursos para “intentar 
poñer orde” nunhas circunstancias moi complexas. Así, o órgano 
de transmisión das noticias da Consellaría de Sanidade e do Sr. 
Feijóo, que é La Voz de Galicia, di: “xs médicxs verán incentivado 

o seu salario se cumpren unha serie de obxectivos”. Vista a noticia, 
parece algo positivo para un colectivo que está dende o principio da 
pandemia coma o primeiro elo dunha cadea que non sabemos, a día 
de hoxe, como terminará. Lida a noticia, aparecen declaracións do 
Sr. Aboal, director xeral da Asistencia Sanitaria do Sergas (e autor 
das estratexias para cxs traballadorxs) e o que realmente di a noticia 
é: “que xs médicxs perderán parte do seu salario se non cumpren 
unha serie de indicadores incluídos no complemento de produtividade 
variable (de 1.200 euros ó ano…), que consisten, entre outros 
apartados, en mante-lo 60% de presencialidade na atención nos 
centros de saúde e unha lista de agarda menor de 4 días (incluso para 
chamadas telefónicas)”. Coñecida a noticia, os sindicatos, os colexios 
médicos, as organizacións sociais e de profesionais, a plataforma 
SOS Sanidade Pública, a Asociación Galega para a Defensa da 
Sanidade Pública etc. puxeron de manifesto a súa indignación e a 
súa repulsa por tales declaracións de intencións dunha consellaría 
de sanidade que só fai enfronta-la poboación cun colectivo que estivo 
a pé de obra dende o minuto un da pandemia (e con moito custo, 
incluso en vidas). 
Pregúntome: quen dita as ordes de actuación dxs profesionais 
sanitarixs nos centros de saúde? Quen fai o desmantelamento máis 
intenso da A.P. na Galiza? Quen deixa de investi-lo que a sanidade 
pública precisa para ofrecer unha asistencia que tiña que ser universal, 
gratuíta e de calidade? Quen é o responsable, nos últimos 12 anos, 
de elabora-la política sanitaria: recortes, privatizacións, pago de 
medicamentos por parte dxs pensionistas, falta de previsión á hora de 
ter profesionais que cubran as vacantes doutrxs traballadorxs? Quen 
ditamina que non teñamos suficientes traballadorxs nos centros de 
saúde, como psicólogxs clínicxs, fisioterapeutas, traballadorxs sociais, 
logopedistas etc. para poder ofrecer unha atención interdisciplinaria, 

Cóllese antes un mentireiro
que un coxo! Dr. Xosé Mª Dios Diz

https://www.farodevigo.es/galicia/2021/04/21/ 
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integral e de calidade e nun tempo prudencial? Quen eliminou a 
participación cidadá na toma de decisións da estratexia de mellora 
da calidade asistencial, suprimindo o Consello de Saúde da Galiza e 
os consellos de saúde de área sanitaria? Quen eliminou as xerencias 
de A.P. e deixou como órgano de decisión a xerencia de hospital de 
cabeceira de comarca? Quen eliminou 4 áreas sanitarias (recordemos 
Verín) cos prexuízos ocasionados a esas poboacións? Quen…?
O responsable é o Sr. Feijóo e a xente que leva con el todos estes 
anos, facendo que a sanidade pública na Galiza, por moito que o 
vendan (e como vemos fano moi ben), ten unha serie de déficits 
ocasionados directamente por quen nos goberna. Xs traballadorxs, 
sanitarixs e non sanitarixs, non témo-la capacidade de decidir como, 
cando, con que medios e en que momento realizámo-lo noso traballo. 
Deixen xa de facerlles “chantaxe” xs traballadorxs! As axendas son 
feitas polas xerencias dos hospitais, a forma de traballar (60%-40% 
agora... e antes só telefónica) ditamínaa o/a xerente de cada área 
sanitaria seguindo as directrices dxs “responsables sanitarixs” de vez. 
O 11 de maio de 2021 lémo-la noticia en Praza Pública de que o Comité 
Clínico, que “asesora” a Consellaría de Sanidade fronte á COVID-19, 
“non efectuou acta de ningunha xuntanza en toda a pandemia” e que 
“tampouco elaborou nunca, por escrito, ningún informe ou acordo no 
cal se baseaban as decisións da Xunta”. Parece algo incrible que as 
“decisións que toma a Xunta”, ditas días antes polo Sr. Feijóo, e que 
teñen unha transcendencia enorme para a cidadanía, non se teña 
constancia delas. De verdade un organismo oficial non recolle o que 
falan e “deciden” xs seus membros? Sabemos que Feijóo “se adianta” 
sempre ó que vai suceder, pero isto parece unha tomadura de pelo 

á cidadanía.
O 21 de abril de 2021 a plataforma SOS Sanidade Pública da Galiza 
convocou concentracións en tódalas localidades da Galiza que foron 
seguidas maioritariamente pola cidadanía (e silenciadas, coma sempre, 
por moita prensa). Reivindicábase que non se siga desmantelando o 
sistema sanitario público galego. Só dicir que o orzamento da Xunta 
para o ano 2021 é de 11.000 millóns de euros, e dedica á sanidade 
100 millóns “menos” ca no ano 2009, cando Feijóo chegou á Xunta. 
Certo que é máis cós anos anteriores, pero non se recuperan as 
tremendas baixadas dos anos 2014, 2015, 2016 e 2017. Se temos 
menos orzamentos, e coa que está caendo, leva consigo máis recortes 
e isto implica menos calidade asistencial; así os servizos deterióranse 
e a Xunta xa ten motivo para os privatizar. A falta de persoal é evidente 
nos centros de saúde e a non substitución dxs profesionais xa é algo 
habitual (e non vale dicir que non hai médicxs, pois tampouco substitúen 
PSX, enfermeiras ou traballadorxs sociais)...
Levamos 4 conselleirxs de Sanidade... pero a política sanitaria segue 
sendo a mesma.
Teñen as conclusións do Consello Técnico de A.P. da Galiza dende 
novembro do 2019; 15 comisións técnicas e 208 persoas traballando 
intensamente que, se a Administración quixese, e por consenso, 
teriámo-lo novo modelo de A.P. da Galiza e xa estaría funcionando... 
e se investisen o necesario, teriamos un plan que mellore a atención á 
xente, que acerque xs profesionais xs doentes, que se faga atención 
comunitaria, prevención, atención domiciliaria de calidade etc.
Se témo-lo sistema sanitario que temos é por culpa dxs que nos 
gobernan... e eu digo: se non fose polxs profesionais sanitarixs, a 
calidade asistencial sería aínda peor! 
Ah! e a segunda reforma da Lei galega de saúde de Feijóo: É 
INCONSTITUCIONAL, como así llo dixemos cando a tramitou!

SAUDEGALIZANDO

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

N O I A

https://www.economiadigital.es/galicia/ 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/
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Entrevista a...
Manuel Lema
Manuel Lema (Cabanamoura-Outes, 1954) é un 
coñecido empresario da hostalería, famoso po-
los seus pioneiros proxectos de turismo rural, 
pero tamén por rexentar durante máis de 25 anos 
o mítico pub Tabasco, así como polo seu activo 
papel á fronte da Asociación de Hostaleiros da 
ría Muros-Noia que impulsou o recoñecemento 
do Camiño de Santiago por Outes.

Fálanos dos teus primeiros anos. 
A infancia paseina na aldea. Era nunha época de penuria, sen 
electricidade, á lus de candil, con camiños intransitables. Pero 
tamén é inesquecible a vida en pleno contacto coa natureza: pescar 
troitas no Donas, as tarefas agrícolas…, sobre todo o arrecendo 
da roupa lavada, o xabrón da casa, o frescor da herba en maio, 
o sabor da froita celmosa,…; tamén 
os contos e as lendas transmitidos a 
carón da lareira.
Que estudos fixeches?
Os estudos primarios fíxenos na 
escola de Vilar de Banzas. Para 
chegar tiña que percorrer eu só, 
morto de medo, un revirado camiño 
de tres quilómetros a través do 
monte. Alí deunos clase dona Gloria 
a unha morea de nenos e nenas que 
careciamos de pupitre e sentabamos 
en bancos corridos pegados á 
parede. Despois, un mestre ao que 
chamabamos don José achegounos 
unha aprendizaxe máis intensa e 
tamén máis próxima. Por último, don 
Alberto abriume a posibilidade de ir 
estudar a Santiago.  Ingresei con 11 
anos na escola de Mestría Industrial, 
na Choupana, onde faciamos 
prácticas en diferentes talleres de 
electricidade, mecánica, pedra e 
delineación.  
Logo de oito anos, nos que me especialicei primeiro en delineación 
e despois en electricidade, tocoume facer o servizo militar na 
Coruña. Como me destinaron á plana maior do servizo loxístico, 
tiven a oportunidade de poder realizar moitas viaxes que me 
permitiron coñecer numerosas cidades: León, Zaragoza…
Profesionalmente, a que te dedicaches?
Nada máis rematar a mili entrei a traballar en Construcións Ces, 
en Noia, onde aprendín a aplicar o que estudara, pero tamén 
adquirín experiencia sobre o mercado e o sistema empresarial. 
A principios dos 80 unha crise no sector obrigoume a acollerme 
a unha regulación de emprego. O noiés Miguel Paz, que 
traballaba en Australia, ofreceume unha ocupación moi ben 

remunerada instalando cableado oceánico, pero decidido a ter 
familia e contraído matrimonio coa miña actual muller, rexeitei a 
oportunidade e vin traballar á Serra en Frutas Pauma.
Por pouco tempo, deduzo.
Así foi. Despois de ano e medio fun de novo ao paro, pero como 
daquela tiña máis dun ano acumulado, coa posibilidade de cobrar 
as prestacións por desemprego todas xuntas, aproveiteinas para 
facerme autónomo e abrir o pub Tabasco que durante máis de 25 
anos animou a vida nocturna da Serra.
Fálanos agora da túa outra aventura empresarial, o turismo 
rural.
Xa antes de pechar o Tabasco, no 2001, emprendín un proxecto 
de turismo rural coa miña muller, Saladina Turnes (a quen chaman 
China os que a coñecen): a Casa Perfeuto María, en Cabanamoura. 
Uns anos despois, o meu xenro Fran, que é arquitecto, achegou a 
idea de darlles uso turístico a espazos abandonados e así abrimos 

a Cabana de Carme, en 2008, na 
mesma aldea, coa que emprendemos 
un cambio na actividade hostaleira, 
acompañándoa de rehabilitación non 
só de casas da aldea, senón tamén 
de cortes, alpendres e todo tipo de 
edificacións labregas en desuso ou 
arruinadas para uso de viaxeiros que 
foxen das aglomeracións propias do 
turismo de mar e praia.
E logo virían as cabanas do 
bosque.
En efecto, a partir de entón 
comezamos a desenvolver a 
actividade actual, un novo tipo de 
hostalería destinada a un novo tipo 
de clientela: parellas, familias ou 
pequenos grupos que queren maior 
contacto coa natureza en estadías de 
unha ou dúas noites.
O primeiro proxecto pretendiamos 
erguelo preto da Casa Perfeuto María, 
pero ao impedir a administración 

calquera nova construción en chan rústico, vímonos na obriga de 
buscar outra localización que fose urbanizable. Atopámolo entre 
as últimas casas das aldeas e o monte, onde se puideron construír 
as dúas primeiras en Apriscos (O Areal), apartamentos autónomos 
en forma de módulos habitables de madeira, pero cómodos e ben 
equipados.
Cun éxito inmediato, polo que sabemos.
Levas razón, a demanda era moita e, ademais, estendida a todas 
as estacións do ano, non só durante o verán, de maneira que 
ampliamos o negocio coas Cabanas do Barranco, en Ousesende, 
no 2012: oito cabanas e unha edificación central de usos diversos 
(oficinas, almacén, cociña, despacho e aseos), todo integrado no 
contorno.
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O éxito foi aínda máis disparatado, con demanda non só de Galicia 
enteira, senón de todo o planeta, fundamentalmente de ingleses e 
alemáns, pero tamén de finlandeses, americanos….
De maneira que tivestes que ampliar o negocio.
Así é. Cada dous anos fomos ampliando o número de cabanas, 
primeiro nos Mourelos, despois en Broña, logo as Cabanas 
sen barreiras en Quintela; seguiron as da Albeida (2019), que 
inclúen a casa de Rodrigo Romaní, a quen lle adquirimos casa e 
horta, onde se está construíndo un spa e diversos apartamentos 
temáticos. De xeito que fan un total de 41 cabanas que ofrecen 
preto de 130 prazas espalladas por Santo Ourente e San Cosme, 
estas últimas galardoadas polo Colexio de Arquitectos de España 
co Premio Arquitectura 2020, pola súa capacidade de integración 
no contorno.
Que ademais son fonte de emprego en Outes.
Certamente,para atender toda esta clientela e afrontar sen demora 
calquera problema que xurda, necesitamos na actualidade 26 
persoas, a maioría a xornada completa, en cociña, recepción, 
limpeza…, pero tamén temos que botar man de empresas de 
mantemento, provisións, construción…, que á súa vez crean máis 
postos de traballo. 
Por último, cóntanos algo do impulso que deches á 
reivindicación do Camiño de Santiago pola ría de Muros-Noia
Pois foi un empeño ao que adiquei moito tempo desde que no 
ano 2014, creo recordar, coincidín nunha feira de turismo en 
Madrid con outra xente da bisbarra, tanto de Outes (Soledad Agra, 
Noelia García, Fernando Ríos, Pepe do Coxo) como de Muros 
e Noia. E falando de crearmos un xeodestino, un deses entes 
público-privados que se benefician de fondos ministeriais ou das 
consellarías para fomentar este sector nunha unidade de paisaxe,  
ocorréusenos impulsalo a través da revalorización do Camiño de 
Santiago pola nosa ría.
Comezou así, por parte da Asociación de Empresarios da Ría 
Muros-Noia primeiro, e despois da Asociación de Amigos do 
Camiño da ría Muros-Noia, que actualmente leva Fran Calo, unha 
peregrinaxe por alcaldías de toda esta comarca e mais da Amaía, 
así como polas direccións xerais de Patrimonio e Turismo, para 
conseguirmos a implicación dos primeiros e o recoñecemento 
oficial por parte dos segundos, sen esquecer a necesaria 
beizón eclesiástica. Asemade, impulsamos accións locais para 
darlle visibilidade á demanda e atraer a atención dos medios de 
comunicación.
E en que punto está agora mesmo a reivindicación?
Constituíuse unha asociación de concellos do Camiño pola ría 
de Muros-Noia que conseguiu un obxectivo por nós longamente 
desexado: a apertura dun expediente de recoñecemento 
do Camiño por parte de Patrimonio e, por outra parte, o 
outorgamento por parte do Cabido da Catedral da Compostelana 
aos peregrinos que fagan este treito da ruta xacobea, o que vai 
atraer, indefectiblemente, a realización deste tramo por multitude 
de persoas desexosas de realizar este novo itinerario. Este foi xa 
delimitado en todos os seus puntos, desde Muros a Santiago, pola 
empresa URB Arquitectos, o preludio á súa oficialización, que é 
posible que tarde aínda uns anos. Pero a constatación histórica 
documental de que tal ruta existe xa significa un reclamo turístico 
de enormes repercusións para a economía da comarca e, por 
conseguinte, para Outes.

TABASCO
Cando comezou a funcionar o Tabasco?
No ano 1983, en sociedade co meu cuñado noiés Xerardo 
Blanco, inauguramos o pub Tabasco como bar de copas, 
pero coa intención de achegar unha oferta máis ampla, tanto 
gastronómica (hamburguesas, pratos combinados ) como, 
sobre todo, concertos.
Esta última faceta acabouse impoñendo, non?
A vertente culinaria foi esmorecendo e triunfou o bar musical, 
entendido non unicamente como son de fondo, senón con 
actuacións en vivo: jazz, música cubana, grupos de rock, 
cantautores…, e mesmo baile, para o cal dispuxemos unha 
pequena pista á beira do escenario.
Mais foron xurdindo outras non menos atraentes.
As actuacións empezaron a abranguer tamén teatro e 
contacontos, como Quico Cadaval, Mofa e Befa, ou Carlos 
Blanco coa Historia/histeria de Lili Brown, o espectáculo 
máis divertido que eu recordo; atraían xente de toda a 
comarca e a miúdo de Santiago e arredores. 
A cultura foi, polo tanto, unha marca distintiva do local.
Malia non faltaren mesmo xogos participativos relacionados 
co entroido e outras celebracións e festividades, ou 
simplemente actividades de entretemento de fin de semana, 
campionatos de tute, futbolín ou dardos, a filosofía que 
impregnou o Tabasco desde o principio foi a da liberdade 
cultural aberta a todo tipo de manifestacións artísticas, 
monologuistas, exposicións, presentación de libros… 
Tampouco faltou a preocupación polo medio ambiente: así, 
o Tabasco converteuse no referente da Plataforma Nunca 
Máis de Outes primeiro e da Plataforma contra o Viaduto de 
Langaño, despois.
E no ano 2010 decidistes poñerlle fin.
Despois de anos de intensa actividade, pechamos a nosa 
traxectoria coa celebración do vixésimo quinto aniversario 
con varios concertos que clausuraron o impulso creativo da 
década dos 80, anos que foran expresión da liberdade que 
non se puidera vivir no franquismo.

ENTREVISTA
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Aos meus ollos, un muíño: sobre uns
gravados de madeira Luís del Río Pena

INTRODUCIÓN.
Non hai certeza máis obxectiva que a que 
nos chega a través dos sentidos e é por estes 
que eu sei que diante miña teño un muíño. 
Todo apuntamento posterior, aínda que sólido, 
non deriva senón dun proceso lóxico do que 
case nunca é desbotable unha compoñente 
subxectiva, e é con esta coa que podemos 
deixar de afirmar as cousas con seguridade.
Pois ben, póñase por caso que estou na 
parroquia de Santo Ourente, vou paseando 
polo río Donas e, cando chego á altura do 
lugar de Galteiros, vexo que na beira hai dous 
muíños, separados por unha distancia duns 
oitenta metros. Contémploos con tranquilidade 
desde o exterior e, cando entro neles, non 
podo senón apreciar unha escena que tiña 
visto unha ducia de veces: un espazo comesto 
polas silveiras, coas tellas caídas ou por caer, 
e outro tanto coas trabes do teito. No centro 
deste habitáculo hai dúas pedras montadas: o 
pé e a moa, ámbalas dúas de granito, pezas 
que noutros tempos tiñan xirado día e noite 
moendo gran, pero que agora xacen estáticas. 
Nas beiras son todo restos.
Son os chamados Muíño de Gende e Muíño 
de Riba, mais, quitando un modesto tallo que 
viu os anos pasar no primeiro, é neste segundo 
onde dei con algo que se me fixo excepcional.
O Muíño de Riba (IMAXE 1), de sección 
cadrada, atópase á beira mesmo do río. Alí, 
aproveitando o sentido da auga, unhas laxes 
chantadas no chan reconducen a levada en 
paralelo ao Donas por esta tan senlleira canle, 
que se estreita ata morrer no cubo, de estrutura 
funiforme. A auga que chegase alí movería 
con forza o rodicio e despois sería evacuada 
directamente ao río polo aliviadoiro.
No lado oposto a este está o limiar da porta. 
No interior, arrimadas contra a parede, repousan 
unhas táboas de madeira balorentas, apuntadas 
por uns ferros nun estado moi avanzado de 
oxidación. Aínda se pode apreciar o buraco do 
ferrollo e os gonzos. Sen dúbida, é a porta.
Unha pequena aproximación faime reparar en 
que o lado interno está ateigado de gravados 
(IMAXE 5) que foron feitos cun obxecto afiado, 
probablemente unha navalla. Mesmo se pode 
ver algún tamén na cara externa. Hainos de 
diferentes tipos e, cando os vexo, non podo 
senón preguntarme: ten isto algún valor?

ANÁLISE MORFOLÓXICA.
Despois dunha observación exhaustiva, atopo 
un  criterio diferencial que me permite agrupar 
estas marcas en dous grupos: por un lado 
están aqueles que teñen un significado aos que 
me podo aproximar e, polo outro, están os que 
podo describir pero non teorizar coa mesma 
solidez.
No grupo dos “comprensibles” atopámonos con:

1. Unha sorte de signos próximos a un 
cruceiro, xunto con cruceiros simples.

2. Nomes/iniciais, datas e letras soltas.
3. Debuxos xeométricos compostos, que 

semellan barcos.
No conxunto daqueles que me limito a describir 
agrupo:

1. Liñas soltas e riscados.
2. Ángulos agudos cun círculo cortado no 

seu interior.
3. Motivos aparentemente caligráficos pero 

de significado descoñecido.
4. Un motivo que parece querer deseñar algo 

que non se distingue con claridade (parte 
del feito cun obxecto punzante).

Ata aquí todo o que puiden constatar cos meus 
sentidos e apreciar con base na catalogación 
dunhas formas. Deste punto en diante 
procurarei ser quen de buscar as causas que 
sempre subxacen aos actos (neste caso gravar 
algo concreto nunha porta), causas  estas 
que en boa medida son o verdadeiro interese 
destas marcas.
ESTUDO E SIGNIFICADO CONTEXTUAL.
1. CRUCES.
As primeiras gravuras expostas son as cruces 
(IMAXE 2). 
Dunha banda están as latinas, que non deixan 
dúbida, pero xusto aquelas que están máis 
marcadas dispoñen dunha composición orixinal 
que, polo seu esquematismo e sinxeleza, ben 

puidesen provir doutra figura, da mestura 
de dúas ou, simplemente, da evolución dun 
cruceiro ordinario cunha peaña. Sexa como 
for, a finalidade dunhas e outras tivo que ser 
semellante: todo parece indicar ao seu carácter 
apotropaico.
Este termo tan complexo (que moi 
probablemente descoñecese o autor destes 
gravados) evoca unha finalidade profiláctica 
contra o demo, as bruxas e, en xeral, todo tipo 
de males. Isto é plenamente comprensible, xa 
que os muíños eran lugares onde se traballaba 
polo día pero tamén pola noite, tal e como nos 
lembran diversas coplas populares:

“Unha noite no muíño,
unha noite non é nada,
unha semaniña enteira,
esa si que é muiñada”.

Unha noite sen luz eléctrica, e de seguro que 
moitas veces chuviosa ou bretemosa , coa 
proximidade dun río barullento.
Ademais, tal e como nos indica Xaquín Lourenzo 
na súa obra “Os oficios”: “(…) apenas poden 
ser chamados oficios os do muiñeiro e foloeiro, 
senón máis ben industrias de tipo doméstico”, 
o que fai énfase no ordinario daquela tarefa 
que, ou ben era exercida por un muiñeiro 
cobrando por maquías, ou ben polos propios 
labregos cando eran propietarios dun muíño en 
réximes xurídicos diversos nos que agora non 
é oportuno profundar.  No caso, despois dun 
pequeno “traballo de campo”, un informante 
(Pepe de Galteiros) lembrou que o muíño en 
cuestión era propiedade dos veciños e que nel 
traballaban xentes de Guende, Areosa, Valeixo 
e da Poza.
Ou sexa: que tiñamos un muíño no que a xente 
traballaba por “pesas” (pezas) de, por exemplo, 
12 horas, estando sós durante ese tempo con 
bens de valor obxecto de posibles roubos; é dicir, 
o medo estaba democratizado.
Boa conta destes roubos é dada por un muíño 
que se atopa no mesmo Río Donas (debaixo da 
ponte que cruza da Poza para O Vilar) coñecido 
como o Muíño do Capitán. Neste foi preciso facer 
un tellado composto por sólidas laxes de granito, 
non por fins decorativos, senón porque (así nolo 
fai saber o noso informante) “apancaban a porta 
e, como pola porta non podían, quitaban as tellas 
e entraban para abaixo”. Falaba, claro, de como 
os ladróns entraban a roubar, sobre todo nesa 

IMAXE 1: Muíño de Riba, Galteiros, Santo Ourente 
(fotografía de Xosé Luís Blanco).
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zona illada, evocando tamén que nos muíños de 
Galteiros “aínda tiñan escorrentado algún”.
Volvendo de novo á idea de gravar un lugar co 
fin de afastar o mal ou traer o ben, cómpre facer 
énfase en que non se trata de algo extraordinario. 
Moitos outros muíños eran marcados  e mesmo 
acotío podemos ver, por exemplo, casas cunha 
ferradura na porta, símbolo de boa sorte, o que 
non deixa senón de ser unha filosofía semellante 
pero con distinto paradigma.
Feito xa este “debullado” sobre o seu significado, 
querería facer un último apuntamento sobre as 
dúas peculiares cruces citadas antes de pasar 
a outras formas. (imaxe 3)
Da súa análise morfolóxica parece 
desprenderse que, mentres que a primeira 
está rematada, non acontece o mesmo coa 
segunda. Adianto isto tanto pola semellanza 
entre ambas, como pola idea que reviste 
os símbolos apotropaicos, que non é senón 
executar unhas formas preexistentes que o seu 
autor considera revestidas dun poder alleo ao 
material. Co cal: hai unha vontade de repetir un 
símbolo non orixinal do autor.
Isto faise evidente cando, ao botarlle un ollo 
á obra de Castelao “As cruces de Pedra na 
Galiza”, se repara na existencia dun cruceiro 
case idéntico que este humanista debuxa 
sobre da referencia da Pedra da Boullosa 
(Campo Lameiro). A relativa distancia 
xeográfica e temporal é relevante. Malia todo, 
cómpre engadir (coa perspectiva dun século 
de diferenza) que esta cruz que se considera 
na obra como precristiá, está amplamente 
estudada hoxe en día como de tempos 
históricos, aínda que nesta laxe comparta 
composición con petróglifos prehistóricos. 
Mais non serei eu quen desacredite este tan 
relevante persoeiro.
2. NOMES/INICIAIS, DATAS E
LETRAS SOLTAS.
Dentro desta agrupación hai un primeiro motivo 
claro: “L.A.G. 14-1-55”. Nome, apelidos e data 
de realización.
Seguidamente, outro que tamén inclúe data 
predica: “MAIO” e “1948”. É posible que non 
estean xuntos, pero debido á proximidade 
á que se atopan e ao tipo de suco no que se 
inscriben, o máis probable é que así sexa. 
Tamén parece lóxico que ese MAIO (non podo 
precisar se é un  “I” ou “Y”) non se refira ao 
mes do ano, senón a un apelido que, xunto con 
“Mallo”, existe na parroquia.
Debaixo deste nome e data hai algunha letra 
máis, pero xa case son ilexibles.
O terceiro nome que destaca é “BENITO” e 
coa mesma caligrafía “MAN” (case seguro pero 
con dúbidas). O noso benquerido informante 

lembra un Benito do lugar de Galteiros, xa 
finado, pero calquera asociación presente é 
pura especulación.
Sobre as letras soltas hai algunhas indubidables 
(“A” a carón de LAG), pero noutros casos é 
posible que estas formasen parte dun conxunto 
hoxe inapreciable.
No que ten que ver coa interpretación xeral 
deste conxunto de gravuras caligráficas, o 
normal sería pensar que se fixeron con vontade 
de marcar cando alguén estivo nun lugar (de 
dicir “aquí estou eu”), o cal é frecuente. Malia 
todo, Pepe de Galteiros afirma con certeza 
que foran feitas por mozos que se ían ver no 
muíño quen, despois de coller as chaves nunha 
punta posta no exterior dunha vivenda do lugar, 
deixaban (os varóns) esa marca como símbolo 
da súa presenza e compañía.
Aceptando ou non esta teoría, o certo é que 
o máis probable é que as referidas datas de 
1948 e 1955 sexan reais, polo que achega esta 
relevante información sobre a súa datación.

3. DEBUXOS XEOMÉTRICOS COMPOSTOS 
QUE SEMELLAN BARCOS.
Xa rematando con este grupo “interpretable”, hai 
dous debuxos xeométricos case idénticos que 
na miña opinión pretendían ser barcos de vela .
Destaca na súa realización un alto grao de 
sinxeleza pero, así e todo, a curvatura da quilla 
e o desenvolvemento das liñas das velas fan 
que esta tese sexa (ao meu entender) a máis 
lóxica, sen desbotar, por suposto, que poidan 
ser outros deseños, como por exemplo que 
sexan unhas  “tendas de campaña”.
4. OUTROS GRAVADOS.
Sobre todos os demais gravados que non 
analizo tan polo miúdo, é posible que tivesen 

unha finalidade simbólica como as expostas, 
que alguén riscase algún gravado previo, ou 
que simplemente fosen feitas por mero lecer.
Destacan os xa citados motivos caligráficos, 
os ángulos co círculo cortado no interior e a 
composición dese peculiar deseño que, por 
cuestións de maquetaxe, non se poden traer 
cunha fotografía de detalle.
CONCLUSIÓNS FINAIS.
A estas alturas non podemos senón retomar unha 
pregunta xa presentada: ten isto algún valor?
Para comezar sería preciso determinar que non 
é arte (nin de autor nin popular), xa que o máis 
probable é que ningunha das marcas descritas 
teñan finalidade estética e, sen esta, coido que 
pensar en arte debe ser desbotado.
Así e todo, faise claro o conxunto de información 
que se desprende da súa presenza. Noutras 
palabras: estas manifestacións son fillas do 
comportamento humano nun momento e nun 
lugar, e como tal, forman parte do entrelazado 
antropolóxico dun contexto único, do que son 
efecto e (en parte) causa.
Para entendérmonos mellor: hai unha navalla, 
e non un bolígrafo ou un rotulador; e hai unhas 
cruces e non, por exemplo, uns falos. Con 
isto sabemos que non estamos ante unha 
sociedade industrializada (que disporía doutros 
materiais) e sabemos tamén que o contexto no 
que se fixeron estes non era de brincadeiras 
entre amigos. E isto só como un exemplo.
A etnografía é o estudo dos grupos humanos 
e dos seus caracteres antropolóxicos e, como 
tal, a súa comprensión reporta un grao de 
análise sobre nós mesmos que non pode senón 
axudarnos a medrar e progresar como pobo e 
como especie.
Nunha sociedade onde a “autoría” enturbou 
aquilo que é patrimonio de todos, ás veces 
sorprendémonos ao constatar que cousas 
que viamos como ordinarias son unha 
fonte de información valiosa e fráxil… Mais, 
como comprender a relevancia de algo que 
por definición transcende o concepto de 
consciencia?

                               

Foto 2. Mapa da erradicación da varíola no mundo 

IMAXE 2: Parte interna da porta, vista xeral da meirande 
parte dos gravados (fotografía de Xosé Luís Blanco).

IMAXE 3: Detalle das cruces apotropaicas
(fotografía de Xosé Luís Blanco).
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AS NOSAS NOVASETNOGRAFÍA

Reloxos de sol en Outes (I)
Xosé Enrique Pujales Martínez, Antonio J. Cañones Aguilar e José M. Yáñez Rodríguez

Lendo o artigo Hórreos de Cando (I), de 
Xoán X. Mariño, aparecido no número 50 de 
Terra de Outes, tivemos coñecemento de 
que, froito dun intenso traballo de campo, 
catalogáronse “18 reloxos de sol existentes 
no noso termo municipal”. En troques, 
no libro Relojes de sol en el patrimonio 
construido, do que son autores dous dos 
tres asinantes deste artigo, José M. Yáñez 
e Antonio J. Cañones, recollíanse só sete 
reloxos en Outes. Grazas á colaboración 
de Xoán Mariño e ao afondamento do 
traballo, temos chegado hoxe en día (xullo 
de 2021) a catalogar 26 reloxos de 
sol no concello distribuídos por case 
tódalas as parroquias: Cando (6), O 
Freixo de Sabardes (2), Matasueiro 
(1), San Pedro de Outes (3), Roo (3), 
San Cosme de Outeiro (2), Santo 
Ourente de Entíns (4), Tarás (1) e 
Valadares (4). Os reloxos de sol están 
presentes, daquela, en 9 das 10 
parroquias do municipio, quedando só 
Entíns sen representación… polo de 
agora (imaxe 1).
Como se sabe, un reloxo de sol é 
un instrumento que sinala a hora 
grazas á sombra producida polo 
sol ao incidir sobre un dos seus 
elementos. A súa finalidade foi, no 
seu momento, segundo o contexto 
no que se desenvolvía, indicar a hora 
de suspender as tarefas de labranza 
para comer ou rematar a xornada, 
para sinalar o intre de realización 
de determinados actos relixiosos,… 
aínda que actualmente predomina a 
súa función decorativa.
Os materiais dos que están fabricados 
os reloxos solares son variados 
(granito, lousa, metal,…), imperando 
sempre o material máis abundante 
no seu solo. Consonte isto, nos de Outes, 
o mesmo ca nas zonas próximas, domina 
o granito por ser este tipo de rocha o 
máis copioso no seu solo. Isto ten como 
consecuencia que no seu proceso produtivo 
participen os canteiros, os arquitectos e os 
ferreiros.
TIPOLOXÍA
Atendendo á súa tipoloxía hai reloxos 

de sol verticais, horizontais, ecuatoriais, 
canónicos, etc. Tanto en Galicia como 
na provincia da Coruña predominan os 
verticais (un 86% nesta última). En Outes 
os verticais supoñen o 100%, e sitúanse en 
fachadas de casas e igrexas, en tellados 
e alpendres de edificios ou enriba de 
hórreos. E se eses emprazamentos están 
orientados exactamente cara ao sur, 
poderemos construír un reloxo vertical 
ortomeridiano. É o caso, por exemplo, do 
reloxo da igrexa de San Cosme de Outeiro 
(imaxe 2).

O problema é cando eses lugares non 
están perfectamente orientados. Neste 
caso temos dúas opcións: 
Orientar o reloxo para que forme o ángulo 
preciso co seu soporte (parede, lampión…) 
co obxecto de que o plano do reloxo sexa 
perpendicular á liña norte-sur (meridiana). 
Teremos un reloxo vertical orientado.
Deixar que o reloxo continúe formando ese 

ángulo con respecto á meridiana a cambio 
de corrixir o seu deseño (modificar as liñas 
horarias e a posición do gnomon) para que 
o seu trazado sexa o adecuado para que 
dea a hora correcta. Estaremos neste caso 
ante un reloxo vertical declinante.
En Outes abundan os reloxos verticais 
orientados. Son deste tipo os que se 
atopan no alpendre da Toxeira, na capela 
da Nosa Señora do Carme, na ermida da 
Nosa Señora do Rial, na casa de Pepe 
Cereixo en Roo (foto 3) etc.
Algúns deles presentan un fermoso soporte 

de corrección desde o punto de vista 
do traballo de cantería e arquitectura, 
como son os casos dos reloxos 
solares da igrexa de San Tirso (fotos 
4 e 5) e o do hórreo de Isabel Priegue 
(foto 6), ámbolos dous en Cando.
Nestes dous últimos reloxos os 
deseñadores da igrexa e do hórreo 
pensaron desde o primeiro momento 
na súa colocación, ao igual que o 
que sucedeu co da igrexa de San 
Miguel de Valadares (foto 7), no 
que o arquitecto pensou en crear un 
perpiaño que fixera de ménsula para 
soster o reloxo.
Outra solución de fermosa factura, 
e igual que nos casos anteriores 
pensado desde o primeiro momento 
que se deseñou a edificación, é o 
caso da Ermida da Nosa Señora do 
Rial (fotos 8 e 9). O arquitecto ideou 
un perpiaño que sobresaíse do muro 
cun ángulo axeitado (4º) para corrixir 
a declinación da parede e tallar sobre 
el o reloxo.
Reloxo vertical declinante só temos 
atopado un, o da igrexa de San Xoán 
do Freixo de Sabardes (foto 10). 
O reloxo está tallado directamente 

sobre un perpiaño dun muro lateral que ten 
unha declinación de 21º cara ó levante. O 
trazado das liñas horarias está corrixido 
para compensar esta desviación, aínda 
que o gnomon estivo (porque só quedan 
restos) sobre a liña das 12, cando debería 
estar inclinado con respecto dela, tal como 
aparece na simulación (imaxe 11).

Imaxe 1. Relación de reloxos de Outes



Nº54 | ABRIL - XUÑO 2021 | 17

ETNOGRAFÍA

Imaxe 2. Reloxo da igrexa de San Cosme de Outeiro

Imaxe 3. Reloxo vertical orientado na casa de Pepe 
Cereixo (Roo)

Imaxe 4. Reloxo da igrexa de San Tirso de Cando

Imaxe 5. Reloxo da igrexa de San Tirso, visto desde 
abaixo

Imaxe 8. Capela de Nosa Señora do Rial.

Imaxe 11. Reloxo da igrexa de San Xoán do Freixo 
(simulación gnomon)

Imaxe 9. Reloxo da capela de Nosa Señora do Rial, 
vista desde abaixo

Imaxe 6. Reloxo do hórreo de Isabel Priegue (Cando)

Imaxe 7. Reloxo sobre ménsula en San Miguel de 
Valadares.

Imaxe 10. Reloxo da igrexa de San Xoán do Freixo
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O que nos identifica
Pilar Sampedro

Poderiamos simbolizar cada época cunha imaxe que se repite. Se nos 
poñemos a pensalo, seguramente moitas delas serán coincidentes. 
Por exemplo, en Galicia, na segunda metade do século XX e a primeira 
década do XXI, repetíase a louza de Sargadelos. 
Nas casas e nas tendas aparecían as vaixelas nas que se comía polas 
festas ou a diario (segundo a economía de cada familia), as pezas 
que aparecen nos despachos de tanto conferenciante ou escritor/a que 
recibiu ese pago pola súa intervención nunha asociación ou centro de 
ensino, o prato conmemorativo ou o escudo da provincia, o agasallo 
de voda... Sempre había un motivo para regalar Sargadelos. Agora, 
cando a través das videoconferencias entramos no interior das casas, 
atopámolo por todas partes, podendo distinguir perfectamente os 
que son de aquí e os de fóra, e, aínda así, encontramos pezas de 
Sargadelos dos que viñeron a Galicia e quixeron levar un recordo e dos 
que teñen amizades galegas, pois acostumamos levalo cando imos fóra. 
Non é manía, non; simplemente era o que nos identificaba, unha 
porcelana galega que recolle a tradición dunha fábrica antiga e 
a actualiza e que, para facelo, vai ás raíces máis profundas para 
recuperar as iconas que veñen dende a nosa prehistoria e nolas 
entrega reelaboradas.
Sempre comparo este feito cunha anécdota: viaxando pola selva 
colombiana coincidimos cun mozo suízo nas excursións. Eu observaba 
que así como nós iamos enchendo a equipaxe de máscaras e 
sombreiros, de pezas artesanais elaboradas polos indíxenas, que 
seguramente teriamos dificultade para trasladar e colocar nos fogares, 
o suízo asistía ao noso “mercadeo” impasible. O último día comenteille: 
“Chámame a atención que te vaias ir sen levar nada do país”. El 
contestou coa tranquilidade acostumada: “Levo, levo; cando chegue 
a Bogotá quédame un día para pasar pola galería Cano e mercar 
os detalles que preciso; pero a min tamén me chama a atención esa 
maneira de cargar con obxectos. Por que o fas?” Eu tamén sabía 
a razón pola que amontoaba artesanías: “para que poidan seguir 
facéndoas”. Entón faleille de Sargadelos, para darlle a razón: “Si, se 
levas algo da galería Cano levas o país. Cando queiras algo de Galicia 
terás que mercar obxectos que poden escachar. Así de fráxil é o país 
dos noso soños”. E non sabía eu... aínda canto. 
Dous homes, dous artistas dos que aparecen poucas veces nunha 
cultura coincidiran no empeño desa catedral: Isaac Díaz Pardo e Luís 
Seoane. Un, no exilio interior e outro, na Arxentina. Os dous vítimas do 
Golpe de Estado e a Ditadura: o primeiro orfo de pai, asasinado nunha 
cuneta daquel verán sanguento, e de nai, que non resistiu tanta dor; 
o segundo, tendo que deixar o país para salvar a pel. Ambos poñen 
en pé o Laboratorio de Formas, que vén sendo un viveiro de ideas 
que pretende reconstruír a identidade e a memoria do país, tendo 
como base a divulgación e estudo das formas existentes na historia e 
tradición propias. A partir deste laboratorio nacen as Ediciós do Castro, 
(o voceiro cultural do grupo, para publicar o que necesitaba saír á 
luz dende as investigacións de todo tipo ata a memoria histórica), as 
cerámicas do Castro, a empresa Sargadelos (recuperando a antiga 
fábrica do Marqués), o Museo Galego de Arte Contemporánea Carlos 
Maside (onde recoller a arte galega a partir de Castelao e os anos 
trinta), o Seminario Sargadelos (do que nacen os encontros estivais 
nos que se reúne xente de moitos lugares co obxecto de investigar 
no eido da cerámica, das formas, da decoración e da produción 

industrial), as galerías Sargadelos (onde se xuntaban a tenda de louza 
coa libraría, a galería de arte e o espazo para conferencias, a modo 
dunha verdadeira casa da cultura cando estas non existían entre nós; 
lugares que serviron como verdadeiras embaixadas da cultura galega 
cando se situaban no exterior), o Instituto Galego de Información (do 
que debería nacer o diario Galicia) e constitúese o Novo Seminario 
de Estudos Galegos (para darlle continuidade ao que existía en 
tempos da República). As industrias da memoria e da resistencia que, 
ao tempo, mostraban unha imaxe anovadora de Galicia, o soño do 
que puido ser se non pasase o que pasou. Empresas que investían 
as súas ganancias en cultura, situadas no ideario político e cultural 
do nacionalismo da Segunda República, nas xentes da Irmandade 
da Fala. Por iso, cando mercabamos unha peza de Sargadelos ou O 
Castro sabiamos que estabamos colaborando á cultura do país. 
Isaac Díaz Pardo levou o temón dese buque ata que o botaron fóra os 
que buscaban o tesouro dos cartos e non o dos torques. Botárono cando 
tiña máis de oitenta anos; despois dunha vida de traballo foi expulsado 
do IGI, onde continuaba laborando, día tras día, sen descanso. Dende 
aquela, Sargadelos xa non é ese soño común e converteuse no que 

Isaac Díaz Pardo por
César Cequeliños
e Jorge Campos

Vicente Ansola Trueba. El fotógrafo
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algún chamou Sargadeles, Sanguedelos ou moitas outras cousas que 
non veñen a conto. Esquecida a misión, extraviáronse no labirinto do 
capital perdendo o seu don máis activo e orfos de dignidade.
Morreu Isaac en 2012. En 2020 cumpriría un século; así o lembrou 
Alonso Montero cando recibiu o Premio da Cultura Galega 2019 
e pediu que se lle dedicara o ano a quen tanto fixera por Galicia. 
Algo se conseguiu: unha exposición no Gaiás As miradas de Isaac, 
a exposición nunha sala do castelo de Santa Cruz Ensemble Isaac, 
intervencións por parte dalgún concello e un blog no que se foron 
publicando “Unha manda de pezas para Isaac”, unha por día. Un 
grupo de sete persoas (Héitor e Martiño Picallo, Eva Liñeira, David 
Otero, Ana de Vilatuxe, Maka Arca e Pilar Sampedro) puxemos en pé 
esta homenaxe en representación da sociedade civil, sen axudas de 
ningún tipo e sen promesas de publicación ou exposición. Comezouse 
a principios do mes de xullo de 2020 e xa nos dabamos por contentos 
con ter mandas para publicar (unha por día) ata o vinte de agosto 
no que Isaac faría cen anos, pero fomos felices cando chegamos a 
fin do ano conmemorativo e seguían chegando mandas que foron 
saíndo á luz ata o seis de abril. 263 mandas adoptando as diferentes 
formas de agasallo: pinturas, fotografías, esculturas, instalacións, 

cerámica, téxtiles, xoias, textos de todo tipo (ensaios longos e máis 
curtos, poemas que ían dende a caligrafía ao palíndromo pasando 
polo soneto e o haiku e prosas). Xente moi coñecida de cada unha 
das artes, das letras, da música e das ciencias ao lado das persoas 
do común que contaban unha lembranza, como chegaran a elas as 
pezas de Sargadelos que fotografaban, os sentimentos que abrollaban 
cando pensaban en Díaz Pardo... e ata chegaron manifestacións tan 
impresionantes como dous escaparates dedicados a el: o da libraría 
Couceiro e o da xoiaría Acivro en Compostela. Observando estes 
agasallos para Isaac, chámanme a atención, por exemplo, un mural 
que ocupa toda a parede dun edificio cunha xerra coa súa feitura; 
un tatuador que observamos a través dun vídeo no que mostra un 
proceso de pintura que remata repentinamente co seu retrato feito 
do revés; un xersei que retoma a xeometría da vaixela portomarínica 
para realizar unha peza que debería ser de alta costura; un caderno de 
campo que alguén entrega lembrando os días nos que habitou nunha 
das súas galerías; as tapas que os restauradores da rúa das Hortas e 
Galeras prepararon para os días do aniversario en agosto; a maneira 

na que se traballou unha e outra vez a súa imaxe; como se levaron os 
seus deseños a soportes que nada tiñan que ver cos orixinais; como 
nos vestiron ou enmascararon con el; como nolo puxeron en forma 
de bolsa ou camiseta, nos zocos ou nos paraugas, cosendo a súa 
efixie -negro sobre branco- ou estampando as súas imaxes; como o 
traballaron os novos deseñadores; como alguén lle dedica unha das 
súas construcións arquitectónicas porque sente que coincide con el ao 
traballar co corazón; como o cantaron dende Carmiña de Soutomaior 
a César Morán pasando por Abe Rábade ou Miro Casabella; como o 
viron a través das súas teorías Queipo, que escribiu sobre o Isaac-
polimerasa, Reigosa sobre o Isaac lévedo, ou Díaz-Fierros, que 
se erixiu en voceiro dun fato de xeólogos da USC que comentaban 
que en Galicia o Antropoceno pode recibir o nome de Sargadeliense 
polos restos que atoparán no futuro. Chegaron os matemáticos para 
aplicalas aos seus deseños e os ensaístas analizando os libros de 
poesía publicados no Castro; outros comparando a súa escola con 
outras do século XX no mundo, estudando as súas obras... Cantos 
se detiveron a sentar na súa cadeira! pero moitos máis se pararon 
ante os seus ollos, ata que Camiño Noia analiza nun magnífico vídeo 
esa ollada de abraio permanente. Si, lembrárono os editores e as 
empresas da cerámica, cregos que veñen da igrexa que acompaña, 
algúns fotógrafos que realizaron verdadeiras composicións para levar 
as figuras de Isaac aos seus mundos, persoas individuais e grupos, 
dende asociacións como Terra de Outes onde Xoán Mariño fixo unha 
ilustración e Ramón Blanco colocou as palabras, ata fundacións, como 
a Neira Vilas, que tivo que lembrar a relación deses dous amigos; 
parellas de todo tipo que quixeron participar da man, porque entre 
tanta mestura de manifestacións artísticas ben caben tamén todos os 
agrupamentos. E si, de aquí e de acolá, porque  seguindo a rosa dos 
ventos foron chegando pezas do Xapón e Polonia, de Nova Zelandia e 
de Madrid, de Cuba e de Bélxica, Angola e Australia. 
Dixera Manolo Rivas que IDP era o home máis querido de Galicia e nós 
confirmámolo. Ningún outro orixinaría toda esta avalancha de mandas. 
Porque manda é un agasallo, unha doazón, un legado que se lle entrega 
a Isaac a través do correo da inmortalidade; outra acepción de manda 
é o que se pode coller dunha vez coas mans, e así agarramos este 
monllo de 263; e, por último, se tomamos o significado de conxunto de 
elementos, aí estamos, todas e todos os que detivemos o noso andar 
para dedicarlle un tempo ao Isaac e, recolléndoos, Alento esbravexo: o 
“alento” que precisamos, “esbravexo” coa bravura e a rabia necesaria 
para botar a andar e demostrar que a sociedade civil está activa.

    
   

Pic Manolo

Xaquín Marín: Home pequeno, obra colosal
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OPINIÓN

No anterior número da Terra de Outes, no artigo de opinión 
asinado por Lusco e Fusco, falábase do lugar de construción do 
novo tanatorio da Serra e afirmábase que a oposición política no 
Concello votara toda a favor, afirmando que “tódolos políticos 
son iguais”. Como estas acusacións non son certas, a dirección 
desta revista deunos a oportunidade de explicar a nosa posición, 
o cal lle agradecemos moito.

Hai agora máis dun ano que saíu, na aprobación inicial, un 
proxecto para a construción dun tanatorio na rúa Curros Enríquez 
(na zona do Bosque), xusto no centro do núcleo urbano da Serra 
de Outes, a apenas 50 metros do centro de día e do de saúde. 
Naquel momento foron varios os veciños que se interesaron e 
presentaron alegacións a un proxecto que pretendía actuar sobre 
solo non consolidado, algo que non está permitido.

Para que se poida conceder un permiso de construción a un 
edificio con uso exclusivo de tanatorio tense que votar e aprobar 
no pleno un documento que se chama “Estudo detalle”, isto dota 
os concellos da capacidade de ordenar, correctamente, o espazo 
urbano. Dende o BNG tivemos clara a nosa posición contraria 
dende o comezo. Non entendemos como o goberno pode permitir 
que se constrúa un tanatorio xusto no centro da vila, algo que non 
ten sentido ningún mírese por onde se mire.

Podemos resumir os motivos polos que votamos en contra nos 
seguintes puntos:

1. A zona do Bosque é, xunto co Agro das Mozas, a 
única zona da Serra onde se poden construír edificios de 
vivendas. A construción do tanatorio alí supón un tapón 
para que, nalgún momento, se poida desenvolver a zona e 
deprecia as propiedades lindeiras.
2. Atópase a menos de 50 metros do centro de día. Non 
cremos que sexa positivo para a nosa xente maior telo tan 
preto.
3. A localización proposta podería supor conflitos coas 
festas municipais que se realizan na zona. Que pasará 
os días que coincida a música da verbena cun velorio? 
Cancelaríase a festa? Habería que indemnizar a empresa 
por non poder coller reservas ese día?
4. É probábel que cree problemas de aparcamento 
polas mañás. Xa é unha zona conflitiva para aparcar, xa 
que se xuntan alí varios estabelecementos, comercios, 
bares, centro de día e centro de saúde, e o aparcadoiro 
subterráneo que inclúe é claramente insuficiente.
5. O proxecto foi tramitado en medio da pandemia e 
dificultou moitísimo o acceso á información por parte da 
veciñanza e a posibilidade de as persoas se organizaren.

Non fomos os únicos que cremos que non se podía aprobar isto 
pois foron máis de 200 veciños os que asinaron, en apenas unha 
semana e coas restricións da COVID, en contra do tanatorio. 
Os argumentos eran máis que suficientes e, a maiores, hai unha 
oposición popular importante que nin o goberno nin o PP e o 
PSOE tiveron en conta.

Ante todo isto o BNG pediulle ao goberno, por activa e por 
pasiva, que sentase a negociar co promotor (a mesma empresa 
do tanatorio que ten unha orde de derrubamento en Vista 
Alegre) para que buscasen un lugar máis axeitado pero o único 
argumento que nos ofreceron foi que o proxecto era legal e que 
ían votar a favor. Isto non é máis ca un intento do goberno para 
confundir a veciñanza: as licenzas de obras normais non van ao 
pleno, apróbanse directamente na xunta de goberno, esta non é 
unha obra normal e por iso vai ao pleno. É unha decisión política 
a que determina a licenza e, aínda así, temos o exemplo do 
anterior tanatorio que fixo o mesmo promotor (aprobado durante 
o goberno do PP e co voto favorábel do noso actual alcalde) e que 
agora está pechado cunha orde de derrubamento.

Tamén tentamos falar co resto de forzas pero tampouco foron 
quen de se poren en contra. Non quixeron atender os nosos 
argumentos, non quixeron facer un debate verdadeiro, fixeron 
caso omiso das nosas advertencias e, o peor de todo, pasaron por 
completo das sinaturas presentadas pola veciñanza. Un goberno 
que se queira chamar digno ten que tomar as decisións pensando 
no que será mellor para o seu concello, atendendo as demandas 
do pobo e buscando o maior consenso posíbel. Finalmente o 
BNG foi o único partido que votou en contra do proxecto polo 
que se aprobou cos votos a favor do grupo de goberno (CO) e as 
abstencións do PP e do PSOE.

Que interese ten o goberno, o PP e o PSOE co tanatorio? Ao 
goberno de Manuel Gonzalez todo lle vale, un tanatorio no 
medio da Serra ou uns parques eólicos que non van deixar un 
peso á nosa veciñanza e que van acelerar o despoboamento no 
noso concello. Non todos os partidos somos iguais, cada un 
ofrece un proxecto ben distinto como puidemos apreciar nos 
acontecementos relatados neste artigo. O BNG é a alternativa 
de goberno, o partido que máis propostas rexistrou no que vai de 
mandato: máis de 30 mocións e centos de rogos e preguntas. O 
problema está nun goberno cheo de desidia que non cumpre cos 
acordos adoptados, que non ten interese en crear consensos e que 
semella que só se quere encargar de propaganda política. Dende 
o BNG traballamos con toda a nosa forza para acadar o goberno 
que Outes precisa en 2023 mentres mantemos un traballo intenso 
como alternativa construtiva.

BNG de Outes

A MORTE DO NÚCLEO URBANO DA SERRA DE OUTES



OPINIÓN

Desta,
pouca cousa!

  
Ben, xa estamos aquí de novo diante dunha páxina en 
branco, intento enchela dalgunhas cousiñas que non es-
taría de máis recordar…

Un dá unha volta polo concello e cánsase de ver sinais 
de tráfico, case podres, destinxidos, non sabe un que 
intención tiñan de novos… Mais non pasa nada… men-
tres non se dea o caso dun accidente grave. De saír na 
prensa, pois van arranxando...

Agora que entramos no verán, unha vez máis recordá-
moslle nestas liñas ao consistorio que a Praia de Broña 
volveu quedar sen uns servizos públicos, uns aseos… 
que sempre fan falta… Pois un ano máis ás silveiras ou 
na mesma auga… En fin, detalliños!

Outra cousiña que nos parece salientable é o caso da 
instalación da fibra óptica, pois resulta que hai cidadáns 
(polo que nos ten comentado máis dun veciño) que non 
queren deixar pasar o cable da fibra, un cable de nada, 
polas fachadas das súas vivendas. O caso é case para 
cualificalo de surrealista. E, peor aínda, parece ser que 
son xentiña de mundo, como se dicía antigamente. Pois 
mundo, pouco!! Aí debería meter man o Concello, con 
eses mexericas que por culpa deles quedan sen un ser-
vizo esencial o resto das vivendas, e dos veciños… cos 
tempos que corren, pois é rara a casa que non ten ado-
lescentes estudando, e co servizo da fibra vería unha 
melloría significativa á hora de utilizar internet…

En fin, mundo hai abondo, mais xentiña de mundo… 
tamén… O que aprenderon del... parece que máis ben 
pouco… Alá eles, o peor é o resto...

Lusco e Fusco

ASÍ NON ...

Volvemos aos sinais podres que invaden o territorio...

ASÍ TAMPOUCO ...

Na cala da Vitareira, o día que pase unha desgraza…

ASÍ SI ...

Carteliño necesario, esperamos que faga efecto!
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NA MEMORIA DE
LUIS BARRENA
Deputado e Republicano

e
CIPRINAO DEL RÍO
Sindicalista de Pontenafonso

Asesinados polos franquistas no Freixo
e Boisaca, respectivamente,

hai 85 anos.
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MISCELÁNEA

PUDÍN DE PLÁTANOS
CON CROCANTE

Ingredientes:
170 g de azucre, 3 ovos, 80 ml de aceite, 1 culleriña de 
esencia de vainilla, 2 plátanos maduros, 200 g de fariña, 
1 culler de po de enfornar.
Para o crocante ou “crumble”: 40 g de fariña, 40 g de 
manteiga fría, 40 g de azucre e 30 g de coco relado.

Preparación:
Nunha cunca poñémo-lo aceite e o azucre, batemos un 
pouco e coa mesma engadímoslle a esencia de vainilla. 
Sumámoslle os ovos batidos á parte e coados.
Pelámo-los plátanos, canto máis maduros mellor, pois 
daranlle humidade. Triturámolos cun garfo e despois 
mesturamos coa masa da cunca, mais seguimos batendo 
todo xunto.
Nunha cunca á parte con 200 g de fariña agregámoslle o 
po de enfornar e, tras remexelo un pouco, pasámolo por 
un coador á cunca da masa nai batida e mesturamos ben 
todo ata formarmos unha pasta consistente e homoxénea.
Para o crocante, mesturaremos os 40 g de fariña e de 
azucre e a manteiga xunto co coco relado. Vertemos 
todo nunha cunca e coa man sobámo-la masa ata facela 
areosa, grumosa..
A pasta do pudin pasarémola a un molde para enfornar 
coa base untada con manteiga e fariña ou usando papel de 
cociña, máis práctico para o caso. Por riba estenderémo-
la masa do crocante.
Pasarémolo polo forno a 180 º ata que comprobemos que 
ó picar cun coitelo este saia limpo. Aí será o momento 
de corta-la cocción. Mellor desmoldealo morno, pois 
pódese romper.
Nesta ocasión usei moldes de madalena.   

Julia Seijo  

GASTRONOMÍA LECTURAS  RECOMENDADAS
INTEMPESTIVA
Unha biografía (literaria)
de Xela Arias

Montse Pena Presas
Editorial Galaxia, 2021

Como é ben sabido, cada 17 de maio 
celébrase o Día das Letras Galegas. 
Este 2021 a festividade estivo adicada 
a Xela Arias (1962-2003) e no anterior 
número da nosa revista, o 54, xa 
puidemos acercarnos á figura desta 
muller a través dun magnífico artigo de Andrea Núñez Piñeiro, alumna do 
IES As Insuas de Muros.
Desta volta eu vou recomendar unha biografía sobre a vida e obra desta 
poeta, editora, tradutora, columnista en revistas e xornais, profesora e, 
sempre, activista e feminista. Unha traxectoria intensa que Montse Pena 
nos vai debullando neste libro estruturado en 5 bloques repartidos entre 
os anos 1962 e 2003 e que mostran a evolución vital e profesional de 
Xela Arias. A autora de “Intempestiva” usa unha linguaxe directa e sen 
adornos e, como resultado, a narración ten moita forza e enerxía. Tamén 
acompaña o texto unha serie de fotografías que enriquece a biografía e 
reforza o gusto da poeta por esta arte.
Os datos e feitos biográficos  que se expoñen no libro son indispensables 
para entender as circunstancias da poeta que derivan na creación de 
poemas, no desenvolvemento do traballo como editora, a publicación, 
ocasionalmente, de textos narrativos e a faceta de tradutora. Xela Arias 
traduce ao galego máis de trinta obras, maiormente do castelán e o 
portugués. Montse Pena introduce o contexto que se está a vivir no mundo 
editorial no período que vai de 1986 a 1991, onde xorde un debate sobre 
as traducións, cuestionando se realmente é preciso a cantidade de obras 
a verter en galego. Este feito lévanos a saber a postura de Xela Arías; 
decide aceptar a tradución de “Amor de perdiçao” e comenta: “Traducilo 
supoñía dicir: a nosa é unha lingua completa e capaz”. Refírome, en 
concreto, a esta faceta de traductora por ser pouco coñecida nos autores 
literarios e, en maior medida, en mulleres e recoñezo que foi un capítulo 
do libro que me gustou especialmente. Calquera dos capítulos que narra 
Montse Pena explora a vida da poeta de xeito “pedagóxico” e así temos 
unha percepción precisa do percorrido artístico e persoal de Xela Arias.
O libro remata cun fermoso epílogo; unha playlist de 13 cancións (ao que 
se pode acceder por QR) e onde Montse Pena nos convida a escoitalas 
para acompañar a lectura e mostrar o gusto musical da poeta; as fontes 
e referencias bibliográficas (22 en total) e, por último, unha extensa 
bibliografía onde figuran os textos de Xela Arias, entrevistas e bibliografía 
xeral. Esta abondosa documentación é  proba do estudo riguroso e 
minucioso da autora sobre a poeta homenaxeada este 2021 no día das 
nosas letras.
O dicionario da Real Academia Galega define: INTEMPESTIVA -O  adx. 
1. Que se fai ou ocorre nun momento que non convén.
2. Que non é o máis apropiado, por non ser o habitual ou acostumado.
Todas as persoas que coñeceron e estudaron a Xela Arias coinciden 
en que foi unha muller adiantada ao seu tempo. Seguramente cada 
acto, reflexión e pensamento da poeta amosan os “momentos que non 
conveñen”, que “non son o máis apropiado”. Montse Pena enche as 
páxinas de “Intempestiva” cunha vida intensa logrando un libro moi 
interesante, ameno e orixinal. O 17 de maio, para galegas e galegos, son 
todos os días do ano e coñecer a Xela Arias a través desta biografía pode 
ser unha moi boa opción.

LIDIA VICENTE



EVOCACIÓNS
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A casa de Pose
Deolinda Gómez

Hoxe é un día chuvioso. As gotas de auga salpican a miña ventá. A rúa 
silenciosa non estraga este momento.
Saio á rúa. Paro en fronte dunha casa da miña vila. Míroa. Os recordos 
do pasado veñen a min. 
Coñécese como a “casa de Pose”. É preciosa, como a muller fermosa 
que tanto chamou a atención nos seus tempos e que hoxe as engurras e 
a artrose lle deixaron pegada.
Está triste, como o tempo; a súa porta, pechada; un petador de ferro 
mantense firme, suxeito a ela.
As contras das súas ventás co-
bren os cristais; os balcóns, en-
ferruxados polo paso do tempo; 
a súa pedra, ennegrecida polos 
anos. Canto silencio! A chuvia do 
día entristece aínda máis as cou-
sas.
Pasou tanto tempo! Paréceme 
que foi onte o que vivín. Recordo 
a xente que a habitou. Segundita 
e Mercedes, a súa criada.
Nunha parte da casa había unha 
tenda (mercería ou algo polo esti-
lo) e á fronte do negocio estaba o 
señor Meira. Recordo ir alí facer 
algunha compra mandada pola 
miña nai.
Sendo nena, iamos os veciños 
da vila ata esta casa oír a misa. 
O tío de Segundita era sacer-
dote moi maior, o que lle impedía 
des-prazarse ás parroquias. A misa oficiábase nun cuarto. Recordo que 
durante o rosario os nenos e nenas contestabamos moi apurado, queri-
amos rematar rápido e así poder ir xogar.
A persoa que coidaba a don Agustín, así se chamaba o cura, era a seño-
ra Concha, irmá de Generoso (naturais de Noia), que estaba casado 
coa irmá do sacerdote Don José Pardiñas, profesor daquela no instituto 
Rosalía de Santiago, e que ben podería ser o que recomendou a Concha 
para atender a Don Agustín.
O neno que facía de sancristán era Paquiño, fillo de Mercedes e Manuel 
da Mapa; vivían fronte da casa e, ao ser veciños, tíñao fácil para asistir 
nas misas.
Don Agustín era máis ben baixo, seguramente máis polo paso dos anos, 
pois os ósos vanse acurtando e un vaise engurrando; era unha persoa 
sinxela no seu trato, sempre cun sorriso, afable, mesmo diría que se-
mellaba ser un santo; transmitía calma. En fin, unha moi boa persoa.
Cando falece d*on Agustín, a súa sobriña Segundita, xunto con Mer-
cedes, deciden poñer unha froitería nun cuarto que coincide coa precio-
sa porta de pedra que deixa ver o que antano fora un fermoso xardín que 
comunicaba coa vivenda. Hai un banco de pedra onde estarían a pasar 
as horas os primeiros moradores da casa.
O terreo desta casa chegaba ata a estrada xeral, que se lle dicía estrada 

de Muros, (hoxe avenida de Fisterra) xusto no que hoxe é o edificio “O 
Hórreo”. Abeiraba a finca un muriño de pedra non moi alto onde, a miúdo 
pola tarde, estaban sentadas Segundita e Mercedes.
Un sobriño, chamado Agustín (repítese este nome na familia), chegou a 
vivir con Segundita; era solteiro e nalgún tempo viviu en Outes.
O tempo é o que marca todo: fóronse Segundita e Mercedes e quedou 
Agustín a vivir nesta casa; os anos pasaron e este enfermou e a persoa 
que o coidou foi Enrique Villaverde, merecedor de que lle deixase a casa 

e a propiedade. A roda do tem-
po xira e xira. Que vai ser desta 
casa? Confiemos que recupere o 
seu esplendor.
Nas feiras de Outes recordo, sen-
tadas no bordo saínte da casa 
a modo de repisa, as mulleres 
outenses cos “sancosmeiros” 
nas súas mans para vendelos. 
Gustábame entón parar fronte a 
elas e ver con que xeito e graza 
os sostiñan entre as súas mans, 
levantándoos lixeiramente do seu 
regazo.
Eran mulleres de Santo Ourente 
que os tecían coas súas mans 
usando as pallas das súas leiras. 
Os nosos sombreiros! Digo nosos, 
si, xa que nada me fai dubidar de 
que a orixe destes sombreiros 
está en Outes, na nosa terra. 
A miña avoa María Tuñas 

ensinoume, cando era nena, a tecer as pallas e teño o seu testemuño 
directo de que estes sombreiros se facían en San Campio, hai moitos 
anos, cando ela era unha nena. Así foi como o recordaba e así foi como 
mo ten transmitido.
As nosas paisanas usaban os sombreiros para as tarefas no campo 
e así estar protexidas do sol e o frío, e teño que engadir que a tea 
negra que abrangue o sombreiro remata en dous picos de xeito que, 
ao moverse e co aire, espantaban os mosquitos. Aínda hoxe o seu uso 
adquire importancia, polo que a xente os merca incluso para levalos á 
praia. Tamén os grupos de baile tradicional o levan para as coreografías 
nas súas actuacións. Quero felicitar o grupo musical “A Tajea” polo xeito 
elegante e o porte co que locen os sancosmeiros.
Non debemos esquecer todo o vivido polas nosas mulleres e temos que 
gardar na memoria o cariño co que elas facían o seu traballo. Temos que 
seguir a defender os nosos costumes para facer que non queden esque-
cidos e acaben morrendo. Un brinde a estas mulleres outenses que foron 
as creadoras do noso sombreiro.
En novos capítulos seguirei falando e “vivindo” as casas da nosa vila, por 
fóra e por dentro, coas súas xentes. Quero que este relato sexa unha 
pequena homenaxe á nosa vila.
Aprendendo a querela!!!



Igual ca no caso de Jack o Destripador (deste si está probada a súa 
existencia, aínda que non a identidade) as sombrizas e taciturnas 
rúas da noite londinense serviron de pano de fondo ao horror máis 
sanguinario e morboso. Exemplo disto era a obra que citabamos ao final 
do artigo previo, a adaptación teatral da truculenta historia de Sweeney 
Todd, representada na década de 1840 no Britannia, ao pouco de abrir 
este local (daquela coñecido como “Britannia Saloon”), entre cuxo 
elenco figura o actor Mr. S. Sawford, no papel de vítima (o personaxe 
Mark Ingestrie) do barbeiro asasino. 
Boa proba do éxito témola ao atoparmos pola mesma época unha 
representación no Theatre Royal londinense. Cremos que corresponde 
a esta o cartel que publicabamos canda a anterior entrega da nosa 
serie, mais temos certas dúbidas coas datas, pois non somos quen de 
asegurar se foi en 1842 ou en 1847. A obra coñeceu varias versións, que 
mantiveron o fervor popular. Seica a propia raíña Vitoria a considerou 
moi emocionante (“thrilling”) cando a viu representada. Ao parecer, da 
que nós falamos era a adaptación da novela 
The String of Pearls: A Romance, da que se 
coñece unha publicación por entregas entre 
1846 e 1847 en The People’s Periodical and 
Family Library, mais nese caso teriamos que 
pensar que, polo menos esta edición, é posterior 
á posta en escena (dicimos isto porque algúns 
autores dan como data da estrea o ano de 1847, 
co cal sería así inmediatamente posterior a esta 
edición da novela). O caso é que apareceu 
en formato “penny dreadful” (isto é, “terror de 
penique”, pois este tipo de noveliñas e folletíns 
de terror adoitaban custar un penique). A 
novela, anónima, foi atribuída, entre outros, a 
James Malcolm Rymer, e antes ca el a Thomas 
Peckett Prest; eran dous habituais do xénero 
(puideron ser coautores da obra, como tamén 
fixeron, igualmente en 1847, con Varney The 
Vampire, outro popularísimo “penny dreadful” 
cuxa temática, lembremos, tamén atoparemos 
nun poema de Añón, antes ca en Bram Stoker!). 
Sabemos doutra edición en 1850, tamén en 
Londres (a cargo de E. Lloyd, curiosamente na 
propia Fleet Street), co título: The String of Pearls; or, The barber of Fleet 
Street. A Domestic Romance. 
Mais volvamos agora ao mentado actor Mr. S. Sawford. Baixo a inicial 
S. agóchase o nome Sam. Sam Sawford era daquela un xove actor 
mais xa bastante famoso, habitual do Britannia Saloon. Actuou alí en 
The Demon of the Drachenfels, segundo lemos no segundo volume 
(xuño de 1847) que compila os exemplares de The Theatrical Times. 
Sabemos pola mesma revista (volume 1,1847) que debutou alí, 
proveniente do Teatro Real de Manchester, no rol de ‘Pizarro’. Eis a 
tradución da crónica: “Da actuación do debutante pouco bo se pode 
dicir: recomendariámoslle que non baballoase tanto, e que evitase 
varias accións pouco elegantes, nas que tende a recaer: un movemento 
perpetuo do brazo, e os golpes de peito; o actor ten cualificacións 
dabondo, pero ten que ‘podarse’ un pouco destes elementos inartísticos 

antes de que poida aspirar ao éxito”.
Certamente é esta unha publicación valiosa para completarmos algo 
máis a biografía do actor. O máis interesante atopámolo no volume 
3 (aparecido en 1848). Recóllese aí o nº 126, do sábado 30 de 
setembro de 1848. Canda o relato da súa vida ofrécesenos un retrato, 
caracterizado como Mark Ingestrie na citada obra The String of Pearls, é 
dicir, o personaxe vítima do barbeiro sanguinario. The Theatrical Times 
(publicada en Londres por S. Grieves entre xuño de 1846 e 1852) 
tiña un longo subtítulo, moi revelador: A weekly magazine of thespian 
biography, original dramatic essays, provincial, continental, American, 
metropolitan theatricals, a complete record of public amusements, with 
original portraits of eminent living actors. A última frase xa explica a 
aparición do retrato nestas páxinas, co suposto engadido de ser “orixinal” 
(entendemos que isto significa “fiel” ao aspecto real do actor). O mellor 
de todo, sobre todo para o tal Sam Sawford, é que pasados os meses 
as críticas sonlle máis benevolentes. Así, na “Memoir of Mr. Sawford” 

que acompaña o retrato (reproducido canda 
estas nosas liñas), mentres se dan interesantes 
datos, recálcase a súa fama, tanto en Inglaterra 
como en Irlanda. Dise alí que naceu en Londres 
o 27 de marzo de 1818. Foi aprendiz de libreiro 
antes de sentir a pulsión das táboas. Debutou 
no teatro de Birmingham, no papel de Romeo. 
Antes de empregar o seu verdadeiro nome 
facíase chamar Parry no mundo da farándula. 
Casou en 1842 coa vocalista Miss Golvin, coa 
que tiña dous fillos. Un disparo accidental na 
man privouno do uso de tres dedos, e outro 
accidente en Cork afastárao temporalmente da 
escena. 
Descoñecemos se ten algo que ver coa saga 
de actores co apelido “Shawford” (sen guión) 
do século XVIII, ou aqueloutro “Mr. Shaw-
ford”, de finais do mesmo século e principios 
do seguinte, que citabamos no artigo previo. 
Como xa dixemos alí, as procuras levárannos 
a estas relacións co mundo teatral, que daquela 
desbotaramos por completo.  Agora, nesta 
enredadeira de posibilidades identitarias para o 

tal Mr. Shawford (a lectora atenta xa desculpará que, intencionadamente, 
non usemos o apelativo “lord”) non podemos deixar de abrir esta nova 
opción, por rara que poida parecer. Para darlle máis peso faría falta 
saber se o actor Sam Sawford (nótese, porén, que a grafía do apelido 
volve ser diferente, o cal fai máis difícil aínda a coincidencia) actuou 
algunha vez en Lisboa. Lembremos que, segundo a biografía tradicional 
do poeta Añón, é na capital lusa onde o misterioso inglés o contrataría 
como secretario.
Imos despedirnos desta volta e aínda non tivemos ocasión de dedicarlle 
un simple epíteto ao noso heroe dos tempos modernos. Talvez os 
mortais non esteamos destinados a lucir un afeitado tan perfecto coma 
o do arteiro Bojo, o fecundo en argucias, aquel que semella barbeado 
polo propio demoño (δαιμονιον). Mais non temos tempo de falar máis 
del: dentro dun pouco temos cita co barbeiro.

OS PAPEIS DE AÑÓN

Añón, secretario dun lord inglés (VIII)
Ramón Blanco
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