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Editorial
O IMPERIO DA AMPERIO
No último ano as nosas humildes contas
bancarias sofren o intolerable e obsceno aumento do
recibo da luz. Nada menos ca un 35 % !! E fálase
de que continuará subindo ata finais de 2022 polo
menos. Disque soben os custos dos permisos de emisión
do CO2 así como o gas e entón tamén o fai a
electricidade.
Sen entrarmos en profundas análises, é preciso
recordar que isto -que é unha necesidade básica e
fundamental- é un sector privatizado (alguén tería que
responder por isto) e que se traduce na perpetración
do roubo. Recordemos tamén as facilidades que se
deron por parte das administracións -mesmo as locaispara a instalación dos parques eólicos, no nome da
enerxía limpa e sen ningunha contraprestación para a
sociedade. Os custos das produtoras existen, certo,
pero aínda non fomos quen de coñecer o prezo do
vento nin da auga dos ríos. O que si que sabemos é o
das portas xiratorias para políticos retirados, consellos
de administración con familiares… etc.
O problema é máis grave en Galiza, cos nosos montes
saturados de aeroxeradores e cos embalses que se
enchen e baleiran segundo o antollo de alguén. Máis
grave porque somos un país produtor de moita enerxía
eléctrica pero non nos beneficiamos en absoluto disto,
e o recibo é tan caro coma alí onde non se produce
a electricidade. Saben Vdes. o que é unha colonia?
Neste debate é tamén preciso recordar que a carraxe
foi levada á rúa exclusivamente polo nacionalismo e que
mesmo se formularon alternativas, como a que a central
sindical CIG levou no seu día ao Parlamento galego
(ano 2015): unha iniciativa lexislativa popular avalada
con máis de 15.000 sinaturas e que foi rexeitada pola
maioría do PP. A iniciativa recollía medidas como o
retorno do sector ás mans públicas ou a implantación
dunha tarifa eléctrica galega que abaratase o prezo
da electricidade.
Pedro Sánchez anunciou certas medidas para reducir o
custo do recibo, medidas que moitas persoas analistas
din insuficientes, así como que os seus efectos
tardarían algúns anos en se percibiren.
Hai unhas semanas foi o BNG quen defendeu na mesma
cámara galega unha batería de propostas encamiñadas
a abaratar o recibo da luz e, unha vez máis, o PP
rexeitounas, nesta ocasión co apoio do PSOE.
Chegamos a unha clara conclusión: a oposición non ten
o Goberno, e os gobernos de Madrid e Santiago non
mandan. Estamos no Imperio do Amperio.
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Dicionario xeográfico
Xoán Mariño
Catania. Territorio do Freixo entre Catadoiro (desde
onde se aprecia todo o trafegar na ría) e Catasueiro
(desde onde se contempla o lugar de Sueiro, en Noia),
desde onde é posible observar todo canto fai unha tal
Tania.
Ecandinabia. Península do norte de Europa de onde
son os escandinabos, suecos cun nabo de escándalo.
Esperante. Lugar da parroquia de Valadares onde se
inventou o “esperanto”, sorte de linguaxe universal que
non triunfou nin sequera en Outes.
Huang Ho. Río que cruza China ata desembocar no
Mar Amarelo. Pronúnciase Juanjo, que é como a súa
madriña lle chamaba ao autor deste dicionario.
Jaca. Cidade do Pireneo aragonés de onde proveñen
tódolos jacobos cantos hai.
Morrocos. País do norte de África de onde veñen os
morrocotudos, en Castela, xente rexa.
Palenque. Antiga cidade maia onde se inventaron as
bombas coas que os chistosos descerebrados anuncian
as festas parroquiais ás oito da mañá.
Polonia. País do leste de Europa formado por unha
grande acumulación de pole.
Shanghai. É como lle chaman na China a San Gai,
padroeiro dos LGTBI.
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AS NOSAS NOVAS

Churrascada de Terra de Outes
No pasado 17 de xullo, despois de dous anos, por culpa da
persistente pandemia que nos mantivo practicanente recluídos,
a nosa asociación volveu organizar-la súa xa tradicional
churrascada de cada verán para os seus socios e socias e
familiares, de novo ó fresco do río Tambre e á sombra das
árbores da área recreativa de Ceilán, que a Sociedade Liceo
de Noia volveu poñer á nosa disposición.
E, coma sempre, logo de que se consumiron as empanadas e
toda a carne asada para os aproximadamente 20 asistentes,
durante a sobremesa levouse a cabo a presentación do novo
número da revista Terra de Outes, labor que correspondeu unha
vez máis a Xoán Mariño, quen, en representación do consello
de redacción que vén elaborando as súas páxinas dende hai
14 anos, agradeceu o esforzo creativo de tódalas persoas que
contribúen a enche-las distintas seccións desta publicación e,
sobre todo, o interese dos lectores e lectoras, que cada vez en
maior número dan sentido ó noso labor.

Homenaxe a Manuel Otero Martínez
O pasado 17 de agosto, data en que se conmemora
o Día da Galiza Mártir, contando coa presenza
de X. Manuel Ramos, concelleiro da Cultura
de Outes, Celia García, en representación da
Comisión pola Memoria Histórica do Barbanza,
Xoán Mariño, presidente da A.C.C. Terra de
Outes e de varios familiares que cariñosamente
nos acompañaron no acto, restituíuse no
Monumento ás Vítimas do Franquismo do Freixo
unha placa que se colocara alí hai dous anos en
recordo do soldado Manuel Otero, con motivo
do 75 aniversario do seu falecemento, o día 6
de xuño de 1944, durante o Desembarco na
Normandía, e que fora roubada do seu lugar uns
días antes.
Este acto vandálico non representa outra cousa
ca un desprezo por tódolos que sufriron na
súa carne a represión franquista, asasinados,
encarcerados, exiliados, expulsados do seu
traballo, desposuídos das súas propiedades
ou salvaxemente golpeados pola súa defensa
da democracia e unha sociedade máis xusta.
Pero esta asociación non vai deixar de lembra-lo
sacrificio de tódolos que morreron ou perderon
a súa liberdade e volverá repoñe-la placa de
homenaxe tantas veces como fixer falta, porque
cada acto vandálico é tamén unha oportunidade
para lembrar quen eran as persoas represaliadas,
a súa loita pola liberdade e os seus valores.
.
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A xurisdición de Muros (XIX)
Interrogatorio de Cando (IV).
Preguntas 18 a 28

Xoán F. García

O río Tambre, na Ponte Nafonso. Ao fondo o monte de Insua, citado como límite da parroquia de Cando.

18.ª- Á décimo oitava, que no termo das ditas nove
freguesías non hai sitio destinado para a rapa, porque cada
individuo o fai de por si na súa casa, remitíndose como se
remiten ás relacións presentadas e recoñecemento feito
para a verificación do número do gando. E todo o de parzaría
acostúmase dar á metade da ganancia, a excepción do lanar
que é a da rapa, e o cabrún e eguas, ao cuarto. En cuxa
intelixencia regulan de utilidade a unha ovella por la e cría,
tres reais de billón, dous pola cría e un pola la, sen que se
utilice o leite por servir para o alimento da cría. A rapa dun
carneiro, un real; a utilidade dunha cabra en sete, cinco pola
cría e dous polo leite; a unha porca de ventre corenta reais; a
un par de bois propios sesenta e o mesmo dados en parzaría
de por metade; a unha vaca con cría cincuenta reais para
ambos e vinte reais máis para o parceiro por razón do leite
e a manteiga pola que se interesa, e a mesma utilidade por
enteiro sendo propia, e unha vaca sen cría once reais; a unha
egua setenta e cinco reais sendo de calquera continxencia,
e responden.
19.ª- Á décimo novena, que non poden dicir a punto fixo
os cortizos que hai no termo destas nove freguesías, para
cuxo número e pertenza se remiten ás mesmas relacións e
recoñecemento feitos, pero regulan a utilidade de cada unha
en tres reais de billón sendo propia, e o mesmo dadas en
parzaría para dono e posuidor por metade, e responden.
20.ª- Á vixésima, que no termo das expresadas freguesías
hai bois, vacas, becerros e becerras, ovellas, carneiros,
castróns, cabras, eguas, poldros, poldras, machos e mulas,
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porcos, porcas e crías, sen que poidan explicar o número e
a pertenza de cada un, polo que se remiten ás relacións e
recoñecemento, e menos saben que fóra do dito termo teña
ningún veciño cabanas nin recuas, e responden.
21.ª- Á vixésimo primeira, que esta freguesía de Cando
se compón de cento trinta e cinco veciños, a de Albite de
cincuenta e tres; a das Maroñas de cincuenta e nove; a de
Torea de noventa e un; a de Alborés de cento catro; a de
San Fins oitenta e sete; a de Chacín cento seis; a de Coiro
cento cincuenta e a de Fontecada de oitenta e nove; sen
que ningún viva nin teña casais ou facenda ningunha, e
responden.
22.ª- Á vixésimo segunda, que en cada unha das expresadas
nove freguesías hai tantas casas coma veciños, e ningunha
inhabitábel nin arruinada, cuxas pensións particulares
constatarán das súas relacións, e responden.
23.ª- Á vixésimo terceira, que as mencionadas freguesías
non teñen nin posúen propios ningúns, a excepción dos
montes comúns abertos seguintes: esta freguesía de Cando
ten un monte chamado Insua, Chan e Camporrubín, cabida
tres mil cincocentos ferrados; Levante e Mediodía río Tamar,
Poñente Santa María de Intíns e Norte San Pedro de Xallas.
A de San Thome de Alvite ten outro chamado Pesadoira,
cabida tres mil ferrados, Levante e Mediodía Santa Cruz de
Campolongo, Poñente San Fins de Eirón e Norte San Martiño
de Fontecada. A das Maroñas ten outro monte chamado Costa
de Bale Castro, cabida mil cincocentos ferrados, Levante
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26.ª- Á vixésimo sexta, que tampouco non ten cargos de
xustiza, censos nin outra cousa do que motiva, e responden.

Na imaxe, parroquial de Santa Mariña das Maroñas (Mazaricos), do S. XII, freguesia
máis poboada do interrogatorio de Cando, con 159 veciños. Segundo algúns
expertos un veciño equivale a uns 3,5 habitantes, co cal serían máis de 550. En 2018
eran 300.

San Thomé de Alvite, Poñente San Xoán de Mazaricos,
Norte San Mamede de Alborés, Mediodía Santa Eulalia de
Chacín. A de Fontecada ten outro chamado Casa da Corna,
cabida dous mil cincocentos ferrados; Levante San Pedro
de Bugallido, Poñente San Andrés da Pereira, Norte río de
Alón e Mediodía San Mamede de Alborés. A de Thorea ten
outro monte chamado de Vistavós e Fontexería, cabida dous
mil ferrados, Levante Santa Mariña de Esteiro, Poñente San
Miguel de Cestayo, Norte Santa María de Coiro, Mediodía
Santo Estevo de Abelleira. A de Alvorés ten outro chamado
Lamosa e Chancela, cabida dous mil oitocentos ferrados,
Levante e Mediodía Santa Maria das Maroñas, Poñente
San Christoval de Corzón, Norte San Cosme de Antes. A de
San Fins de Eirón ten outro chamado Pedroso, cabida mil
oitocentos ferrados, Levante San Thomé de Alvite, Poñente
e Norte Santa Maria das Maroñas, Mediodía San Thorente
de Intíns. A de Chacín ten outro chamado Costa de Bal e
Pedra Miúda, cabida tres mil ferrados, Levante Santa Cruz
de Campolongo, Poñente Santa María de Coiro, Norte Santa
Mariña das Maroñas, Mediodía San Lourenzo de Matasueiro.
A de Santa María de Coiro ten un monte chamado Legua
de Beba, cabida catro mil ferrados, Levante San Miguel de
Valadares, Poñente Santiago de Arcos, Norte San Salvador
de Colúns, Mediodía San Xián de Torea.
Todos os cales ditos montes son inútiles e infrutíferos de
natureza e a figura é a da marxe, e responden.
24.ª- Á vixésimo cuarta, que o común das ditas freguesías
non goza arbitrio, sisa, nin outra cousa do que contén, e
responden.
25.ª- Á vixésimo quinta, que tampouco non satisfai gastos
ningúns dos que expresa, e responden.

27.ª- Á vixésimo sétima, que esta freguesía de Cando
paga anualmente á S.M. –que Deus Garde–, por razón de
servizo ordinario douscentos reais de billón e polos demais
ramos tres mil setecentos vinte. A de Alvite contribúe por
servizo ordinario con corenta reais e polos demais ramos
con trescentos dez. A das Maroñas paga de servizo ordinario
oitenta reais e polos demais ramos oitocentos oitenta. A de
Fontecada cen reais polo servizo ordinario e polos demais
ramos mil cento cincuenta. A de Torea setenta reais polo
servizo ordinario e seiscentos setenta polos demais ramos.
A de Alvorés cen reais polo servizo ordinario e polos demais
ramos dous mil cen. A de San Fins cincuenta reais polo
servizo ordinario e polos demais ramos setecentos. A de
Chacín paga anualmente por razón de servizo ordinario
cento corenta reais e polos demais ramos mil cincocentos. E
a de Santa María de Coiro douscentos dez reais polo servizo
ordinario e polos demais ramos mil oitocentos quince. Sobre
todo o cal se remiten aos testemuños dados pola Xustiza,
demais contribucións e outros compartimentos de utensilios
e máis que anualmente se ofrecen, agardan o alivio da Real
Piedade, e responden.
28.ª- Á vixésimo oitava, que non saben que en ningunha
das ditas freguesías alleara S.M. ningunha parte da súa Real
Facenda, nin outro emprego. Só hai os que levan deposto
na pregunta segunda, e en cada unha das oito freguesías
un mordomo pedáneo que elixen os seus veciños, e na de
Fontecada o que pon D. Juan Vermudez, como expresa a
pregunta segunda, e responden.

LOTERÍA DE NADAL

TERRA

DE OUTES

15.057
Adquire a túa participación
Na Serra en Café-Bar Tines, Quiosco Vicente,
Pescadería Kiko e Librería Pimpiniño;
en Noia na Perruquería Emain e no Estanco Maruxa.
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Vicente Suárez Blanco

“Hijos de Vicente Suárez Maderas”
Considérase emprendedora a toda aquela persoa que posúe a
capacidade de poñer en funcionamento un negocio con rendibilidade
futura coa fabricación dun ou duns produtos elaborados. Para ser
emprendedor precísanse unha serie de calidades tales como:
decisión, afouteza, capacidade de análise e de organización dos
recursos, entre outras máis. Todo bo emprendedor ten moi claro ó
longo da súa actividade empresarial que hai facetas para mellorar
e que para iso precisa a asunción dos propios erros, das limitacións
da empresa e sabelos emendar, acomodalos ós tempos cambiantes
e ás necesidades e demandas dos mercados. Mais así mesmo
outra calidade, que é nada máis e nada menos que a humildade,
moi afastada da gavanza incesante dos éxitos que de seguro vai ter.
En resumo, en toda actividade empresarial hai que pensar moito,
analizar con detalle, saber liderar e medir. Non tódalas persoas son
posuidoras desas capacidades ou calidades, inda que esa carencia
non mingüe o seu saber e a súa valía profesional. Na vida cada quen
é como é e do xeito como foi formado!
Propóñome comezar esta miña achega á revista escribindo sobre
unha persoa que ó meu entender é merecente dos cualificativos
devanditos: Vicente Suárez Blanco, coñecido popularmente como
Vicente de Sieira. Fillo primeirizo do matrimonio formado por José
Suárez Sieira e Purificación Blanco, nace na penumbra de Fontenlos,
penumbra inherente a tódalas aldeas daquela época de difíciles
carencias da posguerra. O maior e único home daquel matrimonio
que lle daría despois dúas irmás máis: Dominga e Aurelia. O neno vai
medrando e recibindo a escola daqueles tempos. Chega o momento
de encarreiralo a unha profesión e os proxenitores elixen para el o
oficio de carpinteiro e con esta profesión comeza Vicente a súa vida
laboral en sociedade con José María do Ceboleiro nun taller ocupado
anos máis tarde polo Taller Caamaño. Posteriormente mercan un
soar máis preto do centro da Serra, porén na mesma actual avenida
de Fisterra no que erguen o seu obradoiro profesional. A sociedade
desapareceu e Vicente prosegue coa profesión que lle aprenderan
de adolescente e coa propiedade convertendo o predio na vivenda
do matrimonio que formaría con Carmen Tuñas Vidal, filla de Adelino
Tuñas, Adelino de Boel, do que nacerían tres fillos, dous homes e
unha muller.
As inquedanzas como bo emprendedor proseguen. Axiña se decata
de que a madeira en troques de serrala na fábrica de Ramón de
Berres pódese laborar no seu obradoiro se se dispón do aparello ó
efecto - aparello que inda hoxe fica no mesmo lugar e do que pode dar
constancia o autor, un serradoiro con carro galera mercado en Arbo-.
Deste xeito aforraríanse custos e medrarían os ingresos. Este sería
o punto de inflexión que determinaría o novo enfoque da actividade
empresarial da carpintaría de Vicente. Teño por forza que lembra-lo
agoniado que se puxo o empregado José Martínez Outón, José do
Crego, cando despois de serrar unha torada de 20 metros de longo
para a quilla dun barco o destinatario que a encargara mandoulle
reducila metro e medio. Eu ouso dicir que aquela decisión marcou o
inicio do Serradoiro de Sieira -creo non enganarme- e os máis de 38
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Mingucho Campos

anos de actividade do actual Serradoiro Hijos de Vicente Suárez do
que me ocuparei ó longo deste escrito.
Os constantes e permanentes traballos de Vicente Suárez derivaron
na adquisición dun considerable patrimonio. Adquiriu novas e
numerosas propiedades, construíu unha nova vivenda e mercou
mútiples terreos forestais. Alguén lle ten apuntado ó autor que
cando adquiría un lote de madeira adoitaba mercarlle tamén o terreo
ó propietario. Hai un feito que pode sorprender pola perspicacia
empresarial do personaxe. Ó falecemento de seus pais e cando se
inicia a concentración parcelaria das parroquias de Entíns -Santo
Ourente e Santa María- Vicente opta por que a partilla de bens
que lle correspondera na partición da herdanza dos proxenitores lle
fose compensada con terreos de maior extensión inda que dunha
cualificación agrícola-produtiva inferior á que previamente posuía
pola súa cota. Era consciente Vicente de que para amplia-la empresa
precisaba duns terreos de moita maior superficie para desenvove-lo
proxecto fabril que lle bulía no seu inquedo miolo. Non lle importaban
terreos agricolamente máis produtivos. Procuraba unha ampla
extensión de terreos con moita capacidade de servizos e no que
puidera construí-los espazosos alboios necesarios para a instalación
da moderna maquinaria coa que poñer en marcha este novo proxecto
a mais os toros de madeira para fornece-la factoría e as estibas
de madeira xa traballada. Conseguido o obxectivo principiaron os
traballos da construción das novas instalacións ubicadas nos terreos
lindantes coas agras de Fontenlos, preto de Sarnón. O abrupto
terreo foi achandado pola empresa construtora da ponte de Ceilán
que precisaba os entullos para a construción dos soiamentos daquel
novo vial. Porén faltaba unha dotación fundamental: a enerxía
eléctrica coa que poñer en funcionamento todo aquel complexo
fabril. Feitas as xestións coa compañía subministradora e unha vez
instalada a condución eléctrica que custou a nada desprezable cifra
de dez millóns das antigas pesetas -10.000.000 ptas.- que se lle tivo
que aboar á industria subministradora da enerxía puido porse en
funcionamento coa nova denominación de Hijos de Vicente Suárez
Maderas. Nesa nova localización xa fixo a empresa 27 anos, non
exentos de fatalidades, xestionada polos irmáns Suárez Tuñas
-a segunda xeración de empresarios todos eles descendentes de

Almacén
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Fábrica

Vicente, tempo despois falecido-.
As fatalidades ás que me teño referido merecen un comentario
respectuoso porque supuxeron perdas importantes, algunhas nunca
recuperables, porén que forman parte da existencia. A primeira
e máis significativa foi o falecemento do xove xenro de Vicente,
José Antonio, nun tráxico accidente laboral acaecido nun monte da
contorna o día 17 de xullo do ano 2004. O segundo foi a morte do
patriarca e alma máter da empresa, Vicente Suárez Blanco e tamén o
da súa dona Carmen Tuñas Vidal quen, inda que non estivo implicada
directamente nas actividades laborais cotiás, constituíu o sustento e
punto recorrente de toda a familia Suárez Tuñas. O último episodio
lamentable foi o incendio provocado nas instalacións do serradoiro ó
arder un dos tractores aparcados pola noite nas propias instalacións,
afectando a estrutura dalgún alboio e a gran cantidade de madeira
almacenada e moita dela xa disposta para serlle trasladada ós seus
destinatarios.O fogo puido ser sufocado sen que se tivesen que
lamentar vidas humanas, mais supuxo para a empresa estimables
perdas económicas.
Da puxanza actual do serradoiro dan constancia as moreas de
grosos e longos toros repartidas ó longo dos terreos circundantes,
tamén as estibas de madeiras traballadas dispostas para o traslado
ós seus definitivos destinos; as dúas máquinas de serrar cos seus
respectivos carros, un de 16 metros de longo e o outro de 6 así como
todo o resto da maquinaria manexada por expertos traballadores,
todos ben dirixidos polos xestores-propietarios. A empresa dá
traballo a 16 operarios cada un cos seus cometidos e distribuídos
en grupos de traballo: hai un grupo destinado ó transporte, outro
ós labores forestais, carpinteiros etc.etc. Realmente na visita que
fixen ás instalacións do serradoiro e ós propios terreos colindantes
pertencentes á explotación fiquei sorprendido da organización do
traballo e da súa automatización.
No serradoiro traballan con pequenas, medianas e mesmo con
grandes empresas. Un dos obxectivos que moven os novos xestores
e ó mesmo tempo emprendedores e innovadores consiste en darlle
á madeira unha nova utilidade e por iso traballan con diversos tipos
de madeira: eucalipto -moita destinada á construción e mantemento
de bateas e algo menos á construción de embarcacións feitas en
estaleiros que se están a rehabilitar-, piñeiro, carballo, irok, elondo,
bilinga... A clase da madeira a traballar tamén depende do uso que
se lle queira dar por parte do demandante dela. Na factoría teñen
encargos para a construción e rehabilitación dos tradicionais hórreos,
para facer novos e decorativos teitos, soportais, novos andares nas
vivendas....
Hai un aspecto que considero que debo salientar. Amentaba denantes

o obxectivo desta empresa de darlle unha nova finalidade á madeira e
diso é do que me vou ocupar deseguido. Calquera persoa que visite
as instalacións deste serradoiro pode comproba-la existencia de
grandes moreas de vigas de eucalipto estibadas con minuciosidade.
Unha vigas aparentemente vellas e en desuso, pois nada máis lonxe
da realidade. Estas vigas son recicladas para que poidan ter unha nova
realidade, unha nova utilidade. O serradoiro Hijos de Vicente Suárez
dispón de sistemas de reciclaxe -limpeza, restauración...- sobre todo
de madeira de eucalipto procedente de bateas ofertando e posibilitando
unha excelente opción funcional e ó mesmo tempo decorativa. Esta
actividade posiblemente pouco valorada en Outes si é recoñecida e
moito en Europa, tanto é así que figura no posto 17 do ránking europeo
da reciclaxe madeireira. Unha clasificación, sen dúbida, de moito
valor e que outorga un merecido recoñecemento a todo o persoal ó
servizo do serradoiro. Mais non só significa un recoñecemento e valía
ós traballadores, todos, do serradoiro senón tamén ós seus xestores é
un prestixio para todo o pobo de Outes. Coido que é moi xusto que o
recoñezamos e o valoremos na súa medida, sobre todo e perante todo
polas autoridades que están á fronte do concello. Este recoñecemento
debe ser un estímulo para a actividade industrial de Outes.
Por último desexo lembrar algo tan de actualidade e un reclamo tan
importante do que dispón Outes que o fan figurar nas guías turísticas
en xeral e das rurais en particular: As Cabanas do Bosque que
rexenta Manuel Lema -Cabanamoura-Outes, 1954- e que foi pioneiro
e emprendedor nos proxectos de turismo rural. Estas cabanas
preciosas que serven de reclamo a tanta xente foron construídas con
madeira primorosamente traballada no SERRADOIRO HIJOS DE
VICENTE SUÁREZ.
Desta xeira si xa como remate tan só recoñecer que deixei pendentes
na miña mente e no ordenador moitas ideas que podería expor.
Tempo haberá para facelo e as ganas non faltarán.

Adelino
Nº56 | OUTUBRO - DECEMBRO1 | 7
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Unhas cervexas en Celanova
X. M. V. Luhía

Chegou de novo a primeira fin de semana de setembro, lembrándonos a camiñata que xa vén sendo habitual cos compañeiros de
Correos, dende Ourense ao Santuario da Nosa Sra. dos Milagres
de Maceda. Nesta ocasión non podía ser doutra maneira e unha
vez máis quedamos os integrantes na noite metida do sábado…
Arredor das 3:40 pasei a recoller a Xosé Manuel no Milladoiro,
e coa mesma dirixímonos ao encontro das dúas primeiras caras
agradabeis do día, Angie e Xulia -falo por min. Despois dun breve
saúdo saímos escopeteados tras a chegada de Eduardo, Iolanda e Roberto... mais a idea de tomar un café rápido esvaeceuse
coas présas poñendo rumbo a Ourense -co estómago baleiro de
todo- pois nesta ocasión esperábannos Esteban e mais Eloy, este
último, colega de Xulia. A Xosé Antonio foille imposibel acompañarnos.
Puxemos pernas ao camiño arredor das 05:40 dende o punto de
encontro, o xa repetido polígono de San Cibrao das Viñas, mais
nesta ocasión a temperatura era bastante agradábel, non coma en
etapas anteriores.
Dende os primeiros momentos fómonos cruzando con máis romeiros que daban algunhas esperanzas de maior expectación de
xente, como así foi ao longo do traxecto.
8 | TERRA DE OUTES

A medida que nos imos integrando pasiño a pasiño na viaxe, o
pensamento camiña por outras andainas, mais nas nosas cabezas
nótase o feito non casual das lembranzas, pode que consideradas
urxentes, por algún de nós, mais aquí chegamos a un instante
preciso e dificultoso… Viaxeiros non tan estraños de terras non tan
alleas, prisioneiros da fermosura -por discutir- da contorna, como
se dunha muller morena ou loira se tratase…
Fomos picados coa subida dende os primeiros quilómetros, pois a
ansiedade de tomar un café facía que as pernas andasen revolucionadas en cada zancada que daban. Mais os anhelados chopos
de cafeína fixéronse realidade arredor das 9:00 da mañá, no Bar
Plazaola, o paso por Almoite xa no concello de Baños, onde o
xerente nos atendeu amabelmente e dou fe cunhas fotos de grupo. Chegamos Angie, Eloy e mais eu, pois eramos os que ïamos
poñendo cal “picas en Flandres”, mais pouco despois foron aparecendo os demais.
A pesar de que a maioría do percorrido transcorre por asfalto puro
e duro, tamén collemos tramos máis interiores ao paso por lugares como a A Piuca, coas súas fantásticas carballeiras de frescas
sombras que nos ían destemperando da calor que xa nos daba
nas cabeciñas.

VIAXES

As vexetacións parasitarias continúan exaltando as ruínas que no
seu tempo foron edificadas cun fondo sentido do país, mais aínda
así seguen vivas, atraen a nosa atención curiosa pola súa propia
melancolía, collendo anaquiños que levar á memoria.
A cada hora do día, a luz viste con variada textura e harmonía as
cores das paisaxes que vamos encontrando, como perfís eclesiásticos... O mesmo ceo ordena ao seu antoxo, empeza cun caos de
néboas e a medida que pasan as horas acaba triunfando cun ceo
case azul, cincento ou branco segundo lle toque. A natureza da luz
na loita continua coa sombra. A luz outonal tira para o inverno, un
lusco-fusco existencial.
Imos percibindo a fermosura dos outonos galegos, xa medrando
as noites, alentando os amenceres coas súas xeadas e neboeiras,
harmonizando os ritmos do tempo… Ritmos vivos, fortes, dentro
dun conxunto continuo de loita, de vida, de amor e de morte...
A estética que nos persegue contrasta coa pasividade que mostramos a cada paso calcado na terra, coma unha iniciativa lóxica
e individual que nos define, coma un exercicio con certo afán de
gloria non de todo merecida.
Pisamos pista asfáltica con toponimia diversa, O Picouto, Solbeira,
Siabal. Que dicir de Caxamonde, Saguñedo, Brandín ou o mesmo
Baños de Molgas, xa preto ao destino.
Como doutras veces parei a mollar as mans nas termas de auga
quentiña, mais sempre nova, pois a cada segundo brota das entrañas da nosa terra. Non ten consolo nin polo día nin pola noite,
mais parece ter bágoas abondas para chorar a súa dor… calada…
mais quente... recordándonos que o pobo galego sempre mantivo
viva esa melancolía que nos dan as fontes vellas dun tempo afastado, as alamedas señoriais, os nobres edificios, todo ese amor
apaixonado coa terra húmida que nos ha de cubrir algún día, a humanidade do chan, o arrecender da follaxe acumulada polo nordés
e co mesmo espallada.
A mesma terra enxoita, chea de esperanza, que se deixa expresar
soa coa súa paisaxe, coa súa beleza, coas súas xentes, co variado simbolismo do que é dona...
Todo se pode interpretar romanticamente. Os feitos, as ideas, aparecen enfiados nos soños con fino sentido mais urxente... xentes
moi escollidas as que nos citamos hoxe, pois camiño orgulloso con
todos eles…
Nesta ocasión reunímonos un bo número de participantes, tanto
para camiñar como para comer. O factor sorpresa condicionou a
xornada, marcando distintos pasos ao longo dun camiñar pausado e arrítmico por momentos, ordenando a fuxida cara ao destino

marcado como un proceso de vida, como un ciclo entre litúrxico
e cósmico sen clarificar, como unha colonización nestes tempos
modernos de cultura ruinosa e esperanzas baleiras…
Mais con todo iso vale a pena volcarnos na xuntanza, dando pé a
breves diálogos de camaradaría, pois a maioría somos coñecidos
entre nós, con latexos e pulsións en diferentes escalas, mais a
suma total xoga a favor de todos e cada un. Somos herdeiros a
prol da amizade, a que fai que nos tratemos segundo as leis de
respecto e fidelidade mutuas. Sempre sumando, que é do que se
trata!!
Chegamos a destino arredor das 11:00, xusto para oír a misa,
facer o percorrido interior do santuario, comprar unhas estampiñas, e coa mesma tomar unhas cervexas mentres parte do grupo baixaba con Esteban cara ao punto de saída, e Xulia volvía
polo resto, pois tiñamos como destino Celanova, no restaurante
O Muíño do Chirlo (ten nome de paxaro!!), un muíño adaptado á
restauración nun enclave espectacular, en plena natureza, pois
foi o lugar escollido para comer. Cando chegamos facían a súa
aparición tanto Otilia como Conchi, que acababan de chegar de
Santiago.
Rematamos tomando os cafés na terraza exterior en plena harmonía coa contorna e arredor das 6:00 da tarde retornamos cara
a Santiago, poñendo fin a unha xornada digna de plasmar cunhas
liñas na nosa revista. Para o ano, máis.

A Óptica da túa confianza!

Malecón de Cadarso, 3 (Xunto á ponte de San Lázaro) - Tlf. 981 82 42 60

NOIA
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Quen é responsable da falla
de médicxs?
“Unha persoa pode equivocarse moitas veces e non se converte
nun fracaso, ata que empeza a culpar a outros dos seus erros”.
John Burroughs, ensaísta e naturalista (1837-1921)

Fonte: www.lavozdegalicia.es

A saúde é o ben máis prezado que temos. De feito, se esta falla, as consecuencias son demoledoras para a persoa e a súa familia (e incluso
para a comunidade). Nos últimos tempos está cambiando o concepto
de “Coidados” á xente maior e con dependencia, polo termo “Apoios”.
E isto é o que se precisa das administracións responsables de dar atención sociosanitaria cando a persoa o necesita. Sexa a nivel persoal:
concesión de subvencións para realizar as actividades básicas da vida
diaria, dotación de persoas de axuda directa, alarmas por teleasistencia, transporte gratuíto a centros sanitarios etc. como a nivel comunitario: residencias, centros de día, casas de acollida etc.		
Nos últimos tempos, o Sr. Feijoo, o Sr. Comesaña e diferentes responsables da Sanidade Pública dinnos “que non podemos poñer substitutxs nas consultas de Atención Primaria, porque non temos médicxs”...
A pregunta que nos facemos todxs é: a que se debe, que algo tan importante como é a saúde (probablemente o máis importante), non conta
cxs profesionais axeitadxs para realizar este labor? Segundo os últimos
estudos, no ano 2050 seremos 2.000 millóns de persoas maiores de
65 anos, no mundo polo que, en teoría, deberemos ter seguridade sanitaria despois de moitos anos de traballo e de cotización; as persoas
responsables de darnos a atención que precisamos deben ser, primeiro, conscientes do problema que se lles vén enriba e, segundo, dotar
dos suficientes medios orzamentarios para levar a cabo esa asistencia:
universal, pública, gratuíta, equitativa e de calidade. É así nos tempos
que corren e coa administración que temos na Galiza? É só a Atención
Primaria a que está en perigo de desmantelamento ou tamén a Atención Hospitalaria e de recursos sociosanitarios as que van padecer a
falta de atención de quen nos gobernan?
Dende hai 12 anos, a política sanitaria na Galiza está caracterizada
polos recortes: a crise do 2008 deu pé a facer unha diminución de
orzamentos que afectaron tanto a profesionais como ás infraestruturas; e con esta desculpa... vale todo. Chegou a pandemia, e aínda
empeorou máis. Pero esta dinámica ao que leva é á descapitalización
10 | TERRA DE OUTES

Dr. Xosé Mª Dios Diz

do sistema sanitario, algo que vai custar moitos anos recuperar (se o
facemos; sabendo que para algúns/has xa é irreversible).
Indiquémoslle ao sr. Feijoo as causas da falta de profesionais (que el
xa as sabe de sobra, pero non actúa en consecuencia): profesionais
pouco incentivadxs para realizar un traballo vocacional, unha Administración que non ten órganos de decisión para realizar a carteira de
servizos e que non aprecian a sanidade real, por non estar achegados
aos problemas da xente. Falta de estabilidade no traballo: sabemos
de contratos por horas, por días (cando se vai estar meses) ou contratos parciais para substitucións longas. Que profesional traballaría
nunha empresa que paga pouco (estamos na cola das CCAA), non
dá estabilidade laboral e non prestixia unha profesión que require da
máxima dedicación, compromiso e dificultade técnica, para non cometer erros, que poidan custarlle morbilidade ou incluso mortalidade
a outra persoa?
A ciencia avanza, pero o tema de envellecer depende moito do que
nós fixeramos na nosa vida. Pero tamén depende, e moito, dos recursos que teñamos á nosa disposición, para envellecer coa saúde
suficiente para ter unha calidade de vida que sexa óptima. Feijoo leva
12 anos xestionando unha sanidade que xa tiña moitos problemas
no 2009: baixo orzamento, previsión de xubilacións de moitxs profesionais, non facilitar a prolongación da vida laboral, desprestixiar a
profesión coa idea de fomentar os seguros privados e a privatización
sanitaria, pouco apoio á formación e á investigación. Despois de tanto
esforzo por parte dxs profesionais, o resultado é: salarios baixos e
inestabilidade... Calquera profesional que acade o título de médicx,
enfermeiro/a, psicólogx etc... se non é consideradx na súa profesión
e non ten estabilidade busca lugares onde si prestixien o seu traballo:
Portugal, Gran Bretaña, Alemaña etc. captan traballadorxs sanitarios
e, ademais, non pagan un peso pola súa formación (só necesitan
un/ha traductor/a uns meses e xa teñen un/ha grandísimx profesional nos seus centros sanitarios). É impresentable para un país como
Galiza formar profesionais, co gasto que iso conleva, para que logo
marchen a outros lugares a exercer.
A falta de previsión de factores como as xubilacións, vacacións, enfermidades, mortes, abandonos, non pagar o suficiente e non dar es-

Fonte: www.rfi.fr/es/europa .
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Fonte: www.medicosypacientes.com.

tabilidade: é responsabilidade de quen a xestiona!
Hai pouco soubemos que o número de persoas xubiladas xa supera
o número de persoas ocupadas na Galiza. Esta situación tampouco a
ten en conta unha administración rañada co “público”, pero que non ten
reparo en darlle 205 millóns de euros aos hospitais privados da Galiza. No 2019, último rexistro do Consello de Contas, ao Hospital Álvaro
Cunqueiro de Vigo (propiedade do Grupo Ribera Salud e da multinacional americana Centene), concedéronselle o 43,3% dos ingresos que
tivo o hospital, a través de orzamentos do Goberno galego!
Un sistema sanitario público debe contar con orzamentos suficientes
(a OMS fala de destinar o 25% do total e estamos no 12%). Debe ter
profesionais acreditadxs: no ano 2021 (datos do Ministerio de Sanidad) presentáronse ao MIR 14.425 médicxs, para 7.989 prazas. Sr.
Feijoo: onde están xs outrxs 6.436 médicxs que non acadan a praza
que oferta o ministerio? Como que non hai médicxs? Hainos e moi
bxs, o que sucede é que están en sistemas sanitarios que valoran o
seu traballo: ou pensa que se a xente tivese un bo salario na Galiza,
e estabilidade (e dignificación), xs profesionais sanitarixs marcharían
a traballar a sitios afastados?
Para que o Estado español conceda a posibilidade de formación dxs
médicos residentes, a Comunidade Autónoma ten que ter unidades docentes, algo que o sr. Feijoo tampouco preveu e así, a concesión de
futuros profesionais está condicionada polas infraestruturas de Galiza,
a todas luces insuficientes, para formar a médicxs, enfermeirxs, etc...
Polo tanto, se se solicitan máis prazas, ten que ir acorde co número de
unidades de docencia, algo do que carece, e moito, Galiza.
Xa sabemos quen son xs responsables da descomposición da Atención sanitaria (e cobran por ser parte da solución e non por ser “o
problema”), pero tamén temos “irresponsables”, como os BOCAZAS
de Telmo (alcalde de Sanxenxo e líder do PP) ou Jácome (alcalde
ínclito de Ourense apoiado polo PP) que fan unhas declaracións
extemporáneas en contra dxs profesionais sanitarixs, manifestando
o seu desprezo pola profesión, unha ignorancia supina e créndose
impunes, no ámbito político, pois “fagan o que fagan”, segundo elxs,
seguen tendo a maioría absoluta; ata que isto non cambie e xs cidadáns galegxs nos deamos conta de que a solución sanitaria non pasa
polo desmantelamento e a precarización, a política sanitaria non vai
cambiar: levamos 4 conselleirxs de sanidade e a política segue sendo
a mesma: a que dita Feijoo!
É un escándalo que a administración sanitaria se apoie en falacias
(incluso pensan que teñen “desculpa” ao dicir que é “algo que sucede noutras cc.aa. e incluso noutros países”), para consolidar a súa
estratexia privatizadora.
A Sanidade Pública custou moito conseguila, é o ben máis prezado que
temos e non podemos permitir que xente sen escrúpulos a deteriore día
a día. Defendámola (a pesar de que teñan maiorías absolutas).
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AS NOSAS NOVAS
ENTREVISTA

Entrevista a...
Álvaro Dosil

Big Bang se creou tanta cantidade de materia coma de antimateria.
A materia está formada por átomos con núcleos con carga eléctrica
positiva e codia negativa, e a antimateria está formada por átomos
con núcleos con carga negativa e codia positiva. A materia é do que
estamos formados nós mesmos e todo o que nos rodea, e pola contra
a antimateria non a detectamos en grandes cantidades por ningures.
Polo tanto, é evidente que algo está a fallar. O experimento LHCb é
un dos 4 grandes experimentos que se atopan no anel do LHC do
CERN. Neste experimento inténtase entender, entre outras moitas
cousas, por que hai moita máis materia no universo ca antimateria. A
Iniciaches a túa formación académica como enxeñeiro. Como miña tese doutoral tivo dúas partes, unha parte máis exeñeiril e outra
naceu en ti o interese por seguir estudos de Física?
máis centrada na análise de datos propia da física de partículas. DenRealmente o meu interese sempre foi a física. Dende moi pequeno de o punto de vista máis enxeñeiril, formei parte do desenvolvementiven unha enorme curiosidade por entender que eran as estrelas, os to do detector do LHCb que está máis preto do feixe de partículas.
buratos negros e incluso as viaxes no tempo e tamén cousas máis Este detector ten que soportar uns niveis de radiacións moi altos que
pequenas, como os átomos e as
provocan un deterioro moi rápido,
partículas que os forman. Empecei
polo tanto é necesario investigar
a miña formación como enxeñeiro
como vai ser ese deterioro e como
porque tamén é algo que me gusvan ser os datos que nos envíe
ta moitísimo, e naquel momento a
xusto despois da súa instalación e
única saída laboral que lle vía á
ao final da súa vida útil. Ademais,
física era a da ensinanza. Estaba
tamén é necesario asegurarse de
moi equivocado!
que a electrónica se vai comporPor que elixiches a física de partar correctamente e non vai enviar
tículas?
datos falsos, e, no caso de que iso
O meu interese pola tecnoloxía foi
pase, saber como detectalos para
quen decantou a balanza. Na físipoder descartalos. Por outro lado,
ca de partículas agora mesmo esdende o punto de vista da física
tanse a usar detectores moi com- Álvaro con Fátima, compañeira de TripleAlpha, recibindo o premio á mellor start-up de partículas pura e dura, medín
plexos, no límite do coñecemento (empresa emerxente)
cal é a probabilidade de que dous
humano. Tanto é así, que cando os experimentos foron formulados, protóns choquen entre si ás enerxías de traballo do LHC. Inda que
moitas das tecnoloxías necesarias para o seu funcionamento nin se- nós as imaxinemos como bólas de billar, as partículas subatómicas
quera existían.
están moi lonxe de ser algo así. E unha das consecuencias é que a
Poderías explicarnos aos profanos algo dese experimento do probabilidade de que dúas partículas choquen varía coa enerxía coa
Detector de Física de Partículas no Gran Colisionador de Ha- que se moven unha con respecto á outra. Esta é unha medida moi
dróns (LHC)?
importante xa que se usa para facer outras moitas medidas.
O traballo dun físico experimental é testar as teorías existentes e Viviches alí a descuberta do Bosón de Higgs?
ver se hai algo que non sexan capaces de explicar. No caso de que Si, foi algo impresionante.
atopemos algún fallo na teoría, é dicir, algo que non sexa capaz de Como lembras aquel momento?
explicar, haberá que crear unha nova que poida incluír ese novo com- O descubrimento fíxose nos detectores ATLAS e CMS, que son os
portamento da natureza e tamén os anteriores. Un exemplo disto son que tiñan este obxectivo. Inda que eu traballaba no LHCb sentín o
as leis de Newton. Estas funcionan moi ben no noso día a día. Coa descubrimento como propio e un gran orgullo. Foi un gran avance
súa axuda, somos capaces de calcular a velocidade á que cae un para a ciencia.
obxecto en caída libre con gran precisión, e durante moitos anos non Houbo algún descubrimento posterior tan importante?
se necesitou nada máis. Pero cando as distancias, as velocidades ou Posiblemente non houbo ningún descubrimento tan remarcable coma
as masas dos obxectos que interveñen son moi grandes as leis de o do Bosón de Higgs dende aquel momento, e dende logo non tan
Newton deixan de ser precisas. E aquí é onde entra en xogo a teoría mediático, pero houbo multitude de avances que poden chegar a
da relatividade de Einstein, que é capaz de explicar os comporta- cambiar completamente a nosa forma de entender o universo.
mentos que non explicaba Newton. A teoría que rexe o mundo da Tamén participaches no equipo do CERN formado por científicos
física de partículas é o “Modelo Estándar”. Esta teoría funciona extre- do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías que describiu por
madamente ben pero sabemos que ten problemas, algunhas cousas primeira vez unha nova forma de asimetría (a Violación CP) entre
que non nos gustan. Por exemplo, o Modelo Estándar dinos que no materia e antimateria.

Álvaro Dosil Suárez naceu en Cuns (parroquia de Cando) en 1982. É enxeñeiro e físico de partículas, disciplina na que se doutorou pola USC dentro da colaboración LHCb do CERN (Centro Europeo de Física de
Partículas). É cofundador de SOMOSCuns (Sociedade
de Montes Sostibles de Cuns) e da empresa Triple Alpha, recentemente premiada como mellor empresa
emerxente (na imaxe).
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Esta é outra das razóns polas que sabemos que o Modelo Estándar
está incompleto: é a asimetría entre materia e antimateria, é dicir,
a diferenza entre a cantidade de materia e antimateria creada nas
desintegracións de partículas. O Modelo Estándar predí que no Big
Bang se creou practicamente tanta materia coma antimateria, pero
ao noso arredor só vemos materia. Para entender iso, estúdanse as
posibles causas polas que se pode romper esa simetría e que se
produza moita máis cantidade dunha ou doutra. No IGFAE medimos
con gran precisión uns eventos (colisións entre dúas partículas no
acelerador de hadróns) que nos poderían indicar a causa desta rotura, e conseguimos resultados moi importantes pero lamentablemente
todos nos levan ao mesmo lugar. O Modelo Estándar é compatible
coas medidas obtidas.
En 2018 constitúes a empresa TripleAlpha, onde empregades a
Ciencia de Datos. En realidade segues fiel aos teus temas como
investigador, non?
Si, dende logo. Inda que todos saibamos o que é o método científico,
non é fácil aplicalo. Continuamente caemos en nesgos que nos poden levar a conclusións totalmente equivocadas. No caso da análise
de datos, a filosofía de traballo parécese moito o que facía no CERN
ao que agora facemos en TripleAlpha. Tratamos de sacar á luz información e coñecemento que aporte valor ás empresas.
Está xa pechada a etapa do CERN ou mantés algún outro proxecto de colaboración?
Agora mesmo non teño ningún proxecto co CERN, pero dentro de
TripleAlpha temos un proxecto de doutorado industrial. Isto consiste
en que unha persoa fai a súa tese en entorno industrial. Este é o
primeiro doutorado industrial da USC. Esta persoa está tamén dentro da colaboración LHCb e está a aprender sobre técnicas usadas
na análise de datos de física de partículas para logo trasladalas ao
mundo industrial.
Boa parte dos clientes de TripleAlpha son do sector da alimentación. Mellorastes o curado de xamóns de Torre de Núñez, traballades para varias conserveiras… Como influídes nos seus
negocios?
Estamos moi enfocados no sector da alimentación porque probablemente sexa o sector con máis potenciais beneficios grazas á ciencia
de datos. Neste sector, a variabilidade da materia prima é enorme.
Non é o mesmo un porco dun granxeiro cuxos porcos saen fóra todos
os días e se alimentan con landras, a outro que non saen da corte
e son alimentados con penso. Pero cando nós imos comprar unha
marca de xamón queremos que nos garantan unha certa calidade e
unhas características. Polo tanto, a empresa que procese o xamón
debe conseguir un produto estándar e da máxima calidade independentemente do porco. Nós analizamos todas as características do
porco e do pernil e recomendamos as medidas a tomar para conseguir ese xamón óptimo.
E como foi no caso das empresas lácteas con DigiLac?
DigiLac é un proxecto con moitísimo potencial. Todos os gandeiros teñen unha idea de que é o que lles afecta ás vacas para producir máis
leite ou como facer para producir máis graxa. Pero non se sabe cal é
a rendibilidade de cada unha das medidas. Por cal delas empezo? É
rendible modificar a xenética da explotación para conseguir mellores
primas na venda do leite ou que outras medidas podo tomar?
O sector gandeiro leiteiro galego está cada día máis profesionalizado
e as granxas contan con tecnoloxía de primeiro nivel mundial. Con
este tipo de ferramentas Galicia poderá competir con calquera outra
rexión do mundo.

A ALDEA TECNOLÓXICA
É interesante como pos a alta tecnoloxía ao servizo do sector
primario ou dos sectores de produción derivados do campo (ou do
mar). Tamén te implicaches na SOFOR (Sociedade de Fomento
Forestal) xestada pola mocidade da túa aldea, unha das primeiras
do país. Cal foi o voso punto de partida?
SOMOSCuns naceu das conversas que tiñamos uns cantos amigos de
Cuns continuamente sobre o estado do monte e o perigo que supoñía.
No 2006 houbo un gran incendio e tivemos moito medo de que nos
chegasen a arder as casas. No 2012 o monte rexenerara matogueira
baixa e toxos que xa medían máis de 3 m nalgúns lugares. Isto é
totalmente normal, xa que cada vez é menos necesario para os veciños
traballar o monte, e inda que fose necesario, todos imos a vellos e o
corpo dá para o que dá. Por esta razón, sabiamos que esta situación só
pode empeorar. Ou se fai unha xestión conxunta ou o monte vai volver
arder antes ou despois. Polo tanto hai que actuar antes de lamentarnos,
ese é o noso primeiro obxectivo. Desta forma, reunimos aos veciños
e explicámoslles as posibles opcións para a xestión común do monte.
A opción elixida foi a figura da SOFOR. O único requirimento de
todos os veciños foi non ter que pagar nada. Por suposto, sabemos que
un monte ben xestionado vai dar beneficios, tanto económicos coma
ambientais, e traballamos para maximizalos. Hai que ter presente que
se o proxecto non é capaz de manterse economicamente vai acabar
desaparecendo, e polo tanto o monte volverá ao seu estado anterior.
O noso logro máis importante foi conseguir poñer de acordo á gran
maioría de propietarios do monte para que lle permitan á sociedade
xestionar o monte por eles. Isto levou ao segundo logro, que foi
limpar e ordenar gran parte do monte e reforestar outra gran parte.
Con isto conseguimos reducir o risco de incendio de forma drástica e
poñer as bases para conseguir madeira de calidade cando se complete
a quenda de corta.
Como é actualmente a vosa produción madeireira e ocupación
gandeira das parcelas?
Despois do incendio do 2006 o monte quedou practicamente arrasado.
Por esta razón, agora mesmo os piñeiros rexenerados teñen 15 anos
de vida. Esperamos poder facer as primeiras cortas dentro duns 10 ou
15 anos. A introdución de gando no monte é un dos nosos proxectos
máis importantes, pero inda non conseguimos empezar con el. Forma
parte de SOMOSCuns arredor do 85% da superficie do monte, pero os
encravados están esparexidos por todo o monte. Por esta razón, faise
moi caro facer un cerrado para os animais, e polo tanto é inviable
economicamente. Incluso tendo en conta o beneficio directo de reducir
os custos de mantemento do monte. Esperamos ser capaces en breve
de reducir estes encravados e así poder avanzar nestas iniciativas.
Xa que falamos de futuro, agora parece xa inevitable a
computación cuántica, pois disque os ordenadores actuais están
alcanzando os seus límites. Algunhas empresas xa se están
preparando para aplicar sistemas de tecnoloxía cuántica. Imaxino
que unha empresa como a túa empresa, TripleAlpha, tamén tería
algo que ver con isto nun futuro de internet cuántico, polo menos
no que se refire á computación na nube.
Si, no noso caso, a computación cuántica permitiranos obter solucións
a problemas complexos de forma inmediata. Algo que agora mesmo
pode levar varios días calcular, no futuro será cuestión de segundos.
É unha tecnoloxía que vai revolucionar o mundo.
Ti que tes experiencia investigadora co silíceo, como revolucionará
o noso mundo a transición da computación dos procesadores de
silíceo á dos procesadores de cúbits?
Son moi consciente de que vai revolucionar o mundo, pero os
humanos tendemos a sobreestimar as capacidades dos sistemas a
curto prazo e subestimalas a longo prazo. Hai demasiados exemplos
de expertos fallando estrepitosamente, así que permíteme non caer
nese mesmo erro.
Lembra o que dixera Thomas Watson, presidente da IBM, en 1943:
“creo qeu no mundo hay mercado para cinco computadores”.
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Reloxos de sol en Outes (II)
Xosé Enrique Pujales Martínez, Antonio J. Cañones Aguilar e José M. Yáñez Rodríguez

Se no primeiro capítulo desta análise dos reloxos de sol no concello estudamos a súa tipoloxía, apreciando que todos son verticais
orientados cara ao sur agás o da igrexa de San Xoán do Freixo,
que é declinante, a continuación imos estudar outras características dos reloxos, comezando pola súa forma.
FORMA
A respecto da forma dos reloxos en Galicia predomina a forma
cuadrangular (na provincia da Coruña representa o 70%) coas
súas variacións (extremos superiores redondeados, con volutas
etc.). O mesmo sucede en Outes: temos cuadrangulares puros
como o xa reproducido da casa de Pepe Cereixo1 ou o da casa de
Alberto Sacido en Tarás, coa súa inscrición “Ribadafonte” no seu
lado superior [imaxe 12].

Hai tamén un reloxo con extremos superiores recortados que lle
dan un aspecto poligonal, o da capela da Nosa Señora do Carme
en Cando [imaxe 14], que ofrece a curiosidade de que “existe otro
ejemplar casi igual en la Iglesia de Santa Cristina de Barro (Noia)
con idéntica piedra, forma, trazado y numeración, lo que indica
que fueron construidos por el mismo autor” (Relojes de sol en el
patrimonio construido, páx. 446) [imaxe 15].

Imaxe 14. Reloxo da capela da Nª Sra. do Carme

Imaxe 12. Reloxo da casa de Alberto Sacido

Pero tamén están presentes reloxos cun remate curvilíneo, como
o situado no hórreo de Armán no Freixo de Sabardes [imaxe 13]
ou nos xa reproducidos das igrexas de San Cosme de Outeiro2 e
de San Miguel de Valadares3.

Imaxe 15. Reloxo da igrexa de Santa Cristina en Barro (Noia)

Imaxe 13. Reloxo do hórreo de Armán
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Tamén é singular para a zona o reloxo rematado en círculo da
casa do Relo en Valadares [imaxe 16].
Dous dos reloxos catalogados ata agora en Outes son de forma
cúbica, os que están sobre os hórreos nas casas de Antonio Mayo
e de Ramón Veiga / Julia García Blanco [imaxe 17], ámbolos dous
en Cando, pero dos ditos reloxos están tan deteriorados que neles
non se aprecia nada a excepción dunha marca que indica que alí
houbo un gnomon. Pola súa forma cúbica tiñamos a esperanza
de que algún destes albergase un reloxo múltiple (ata o momento
non foi localizado ningún neste concello), pero o seu estado non
permite ver liñas nas caras laterais.

ETNOGRAFÍA

indica Xoán Mariño no seu libro Patrimonio Histórico-Artístico de
Outes, vol. 1, referíndose a el, “a súa forma, en troques, que pola
presencia de cabeza humana debería corresponder co modelo
antropomórfico, sen embargo, sáese desta variedade pola inusual
posición inferior daquela” (páx. 192).

Imaxe 16. Reloxo da Casa do Relo en Valadares

Imaxe 19. Reloxo no alpendre da Toxeira (Cando)

E, por último, atendendo á súa forma hai outro reloxo que non
se axusta aos modelos anteriores. Referímonos ao que está na
fachada norte (mal orientado) e con liñas horarias mal trazadas da
casa da Famelga, 4 de Matasueiro [imaxe 20], o que fai que a súa
función sexa meramente decorativa, pero que no referente á súa
forma é un exemplar de reloxo de fantasía (guitarra?).
Imaxe 17. Hórreo de Julia García Blanco en Cando

Na provincia da Coruña menos dun 3% dos reloxos son de forma
antropomorfa. En Outes existe un sobre o hórreo de Manuel Castro, en Banzas (Santo Ourente de Entíns), que presenta na súa
parte superior unha cabeza humana [imaxe 18].

Imaxe 20. Reloxo nunha casa da Famelga, Matasueiro

COLOCACIÓN
Se na provincia da Coruña os reloxos solares catalogados ata o
momento están presentes maioritariamente en dependencias relixiosas como igrexas, mosteiros, ermidas etc. (36%) seguida de
hórreos (22%) e sen ser desprezábel a porcentaxe dos situados
en casas de campo (7%), en Outes predominan os colocados en
hórreos (12 en total, un 46%), seguidos dos situados en igrexas
e capelas (son 8, un 31%) e en casas (hai 6, un 23%), o que lles
confire un maior significado popular.
Imaxe 18. Reloxo no hórreo de Manuel Castro en Banzas (Santo Ourente)

Cunha cabeza humana, pero esta vez aos seus pés, hai outro
reloxo solar no alpendre da Toxeira (Cando) [imaxe 19]. Como

-----------------------1
Ver Revista Terra de Outes nº 55. Páx. 17 imaxe 3
2
Ibidem Imaxe 2
3
Ibidem Imaxe 7
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GASTRONOMÍA
FLAN DE TODA A VIDA

Ingredientes:
- 1,5 litro leite
- 200 g azucre
- 4 ovos
Preparación:

De primeiro douramos un pouco azucre no recipiente
en que imos verter a mestura do flan. Podemos
engadirlle un chopiño de auga para acelerar o
proceso.
De seguido, nun cunco batemos os ovos e coámolos
para outro recipiente, onde imos traballar os ingredientes.
O azucre podemos moelo ou non, segundo o gusto,
e mesturámolo xunto cos ovos.
Ó leite darémoslle unha caloriña, sen chegar a ferver,
e engadirémolo cos ovos e o azucre. Remexemos todo
ben e vertémolo no recipiente do caramelo dourado.
Poñeremos o forno a 180º e irase facendo a mestura
ó baño maría durante uns 40-45 minutos. Ollamos de
vez en cando para que non se queime. Podemos botar
man do papel de cociña para evitalo, mais cando
piquemos o flan e saia limpo xa estará. Déixese
repousar uns minutos no forno e póñase a arrefriar.
Podemos acompañalo cunha pouca nata batida,
pois chegado este punto unas calorías máis non
desmerecen a suculenta sobremesa.
Julia Seijo

O EXÉRCITO
DE FUME
Manuel Gago
Edicións Xerais de Galicia S.A., 2018
Con “O exército de fume” imos
desfrutar da historia real e da ficción.
O autor da novela pon a Galiza no
centro dos sucesos de dúas guerras
que coinciden no tempo. Por un lado
a II Guerra Mundial e polo outro a resistencia galega ao réxime
fascista do ditador Franco.
No ano 1942, na Costa da Morte o exército alemán tenta facerse
co dominio dos portos para o control do Atlántico, fronte á presenza
dos aliados. Ao mesmo tempo, no interior da Galiza, un “exército
oculto” vai organizarse contra o franquismo. Só un apuntamento
que penso que ten importancia: o feito de que o autor introduza
guerrilleiros e guerrilleiras organizadas é un xeito de “homenaxe”
a esa “resistencia silenciada” polo réxime ao longo dos 40 anos
da ditadura, desmentindo así a falacia da pouca implicación de
galegas e galegos na loita antifranquista.
Con estas premisas, Manuel Gago constrúe un relato con datos
históricos firmes mesturados coa imaxinación; con personaxes
reais (Churchill, Lugrís), personaxes ficticios pero que existiron
na realidade (o guerrilleiro Ramallo) e outros froito da inspiración
do autor (a mestra Celia, de orixe burgués e pai republicano, coa
escola en Laxe), que lle dan gran valor narrativo ao relato.
“O exército de fume” está estruturada en capítulos curtos que
provocan unha lectura moi dinámica e trepidante onde os
acontecementos se suceden en todos e cada un dos capítulos,
resultando así unha novela de auténtica acción. Personaxes
implicados en sabotaxes, espionaxes, clandestinidade, que non
deixan indiferente e lle dan un valor ao relato moi intenso para
engancharen os e as lectoras. O feito de que o autor poña a Galiza
como escenario da II Guerra Mundial fai que o argumento desta
ficción sexa cando menos pouco frecuente, pois non atopamos
moitos libros que narren, ben con apuntamentos históricos ou ben
de xeito novelado, a intervención do noso país neste conflito.
Coa lectura desta novela apréciase a necesidade que a historia ten
da ficción e de como esta precisa da historia. A pesar desa mestura
de historia/ficción, personaxes reais/ficticios, onde podería parecer
que a lectura resultaría confusa, o autor resólveo cun estilo áxil
e comprensible. Tamén hai que destacar as descricións dos
ambientes da época, tanto no rural coma nas cidades (excelentes
os capítulos de Lugrís en Vigo, ou o asedio de avións ingleses ao
submarino alemán).
“O exército de fume” é unha historia de heroes e heroínas que pon
en valor o noso país. Con este libro aprendemos e comprendemos
un pouco mellor o pasado e o noso presente, cumprindo á
perfección o fin dunha boa novela, desfrutarmos do noso lecer.
LIDIA VICENTE
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OPINIÓN

Volta ao candil?
		

Neste capítulo que nos toca hoxe encher nesta páxina,
intentaremos reflectir de novo, como vén sendo habitual,
algún que outro sentir da poboación de Outes, pois escoitamos, vemos, reflexionamos e plasmamos no papel... Así de simple ou non tan simple, segundo se vexa...
Temos oído en máis dunha ocasión xente referíndose á
casa reitoral de San Pedro de Outes, que xa anda cun
penal medio derruído polo paso do tempo, da climatoloxía e tamén da desidia de mirar un pouco polo seu
estado a quen corresponda, pois todo suma, deixando
unha imaxe de pobreza de miras, que dá pena… Con la
Iglesia hemos topado!!
Tamén temos tido algún que outro cambio de sentido nalgunha rúa, que non foi sen tempo… pois xa había tempo
que puideron evitarse aqueles atascos entre os autobuses da escola, algún que outro fenómeno aparcando en
dobre fila e as autoridades afeitando para riba... Unha
vergonza allea que daban aquelas situacións que agora, cos sentidos únicos, polo menos evitaranse… dando
paso a unha mellor fluidez do tráfico… En fin.
De novo volveron comentarnos o tema da fibra óptica,
pois hai algúns cidadáns que se opoñen a deixar pasar
un simple fío de cable pola fachada das súas vivendas,
sendo isto un pouco egoísta e de mal veciño. Nos tempos que corren a fibra óptica é necesaria para todo, e
ademais sairanos máis económica a factura do teléfono... creo eu, polo que oímos! Nestes momentos carecer
deste servizo por ter un sinal de internet baixo é ridículo,
podendo optar, como é o caso, a unha potencia superior
á hora de realizar xestións, ou mesmo para os estudos
on-line dos fillos e cativos. Non hai visión de futuro...
Unha mágoa!...
Que máis… Por fin a praia de Broña ten aseos para unha
emerxencia, un cambio de vestimenta etc. Tampouco foi
porque non se insistise dende esta páxinas… Máis vale
tarde ca nunca…! Un banquiño cunha especie de lavadoiro para os pés despois de saír da praia tampouco estaría de máis… Aí queda outra suxestión repetida unha
vez máis...
Máis sanguenta é por suposto a idea de acabar de encher os perfís de todo o noso monte con aeroxeradores
que só fan ricos os que xa son moi ricos, e os cidadáns
pagando facturas da corrente de récord olímpico... É incomprensible a pouca sensibilidade que se demostra ao
respecto.
Se puidésemos volver ao candil!! Xa se preocuparían de
facelo mellor…

Lusco e Fusco

ASÍ SI ...

Por fin uns aseos na praia de Broña... Non foi sen tempo!

ASÍ NON ...

Será daltónico o condutor? Podería ser...

ASÍ TAMPOUCO ...

Hai que manter os sinais visibles...
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A maior viaxe da miña vida
Manel Monteagudo

Movido polo estraño impulso de saber máis, decidín coller todos
os meus aforros e embarcarme na maior viaxe da miña vida.
E digo estraño impulso porque adoito ser un home tranquilo, nada
aloucado nin impulsivo, e que pensa moito as cousas antes de
realizalas.
Non vou entrar en detalles sobre o lugar a que me dirixía, pois
nunca cheguei a el, só vos direi que me falaron das súas paisaxes,
as súas esculturas, as súas pinturas e as súas arquitecturas,
auténticas marabillas; de súpeto, unha nube de desexo envolveu o
meu corpo, convencéndome día tras día do triste e miserable que
resultaría a miña vida se non viaxaba a aquel cachiño do mundo.
Ninguén podía presaxiar daquela o terrible final que se cribaba
sobre min, ou iso cría.
Pero co permiso de vosoutros, gustaríame comezar polo principio,
aínda que non querería demorarme demasiado nos pormenores.
Non precisei moito tempo para decidirme a facer aquela viaxe e ao
principio pensei que sería boa idea ir acompañado, pero axiña a
rexeitei. A tranquilidade e a paz de gozar só dunha viaxe era algo
que me convidaba a descartar outras posibilidades.
Comentareivos que me crucei, no traxecto dende a miña casa
até o aeroporto, con varios descoñecidos que chamaron a miña
atención e que non terían a menor consideración por min ao que
aconteceu despois.
Ao saír do edificio en que vivía unha señora gorda con máis cara
que traseiro, subiu no taxi que tanto me custara conseguir, e claro,
tardaría máis en baixar aquela foca que en buscar outro coche
de punto. Mentres agardaba a chegada do seguinte vehículo
de servizo público, puiden ver conmovido como un home novo
agasallaba cun ramo de flores a que supuxen a súa noiva, despois
axeonllándose sacou un anel e pediulle matrimonio, o cal a moza
aceptou encantada. E mentres tanto, na beirarrúa contraria outro
mozo roubáballe o bolso a unha anciá e perdíase correndo entre a
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multitude de viandantes. O cal me entretivo o suficiente como para
non prestar atención aos coches que pasaban por diante miña.
Ao fin conseguín o tan ansiado transporte e sentei nel sumido nos
propios pensamentos. É curioso o que a vida nos depara a cada
un de nós. Mentres unha moza estaba recibindo, posiblemente, a
maior sorpresa da súa vida e outra persoa o terrible machadazo do
medo e a impotencia, alí estaba eu, afastándome de todo e de todos
e concentrándome na miña nova e apaixonante aventura persoal.
O taxista, outro do cal non podo deixar de falar.
Ao contrario do que nos teñen acostumados, este non era o típico
condutor charlatán que non deixa de engordar a túa mente con
conversacións aburridas e ao que tes que estar continuamente
asentindo e disimulando como se che interesase algo do que
comenta. Non. E xuro que oxalá fose así, pois tocoume un home
silencioso, que gozaba do seu inseparable “porro” mentres facía
eses pola estrada. E que conste que estiven a punto de pedirlle
que apagase o “porro”, pero só imaxinar a cara do colega,
mirándome fixamente polo espello retrovisor durante un longo e
inquietante momento, mentres da súa boca colgaba o susodito
elemento e as súas hábiles mans dirixían un vehículo sen uns
ollos que o guiasen. Ben, o caso é que non dixen nada e por iso
cheguei ao aeroporto, porque aínda que pareza mentira, cheguei.
E crédeme, ía tan colocado polo “porro” do miserable taxista
que entrei e perdinme tres veces no maldito aeroporto, que non
atopaba o billete, que deixei a maleta no baño e tiven que correr
para recuperala, rezando polo camiño para que ninguén a levase,
e que topei cunha fila lenta e interminable que ao final resultou non
ser nin sequera a fila do voo que me correspondía, pois, como xa
imaxinaredes, perdín o avión.
Naquel momento cagueime na nai que pariu a gorda do taxi, nos
noivos, no ladrón e o fodido taxista dos collóns, que me fixeran
perder o maldito voo.

PÁXINAS LITERARIAS

Cabreado como un mono e sen ninguén máis de quen lembrarme,
cagarme ou maldicir, volvín á casa.
Aquela mesma noite, deitado fronte ao televisor, mentres me afundía
na mesma miseria e repasaba mentalmente as caras daquelas
persoas que me levaran a aquel estado, unha noticia impactoume.
O voo E4C2 estrelárase no mar. Aínda se descoñecían os motivos
desta traxedia, pero calculábase que habería máis de trescentos
falecidos.
Imaxinade a miña reacción. O primeiro que fixen foi buscar o billete
para comprobar o voo, e efectivamente era o mesmo. O meu
segundo paso, chamar para notificar que eu non ía naquel voo.
E de súpeto sentín como o universo conspirara, e non contra miña,
senón que o fixera, ao contrario do que pensaba, para evitar que
morrese.
Dende aquel día, non parei nin un intre até dar con todas e cada
unha das persoas que conseguiran que aínda siga vivo. Debo de
dicir que algúns con máis sorte que outros.
Á anciá a quen lle roubaron o bolso non foi difícil localizala, pois
era veciña do barrio e todos os días saía á mesma hora a pasear.
Merqueille un bolso carísimo e conteille o que me ocorrera e como
fun testemuña do que lle acontecera. Foi moi amable, convidoume
a café e a unhas torradas con marmelada, despois despedímonos
dándonos un bico en cada meixela.
Á parella de noivos custoume un pouco máis, pero tampouco foi
difícil. Como imaxinei, mudáranse a outra zona da cidade e, ao
igual que coa anciá, agasalleille un gran ramo de flores á noiva,
felicitei o prometido, e tamén lles contei o ocorrido. Máis que nada
porque tampouco quero que pensen que son un louco que vai por
aí agasallando cousas a descoñecidos.
Co taxista tiven máis problemas. Non porque me custase atopalo,
non. Podo presumir de boa memoria e lembraba ben o número de
taxi. Máis ben foi por outro brillante motivo. Como non sabía con que
agasallalo, pensei que un pouco de haxix para os seus “porriños”
estaría ben, así que metinme nun dos peores barrios da cidade e
cando xa mercara a mercancía resultou que o camelo estaba sendo
vixiado, e a policía caeume enriba. Un mes ao “caldeiro” por posesión
indebida. Malia iso, tras saír do cárcere volvín a intentalo, esta vez con
máis sorte, e conseguín facerlle o agasallo. O cal debo de dicir que
dende entón o home me persigue para levarme a todos os sitios que
me apeteza ir. Non sei se será por agradecemento ou porque espera
que así lle poida facer outro agasallo como o de antes.

E por último contareivos a miña aventura coa gorda. A ela aínda
non logrei comunicarlle a miña gratitude.
Digamos que é unha muller difícil.
Despois de conseguir dar con ela e pescudar onde vivía (dato que
prefiro non revelar como o conseguín) merquei un gran ramo de
flores e leveillo persoalmente á súa casa. A súa reacción non foi a
que esperaba, pois terminei co ramo na cabeza porque pensou que
o levaba de parte do seu exmarido. Nun segundo intento, decidín
escribirlle unha carta e entregarlla na súa propia man. Mal pensado!
Pois esta vez, crendo que se trataba dunha citación, comezou a
pegarme co bolso (que por certo, agora pregúntome máis que nunca,
que hostia levan as mulleres nos bolsos, que me deixou cheo de
negróns). Así que, nun terceiro e desesperado intento, xa podedes
comprobar que son persistente, decidín ir sen ningún agasallo e
agardar no portal a que ela saíse para explicarlle o motivo polo que
fora até alí. Pero, como estades imaxinando, isto tampouco me saíu
como esperaba, pois a muller recoñeceume das outras dúas visitas
anteriores e daquela pensou que era un asediador.
Así que agora teño unha denuncia e unha orde de afastamento.
Pero, aínda que non conseguín o meu propósito, e inda que
esa vella bruxa me siga importunando, rezo por ela e por todos,
agradecéndolles o que hoxe por hoxe siga con vida.

Nº56 | OUTUBRO - DECEMBRO1 | 19

PÁXINAS LITERARIAS

O Señor non
Gundar Rial

“Spes aspera levat”

A esperanza fai fuxi-los malos presaxios, as adversidades.

espetándolle que España era un desastre co goberno
socialista..

Pablo Casado pertence a esa xeración de xoves -ten
algo máis de 40 anos- líderes da dereita extrema, cínicos,
desinhibidos, sen problemas para mentir, profundamente
incultos e moi conservadores. Adoita desvincularse da
corrupción do seu partido, o PP, no cal tivo ó longo dos
anos unha presenza notable e constante porque toda
a súa carreira a fixo no PP á beira de Aznar e da FAES,
da expresidenta de Madrid -Esperanza Aguirre- e foi,
no ano 2015, nomeado por Raxoi vicesecretario xeral
de Comunicación, cando a este xa iniciaba a acoralo a
pioga da corrupción e o cheiro que desprendía resultaba
abafante. Axiña Casado se vai facer famoso pola súa burla
das exhumacións das “fosas” dunha das peores ou a máis
cruel das ditaduras: a franquista. En definitiva, Casado é un
líder da oposición máis afanado na ocorrencia e os insultos
que no xuízo ponderado e a lealdade institucional. Din que
a infancia é o patio onde imos xoga-lo resto da nosa vida.
Descoñezo a infancia de Casado e, xa que logo, non vou
permitirme falar dela.

E as rodas dentadas do tempo non deixan de xirar. Chega
o 2020, en palabras de Rosa Mª Artal: “Ano de pandemias
varias en España”. O primeiro caso da COVID-19 en
España foi diagnosticado o 31-01-2020 nunha illa canaria
de tan enmarañada orografía que explica por que aló
xurdiu e sobreviviu o asubío como unha ancestral forma
de comunicación, A Gomeira. Segundo nos relata Artal no
xornal dixital “Diario.es” aquel 3 de xaneiro o PP, con Pablo
Casado á fronte e Caetana Álvarez de Toledo de voceira,
manda a sociedade a unha, na práctica, sublevación nas
rúas para que non saia adiante a investidura de Pedro
Sánchez e o seu Goberno de coalición. Lembro ó respecto
unhas frases escritas por Mikel Urretabizcaia, creo que
con posterioridade mais no mesmo xornal: “Non queda
outra. Hai que resucita-lo heroe de Lavapés e lanzarse co
bidón de petróleo a provocar un incendio que acabe coas
defensas deste Goberno e faga salta-las súas costuras de
Frankenstein”. Duras frases cheas de sarcasmo, mais moi
acaídas!

Consegue ascender á cúpula do PP grazas ós seareiros de
María Dolores de Cospedal, quen tivo que declarar como
imputada por ese tan nauseabundo caso da espionaxe
por parte das cloacas do Estado a Luis Bárcenas -o caso
Kitchen cuxo instrutor foi o maxistrado García Castellón- e á
cal despois arrombou sen contemplacións no baúl ateigado
de todo o pesado, inservible e innecesario para os seus
intereses. No ano 2019, con el xa de presidente, o PP sofre
o peor resultado da súa historia. Perde tres millóns de votos
e acada tan só 66 deputados. No Senado tamén perde 74
escanos e esta tendencia contaxia igualmente as eleccións
municipais e autonómicas. Iso si, terá Cidadáns e Vox ós
cales recorrer coma a uns caxatos necesarios para poder
gobernar cunha mínima estabilidade nalgunhas autonomías
e concellos nos cales nin tan sequera o PP foi a lista máis
votada. Inda así ten a ousadía de viaxar a Bruxelas en
outubro, a capital da UE, sen que ningún dos seus dirixentes
o chamase e o quen ninguén esperaba, para tranquiliza-lo
órgano de goberno comunitario e transmitirlle que estaba
preparado para gobernar. É inesquecible a tremenda
impresión que causou en Merkel coñece-lo líder do PP
español. Tamén se atopou Casado por azar nun corredor
con Juncker, o por aquel entón presidente da Comisión,

Atacar por sistema o Goberno de España no exterior é
practicar unha política rastreira; figuradamente, unha
práctica política baixa, vil e desprezable. Cada quen que lle
aplique o cualificativo que estime máis procedente. Escribía
Rosa Villacastín, creo lembrar que nun “twitter” o 25 de xuño
pasado: “Pregúntome que senten os eurodeputados do PP
cando chega Pablo Casado a Bruxelas e lles comenta que
vai pedir que non nos dean os fondos -moitos millóns de
euros- que axudarán España a saír da crise”. O Señor Non
no paroxismo da súa práctica política! Ese mesmo 25 de
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xuño “twiteaba” o xuíz- maxistrado Joaquim Bosch: “Entra
en vigor a Lei de morte digna ó non suspendela o Tribunal
Constitucional. É un avance enorme para a liberdade:
poderemos decidir sobre a nosa vida sen prexudicar
ninguén. Iso é máis importante que a liberdade de tomar
unha cervexa cando podiamos contaxia-los demais”.
Porén, O Señor Non prosegue coa súa teima particular
e a da súa formación de oporse e presentar recursos de
inconstitucionalidade para evita-los avances en grandes
dereitos sociais que inciden no ámbito do máis íntimo do ser
humano, como o divorcio, o aborto, o matrimonio igualitario,
a eutanasia ou morte digna... e o último, no momento de
escribir este artigo de opinión, a oposición ou rexeitamento
da Lei de memoria democrática e iso que inclúe entre as
vítimas as nenas e nenos subtraídos e adoptados sen o
lexítimo e libre consentimento dos seus proxenitores como
consecuencia da Guerra Civil e a ditadura: a parte máis
feble da sociedade e na cal máis se asañou, ó meu entender,
aquela inxustificable contenda e o réxime subsecuente.
Malia todo o devandito e grazas á entrada en vigor de leis
progresistas como a Lei da infancia e a Lei da eutanasia,
hoxe somos cidadáns dun Estado máis digno. Porque, por
moito que lles amole a algúns, fan digna a vida. Protexe-la
vida é ante todo garantir vidas dignas de seren vividas; sen
violencia na infancia, sen sufrimento na morte.

e reclama eleccións. Verdade que se semella moito a
aquel “Váiase señor González”? Sen dúbida, en termos
democráticos hai unha involución do PP marcada por Vox.
Non hai máis que botar man da hemeroteca inda recente
e lembra-las declaracións feitas por Ignacio Camuñas e
Rafael Arias Salgado -extrema dereita significada- nun
deses actos que acostuma organiza-la formación, coa
presenza relevante do mesmo Casado e entre estrondosas
gargalladas de todos eles, en que se cualificaba o presidente
dos Países Baixos de “Fillo de Puta” e se afirmaba -tal calque “Non houbo un golpe de Estado en 1936”. Lembro que
no ano 2002 o PP apoiou unha declaración no Congreso
dos Deputados de condena daquel golpe de Estado contra
o lexítimo Goberno da República e fixo un recoñecemento
moral ás vítimas da represión da ditadura prometendo,
asemade, axudas para reabri-las fosas comúns. Eran, sen
dúbida, outros tempos! Outros dirixentes e outra práctica
política!
Hei de recoñecer que me custa moito crer que cidadáns
conservadores serios e ponderados non sopesen no
momento de deposita-lo seu voto sentirse ou non
representados por líderes como Pablo Casado. Sentirse
representado por este señor e obrar en consecuencia ten
repercusións individuais. Tamén para toda a sociedade!!

Por último, a oposición que está a practicar Pablo Casado é
de trazo moi groso; comezou dicindo que o Goberno non era
lexítimo e segue na mesma teima. Afirma que está esgotado
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O 600
─ Entón, queres ficar ti co 600?
A resposta a esta pregunta do meu pai non podía ser outra que
quería, claro que quería.
Eu xa pronto ía tira-la licenza de conducir e o meu pai ía ter outro
coche, o 127 que lle traspasaría o tío de Vigo, así que o 600 ficaría
para min e seguiría dentro da familia, como era dende había xa
máis dun decenio.
Todo comezara unha tarde da fin dos 60, cando eu tiña tres anos e
o meu pai decidira muda-la Montesa polo coche, o primeiro coche.
A miña nai estaba embarazada, mais antes de se alista-la miña
irmá na familia faríao el.
Aquela tarde, a tía Paquita da botica correu onda min cunha
grande axitación:
─ Ven, ven axiña, que papá mercou un coche. Está alí, xunto á
tafona dos avós. Veno ver!
─ É este, é este? ─
preguntei impresionado
e xa orgulloso do meu
pai mercador de coches.
─ Non ho! ─ Paquita riu
─ Como vai ser este?
Este é o Finisterre, o
autobús que aparca
aquí, ó lado da Feira do
Ghando. O noso é un
pouco máis pequeno. Aí
o tes.
Si, certamente era máis
pequeno, mais seguín
igual de impresionado
e orgulloso. Mesmo así,
pequeno e redondiño
como era, semellaba
máis un xoguete.
Nunca esquecín o
primeiro traxecto, naquel solpor, entre a tafona e a nosa casa,
apenas medio quilómetro que se prolongou polo menos un cuarto
de hora, coa miña nai a lle suplicar ó meu pai unha e outra vez que
fose máis amodo, aínda máis amodo. Ó chegarmos á pontella do
Vao, a miña nai case se bota a chorar, coidado Pepe moito coidado
sen pecado concibida, eu miraba asombrado, o meu pai respirou
fondo... e cruzámo-la súa media ducia escasa de pasos que tiña
de longo coma funámbulos por un arame infinito. Mais o redondiño
chegou, respiramos outra vez nó-los tres, ou con certeza nó-las
catro, ou xa tódolos cinco, e a partir de entón sempre estivemos
xuntos.
Axiña aprendín que se chamaba 600 e que a súa cor era gris e
non branca como pensaba eu. Había desculpa, eu tiña tres anos.
E que eses números que amosaba eran a súa matrícula. Ó
principio non me foi doado descifralos: ─ Un seis, a letra “o”, ese
do medio non sei, un cinco e outro seis pero este do revés… ─
Había desculpa, eu tiña tres anos, e ademais o número “catro” da
matrícula, pechado por arriba, pouco se parecía ós catros que nos
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ensinaban daquela nos cadernos. Mais decontado a aprendín de
cor e nunca máis a esquecín: C─60459, o noso 600.
600 D, maleteiro diante, motor atrás, cara a onde abrían aínda as
súas dúas portas. Nos que virían despois, os 600 E, xa abrirían ó
outro xeito, xa serían menos 600.
E comezamos a viaxar con el: a Noia 11, a Muros 24, a Santiago
46... Con sol e con choiva, baixo o día e baixo as estrelas, no
verán e no inverno, co frío e coa calor, á praia e ó monte, ás festas
e ós sanatorios, na tristura e na ledicia, o 600 sempre respondía,
nuns tempos sen cintos, sen iteúves e sen límites de velocidade.
E de unha roda se picar, do máis natural naquelas estradas, pois
non pasaba nada. Para iso tiña a de reposto. Baixabamos e a
trocala. Asistencia na estrada? Que era iso?
Os traxectos a Santiago a que meu pai me levaba eran case un
ritual. Parabamos xa no Café da Serra, atravesabámo-la Ponte
Nafonso,
volviamos
parar na Terraza de Noia
e, despois dos cafés ou
dos xeados, xa cunha
velocidade de cruceiro
de 60, pasabámolos fitos quilométricos
marcados con pedras na
vella estrada vixiada por
certo veterano andaluz:
a
30
quilómetros
subindo San Xusto, a
20 sobor de Rois, a 10
por Ames... ata que por
fin chegabamos xunto ó
garda que nos agardaba
sempre no Camiño Novo
de Compostela.
Co 600 aprendín que
había luces curtas e
longas, que os letreiros cun “t” non eran unha letra, mais o aviso
dun cruzamento, que en Fontefría, claro é, sempre ía frío e había
néboa, e entón tiñamos que tirar do ar quente e, sen pintura nas
estradas nin luces antinéboa nos autos, pó-las curtas e mirar ben
para os bordos do camiño; aprendín que os cambios de marcha
eran para algo máis ca, como eu cría, para o 600 respirar, que cara
a Vilagarcía estaba a recta máis longa que nunca vira, que había
gatos que non cazaban ratos, que as estrelas facían carros no
ceo... Todo iso, e moito máis, aprendín eu co noso 600.
O noso 600, belido, aínda máis belido se puña coas súas flores e
enfeites no día da festa do san Cristovo, e despois de don Herminio
no Bosque o beicer e a miña nai ficar tranquila xa podiamos desfilar
coa caravana cara ó Freixo e voltar.
Como se portaba ben, un día o meu pai regaloulle unha radio, e
así, coa súa antena, aínda camiñaba máis farruco el entre os seus
compañeiros redondiños e polo medio de dous cabalos e catro
latas, Simcas, 124 e 850, Derbis e Vespas e ata dos Chrysler,
Mercedes e 1500, Barreiros e Pegasos, Finisterres e Castromil.

EVOCACIÓNS

E cando o Outes entrou na Liga da Costa, nós, e o 600 connosco,
seguímo-lo equipo por tódolos sitios dos domingos de fútbol:
Baio, Esteiro, Carnota, Negreira, Corcubión, Noia... Carballo,
Buño, Zas… a Fisterra 80... ata que en 1976 ficamos campións e
entón tamén o acompañamos deica O Carballiño para xogármola promoción á Preferente. Para daquela o noso pequeno auto
tiña xa unha idade e coa calor do verán comezou a botar fume
pola Nacional. Mais cunha paradiña para descansarmos axiña se
recuperou e chegamos para asistirmos á festiva derrota.
Así foi pasando o tempo e, ó muda-la década, o 600 tiña xa
achaques a miúdo. Foi entón cando o meu pai me fixo en varias
ocasións a pregunta.
─ Entón, queres ficar ti co 600?
E a resposta non podía ser outra que claro que quería. El era un
máis da casa, non si? Pois logo!
Eu andaría co 600 ata que el puidese e, despois, el seguiría
connosco, igual ca un xubilado, mesmo que fose só para de cando
en vez cruzármo-la pontella do Vao coma funámbulos e voltarmos
para a casa e respirar.
A resposta… foi outra.
─ Entón, queres ficar ti co 600?
─ Ficar con esta pota vella? Xa che dixen que non. Temos na casa
xa cacharros dabondo.
Sempre me arrepentín.
O meu pai vendeuno e despois o 600, quen sempre nos
acompañara ás praias e montes, aldeas e cidades, e tamén
sempre durmira quentiño nun garaxe, acabou case con certeza
nalgún frío e sinistro sitio de despezamento, mesturado na foxa
común cunha morea de descoñecidos condenados coma el.
Hoxe xa mudou todo e, no corredor, nin sequera advertímo-lo frío
de Fontefría. Mais co tempo, buscando carros no ceo, comprendín
por que o meu pai insistía en me preguntar unha e outra vez
se quería ficar eu co 600. O noso 600 gris era moito máis ca
un cacharro vello. Era parte de nós, o coche familiar daqueles
marabillosos anos en que rodamos xuntos, nós nel, el connosco,
polas inesgotábeis paisaxes da Galiza, cousa que naquela altura
era case que unhas viaxes a outros mundos.
O 600, o que fora o noso coche redondiño, case de xoguete, nunca
merecía aquela resposta. Non hai desculpa. Eu non tiña tres anos.
Oxalá puidese volver atrás no tempo. Volver a aqueles días en que
meu pai me preguntaba…
─ Entón, queres ficar ti co 600?
─ Quero. Claro que quero.

Boel

Deolinda Gómez

Ceo de cor azul intenso, unha lixeira brisa fai mover as follas, o camiño
faise fácil de percorrer.
As flores da campiña despertan da noite sacudindo a xiada, saúdanse
entre elas no meu camiño e tamén as vexo chegando ao pé dunha
aldea, unha “deliciosa aldea” como dixo o noso poeta Añón: “BOEL”.
Dende alí vexo o val co millo recollido nuns feitiños palleiros.
O que miran os meus ollos tamén o viron outros, como os do noso
Añón!
O horizonte roza co monte da pedra da Pena, ao lonxe amplos montes
de piñeiros; o mar tamén se deixa ver.
Paisaxe que envolve e se fai suspiro. As casiñas no monte, o lume
prendido. Despertan os meus soños o ruído dos corvos que van
comer o millo. Regatos pequenos baixan tranquilos, muíños de pedra
percorren o río.
Nunca mellor dito, “deliciosa aldea, dende o alto sorprende e fai que
suspire por ela”.

Sentimentos

Sentadas unhas a carón doutras percorrendo o banco de Pose.
As mulleres de Outes cos seus mandís amarrados á cintura e os panos
na cabeza sosteñen os “sancosmeiros” nas mans, agardando que os
merque a xente que vai chegando á feira. Orgullosas míranos e acarician
as pallas.
Falan, rin, déixanse oír, imposible pasar sen miralas, ramallete de
mulleres!!!, orgullo para nós!!!
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OS PAPEIS DE AÑÓN

Añón, secretario dun lord inglés (IX)
Ramón Blanco

atopamos a monsieur Stanyford, cónsul británico en Alxer, un dos
protagonistas das novidades políticas que chegaban daquela de
Londres. En setembro do mesmo ano repítese a referencia a eses
feitos no Mercurio Histórico y Político de Madrid. Só imos tan atrás
no tempo porque pensamos que este cónsul pode ser devanceiro
de Henry Stanyford Blanckley (1752-1828), brigada maior en
Xibraltar, quen tamén herdaría o cargo de cónsul da Gran Bretaña
en Alxer (achegamos un documento asinado por el en 1806). A
(“Boris Johnson”, Wikipedia) súa filla Elizabeth Broughton deixou memoria daquela etapa no
libro Six Years Residence in Algiers (1806-1812). Outro fillo levou
En van parecen os biógrafos tentar a explicación do pensamento o seu mesmo nome completo, mais grafado nalgunha ocasión
dos homes sinalados. Como dicía o outro: non se deben facer como “Stanyforth”. A lectora atenta xa se decatará que se repite
máis asuncións ca as necesarias. O outro era
aquí a ambigüidade que se daba co apelido
o monxe franciscano Guillerme de Ockham
do lord protector de Añón, que podía rematar
(1285-1349), a quen se atribúe (incertamente)
en “-ford” ou en “forth”, segundo quen fose o
o principio denominado “A Navalla de Ockham”:
biógrafo (tamén isto vai e vén, como a fe de Boris
“Pluralitas non est ponenda sine necessitate”,
Johnson). Pero o que xa sería pouco probábel
isto é, cando temos dúas teorías igualmente
convértese en imposíbel: cunha brillante carreira
preditivas, debemos escoller a máis sinxela.
militar, Henry Stanyforth Blanckley (fillo) morreu
O da navalla refírese a que con ese principio
aos trinta e catro anos, en 1819, polo que nin
Ockham afeitaba coma unha navalla as barbas
tería ocasión de cruzarse na vida do noso poeta.
de Platón (que, pola contra, era moi amigo de
Deste xeito, o que parecía non levar a ningures,
adornar a súa ontoloxía de diversas entidades,
alumeou en nós unha breve esperanza, mais,
innecesarias aos supostos ollos do monxe
efectivamente, levaba a ningures.
cristián).
No entanto, seguimos esta pista de procurar
Rematabamos o artigo previo coa navalla do
cónsules, embaixadores e outros diplomáticos
barbeiro e por iso nos viña a conto comezar
cuxos apelidos puidesen ter algunha similitude
agora con esta digresión teórica para anunciar
cos do lord de marras, a ver en que viña dar.
desde xa que seguiremos a incumprir este
E así fomos bater con Charles Augustus Ellis,
principio metodolóxico da navalla, pois como
VI barón Howard de Walden e II barón Seaford.
vén comprobando (e padecendo) a paciente
Este diplomático e político viviu entre 1799 e
lectora, somos máis dados a enredarnos en
1868. Entre outros destinos, ocupou en Lisboa
complexas arquivoltas, entrando tantas veces
desde o 22 de novembro de 1833 o cargo de
en rúas cegas, para buscar algunha luz que Charles Augustus Ellis, 6th Baron Howard embaixador (“enviado extraordinario e ministro
alumee a sombra perdida do lord británico que de Walden, by Ghémar Frères
plenipotenciario”) do Reino Unido en Portugal.
contrataría a Añón para acompañalo nun longo
E desempeñou o mesmo cometido en Bélxica
tour franco-italiano. Como se di vulgarmente,
desde o 10 de decembro de 1846 (na imaxe
complicámonos a vida, vaia. Niso somos tan
vémolo retratado en Bélxica, a inicios da década
clásicos coma Bojo, o noso níveo heroe (por
de 1860). Lord Howard de Walden foi nomeado
veces tamén algo lívido, que non é para nada
Gran Cruz da Orde Portuguesa da Torre e da
o mesmo). Mentres as fauces da imprenta
España en 1841. Herdou a baronía de Seaford
agardan por estas liñas loita o da barba non
ao falecer seu pai, en xullo de 1845. Poderiamos
medrada (que pálida color!) por conseguir
estar pois nas coordenadas espazo-temporais
camioneiros metecos para que as gasolineiras Cónsul Stanyford, 1806
da estadía de Añón en Lisboa (despois de abril
da pérfida Albión volvan surtir a líquida esencia
de 1846 e talvez até 1850), se ben non casa de
da economía actual (como quen surtía escravos na antigüidade todo unha cousa: supoñemos que este lord se establecería en
clásica): o mesmo petróleo do que talvez flúan os signos de tinta Bruxelas xa en 1846; nese caso dificilmente sería o personaxe
que agora les.
que buscamos, pois, aínda obviando que só poderían mediar uns
Así, navegando nos mares de vellas tintas, en papeis xa lambidos sete meses para que tivesen ocasión de cruzaren as súas vidas,
polo tempo mais conservados na arañeira virtual, viñemos podemos afirmar con bastante certeza que Francisco Añón pasou
dar (por unha lectura errada dun buscador automático) cun tal unha boa tempada en Lisboa coa familia do seu curmán Diego
Stanyford. En dous suplementos á Gazeta de Lisboa, nº 17 e Campos Añón. E nestas estamos. Xa ven que tan útil pode ser
nº 19, correspondentes ao 30 de abril e ao 14 de maio de 1750, unha navalla que ben corte.
“Johnson was baptised a Catholic and later confirmed into the Church of England,
but has said that his faith “comes and goes” and that he is not a serious practising
Christian. [...]. Johnson holds ancient Greek statesman and orator Pericles as
a personal hero. According to Johnson’s biographer, Andrew Gimson, regarding
ancient Greek and Roman polytheism: “it is clear that [Johnson] is inspired by the
Romans, and even more by the Greeks, and repelled by the early Christians”.
Johnson views secular humanism positively and sees it as owing more to the
classical world than to Christian thinking”.
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