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A xurisdición de Muros (XXI).
Economía: Inflación.
Outros pobos: Benahuare.
Saudegalizando:Saúde democrática.
Opinión: reforma da Constitución.
Os papeis de Añón: “Añón secretario 
dun lord inglés” (e XI)
   ... e as nosas seccións habituais.
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Editorial
A APOCALIPSE

 
 Cando o evanxelista Xoán escribiu O Apocalipse 
que pon fin aos textos bíblicos, relatou a fin do mundo 
da man de catro xinetes terribles: a guerra, a peste, a 
fame e a morte. Mais a cabalgada dos catro xinetes 
apocalípticos non se produce na fin dos días, como 
imaxinaba o apóstolo, senón que se reproduce unha 
e outra vez, iso si, con caracteres cada vez máis 
catastróficos por como a escala da destrución aumenta 
de cada vez: da primeira puxo fin ao imperio romano e 
calcúlase que entón morreu unha cuarta parte dos dez 
millóns de persoas que integraban o imperio, entre eles 
varios emperadores, ben en combate, ben de peste. Na 
segunda ocasión, cando a chamada Peste Negra azoutou 
unha Europa xa enfrontada pola Guerra dos Cen Anos, 
a fame e a destrución levaron por diante en boa parte 
do continente máis da metade dos seus habitantes, 
aproximadamente vinte e cinco millóns de persoas 
faleceron só do andazo entre 1348 e 1353. Na 
terceira irrupción dos catro xinetes, en pleno século XX, 
só nos campos de concentración nazis  extermináronse 
máis de vinte millóns de homes, mulleres e nenos e 
outros tantos foron vítimas dos bombardeos, sobre 
todo na China e, finalmente, en Hiroshima e Nagasaki.
Nesta nova irrupción dos mesmos, a peste, en forma 
de coronavirus levou por diante un millón de persoas 
no mundo xa o primeiro ano; a guerra, cronificada en 
África, Oriente Medio e agora en Ucraína vén deixando 
un regueiro de sangue que vai tinguindo de vermello 
os mares todos; a fame, que se vai estender como 
consecuencia da suba dos prezos, non só da enerxía, 
senón tamén dos produtos máis necesarios, empezando 
polo pan, sobre todo entre as clases con menor poder 
adquisitivo, fará que a maioría da poboación mundial 
sufra subalimentación; deste xeito enfermidade e 
morte deixarán un mundo devastado.
Só podemos evitar o cataclismo final poñendo freo aos 
señores da guerra, non só Putin, tamén os fabricantes 
de armas europeos e americanos que as promoven, as 
grandes corporacións enerxéticas que se enriquecen máis 
e máis coa penuria da poboación e as grandes compañías 
alimentarias ás que trae perfectamente sen coidado a 
destrución do medio natural coas conseguintes derivas 
medioambientais (proliferación de pragas, extinción 
de especies) e climáticas (secas, furacáns, inundacións 
catastróficas).
Empezando polo noso propio goberno: Sr. Sánchez, poña 
fin á escalada militar e preocúpese máis da escalada 
dos prezos.

Dicionario xeográfico
Xoán Mariño 

As Vegas. Cidade norteamericana de onde son os 
veganos, xente á que repugna a carne de todo tipo.
Bielarrusia. Parte de Rusia onde se fabrican as 
mellores bielas do mundo para todo tipo de motores.
Cobadonga. Poboación asturiana cuxos habitantes 
seguen medindo as distancias en cóbados.
Colonia. Cidade alemá fundada por Colón cando se 
extraviou nunha das súas viaxes a América.
Kosovo. Territorio dos Balcáns de onde son os 
kosovarios. Dise tamén das mulleres que teñen 
o suficiente valor (cos ovarios necesarios) para  
enfrontarse a situacións que parecerían reservadas 
aos homes.
Palenque. Cidade mexicana a onde un vai 
“apalancarse”, para non facer nada, nin moverse do 
sitio. 
Penénsula. Aparato reprodutor masculino a remollo, 
rodeado de auga por todas partes, menos por unha 
chamada testículo.
Santa Comba. Patroa dos combatentes.
Texas. Territorio arrebatado polos EUA a México en 
1845. Pronúnciase “Tejas”, o que nós chamamos tellas, 
e os seus habitantes tellados.
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O pasado sábado 5 de febreiro, na Casa da Cultura de Outes, 
inaugurouse a exposición “Galiza, un pobo, unha selección” coa 
presenza de Xoán Mariño, presidente da ACC Terra de Outes, or-
ganizadora da mostra (que se puido ver ata o día 20 de febreiro), 
Anxo Louzao, coordinador da plataforma Vía Galega, promotora 
da campaña (da cal forma parte esta exposición) que demanda 
a oficialización das seleccións deportivas galegas para poderen 
competir en tódolos ámbitos, incluso internacionais, e Alexandre 
Sanmartín, seleccionador galego de fútbol gaélico, a única selec-
ción que compite coa bandeira galega contra seleccións de Irlan-
da, Francia e outros países nos cales se practica este deporte.
Logo de se inaugura-la mostra, conformada por 20 paneis que 
poñen de relevo a importancia e potencia de atletas, ciclistas, fut-
bolistas, piragüistas... galegos e galegas no ámbito internacional 
dende hai máis de 100 anos, proxectouse un documental en que 
destacados e destacadas deportistas expresan o seu desexo de 
representa-la Galiza e, cando tiveren ocasión de subir ó podio, 
poderen escoita-lo himno galego.

O pasado sábado, 12 de marzo, na biblioteca da Casa 
da Cultura da Serra, para conmemora-lo Día da Muller, 
tivo lugar a presentación do libro Do amor e o delirio, de 
Natalia  Lema, na cal interviñeron o escritor e secretario 
da ACC Terra de Outes, Ramón Blanco, quen presentou o 
acto; o xornalista Xusto López Carril, prologuista do libro, 
quen atopou numerosas coincidencias entre esta escritora 
de  Baíñas, pero mazaricá de corazón, e o noso poeta 
Francisco Añón; e a propia autora, xove pero xa varias 
veces premiada (entre outros co premio de poesía do 
Concello de Cambre ou o Literatas, da Fundación Eduardo 
Pondal), quen falou das súas referencias literarias e das 
ilustracións do libro, realizadas por ela mesma, antes de 
recitar algún dos seus poemas amorosos.

Exposición: Galiza un pobo, unha selección

Presentación do libro “Do amor e o delirio” 

Despois de dous anos de obrigado confinamento e 
imposibilidade de nos xuntar para celebra-lo Entroido e 
moitas das nosas acostumadas reunións gastronómicas, 
Terra de Outes puido por fin, o sábado 26 de febreiro no 
restaurante Casa Roque, reuni-los seus socios e socias, 
coas ganas de festa acumuladas, nunha cea á cal acudiu 
un bo número deles e delas con  máscaras que conferiron 
colorido e diversión ó banquete en que se devorou 
con fruición o longamente devecido lacón con grelos, 
acompañado con viño de Amandi, seguido de filloas e 
orellas. Despois a festa continuou animadamente no pub 
Antano no medio do ambiente carnavalesco recuperado 
no noso concello.

Cea de Entroido
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A xurisdición de Muros (XXI)
Interrogatorio de Cando (VI).

HISTORIA

Lista de oficios das freguesías de San Tomé de Albite, San 
Martiño de Fontecada, San Fins de Eirón, Santa Eulalia de 
Chacín e Santa María de Coiro.

Lista que eu, Gabriel Novío, mordomo desta freguesía de San 
Martiño de Fontecada, dou para que conste onde conveña, 
dos oficios, artes e facultades que hai na dita freguesía que, con 
distinción de clases e as súas utilidades, é na maneira seguinte: 

Mercador de liño ou siseiro: Joseph Blanco, veciño da freguesía 
de San Fins de Eirón, pola sisa que ten arrendada nesta freguesía 
regúlanlle saca de utilidade ao ano cen reais.
Taberneira: A Thomasa Barreiro, regúlaselle saca de utilidade ao 
ano cincuenta reais.
Arrieiros: a Alverto de Ameixeiras, Andrés Calvelo e Francisco 
de Lema, a cada un destes  regúlanlle sacan de utilidade, en seis 
meses que exercen este oficio, catrocentos oitenta reais. Nicolás 
de Tarmes1  e Pedro Landeira polo mesmo tempo e exercicio 
regúlanlle de utilidade cento vinte reais a cada un. Basilio de 
Ameixeiras, Joseph Blanco e Francisco Romero –xenro de 
Sebastián Monteagudo– regúlanlles polo mesmo tempo e oficio 
sacan de utilidade douscentos corenta reais de billón cada un. 
Pedro de Andrade polo mesmo tempo e exercicio regúlanlle saca 
de utilidade trescentos sesenta reais.
Xastres: Antonio Carrillo, regúlanlle gaña o día que traballa, de 
seis meses que o exerce, un real e dezasete marabedís.
Tecedores: Caietano Rodríguez, Ignacio Calvelo e Sebastián de 
Monteagudo; a cada un regúlanlle gañan o día que traballan, de 
seis meses que o exercen, dous reais a cada un.
Ferreiros: Andrés Maceiras, Domingo Blanco e Marcos Blanco 
–fillo de Pascual–, a cada un regúlanlle cada día que traballa, de 
seis meses que o exerce, catro reais.
E, para que conste, dou a presente lista que, por non saber asinar, 
lle rogo a un que o faga por min. Na dita freguesía. Maio trinta de 
mil setecentos cincuenta e tres. Ao rogo, Ignacio de Castro.

Lista que eu, Juan de Alvite, mordomo pedáneo desta freguesía 
de San Fins de Eirón, dou para que conste onde conveña, dos 
oficios, artes e facultades que hai na dita freguesía que, con 
distinción de clases e utilidades, é na maneira seguinte: 

Estanqueiro: Andrés de San Martín, regúlanlle saca de utilidade 
ao ano oitenta reais de billón.
Arrieiros: Thomas de Santiago, regúlanlle gaña por este oficio, 
de seis meses que o exerce, seiscentos reais. A Joseph Blanco, 
polo mesmo oficio e tempo regúlanlle gaña mil trescentos reais de 
billón. A Alverto da Baña, polo mesmo tempo e oficio regúlanlle 
de utilidade seiscentos reais de billón. A Roque Rodríguez, en 
compañía de Domingo de Santos polo mesmo tempo e oficio, 
regúlanlle de utilidade mil cincocentos reais de billón.

Barbeiro sangrador: Antonio De La Cruz. Regúlanlle saca de 
utilidade ao ano douscentos reais de billón.
Tecedores: Antonio de Oreiro, Juan de Alvite e Domingo Da Cruz; 
a cada un regúlanlle gaña o día que traballa, de seis meses que o 
exerce, dous reais de billón.
Xastre: Juan Moreno, regúlanlle gaña o día que traballa, de seis 
meses que o exerce, un real e dezasete marabedís.
Ferreiro: Cristóbal Paz, regúlanlle gaña o día que traballa, de seis 
meses que o exerce, catro reais. 
E, para que conste, dou a presente lista que asino estando na dita 
freguesía a dezanove de maio de mil setecentos cincuenta e tres.

Lista que eu, Jacobo Cacheiro, mordomo pedáneo desta freguesía 
de Santa María de Coiro, dou para que conste onde conveña, 
dos oficios, artes e exercicios que hai na dita freguesía que, con 
distinción de clases e as súas utilidades, é na maneira seguinte: 

Siseiro: Alverto de Arcos regúlanlle de utilidade ao ano cen reais 
de billón.
Taberneira: María Pérez, taberneira, regúlanlle de utilidade ao 
ano oitenta reais de billón.
Arrendatario de feira: D. Joseph Taboada, veciño de San Pedro 
de Outes, xurisdición da Serra, regúlanlle de utilidade polos 
dereitos que percibe nunha feira desta freguesía, por arrendo, cen 
reais.
Xastres: Francisco de Noia –fillo de Gabriel– regúlanlle gaña o 
día que traballa, de seis meses que o exerce, real e medio.
E, para que conste, dou a presente lista que asino estando na 
dita freguesía a trinta de maio de mil setecentos cincuenta e tres. 
Jacobo Cacheiro.

Xoán F. García

Imaxe 1. Na Idade Media, o barbeiro sangrador era un oficio multidisciplinar, a máis 
das veces sen fondo empírico: supervisaba o barbeiro, cortaba o pelo, quitaba 
dentes, poñía ventosas e sambesugas e ata trataba fracturas, atendía partos etc. En 
San Fins de Eirón había un. (Imaxe: Óleo de Jan Sanders van Hemessen no Museu 
do Prado. “O cirurxián ou a extracción da pedra da loucura”).



HISTORIA

Lista que eu, Miguel García, mordomo pedáneo desta freguesía 
de Santa Eulalia de Chacín, dou para que conste onde conveña, 
dos oficios, artes e exercicios que hai na dita freguesía que, con 
distinción de clases e coas súas utilidades, é na maneira seguinte: 
Escribán real: Simón García de Santabaia regúlanlle saca de 
utilidade ao ano dous mil cincocentos reais.
Estanqueiro: Julián Thomé. Regúlanlle de utilidade ao ano 
noventa reais.
Arrieiros: Jacobo Sieira, regúlanlle, por seis meses que se 
emprega neste exercicio, setecentos vinte reais de utilidade.
Ferreiros: Alexos de Antelo e Francisco de Antelo, regúlanlle 
gaña cada un o día que traballa, de seis meses que o exerce, 
catro reais.
Tecedores: Bernardo Novío, Joseph Priegue, Julián de Tuñas. A 
cada un regúlanlle gaña o día que traballa, de seis meses que o 
exerce, dous reais.
E, para que conste, dou a presente lista que, por non saber asinar, 
lle rogo a un que o faga por min. Na dita freguesía. A vinte e un de 

maio de mil setecentos cincuenta e tres. Ao rogo, Manuel Martínez.

Lista que eu, Joseph Thomé, mordomo pedáneo desta freguesía 
de San Thomé de Alvite, dou para que conste onde conveña, 
dos oficios, artes e facultades que hai na dita freguesía que, con 
distinción de clases e coas súas utilidades, é na maneira seguinte: 

Tecedores: Antonio Grille, regúlaselle gaña o día que traballa, de 
seis meses que o exerce, dous reais de billón.
Xastre: Francisco Domínguez, regúlanlle gaña o día que traballa, 
de seis meses que o exerce, un real e dezasete marabedís.
Ferreiro: Roque Suárez. Regúlanlle gaña o día que traballa, de 
seis meses que o exerce, catro reais de billón.
E, para que conste, dou a presente lista, estando na dita freguesía, 
a nove de maio de mil setecentos cincuenta e tres. Joseph Thomé.

--------
1 Tarmes: probablemente sexa o apelido Turnes, moi estendido na zona.
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Imaxe 2. Ferramentas de ferreiro. En Fontecada había tres, en Eirón outro, en Chacín dous e en Alvite outro máis.

UNHA NOVA MÁMOA EN OUTES
Xoán X. Mariño
Por xentileza do noso amigo Elixio Vieites soubemos dunha 
mámoa descoñecida en Outes. Áchase no Freixo, a moi escasa 
distancia dos xa célebres petróglifos de Fontemoureira. 
Como todos os monumentos funerarios do noso megalitismo 
(desde o 3000 a.C. ata o 1000 a.C.) consta dunha pequena cá-
mara de enterramento de forma poligonal, dal cal só se conser-
van catro laxes que sobresaen do chan uns 40 cm, e un túmulo 
de terra de forma cónica cun recubrimento de pequeños croios 
formando unha coiraza que impedía o seu esborroamento, pero 
do cal hoxe en día só pervive a parte inferior, duns 12 ou 14 m 
de diámetro e algo máis dun metro de altura, consecuencia do 
saqueo, xa en épocas pasadas, da cámara funeraria, na que os 
defuntos se adoitaban enterrar co seu enxoval.
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ECONOMÍA

A verba inflación, como a maioría dos vocablos da nosa lingua, 
provén do latín, neste caso de “inflatio”, que sería a acción e efecto 
da suba dos prezos dos bens e servizos. A inflación supón pois un 
aumento dos prezos dos bens e servizos. O seu antónimo sería  
“deflación”, ou, o que é o mesmo, a caída dos prezos.
O indicador para medir a inflación é o IPC, “índice de prezos ao 
consumidor”, que sería o valor numérico que reflicte a variación 
de prezos. O IPC elabórao o INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTATÍSTICA (INE)  e trata de medir cal é a variación de prezos 
da teórica cesta da compra habitual dun consumidor. A dita cesta 
de compra está composta dos diferentes bens e servizos que 
adoitamos mercar as persoas físicas, ponderando cada ben e 
servizo segundo uns % que fixa o INE. O IPC é o valor empregado 
na práctica totalidade dos contratos de arrendamento para as 
revisións anuais da renda e tamén é un indicador fundamental 
para a negociación por parte dos axentes socioeconómicos para 
fixar a revisión salarial nos convenios colectivos.
Dentro do IPC, débese diferenciar entre o IPC xeral e o IPC 
subxacente. A diferenza é que neste último elimínanse da cesta a 
enerxía e os alimentos básicos non procesados. Esta diferenciación 
naceu na década do 1970, pois naquelas datas a crise do petróleo 
fixo que se considerase oportuno esta diferenciación para medir a 
distorsión que xerou o alto custo da enerxía provocada pola guerra 
árabe-israelí.
Nestes momentos a “cesta española” está composta polos 
seguintes produtos e coa ponderación que indicamos:
 - Alimentación e bebidas non alcohólicas 19.42%
 - Alcohol e tabaco      2.98%
 - Vestido e calzado     6.66%
 - Vivenda    13.38%
 - Menaxe      5.85%
 - Medicina      3.95%
 - Transporte    14.74%
 - Comunicacións      3.64%
 - Ocio e cultura      8.60%
 - Ensinanza      1.67%
 - Hoteis, cafés e restaurantes  12.34%
 - Outros       6.78%
Esta cesta é a ponderación de cada ben e servizo, parte da 
enquisa de orzamentos familiares e distribución de gastos que 
elabora o INE con periodicidade anual. Pensade se o voso 
orzamento familiar encaixou non con esta táboa, pois canta máis 
diferenza vexades menos se parecerá o IPC que se publica co que 
realmente vós notades ao facer a compra.
A suba dos prezos é visto como algo malo pola xente, pois mentres 
non nos revisen o soldo cada vez podemos comprar menos 

cousas cos nosos ingresos. No entanto, a nivel da economía 
global dun país que os prezos suban non é malo en si mesmo, 
sempre e cando a suba sexa moderada e ocorra nun momento 
de crecemento económico. De feito, considérase que en tempos 
decrecemento, o ideal é que a inflación se sitúe arredor do 2% 
anual. A deflación, ou a caída de prezos, é peor para a economía 
global dun país que unha inflación moderada, poistende a frear 
o consumo e o investimento, e por ende o produto interior bruto 
(PIB), que sería o índice que mide a riqueza global dun país. 
Isto ten a súa lóxica; se pensades comprar un ben nun período 
de deflación, tenderedes a  esperar o máximo tempo posible a 
exercer a compra ou o investimento, pois os bens abaratan co 
paso do tempo, e iso tende a frear a economía dun país).
Os prezos nun sistema capitalista fíxaos a lei da oferta e da 
demanda. Se a demanda é moi superior á oferta os prezos tenden 
a subir, e viceversa en caso contrario. Polo tanto a inflación 
pode ser provocada por un “exceso” de demanda ou por unha 
“escaseza” de oferta. A inflación provocada por un exceso de 
demanda é teoricamente máis controlable que a provocada por 
unha “escaseza” de oferta. Ante un exceso desproporcionado 
de demandaos gobernos poden utilizar políticas monetarias 
restritivas ue revertan a situación. A máis utilizada é a suba dos 
tipos de xuro que fai “arrefriar” esa demanda. Cando o motivo 
é a escaseza de oferta os gobernos teñen moi pouca marxe de 
manobra para actuar, sobre todo na conxuntura de tipos de xuro 
anormalmente baixos na que levamos sumidos desde hai varios 
anos. Nos peores momentos da pandemia recentea caída da 
demanda foi tal que os prezos baixaron e tivemos IPC negativo. 
Agora que nos recuperamos da pandemia parece que as fábricas 
non daban feito para atender a demanda, de aí que os prezos se 
empezaran a incrementar. Máis leña entrou no lume coa invasión 
rusa de Ucraína.

INFLACIÓN
Kiko  Vidal

Foto 1. Cesta da compra.
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Pero que ocorre cando nos topamos cun “exceso” de demanda e 
ao mesmo tempo cunha “escaseza” de oferta? É o que acontece 
neste momento (A TORMENTA PERFECTA). Por unha banda, 
existe un importante desexo de consumo privado alentado polo 
final da pandemia do coronavirus e polas políticas monetarias 
expansivas que levaron a cabo os gobernos para tratar de paliar 
os efectos da crise económica provocada 
pola devandita pandemia. Por outra 
banda, dáse unha escaseza de oferta 
especialmente nos sectores enerxético 
e alimentario, causada pola invasión de 
Ucraína por parte de Rusia, ao seren 
estes dous países uns dos principais 
exportadores para Europa de petróleo, 
gas e produtos alimenticios (cereais e 
aceite de xirasol principalmente). Neste 
escenario, o aumento de prezos non é 
controlable, polo menos a curto prazo, 
polos ministros de economía; de aí que 
esteamos a falar de IPCs que xa están 
preto do 10% (non chegaremos ao 10% 
oficial pois o noso presidente –moi listo el– 

fará cambiar a ponderación da cesta antes de que isto aconteza). 
Nesta situación os consumidores tenden a reducir o seu consumo 
pero isto é prexudicial para a economía global. Podemos entrar 
nun círculo vicioso que nos leve a unha situación de “estanflación” 
que suporía manter incrementos de prezos e ao mesmo tempo 
unha deterioración económica global: o peor do peor. Desta última 
situación tendes exemplos claros nalgún país da querida América 
latina. En Venezuela, que non se caracteriza precisamente por ser 
un país en crecemento económico,a inflación no ano 2021 foi de 
case o 700%, un grande éxito se a comparamos coa do ano 2020, 
que case chegou ao 3.000%.
O IPC español no 2021 situouse no 6.50%, o máis alto desde o 
1990. Ata este ano o valor máis alto desde o ano 2000 fora o do 
2007, que acadou o 4.20%, mentres que soamente tivemos dous 
anos con valores negativos: o 2014 e o 2020 con -1% e -0.50% 
respectivamente. Dentro da serie histórica que facilita o INE, 
destaca o valor do ano 1977, que foi do 26.40% nunha situación 
de deteriorazión económico-social que se logrou reverter a partir 
dos acordos entre todas as forzas políticas que se coñecen como 
os “PACTOS DA MONCLOA”,  algo que na situación actual parece 
imposible volver acadar.
Non teño dúbida de que nos espera un período temporal de índices 
de inflación non vistos desde a guerra árabe-israelí do ano 1973. 
Non sei que esperan os nosos gobernantes para  implementar 
políticas axeitadas que axuden a arranxar a situación. Sen caer 
en considerar beneficioso o concepto de “autarquía” que tanto lle 
gustaba ao vello de Ferrol, si é certo que temos que reducir a nosa 
dependencia exterior, especialmente en sectores tan prioritarios 
como o alimentario e o enerxético. Paradoxalmente ao mesmo 
tempo que vemos a redución de campos produtivos (todo queda 
a silvas) queixámonos de que é moi caro o gran que importamos 
para alimentar o noso gando, e ao mellor temos que producir máis 
millo e menos tomates. Se queremos enerxía (ninguén renuncia 
a ela) non pode existir unha oposición sistemática a calquera 
proxecto que se despregue destinado á súa produción, sexa do 
tipo que sexa; aínda que mellor, evidentemente, é que sexa un 
proxecto“verde”.
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Gráfica 1. Evolución anual do IPC. Fonte INE

Gráfica 2. Evolución da taxa mensual. Fonte INE

Foto 2 . A inflación e o socialismo. Fonte: EL MUNDO
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Benahoare foi o nome co que era coñecida e denominada nos 
tempos da poboación prehispánica polos seus naturais a actual 
illa da Palma. Os benahoaritas ou auaritas coñecían e nomeaban 
deste xeito a súa patria amada, ó igual que os insulares veciños. 
Este topónimo foi tradicionalmente traducido ó castelán como o 
equivalente a “a miña terra”, inda que Álvarez Delgado opina que 
a súa tradución literal debería ser “a terra dos meus antepasados”. 
Como queira que sexa, Benahoare nos tempos anteriores á 
conquista; A Palma, con posterioridade. Benahoaritas ou auaritas 
en tempos antigos; palmeiros, nos que corren.
Unha sinxela descrición xeográfico-económica actualizada da illa 
con anterioridade á explosión do volcán ben podería ser esta: 
“A Illa Bonita”, A Palma, está situada no sector noroccidental do 
arquipélago canario. Ten forma de triángulo isóscele, co vértice 
máis agudo dirixido cara ó sur. A Palma é a illa que lembra o 
ciclo máis recente de erupcións volcánicas de todo o arquipélago 
canario. A  súa orografía fainos apreciar dúas rexións principais, 
norte e sur, subdivididas en distintas comarcas. A do norte está 
marcada pola Caldeira de Taburiente, co Roque dos Muchachos 
no seu bordo como punto máis alto da illa e na do sur salienta a 
aresta montañosa formada polo Cume Novo e o Cume Vello ata 
converxer na Punta de Fontequente, extremo máis meridional. A 
agricultura é a base económica da illa, predominando o cultivo do 
plátano. A Palma ocupa o segundo posto na produción de plátano 
de todo o arquipélago, despois de Tenerife. Entre os cultivos de 
secaño, a vide posúe unha forte presenza. Teñen sona os viños 
malvasías. Sinalamos igualmente os cultivos de patacas -as 
célebres “papas”-, de aguacate, de forraxe, cítricos e verduras. 
A gandería é principalmente caprina, destinada á obtención 
de leite e á elaboración de queixos. As principais exportacións 
son loxicamente as do sector primario; non obstante, a balanza 
exportación/importación en termos económicos segue a ser 
desfavorable para os palmeiros.
A toponimia aborixe deixou as súas pegadas na illa. Na actualidade 
hai unha serie de poboacións e lugares que seguen a mantela do 
mesmo xeito que algúns termos insulares: Tazacorte, Tigharafe, 
Taburiente, Tigalate, Tiguerorte, Tricias, Time, Todoque, Teneguía, 
Aridane, Aceró, Argual, Galga, Garafía, Ledas, Idafe...; baifo, 
gofio, tabona, tabaiba etc. Co nome de guanches denominamos 
na actualidade os antigos poboadores do arquipélago canario, 
inda que esta denominación non sexa a correcta. Propiamente 
dito, guanche vén significar home de Tenerife, xa que naquel 
idioma guan significaba descendente e chinech, Tenerife – home 
de Tenerife – . De tódolos xeitos é o apelativo que hoxe en día 
se emprega acotío para designar tódolos antigos poboadores 
prehispánicos do arquipélago canario e neste sentido será o xeito 
de expresalo neste artigo.
Como eran os guanches? Fundamentalmente xentes illadas da 
influenza cultural doutros pobos que vivían en pleno neolítico, 
porén nobres, afoutos, altos, de gran beleza e defensores da súa 

liberdade coma poucos pobos no pasado. Cando arribaron ás 
illas os primeiros conquistadores quedaron tan sorprendidos co 
seu aspecto físico, cos seus costumes e virtudes, que cronistas 
da expedición de Bethencourt escribiron: “Ide por todo o mundo 
e case non atoparedes en ningunha parte persoas máis fermosas 
nin xente máis esvelta cá destas illas, tanto homes coma mulleres, 
e de bo entendemento se houbese quen os cultivase”.
Centrándonos en Benahoare cómpre salientar que en tempos da 
conquista a illa estaba repartida en doce reinos ou cantóns: Aridane, 
Tihuia, Tamanca, Ahenguarame, Tigalate, Tedote, Tenagua, 
Adeiahamen, Tagaragre, Tagalquen, Hiscaguan (Tigharafe) e 
Aceró ou Eceró. Segundo Viera e Clavigho os principais príncipes 
de Benahoare eran:  “Maiantigo de Aridane, Echedei de Tihuia, 
os irmáns Echentive e Azucuahe de Ahenguarame, Zuguiruo de 
Tigalate; en Tedote mandaban Tinisuaga, Agacencie e Bentacaice; 

BENAHOARE
Mingucho Campos

OUTROS POBOS

Foto 1.  Mapa da Palma
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en Adeiahamen (Os Salgueiros, “Sauces” en castelán) reinaba 
Bediesta e outro Bediesta en Tagalguen; Temieba en Tagaragre 
e o tan célebre e valente Tanausú na Caldeira de Taburiente 
(Aceró)”. O papel predominante da muller benahoarita está 
contrastado. Mulleres de raza guerreira que chegaron a ter un 
poder político nunha sociedade matriarcal. Eis algunhas mostras 
do antedito: Leonardo Torriani salienta que as mulleres ían por 
diante dos homes nos combates e pelexaban valentemente con 
pedras e varas longas, Gomes Eannes de Azurara tamén comenta 
que nunha captura de benahoaritas por parte de portugueses 
apresouse unha muller que era moi alta, de cute moi branca e 
da que se dicía que era a raíña dunha parte daquela illa, a irmá 
de Zuguiruo apresada en Tigalate e Guaiafanta de Aridane son 
dous exemplos de mulleres afoutas guerreiras mencionadas 
nas crónicas; nalgunhas tradicións recollidas por Abreu Galindo 
fálase de que se poñían as mulleres de cabeceiras de goberno 
en tempos de guerra. Estes exemplos veñen demostrar que inda 
que o poder da muller foi unha realidade nas culturas agrícolas 
resultou moito máis notable en Benahoare. Co nome de Sabor 
era coñecida a asemblea que o rei mantiña cos seus conselleiros 
no tagoror -pequena praza formada por un círculo de pedras- 
onde se deliberaba sobre cuestións relacionadas cos pastos, 
problemas creados entre súbditos, conflitos entre un reino e outro, 
situacións de perigo provenientes de xentes alleas que recalaban 
nas costas...
A monarquía era en xeral hereditaria e a maneira de administra-
la xustiza tiña a peculiaridade de que o roubo non estaba mal 
considerado senón que se percibía como unha habilidade. 
A organización social era pouco diferenciada. Os fillos eran 
adestrados dende moi pequenos nos exercicios de saltos, 
loitas, carreiras, lanzamentos de pedras etc. Un método habitual 
dos benahoaritas para o control da poboación foi a práctica do 
infanticidio. Os aborixes coñecían e practicaban a agricultura, inda 
que a súa economía se sustentase na gandaría transhumante, 
baseada na cría de cabras, ovellas e porcos. Enterraban os seus 
mortos en covas, porén a momificación dos cadáveres nunca foi 
unha práctica frecuente. O transcurso do tempo medíase, como en 
tódolos pobos primitivos, polo cambio dos astros e as estacións. 
O día, pola luz solar; o mes, pola lúa; o ano, polo ciclo estacional. 
O Beñesmén -verán- constituía o fin do ciclo anual coa colleita 
dos froitos e a celebración da festa que rompía a monotonía cotiá. 
Nesta celebración comíase, bailábase, cantábase e facíanse 
concursos de habilidade e forza. Toda a comunidade festexaba os 
agasallos da natureza e o esforzo de todo o ano. Xunto con esta 
festa anual do Beñesmén existían outras festas extraordinarias 
por mor de motivos políticos. Unha delas era a da coroación do 
novo rei e a outra cando se celebraban as cortes xerais de toda 
a illa.
Segundo historiadores e cronistas como Andreu e Torriani, os 
benahoaritas adoraban o sol e a lúa e crían nun ser supremo que 
moraba no ceo, porén a crenza nun dobre espírito, o do ben e o do 
mal, frecuente na meirande parte das relixións, -a isto denomínase 
maniqueísmo- era identificado no seu aspecto negativo co nome 
de Iruene. Cada cantón ou reino posuía os seus espazos de culto 
nos que celebraban bailes, loitas e xogos. No conxunto destes 
espazos sobresaía un na illa: “O roque de Idafe”. 
Despois deste sinxelo e elemental percorrido pola organización 
político-social dos benahoaritas e do seu estilo de vida coido 

pertinente, sen adentrarme na descrición pormenorizada da 
conquista da illa, facer unha especial referencia ó nobre e valente 
Tanausú, rei da Caldeira de Taburiente -Aceró-. Este caudillo 
aborixe xa se tiña caracterizado denantes da conquista polas súas 
disputas e batallas co rei de Tigharafe, ó cal conseguiu derrotar 
coa axuda dos seus curmáns, Maiantigo, Zuguiruo e Azucuahe, 
en Aridane. En setembro de 1492 Alonso Fernández de Lugo, 
ó mando das tropas conquistadoras de Castela, desembarca 
en Tazacorte. O valoroso Tanausú lidera unha feroz resistencia 
contra elas e, perante o convencemento da inviabilidade dunha 
vitoria militar, Fernández de Lugo téndelle, coa axuda dun parente 
de Tanausú traidor, unha emboscada e consegue que o nobre 
caudillo acceda a dialogar en misión de paz. Fernández de Lugo 
aproveita o momento para facelo prisioneiro despois dunha moi 
dura batalla para ser trasladado a Castela, porén na travesía 
Tanausú négase a comer e beber, falecendo por inanición. 
Segundo varios historiadores este comportamento responde ó 
costume arraigado nos benahoaritas de refuxiárense nunha cova 
e deixárense morrer cando se sentían moi enfermos e presentían 
a morte. Comportamento coñecido como o vacaguaré e que 
significaría quero morrer, pero que Tanausú, que se saiba ou haxa 
algunha constancia, nunca chegou a pronunciar na súa derradeira 
viaxe.

NOTA.- Esta é a miña sinxela acordanza dos tristes sucesos
acaecidos recentemente na illa canaria da Palma.

OUTROS POBOS

Foto 2. Reinos ou cantóns benahoaritas
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“Odia el delito y compadece al delincuente”. 
María Concepción Jesusa Petra Luisa Vicenta Arenal Ponte, 
Ferrol 31/01/1820, Vigo 04/02/1893. Diplomada en Dereito, 

xornalista, precursora do feminismo, poeta e autora  dramática.

Don José M.ª Dios Busto  nace en Valga (Pontevedra) o 28/01/1894. 
É Mestre Nacional titular na escola de Biduído (Ames). Quedou 
viúvo no parto do último fillo, que naceu morto. Tivo doce. Morre 
en Compostela o 24/08/1981 (aos 87 anos). 
Foi represaliado polos militares sublevados en 1936, apoiadxs 
polxs colaboradorxs relixiosxs e civís do réxime franquista. Así vén 
recollido no libro de Narciso de Gabriel: Vermellos e laicos (Ga-
laxia). Moitxs foron asasinadxs, torturadxs, marcharon ao exilio, 
encarceradxs, fuxidos ao monte... e moitxs sometidxs a un proce-
so de depuración profesional.
Segundo a información da “Comisión Depuradora del Magisterio 
de la provincia de La Coruña” (e comezando o escrito cun “Viva 
España”): o 17 de febreiro do 1937 iníciase o expediente contra 
Don José M.ª Dios Busto. O “pliego de cargos” di as razóns: 

“1º.- Por obligar a los niños de su escuela a saludar con el 
puño en alto.
2º.- Fundar un Centro de Izquierda Republicana al que per-
tenecían individuos extremistas.
3º.- Trabajar abiertamente para el Frente Popular.
4º.- Relacionarse con elementos subversivos.
5º.- Haber contribuido a la suscripción en favor de los 
maestros presos, con motivo de los sucesos revoluciona-
rios de octubre del 34”.

A Comisión Depuradora concédelle ao mestre dez días para con-
testar a este “pliego de cargos”.
Na información que se require para levar a cabo o expediente, 
está a información de Ramón Veiga Martínez, alcalde de Ames 
do momento: “Conducta Profesional: asiste puntualmente a la es-
cuela, en sus alumnos se notaba el adelanto, no se puede afirmar 
que inculcara en el Amor a España y respeto a las Instituciones 
de nuestra civilización. No consta hiciera labor antirreligiosa. Con-
ducta Social: era un tanto dudosa, por constar que era fundador 
de un centro de izquierda. Conducta Particular: dado su estado de 
casado, su vida era digna, tanto como padre y esposo. Activida-
des políticas y sociales: como fundador de un centro de Izquierda 
Republicana militaba en dicho partido como secretario. Era gran 
propagandista del Frente Popular como lo demuestra en las nefas-
tas elecciones del 16 de febrero. 
Emito este informe libre de todo prejuicio e inspirado solamente en 
la imparcialidad e independencia que robustecen todos mis actos”.
A Garda Civil, di del, no expediente, que: “…a José Maria Dios 
Busto le infundía espanto, si se tropezaba con ellos (GC), como 
también a su familia”.
O párroco de Biduído, Rafael Otero, di del: “...no consta haya he-
cho labores antirreligiosas. Al parecer, daba buen ejemplo público, 
era fundador de un centro de izquierda en esta parroquia al cual 
pertenecían socialistas, izquierda republicana y comunistas... por 
lo expresado se relacionaba con elementos subversivos. Como 
jefe de familia, parece que cumple con sus deberes de padre y 
esposo. Militaba en el Partido Socialista (...). Intervino en propa-
ganda política de izquierda. Pertenecía a la Asociación Nacional 
de Maestros. Estaba afiliado al Frente Popular”. Terminaba dicindo 
que “para los efectos de esta notificación, firmo esta circular a 5 de 
enero de 1937. Viva España”.
E que dicía o Mestre Depurado? “Contestación al “pliego de car-
gos” de la Comisión Depuradora del Magisterio contra el Maestro 
Propietario D. José Mª Dios Busto, titular de la escuela de Viduído 
en Ames, n.º 6.113 del primer escalafón “destituido” por la Autori-
dad Militar con efectos del 31 de julio de 1936: en lo de obligar a 
los niños de su escuela a saludar con el puño en alto: ya dije en 
el primer pliego de cargos y repito ahora, que en el cumplimiento 
de mis deberes profesionales, jamás practiqué nada perturbador a 
las conciencias infantiles, así en el aspecto patriótico como en el 
moral. Niego en absoluto las afirmaciones, pues de la ética profe-
sional tiene el que suscribe, afortunadamente, más elevado con-
cepto que aquellos que insistentemente imputan “ese cargo” de un 
modo general a todos los maestros sancionados, haciendo de tal 
calumnia, el argumento ad hominem para argumentar sus falsas 
acusaciones. Ni dentro de la escuela ni fuera de ella, permití nunca 
a mis alumnos, otro saludo que el españolísimo de “buenos días”, 
“buenas tardes” y “buenas noches” o “usted lo pase bien”. Cual-
quier otro saludo exótico sería por mí rechazado inmediatamente. 
En el tema de fundar un Centro de Izquierda Republicana... no es-

Saúde democrática
Dr. Xosé Mª Dios Diz

Foto 1. Placa da rúa Mestre Dios Busto en Valga (Pontevedra).
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tán en lo cierto de ser yo el fundador, puesto que dicha agrupación 
no llevaba siquiera ese nombre, si no que se intitulaba, digo, se 
intitulaba “Centro Republicano-Agrario de Viduído”. Este centro, 
fue fundado en abril-mayo de 1931 por iniciativa de los candidatos 
a concejales por dicha parroquia, siendo entonces designado el 
que suscribe para el desempeño de la Secretaría en la primera 
elección de cargos, así como de la Comisión Redactora de los 
Estatutos. Dicha entidad, de carácter local, fue autónoma desde 
su fundación y no estuvo unida a ningún partido político. Con res-
pecto a la acusación de “haber contribuido a la suscripción a favor 
de los maestros presos con motivo de los sucesos revolucionarios 
de octubre del 34” (débese precisar a terminoloxía na páxina 142 
do libro): “Efectivamente, he contribuido a la suscripción a favor 
de las “familias de los maestros presos”, pero sin el carácter po-
lítico y mal intencionado que se le quiere dar a este “cargo”, para 
deseguido xustificar a súa actuación (argumentación que merece 
ser reproducida na súa integridade): “Siempre practiqué la caridad 
cristiana hasta con los propios enemigos, de conformidad con lo 
que preceptúa la moral católica. Por eso no niego, ¿cómo iba a 
negarlo? que he contribuido con una ínfima cantidad para soco-
rrer a tantos hijos y esposas de compañeros que quedaron en la 
miseria. ¡Ojalá! tuviésemos los que hoy nos hallamos exonerados 
de nuestros cargos, quienes practicasen con nuestras familias (ol-
vidadas de los compañeros y de todo el mundo) la más grande 
obra de misericordia: ¡Dar de comer al hambriento!-¡Odia el delito 
y compadece al delincuente! pensamiento sublime de nuestra ilus-
tre paisana, la eximia escritora Concepción Arenal, que debiera 
estar más grabado en la conciencia ejercida por muchos de los 
que considerándonos católicos, hemos contribuido a la suscrip-
ción para el sostenimiento de los familiares de aquellos desgra-
ciados colegas”.
Don José Mª Dios Busto, Mestre Nacional Titular da escola de 
Biduído, Ames, foi suspendido de emprego e soldo no BOP do 
19/08/1936. Foi destituído do cargo de Mestre Nacional no BOP 
do 28/08/1936. Foi Suspendido de emprego e soldo até resolu-

ción do Expediente de Depuración no BOP do 01/04/1937. Tivo 
dereito a percibir o 50% do seu salario mentres non se resolve o 
expediente de depuración definitivo no BOP do 30/01/1940. FOI 
SEPARADO DEFINITIVAMENTE DO MAXISTERIO NO BOP O 
11/05/1940.
Hoxe en día, ten unha rúa co seu nome no concello de Valga. 
Sacou adiante a toda a súa familia e deu clases particulares pola 
zona de Cordeiro (Pontevedra). Morreu en Compostela, na rúa 
Campo do Galo, onde vivía, rodeado da súa familia.
Como exercicio democrático e recordando aos mestres e mes-
tras “depuradxs polo franquismo”, despois do golpe de estado do 
1936, as persoas que tiñan defendido a República e exercido con 
liberdade a súa profesión, foron apartadxs do corpo de profesorxs 
sen máis contemplacións que o dereito a un “recurso”... que pou-
cas veces frutificaba, e se o facía era para atenuar unhas penas a 
todas luces inxustas e esaxeradas.
Tamén, por saúde democrática, temos que recordar o sucedido, 
nestes tempos de guerra en Europa, para que non volvamos repe-
tir sucesos tan dramáticos, provocados por persoas sen escrúpu-
los que o único que buscan é a dor e o sufrimento da poboación (e 
moitas veces da “súa propia poboación”).

Don José M.ª Dios Busto era o meu avó!

Foto 2. D. José Mª Dios Busto coa súa dona Manuela Mosquera Fernández e parte 
da súa familia.

Foto 3. Xosé Mª Dios Diz (neno), co seu avó paterno D. José Mª Dios e a súa avoa 
materna Hermitas Diz Chao.
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ENTREVISTA

Entrevista a...
Manuela Trillo Paz “Manolita”
Manuela Trillo Paz, “Manolita”, é unha outense ben 
coñecida por todas e todos nós, xa que durante trinta 
e dous anos exerceu de PSX (persoal de servizos 
xerais) no Centro de Saúde da Serra. Polo tanto, unha 
gran parte da veciñanza de Outes tivo algo que ver 
cos seus servizos.
Cóntanos onde naciches e como foi a túa infancia
Pois eu nacín na rúa Entrerríos de Santiago de Compostela, 
onde vivían meus pais; meus avós maternos tiñan nesa rúa 
dúas casas, nunha viviamos nós e na outra, miña tía. Meus 
pais rexentaban un negocio no Preguntoiro. Co paso do tempo 
pechan o negocio e meu pai embarca e miña nai trasládase á 
casa da miña avoa paterna no Freixo; eu tiña dous anos e pouco 
despois nace miña irmá. Ata os dez anos estudo na escola de 
Pilar en Siavo, aprobo o ingreso e ao ano seguinte volvo de novo 
a Santiago coa miña tía, irmá da miña nai, e estudo no colexio “ 
San Pelayo” ata que retorno para O Freixo e ingreso interna no 
colexio da Milagrosa de Noia.

E rematados os estudos no colexio, como 
encamiñaches a formación?
Despois fixen mecanografía, auxiliar de clínica, un curso de 
xeriatría…. E logo con vinte anos xa casei e dediqueime á 
atención dos meus tres fillos e ao traballo na casa.

Entón, para cando foi que entraches a traballar no Centro 
de Saúde?
Pois pasara moito tempo dende que casara. Non recordo agora 
mesmo a idade que tiña, pero si é seguro que meus fillos xa ían 
ao instituto. Empecei a traballar no primeiro centro de saúde e 
era eu soa para atender o público. Antes de ir eu para alí estivo 
nese posto Texeda.

O traballo non era informatizado. Como o recordas?
Pois nada que ver co que se fai hoxe. Daquela o miolo do traballo 
era dar as citas para ir ao médico e facíase cuns recortes de papel 
con números que se lles entregaban aos pacientes e esperaban 
a súa quenda na sala de espera, atendendo o número que tiñan. 
(Manolita comenta o detalle entre risas, ao decatarse de canto 
cambiou o sistema ao longo do tempo). Naquel momento había 
no centro catro médicos e dous enfermeiros e aínda non existía 
o sistema da historia clínica que máis tarde se implantou e que 
tiñamos que arquivar a diario. Pero iso foi tempo despois. Nos 
inicios tratábase de organizar os pacientes, procurar o silencio 
nas salas, atender os avisos, tarefas dese tipo.

Os comezos, tendo en conta que xa eras unha muller 
adulta que te enfrontabas a un traballo diante do 
público, como os viviches?
Recordo que os comezos foron difíciles. O trato coa xente 

maioritariamente era moi bo pero sempre hai excepcións, como 
en todos os traballos diante do público. Recordo que ao primeiro, 
abusando da confianza, había quen me dicía: “xa de paso que 
vas para a casa, xa me deixas as receitas na porta”; para algunha 
xente a miña función era de “multiusos” (comenta entre risas). 
Non había a demanda que hai agora, claro.

E como foi evolucionando o traballo?
Pois co tempo empezaron a vir máis médicos e enfermeiras, pero 
eu aínda seguín soa na recepción; puxéronme xa o teléfono para 
que a xente empezase a pedir a cita telefónica ao tempo que 
seguía co sistema dos números para as citas presenciais. As 
citas por medio do teléfono apuntábaas nun caderno e pasáballe 
a folla ao médico correspondente (comenta entre risas, polo 
rústico do sistema cando o compara co de hoxe en día).
Pasando uns anos xa tiven compañeiras PSX, todas e todos 
de fóra do concello, normalmente xente que viña de Santiago e 
contratada polo Sergas. Tiven un montón de compañeiras e algún 
compañeiro. Esta especialidade é maioritariamente exercida por 
mulleres. Teño máis recordos das últimas coas que traballei, 
moi especialmente de Bea, que estivo quince anos e coa que 
mantiven moi boa relación tanto laboral coma persoal. Pasei 
moito tempo traballando soa ata a incorporación de compañeiras.

Que nos podes contar do período en que se renova 
o centro de saúde para amplialo? En que local 
estivesches traballando?
Pois mira, estabamos no baixo de Pepe de Adelino e o pediatra 
nun baixo onde estivera a gardería, ao lado do Micaelo, na rúa da 
Vila. Aí eu aínda estaba soa e recordo que de enfermeira estaba 
Ángeles a de Noia, que á última hora viña axudarme coas citas, 
tendo en conta que tiña que atender dous “consultorios”, o dos 
médicos xerais e o do pediatra.

E despois dese período de transición comezades no 
novo centro de saúde.
Co novo centro empezan a vir máis médicos e polo tanto máis 
enfermeiras porque xa a demanda aumentaba moito e o Sergas, 

Manolita e netos
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seguramente solicitado polo Concello, envía máis persoal. O 
sistema de traballo seguía a ser o mesmo. A informática chegaría 
moito despois. Estou a recordar que naquel momento tampouco 
había matrona, nin traballadora social, nin odontólogo. Todo iso 
veu máis tarde, é dicir, que o centro de saúde de hoxe non ten 
nada que ver co daquela.

Aumentando a demanda, tamén o traballo e as 
responsabilidades.
Si, nese momento era importante manter a orde dentro do centro 
porque, sobre todo a primeiro de mes, a xente amontoábase 
moito alí, ou ben polo mal tempo, ou porque baixaban nos 
autobuses das escolas e, como podes imaxinar, alzábase moito 
a voz, así que tamén tiña que procurar que o ambiente dentro 
do centro fose o máis calmo posible para o bo funcionamento 
das consultas. Pero facendo este repaso xa che digo que teño 
moi bos recordos e tamén algún que outro apuro porque as que 
pagabamos os pratos rotos se había atrasos nas consultas ou 
algunha incidencia eramos nós, as PSX. Pero ben, en todo caso 
boas experiencias.

Como foi a adaptación ás novas tecnoloxías, á 
informática?
Para a informática veu unha profesional do Sergas que estaba 
no Hospital Provincial de Santiago, Chelo, coa que mantiven moi 
boa relación, rematando en amizade. Ela instalou o programa das 
citas e explicou o funcionamento, que non resultaba complicado. 
O problema foi que a maiores empezaron a meter outras 
necesidades como o Sintrom, analíticas, citas co especialista e 
demais demandas, o cal dificultaba máis o traballo. A vantaxe 
é que tiñas o informático en Santiago para axudar nas dúbidas 
ou nos problemas que se presentaban. A verdade é que tiñas 
moito que facer, había xornadas de moito estrés. Previamente ao 
sistema informático estaban as historias médicas nas famosas 
“carpetas”. Todos os días había que sacar do arquivo a historia 
dos pacientes con cita (normalmente xa sacabamos as carpetas 
de véspera porque facelo no día non daba tempo) e levárllelas 
aos médicos. Ao rematar a xornada, recollelas e volver colocalas 
no arquivo. Unha tarefa manual e moi pesada que rematou ao se 
implantar o sistema informático.

ENTREVISTA
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E que me contas da relación laboral coas compañeiras 
e compañeiros en xeral?
Pois penso que o normal. Eu mantiven boa relación coa xente 
coa que traballei, pero tampouco te vou enganar; con algúns 
tes mellor conexión, porque che cae mellor ou empatizas, ca 
con outros, pero en liña xeral sempre boa sintonía e nunca notei 
diferenza de trato por ser eu PSX e o compañeiro médico ou 
enfermeira. Ao xuntarnos para o descanso do café o ambiente 
era moi cordial, había compañeirismo. Recordo con cariño que 
algunha vez saïamos tomar o café á de Paco de Pitilán, no Centro 
Social. Si, en liñas xerais tiñamos boa relación e creábase un bo 
ambiente de traballo.

Pero algunha contrariedade habería?
O que pasa é que tampouco era fácil dominar aquilo todo con 
persoas distintas no mostrador e a min que son da Serra pois non 
me gustaba dicirlle á xente que eu vía apurada: “hoxe non podes 
vir ao médico, non hai médico” e algunha vez teño mediado entre 
o paciente e o médico para facilitar a consulta. Para min ter esa 
proximidade coa xente, cos veciños, influía no meu traballo dun 
xeito ben distinto a como podía influír nas compañeiras.

E viviches algún caso de especial gravidade médica?
Si, houbo algunhas mortes repentinas no centro. Dous infartos. 
Recórdome sobre todo dun señor que se derrubou diante de min. 
Logo tamén accidentes. Un veciño do Freixo que trouxeron ferido 
grave pola hélice dun barco, accidentes de coche, un accidente 
de autobús en que tiveron que saír todos os sanitarios para 
auxilialos, en fin, un montón de situacións médicas difíciles.

Agora xa xubilada, cando miras para atrás, a 
experiencia foi boa?
Fabulosa (dío case sen deixar rematar a pregunta), teño moi bo 
recordo en xeral do meu traballo feito. Non sei a xente se o ten 
de min, pero eu si, quedoume un bo pouso da miña vida laboral 
e ao día de hoxe lévome con todos e todas (nótase o orgullo que 
sente ao facer esta afirmación). Co motivo da miña xubilación 
fixéronme unha despedida moi emotiva e con dedicatorias 
preciosas. Sempre gusta que che recoñezan o teu traballo e 
tamén polo persoal e, niso, estou moi satisfeita.

E neste novo tempo que che toca, cales son as túas 
afeccións?
Cando me xubilei, o primeiro mes era como que estaba de 
vacacións, pero ao segundo como que me faltaba algo. Achei de 
menos ese movemento no traballo, nalgunhas horas notaba a 
ausencia da relación persoal que dá exercer 32 anos diante do 
público. Pero ben; hoxe en día coa idade que teño non pensaría 
estar alí. En canto ás afeccións, sempre me gustaron moito os 
labores pero agora teño problemas da vista que non me permiten 
dedicarme a iso, gústame moito camiñar e sempre me encantou 
a praia, tamén me gusta máis vivir na Serra ca no Freixo (di entre 
risas) pero as circunstancias que teño agora obríganme a estar 
aquí. (Manolita coa súa irmá coidan da súa nai enferma na casa 
do Freixo.) E por suposto a maior afección son os meus netos, 
desfrutar da familia.

No centro de saúde
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Cando os nazis viñeron levar-los comunistas,
gardei silencio,

xa que non era comunista.

Cando encarceraron os socialdemócratas,
gardei silencio,

xa que non era socialdemócrata.

Cando viñeron busca-los sindicalistas,
non protestei,

xa que non era sindicalista.

Cando viñeron leva-los xudeos,
non protestei,

xa que non era xudeu.

Cando viñeron buscarme,
non había ninguén máis que puidese protestar.

Martin Niemöller (1892-1984)

INTRODUCIÓN
Decidín principia-la primeira parte deste artigo coa versión –hai 
varias– dun poema de Martin Niemöller, pastor luterano alemán, 
que versa sobre a covardía dos intelectuais alemáns tralo 
ascenso dos nazis ó poder e no que translocen temas como a 
persecución, o sentimento de culpa, a falla de responsabilidade, a 
insolidariedade, o conformismo, a indiferenza…
Teño que recoñecer que cando estas reflexións vexan de xeito 
impreso a luz moitos medios de comunicación escrita –inda que 
non suficientes–, as redes sociais e outros medios viñeron e veñen 
actuando coma aldrabas que buscan esperta-la conciencia cidadá 
dicíndolles a todas e a todos que aquela democracia posibilista 
agromada no ano 1978 con tantos esforzos e sacrificios anteriores 
á súa conquista está sendo hogano, cando menos,  posta en 
dúbida, mellor dito, retorcida polas elites económicas, políticas, 
sociais... e tamén, por que non dicilo?, xudiciais.
Non pretendo sementar alarmas nin esaxerar negativamente a 
actual situación político-social, nin a económica e tampouco a 
xudicial en España. Resulta obvio afirmar que o Estado de Dereito 
español ten como valores principais a liberdade, a xustiza, a 
igualdade e o pluralismo político (Art. 1 da Constitución). O que 
realmente busco é que non se faga nunca máis realidade o que 
tan ben expresou Niemöller: Que se manteña viva a conciencia 
cidadá do que foi o nazismo e as súas atrocidades, das 
consecuencias execrables derivadas do golpe de estado de 
1936 capitaneado por Franco, da guerra civil na que derivou e 
dos case 40 anos de feroz ditadura posteriores; que partindo 
dos logros xa conseguidos se poida mellorar e actualizar 
adecuándoa ós tempos actuais a Constitución de 1978 coa 
finalidade de reafirmarse colectivamente nos principais 
valores de referencia. Lembremos sempre que un país que non 

coñece a súa historia está condenado a repetila, mais tamén que 
tódalas constitucións son mellorables en beneficio das respectivas 
cidadanías. Partindo destas premisas básicas irei esmiuzando as 
problemáticas que, ó meu xuízo, afectan á nosa democracia e, en 
definitiva, á convivencia social. Constitución e democracia serán 
os eixos fundamentais do raciocinio que, fuxindo de dogmatismos 
e de análises e previsións apocalípticas, tentareilles ofrecer ós 
lectores deste medio, sen mais limitacións que o espazo dispoñible.
 
A XUSTIZA COMO PROBLEMA
Seguindo o fío argumental do artigo xornalístico de Beatriz 
Ximeno –“A xustiza como problema para a democracia”, Público, 
29/10/2021– vou comezar dicindo que as elites, as minorías 
selectas e notables denantes reseñadas, representadas pola 
dereita –PP/VOX, VOX/PP– seguen a pensar que o país, España, 
é de seu e ata certo punto creno con razón porque endexamais 
lles foi arrebatado. Á morte do ditador, Franco, estas elites 
aceptaron que eran inevitables novas regras e atinaron porque o 
conxunto da sociedade preñada de novas e modernizadoras ideas 
xunto co rexurdimento das formacións políticas  silenciadas pola 
ditadura facían inviable a vixencia das vellas regras ditatoriais. 
Si, aceptaron, porén, e asemade encargáronse con dilixencia de 
que as novas regras non supuxesen unha completa ruptura co 
pasado franquista. Deste xeito, aseguráronse, e ben, de que non 
se puidese dete-los torturadores, que ninguén puidese obriga-los 
ladróns devolve-lo roubado, que non puidesen ser expulsados 
da carreira xudicial os xuíces franquistas, que ninguén puidese 
desposuír de algo ás grandes fortunas que se fixeron coa rapina 
da guerra e a posguerra, que ninguén puidese sentar perante 
un tribunal ningún asasino de civís indefensos etc. etc. A Lei de 
Amnistía do ano 1977 foi o garante de que isto e moito máis non 
puidese suceder. E nestas seguimos!
Si, si. As regras mudaron, porén, moi manseliñamente para eles e 
inda que chegou a democracia, a dereita, en representación destas 
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REFORMA DA CONSTITUCIÓN.
MODERNIZACIÓN DEMOCRÁTICA (I)

Gundar Rial

Foto 1. Estampa dunha foxa común de 250 fusilados



elites, conseguiu que a chegada do novo réxime non implicase 
para elas perda ningunha de privilexios nin de poder. Abofé que foi 
un gran logro, para elas e para a dereita, claro!
Porén, daqueles pos proceden estas lameiras, xa que se fixo 
daquel xeito e así estamos. Dende aqueles tempos a dereita 
goberna cando pode; e cando non pode, porque así o decidiu o 
pobo soberano, pon en práctica a única política que sabe facer na 
oposición. A dereita non coñece a forma de construír país dende a 
oposición porque, en realidade, a dereita é unha caterva de políticos 
de baixo nivel. Está claro, a ninguén se lle pode esixi-lo que non 
sabe, nin o que é incapaz de facer. Pero si sabe deslexitimalas 
e ós que foron elixidos como representantes lexítimos libremente 
polos cidadáns nas urnas. Esta dereita montaraz que sufrimos en 
España si é capaz de utilizar o lawfare, a chamada guerra xurídica, 
a xudicialización da política no seu máximo esplendor, retorcendo 
inda máis o uso partidario do poder xudicial e facendo un uso 
descarado del co fin de mingua-las iniciativas políticas do goberno, 
nun intento de cuestiona-lo resultado das eleccións: Educación, 
impostos, eutanasia, matrimonio homosexual, aborto, memoria 
democrática... Dito doutra maneira máis contundente: A dereita 
o que está intentando é un golpe de estado brando utilizando a 
xustiza en troques das armas. Pero que non se enganen a dereita e 
a xustiza, porque resulta perceptible para a maioría dos cidadáns.
O Consello Xeral do Poder Xudicial –CXPX– é un órgano 
político, nunca xurisdicional; xa que logo, o máis normal, acaído 
e o máis lóxico é que sexa elixido nun sistema democrático polo 
parlamento, que é a institución formada polos representantes 
do pobo soberano. O CXPX é un poder que está ó servizo do 
pobo e, en consecuencia, debe ser elixido polos representantes 
do pobo. Dito isto, tamén teño que dicir que nun parlamento con 
real e verdadeiro compromiso de servizo á sociedade non teñen 
cabida na designación dos compoñentes do CXPX amaños 
partidarios interesados e trocos ou intercambios na elección dos 
seus membros igualmente interesados.
A dereita guindouse ó uso descarado do poder xudicial, ata o 
extremo de ter convertido o CXPX nun órgano político en estado de 
insubmisión. Os integrantes do CXPX tomaron a decisión de non 
dimitir e van seguir ocupando o seu cargo ata que a dereita queira. 
Para que vai querer a dereita renovalo se coa actual composición 
ve perfectamente colmadas as súas expectativas e finalidades? 
De momento xa levamos máis de tres anos nesta situación de 
anomalía democrática da que a dereita é a única responsable. 
Pero o CXPX precisamente é o órgano de goberno dos xuíces 
e, xa que logo, o órgano encargado de nomea-los integrantes do 
Tribunal Supremo –TS– e os membros desta instancia xudicial 
si teñen función xurisdicional. Se o CXPX é maioritariamente 
afín á dereita os xuíces que acceden ó TS serán sempre máis 
afíns á dereita. Isto é algo que se está comprobando. A mesma 
vogal do CXPX, Concha Sáez, aseveraba publicamente e con 
rotundidade: “Non é que o Consello estea escorado á dereita, é 
que é de dereitas” –Público, 16/02/2022–. Pero hai algo máis que 
tamén resulta preocupante. Na medida na que os altos tribunais 
ditan sentenzas discutibles e polémicas principia unha especie de 
espiral imparable que afecta ós xuíces de instancias inferiores. 
No veciño concello de Muros temos un exemplo relativamente 
recente: Unha xuíza dun xulgado de Marbella ditou sentenza 
privando da custodia do seu fillo a unha nai, argumentando que 
vive na “Galicia Profunda”.

Denantes de continuar coas reflexións sobre a dereita e o goberno 
dos xuíces, eis unhas pílulas de persoas todas elas de recoñecido 
prestixio no seu ámbito profesional, ben sexa este a xudicatura, a 
docencia, o xornalismo ou a política:

 Jabier Pérez Royo: O Tribunal de Contas converteuse 
nun órgano a través do que o PP protexe os seus e ataca os 
adversarios dun xeito arbitrario.
 Joaquim Bosch: Estamos nas porcentaxes máis baixas 
de Europa de mulleres en altos tribunais, aquí noméanse con 
amaños de todo tipo. En troques, as mulleres son maioría na 
xudicatura en oposicións que obxectivan o mérito e a capacidade. 
Despois dinnos que non hai machismo na xustiza.
 Alicia Gutiérrez: As insólitas anomalías do Tribunal de 
Contas sobre o procés...
 Ana Pardo de Vera (Público, 24/10/2021): O que ocorreu 
con Alberto Rodríguez abre unha crise institucional en toda 
regra, onde a dereitización do poder xudicial volveu gañar por 
incomparecencia, sobre todo, do PSOE. Pero non só.
 Adolfo Suárez (1986): Síntome comprometido coa 
igualdade. Porque dicimos que ó nacer todos somos iguais, porén, 
iso non é verdade. Xuridicamente é verdade, pero non é verdade 
na realidade. 
 José Antonio Martín Pallín: No caso de Alberto 
Rodríguez, Marchena parece que quere, unha vez máis, 
confrontarse coa institución que encarna a soberanía popular. 
Se se persistise no erro finalmente será o Tribunal Europeo 
de Dereitos Humanos o que volva anular unha sentenza que 
pretende instaurar un antidemocrático goberno dos xuíces sobre a 
totalidade do espectro dos poderes do Estado.
A independencia xudicial non significa de ningún xeito a 
posibilidade de independizarse da democracia, que é o que está 
a ocorrer. Endexamais a independencia xudicial pode significa-la 
posibilidade de corrixi-lo decidido nas urnas. Só son independentes 
os xuíces cando aplican as leis aprobadas polo parlamento 
sen atende-las presións externas. Porén, o que se constata 
en ocasións é xustamente o contrario. Podería traer a colación 
moitas, ó meu entender, arbitrariedades inexplicables, sentenzas 
políticas, ideolóxicas, sentenzas exemplarizantes, sentenzas que 
parecen vinganzas...
 

OPINIÓN
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Foto 2. Carlos Lesmes, presidente do Consello Xeral do Poder Xudicial (esquerda) e 
Manuel Marchena, presidente da Sala Segunda, do Penal, do Tribunal Supremo (dereita). 
Fonte: EFE
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ASÍ NON ...

Seguimos coa sinalizacion urbana dando pena.

ASÍ TAMPOUCO ...

E de cor sangue... deixa estar!! 

ASÍ SI ...

Tivo que pasar unha desgraza para modificar a pontella...

Unha de cal
e outra de area

  
Ben, seguimos co mesmo fío, algúns dirán, 

a maioría, máis do mesmo... Pois si, non queda 
outra que insistir nas cousas que cremos que paga 
a pena comentar nestas liñas que nos deixan… Así 
que para diante.

Parece ser que (isto é, segundo oídas) o 
Concello pretende eliminar algunha que outra praza 
de aparcadoiro, disque na avda. San Campio, na 
que están a laborar, pero parece ser que tamén teñen 
intención de suprimir as que ata agora podiamos 
dispoñer para facer calquera arranxo burocrático 
nas instalacións do Concello… Seica queren 
sacalas... eliminalas da circulación… Hai que ser 
retorcidos de miras, pois esas prazas tiñan moi boa 
disposición para todos. Ou é que sobran sitios onde 
aparcar na Serra?? As poucas prazas que hai tentan 
dispersalas... Motivos? Hai que oílos... con eses 
picos de ouro... Cal é a resposta a tales desidias…

Tiñamos que esperar respostas contra a suba 
da luz, non teñen eles culpa, pero si poderían facer 
algo máis do que están a facer para que despois de 
ter pragados os montes, ou case todos os montes 
do concello, polo menos debería repercutir na 
facturiña de marras, pois, como temos posto por 
escrito outras veces, o paisano ten que escoller 
entre morrer de frío ou de fame... E non é así… 
Teñen que darlle outra solución a este problema xa 
xeralizado, mais non por iso menos importante.

Unha cousa boa foi redeseñar a pontella 
do Requeixiño, á entrada de Broña, co ferro como 
unha agulla que tiña de varanda, na cal se dera un 
accidente mortal hai uns anos. Se daquela estivese 
formada polos postes que hoxe se poden ver no 
seu lugar quizais non pasaría tal desgraza, ou se 
cadra si, pero polo menos non mete tanto medo 
como aquel aguillón de aluminio que daba un 
pouco reparo pasar por el… Foi unha obra boa… 
En fin, esperamos que co paso do tempo se vaian 
mellorando moitas cousas que fan falta mellorar, e 
aquí estaremos para contalas.

       
 Lusco e Fusco
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Cocido: marchando!!
O pasado sábado 12 do marzal caemos un bo grupo de 
compañeiros de Correos no Restaurante-museo Casa do 
Patrón, sito no lugar de Codeseda, en Lalín, pois xa había 
tempo que falaramos de largarlle un cocido entre peito e 
espalda... versión, iso si, Manuel María Puga y Parga 
“Picadillo”. Chegou o día e alá fomos...

Por casualidades da vida, o dono do establecemento foi 
compañeiro de traballo do noso actual tesoureiro en Terra 
de Outes, Kiko Vidal, o cal me puxo en antecedentes e coa 
mesma mandeille saúdos.

A xénese da xornada saíu das cabezas de Xulia e Xosé 
Antonio, pois comer hai que comer, pensarían, mais tiñamos 
en mente facer previamente unha pequena andaina, para 
así buscarlle sitio á posterior tallada. No entanto, debido 
ás inclemencias do tempo, quedou anulada, mais non a 
visita aos distintos inmobles nos que nos foron a posteriori 
informando de todo o seu contido, a maioría doado por 
xente anónima. Moi interesante.

O punto de encontro, debido a que asistían xente de distintas 
localidades, quedara posto na vella estación de tren en Lalín, 
á que fomos chegando a medida que o reloxo adiantaba as 
horas. Por alí xa andaban Xosé Antonio, Esteban, Cris e 
Xulio, Edu e Conchi, José Manuel e Otilia, Xulia, Yolanda 
e David, Loli con Iván e Sedu. Xa no restaurante empecei 
a ver máis caras coñecidas, a nosa Angie xunto con Benito, 
Eva, Marta, Isabel e Juan, Sonia, as dúas Susanas, Flor 
e mais o electrizante José Mosquera, moi amigo este da 
nosa socia e colaboradora Deolinda. Botamos en falta os 
compañeiros Alberte e Rocío, que non puideron acudir.

Mais ao chegar ao local a vea etnográfica, rural e campestre, 
xunto coa melancolía que desprende toda aquela aparataxe 
nas paredes, parecía querer recordar e tocar nas conciencias 
e nos corazóns dos alí achegados. Estética entre mística e 
poética, coma unha ferida sanguenta, querendo expresar 
amor, desgraza, toxos e silvas, suores, traballos, esperanzas, 
traxedias… Mais cada un pode interpretar á súa propia 
maneira o sufrido, o vivido, o chorado, o esquecido, o 
amado... En fin... alá cadaquén.

O sitio é espectacular, debemos ter en conta o gran 
patrimonio etnográfico que alí nos mostran, a dimensión 
do tempo, as pegadas que se foron deixando co seu paso, 
a densidade de probas que foron xuntando, ese desexo de 
buscar no pasado para aprender nun futuro.

A variedade de artefactos, os xugos das vacas, os carros, as 
distintas ferramentas que utilizaban os antergos, os duros 
traballos que tiñan por diante tantas veces esquecidos ou 
pouco valorados, pois eran os heroes populares en busca 
dunha liberdade tantas veces negada e castigada. É unha 
riqueza para todos contar con espazos coma este, pois 

dálle un valor engadido a todo o que o rodea, gastronomía 
incluída, un dos factores polos que aquí nos encontramos.
Agardando a primeira esperanza eterna, que está a chegar, 
inminente, sobria, e  latente coma unha aperta desexada, 
mais doente e resignada con paso canso e trémulo, en plena 
adoración ata os recunchos máis escuros e sen esperanza, 
sen esa necesitada esperanza …

Durante a degustación latexou un rosario de lembranzas 
pasadas en situacións semellantes, anécdotas afloradas da 
memoria con intres humorísticos que nos fixeron traballar 
a nostalxia afogada polo paso do tempo. A verdade é que 
estes pequenos encontros que nos metemos acaban facendo 
camaradería, espertando unha sa curiosidade entre todos 
nós, nunha intimidade romántica inconfesable, o tráxico 
pracer dos pensamentos.

Rematando xa, como bos galegos fixémonos cargo das 
ofrendas que nos ían caendo no prato de forma ordenada, 
que se unha sopiña quente agradecida, a costela coas 
patacas e o chourizo, e coa mesma dándolle paso ao lacón 
cos grelos e as orellas, rematando cos garavanzos, mais 
sempre dando conta das emocións ata onde podiamos, no 
transcorrer da tarde e do mundo con algunhas que outras 
risas lindeiras.

Tras a visita aos distintos inmobles, o frío xa envolvía 
as ganas de retornar a Santiago, e Xulia fixo de anfitrioa 
dispensándonos a Edu, Conchi, Sedu, JM, Otilia, Loli, Iván 
e mais a min un cafeíño e amena conversación, poñendo 
un punto e á parte a unha xornada digna de destacar nesta 
humilde revista. Grazas a todos. Un piacere sempre!!
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FLORENCIO DELGADO 
GURRIARÁN. 
Vida e obra dun poeta no 
exilio mexicano
Miro Villar
Edicións Xerais, 2022

Un ano máis, o 17 de maio 
celebraremos o día grande das nosas 
letras. Este 2022 a figura a homenaxear 
é a do poeta de Valdeorras Florencio 
Delgado Gurriarán (1903-1987) e, 
un ano máis, achego a estas páxinas 
unha biografía do autor escollido 
para coñecer a súa vida e obra, escrita polo ceense Miro Villar.
A percepción que tiven ao rematar a lectura deste libro foi a de 
que a pesar de ter tan só 78 páxinas é un libro denso e intenso. 
Tan só en 78 páxinas o autor reúne datos biográficos de moito 
interese para poder entender a temática da obra de Florencio 
Delgado, ademais dun minucioso estudo da métrica dos poemas, 
recursos estilísticos, tendencias estéticas, dominio do léxico etc.
Tamén é salientable o carácter didáctico desta biografía. Os 
datos sobre a vida do vate, como poden ser os da infancia, os 
anos de resistencia á ditadura franquista ou os anos no exilio en 
México referéncianse cunha mostra de poemas que Miro Villar 
analiza e facilítanos así a comprensión da obra. 
Despois dos primeiros capítulos adicados propiamente á vida do 
poeta, o libro entra de cheo na análise da obra literaria. O capítulo 
titulado “A súa xeración” é de lectura moi recomendable: Miro 
Villar fai un percorrido de autores dende Álvaro de las Casas, 
pasando por Carballo Calero ou Méndez Ferrín, que afondan 
na obra do vate para axustala nun período literario concreto e 
facilitar o estudo da historia da literatura galega. O resultado das 
apreciacións é tan variado coma os autores estudosos da obra de 
Florencio.
Os dous seguintes capítulos son un exame da obra do poeta de 
Valdeorras. “(Auto)poéticas” ou o minucioso “O macrotexto 
poético galego de Florencio Delgado Gurriarán” son capítulos 
para mostrarnos de xeito didáctico e rigoroso as obras do poeta: 
os primeiros poemas (1923), poesía de combate e resistencia 
(1938), e por suposto dos seus libros: Bebedeira (1934), Galicia 
Infinda (1963), Cantarenas Poemas 1934-1980 (1981) e O soño 
do Guieiro (1986).
As reflexións sobre a defensa do noso idioma quedan plasmadas 
polo autor desta biografía no capítulo “O compromiso coa nosa 
lingua”. Florencio Delgado é un máis dos autores emigrados 
no exilio defensores do uso do galego, con deliberacións 
e razoamentos mais tamén a través dos seus poemas, que 
denuncian o perigo da falla do uso do noso idioma nas novas 
xeracións pola presión do castelán ou a importancia de defender 
a toponimia ou a reivindicación lingüística do Rexurdimento no 
eido literario. Como podemos comprobar, todas estas reflexións 
seguen sendo, a día de hoxe, totalmente actuais.
Florencio Delgado Gurriarán foi nomeado neste 2022 como 
o autor a homenaxearmos nas Letras Galegas. Foi escollido 
fronte a outros tres nomes: Ánxel Casal, Federico García Lorca 
e Fiz Vergara Vilariño e todas e todos nós podemos celebrar 
tamén esta escolla lendo poemas do poeta de Valdeorras ou esta 
completa e didáctica biografía de Miro Villar.

LIDIA VICENTE

LECTURAS RECOMENDADASRECEITA 
COQUIÑOS

Ingredientes:

 125 g de coco relado
 110 g de azucre
 2 ovos
 3 culleradas de cabelo de anxo

Elaboración:

De primeiras prequentamos o forno a 180 º.

Batemos os ovos e coámolos nun bol e imos mesturan-
do os restantes ingredientes coas mans ata conseguir 
unha masa compacta.

Nunha bandexa de forno poñemos o papel de cociña e 
axudándonos cunha culler imos facendo pequenas boli-
ñas da masa.

Deixarémolas no forno durante uns 10-15 minutos, sem-
pre atentos a que non se queimen, e listo.

Mais, só queda desfrutar destas pequenas delicias. 

Julia Seijo  
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CARETAS
Estou a me mirar no espello. 

Levo unha careta posta. E  cando a quito aparece outra diferente.

Despréndome desta e ao mirarme descubro unha máis. Continúo 
quitando as caretas e sempre ocorre o mesmo: aparece unha nova.

Entón claramente pregunto para mín quen son eu. Unha serie 
innumerable, sen fin, de caras grotescas? 

Digo para mín se haberá unha última careta detrás da cal reapareza 
a miña verdadeira identidade, o meu eu puro, ou se, despois de 
todo, non se atopará senón o máis absoluto e aterrador baleiro. 

Acordei angustiado.

Eloy Hervella
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FOTO ANTIGA: CONSTRUÍNDO FUTURO

O mundo dende que é mundo segue respondendo a unha 
perfección desafogada polos pecados dos homes, observadores 
lixeiros da nosa paisaxe interior sen chegar a concretar os fondos... 
unha mágoa!!.

Agora toca facerse cunha nova visión das cousas, dotar 
de sentimentos  os problemas que nos seguiron sempre, arrastrados 
no devalar da vida, sempre eternos, cunha aura de esperanza posta 
neles e case donos do noso porvir inminente… case...

Cando un se pon a construír mundos levado da man da 
propia intuición… xoooo!!... malo, malo... aí é onde aparecen as 
novas paisaxes do novo espírito latente, renegando das primaveras 
futuras, históricas e románticas... se cadra!!... para quen o sabe!... 
todo dúbidas, todo un dilema.

A propia vontade dun anda liberada entre pensamentos 
creadores de ideas inmortais, exclaustradas e, ó mesmo tempo, entre 
movementos filosóficos, idealistas e doentes...

A sinxeleza adolescente, coma dunha paixón morta se 
tratase, invade o espírito piadoso e redentor, nese “sorpaso” de vivir 
coa dor, dunha morte enunciada e máis ca dubidosa ata o seu peor 
momento, sufrido e redentor espírito soñado na inocencia vencedora 
á fin... gaña case sempre, a man fría sobre o corpo quente… que vai 
deixando todo, e todo é todo... a poesía... a dor... o sentimento... o 
amor… os abrazos... as bágoas... o corazón… só queda o adeus… 
un adeus que se vai arrefriando… só queda a redención nun 
eterno adeus... nun adeus máis ben frío...

      Xastre
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O DIVORCIO

Fíxen a pregunta cando espertei e vin sentado no sofá do meu 
cuarto o meu pai con rostro compunxido e claros sinais nos seus 
ollos de estar chorando había pouco. Que facía daquela guisa no 
meu cuarto? Preguntei para min estrañado.
Hei de confesar que entre o meu pai e min non existía o que se di 
un forte afecto paterno-filial ou á inversa. Máis ben poderíase falar 
dunha relación tensa e conflitiva, especialmente a partir de facer 
eu os vinte anos. Estabamos condenados a rifar, un día si e outro 
tamén. El sempre me reprochaba a miña vida de parasito; a miña 
falta de interese por atopar traballo ou por seguir estudando. Eu 
todas as miñas necesidades tíñaas cubertas, vivía moi ben con 
meus pais. Cando o vin alí, abatido e como agardando que eu 
espertase de todo, souben que algo moi serio acontecía.
—Que sucede?-. A pregunta seguramente soou seca e falta de 
afecto.
—Túa nai quere 
divorciarse-. A resposta 
deixoume de pedra.
Os meus pais, polo que 
eu puidera observar 
durante todos os meus 
anos de vida con eles, 
dende que nacín até 
feitos os vinte e cinco, 
non eran moi amigos 
de amosar diante de 
min os seus afectos ou 
problemas conxugais. 
Malia iso, eu sabía 
do mutuo respecto e 
agarimo que ambos 
se profesaban; os 
sacrificios que os dous 
fixeran para darme 
unha educación e 
estudos que eles 
nunca tiveron e, amais, o amor que podía ler nos seus ollos, 
cando ambos se miraban. Nunca escoitei unha palabra máis alta 
que outra, ou reproche. Que acontecera para pedir o divorcio miña 
nai? Preguntaba para min estrañado.
Fixen a mesma pregunta a meu pai:
—Que aconteceu?-. Mireino alí sentado co rostro entre as mans.
—Por que mamá quere o divorcio despois de tantos anos de 
convivencia?
O meu pai, mirándome fixamente, semellou pensar por un intre a 
resposta. Despois duns segundos respondeu, evitando mirarme 
aos ollos: 
—Teño unha aventura con outra muller-. A resposta foi a menos 
esperada por min.
Meu pai, cincuenta e cinco anos, ben levados, nunca dera motivos 
para que eu desconfiase del. Do traballo á casa, da casa ao 

traballo. Os fins de semana os dous marchaban á aldea, onde 
sementaban un pouco de todo nos terreos herdados do meu avó 
paterno. Cando sucedeu e con quen?, preguntaba eu para min
—Como, cando e con quen?-. Escoiteime preguntando ao meu 
pai.
—É unha compañeira de traballo-. Respondeu con voz apenas 
audible. 
—Comezamos a saír xuntos da oficina, tomabamos un café e, un 
mal día, acompañeina á súa casa. A paixón, algo que eu cría xa 
imposible, xurdiu de maneira inesperada e, até hoxe, seguímonos 
vendo.
Quedei en silencio. Persoalmente, non podía imaxinar os meus 
pais divorciados. Por outra parte, intentaba comprender aquela 
aventura amorosa e tardía de meu pai. Tamén imaxinaba a 

indignación de miña nai, 
logo que descubrise a 
infidelidade. 
Tantos anos xuntos! 
Miña nai entrou no 
cuarto sen chamar, 
nunca o facía, mirounos 
fixamente e, após, 
con rabia contida, 
exclamou: 
—Seguro que os 
dous, como homes 
que sodes, vedes a 
situación con outros 
ollos, e seguro 
tamén que non lle 
dades a importancia 
que realmente ten. 
Todos sodes iguais. 
Porcalláns!
Meu pai apenas ergueu 
a cabeza; eu, ante 

aquelas alporizadas palabras de miña nai, tampouco souben que 
responder.
Durante bastante tempo, apenas se dirixiron a palabra. Soamente 
algunhas miradas que denotaban o cabreo de miña nai e a 
vergoña de meu pai. Eu, sentado á mesa entre os dous, sentíame 
sumamente incomodo. Aquela situación resultábame moi 
agoniante. 
O mellor, empecei a pensar, seríame marchar da casa. Ir vivir 
coa miña noiva e deixar que os meus pais solucionasen os seus 
problemas sen a miña presenza parecíame unha boa solución. 
O meu egoísmo, algo que o meu pai sempre me botaba na cara, 
aconsellábame afastarme daquel problema, en lugar de tratar de 
axudarlles. Alá eles!
Eu xa teño abondo co meu e desexo vivir tranquilamente, dixen 
para min.

Manel Monteagudo
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Estabamos comendo, en sepulcral silencio como había  varias 
semanas, cando lles comuniquei a noticia:
—Voume vivir coa miña noiva, creo que é o mellor para que 
vosoutros poidades falar, sen a miña molesta presenza, do voso 
problema conxugal. Espero que, malia todo, sigades xuntos. 
Tratarei de atopar un traballo o denantes posible-. Observei cales 
eran as súas reaccións.
Os dous miráronme con incredulidade. O meu pai, non puiden 
saber entón a razón, iniciou un leve sorriso. Miña nai mirouno 
e baixou a mirada. Ela foi a que primeiro 
falou:
—Como? Agora marchas da casa?-. As 
súas palabras soáronme a reprimenda, 
pero sen moita forza.
O meu pai, pola súa parte, miroume 
fixamente e preguntou:
—Realmente, queres marchar da casa 
nestes momentos? Precisamente agora?
Sentinme moi mal, pero desexaba irme a 
outro lugar; deixar de ver aquelas caras 
enfurruñadas.
Miña nai fíxome a maleta. No armario do 
meu cuarto apenas quedaron un par de 
pezas que xa non me servían.
Como fuxindo dun incendio, marchei da 
casa para vivir con Mónica, a miña noiva. 
Alí, lonxe dos meus pais, sen contemplar 
aquelas caras enfurruñadas, e soportando 
os longos silencios durante as comidas, 
dunha vez por todas podería volver a ter 
tranquilidade.
Os meus pais, co rostro serio, despedíronse 
de min na porta da casa. Miña nai, 
abrazándome, murmurou no meu ouvido:
—Ven pola casa de vez en cando e non deixes de chamarnos. 
O meu pai, dándome unha forte aperta, díxome:
—Xa sabes canto te botaremos de menos, meu fillo.
Malia o tempo transcorrido, máis dun ano dende que me fun da 
casa, os meus pais seguen vivindo xuntos. Nunca me atrevín 
a preguntárllelo, pero seguramente chegaron a un acordo de 
civilizada convivencia, pese ao desafortunado descoido de meu 
pai. Cando os visito, máis ou menos unha vez ao mes, os seus 

rostros seguen estando serios e poucas palabras saen dos seus 
beizos.
—Por fin puidemos librarnos del-. Exclamou el, abrazándoa 
tenramente.
—A túa idea, meu amor, logrou máis que todas as nosas 
reprimendas durante estes últimos anos-. Dixo ela, sorrindo 
abertamente. -Non había maneira de que marchase da casa. 
Esperemos que siga moito tempo con esa noiva... que siga 
traballando e deixe de espremernos como sempre o fixo.

—Iso espero-. Exclama el. 
—O máis difícil será disimular e seguir amosando o noso cabreo 
e distanciamento, cando veña pola casa. Non che parece, meu 
amor? Que tranquilidade dende a súa marcha!
Ambos dous sentados no salón, sorrindo, pensando na historia 
que tiveron que inventar para librarse do desvergoñado do seu 
fillo.

A Óptica da túa confianza!
Malecón de Cadarso, 3 (Xunto á ponte de San Lázaro) - Tlf. 981 82 42 60
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Estudar o bacharelato en Ourense supuxo cambios importantes na 
miña vida. Deixei a casa dos pais e fun vivir á cidade cunha curmá 
da miña nai. Estaba viúva e só tiña o fillo máis novo da casa pois 
o outro marchara para Venezuela. A súa dona e os fillos seguírono 
ao cabo dun ano. Erundina foi unha segunda nai para min. Tardei 
anos de máis en coñecer a traxedia que marcou a súa andaina vital. 
Naceu nunha aldea de Arenteira en febreiro de 1923. Foi a primeira 
filla das dúas que tiveron Andrés C. e Cándida G. Quedaron orfas de 
pai e a nai trazou de casalas. A súa irmá levoulle o mozo, casaron 
e marcharon para Bos Aires. Ela obedeceu a nai e casou cun 
home que dobraba os dezaseis anos que tiña Erundina na altura. 
A realización dun traballo de curso levoume a preguntarlle polo 
“estraperlo” na contorna durante a posguerra. A presenza dunha 
compañeira foi a chave máxica para abrir a caixa das lembranzas 
de Erundina porque ambas as dúas falaron entre mulleres. Velaquí 
o resultado daquela sesión na que comecei a descubrir como fora 
a súa vida. 
Os meus avós eran de Chantada e viñeran de caseiros para 
traballar un capital grandísimo en Tamallancos e o meu pai criouse 
chamando as vacas ou os bois cando araba 
o avó. Marchou para Cuba de catorce anos 
e foi cando calzou os primeiros zapatos. 
Despois reclamou un dos irmaus que tiña, 
porque eran dez vivos. Volveron con mil 
pesos cada un e compraron para os pais 
as vacas que tiñan de medias. Pagaron 
as débedas que tiñan na tenda e foron co 
carro das vacas aos muíños do Malladoiro 
para traer “fruto” para a casa. 
Despois marcharon case todos os irmáns 
para Cuba e cando volveron de segunda 
vez agrandaron a casa dos pais e 
compraron cadeiras e camas. Foi cando 
casou o meu pai. Na terceira viaxe que fixo 
pillouno aquela epidemia de paludismo do 
ano dezaoito. Contábanos que traballaba 
de capataz nos ferrocarrís e andaba 
seguido cun pano tornando nos mosquitos, 
porque transmitían esa infección e caían 
homes a eito. Viuse mal e veuse. Eiquí 
rebentou un pulmón e o médico díxolle que 
non volvese para Cuba porque aquel clima 
matábao. Fixo a casiña onde viviamos e 
acabábase a prata. El non quería criarnos 
na fame e volveu marchar a Cuba. Nós quedabamos pequeniñas, 
eu con tres anos e a miña irmá con dous escasos. A mamá quedou 
con nós. Pouco máis tempo teriamos cando nos levou ao Pacheco 
para facer un retrato e mandarllo ao noso pai. Tiñan peiteador e 
todo. A miña irmá déronlle un boneco e ela apertouno, despois non 
quería deixalo nin á de tres. Non sei que me deron a min, que eu 
algo teño na mau. E fixéronnos esta foto para mandarlla ao meu 
pai a Cuba.
 Mamá medíanos cun fío e mandáballo nas cartas para que o papá 
vise canto medraramos. Viviamos co avó e cos irmaus da mamá, 
que estaban solteiros, cerca de nós. Papá aguantou alá catro anos 

e mandou prata. Eu aínda era moi pequena cando volveu. Puxeron 
unha tendiña e fomos marchando ata que morreu o papá no ano 
trinta e oito, que inda non se acabara a guerra.
Viviamos en Liñares e tiñamos a tenda. A mamá acarrexaba as 
cousas nunha besta que tiñamos e fomos criadas mellor ca outras 
da miña idade que tiveron que andar servindo. Nós non perdiamos 
a escola para nada porque o papá sempre dicía que en Cuba nunca 
lle preguntaron se sabía rezar e sempre se sabía ler e escribir para 
ir mellorando de traballos. Por iso teimaba en que non deixásemos 
de ir á escola nin un día. Tiñamos que vir dous quilómetros andando 
e mamá preparábanos unhas bolsiñas coa comida. Traïamos un 
pouco queixo ou unha pastilla de chocolate e nunca pasamos fame. 
Algunhas compañeiras tiñan castañas cocidas e cambiáballas pola 
miña comida. Despois esas rapaciñas andaron de leiteiras, casaron 
e marcharon vivir para Ourense. Unha ata puxo un comercio de 
zapatillas e montou unha granxa cando Uteco daba aquelas 
facilidades aos que puxesen o terreo. 
Fun aprender a coser, pouco tempo porque o papá xa estaba mal e 
enseguida tiven que traballar. O papá morreu cando eu tiña quince 

anos e medio e xa quedamos enfastiadas. 
O avó tamén quedou só e mamá colleu as 
leiras do avó. Moito traballamos a miña 
irmá e eu entón cargando no esterco e nos 
toxos no monte, ou arando cuns arados de 
ferro pesadísimos. A miña irmá doíanlle 
moito os brazos e a min o estómago por 
facer aqueles traballos. Era horrible! Un 
tío meu, que estaba casado cunha irmá 
do papá, veu axudarnos a segar a mau 
o centeo cando morreu o papá, porque a 
sega era a cousa máis escrava que había. 
Eu segaba máis ca ela. 
Ao tempo andaba a xente escapada no 
monte pasando moita fame e non lle podías 
dar nada, pero os meus pais axudábanos 
porque eran xente coñecida. Como a nosa 
casa quedaba no monte, os que andaban 
escapados viñan á deshora da noite 
buscar que comer. Os “requetés” de Beiro 
rodeaban a casa e estaban agachados 
detrás do palleiro da herba agardando que 
viñesen os escapados, como o Castor, que 
era o alcalde, e un tal Protasio de Parada. 
Os que non tiñan os cartos tiñan que 

regañar os dentes coa fame ou embargar un eido para comer e ata 
quedaban sen casa. Só comían os políticos e os ricos. Os demais 
tíñannos cunha cartilla de racionamento. Dábanche medio quilo 
de azucre para o mes, medio litro de aceite e algo pan porque o 
panadeiro de Quintela en vez de dar a ración como debía, vendían 
as sacas de fariña aos “estraperlistas”. Dicíannos “pois este mes 
non me deron a fariña” e alá marchaba a nosa ración.
A Maruja e outras mulleres de Quintela subían pola costiña ao 
Castro e saíanlles en Bouzas ás panadeiras de Cea para levaren o 
pan. Ela sempre andaba cunha cesta grande ao negocio do pan, ás 
agachadas porque se as pescaba a Garda Civil comisábanlle todo. 

AS NOSAS NOVAS

22 | TERRA DE OUTES 

PÁXINAS LITERARIAS

IV. Vendidas polas nais
“ERUNDINA” Raúl Soutelo

Foto 1. A nai de Erundina fixo esta foto coas fillas no 
estudio de Pacheco en Ourense para enviala ao marido, 
que estaba emigrado en Cuba.



O pai traballaba algo na canteira, pero eran moitos irmaus, non tiñan 
terras porque os pais non herdaran nada e tiñan que buscar o pan. 
Había poucos “géneros” [teas] para vestirse. A miña tía Renola ía 
buscalos a Barcelona. Tardaba tres días e pico para chegar alá en 
tren cos soldados. Facía as súas compras e traía os “géneros” que 
podía para vendelos acá. Nós estivemos na casa dela vinte e un días 
cando enfermara o meu Valentín e tiña o cuarto cheo de “géneros”. A 
xente subía e ela vendía. Os da Fiscalía andábanlle encima porque 
denunciaran que acaparaba as cousas na casa e tívose que desfacer 
de todo para que non lle comisaran todo aquilo que ela xa tiña pago 
e coa multa que lle viña quedaba polas orellas. A túa avoa Teresa e 
mais eu sacamos sabas de alí envoltas na cintura. A Teresa e outra 
señora foron polas vilas da redonda vendendo nos “géneros”, porque 
a xente non tiña con que se vestir e facía roupa de sacos, que tamén 
os traía a miña tía de Barcelona.
Había unhas mulleres que andaban ao pé do río coma distraéndose. 
Arrimábanse cerca da vía cando sentían vir o tren e tirábanlles 
os sacos do café ás nabeiras. Elas eran o enlace que tiñan para 
levárenos aos bares.
Casei de cría cun señor que andaba de capataz nestas estradas 
que fixeron por eiquí. Foi no ano trinta e nove, cando acabou a 
guerra, pola ilusión da miña nai. Parecíalle que todo se lle perdía 

para as fillas e foi ela quen o acordou que, se non, eu por min 
marchaba, se existise a emigración, como fixera o papá. Tiña 
dezaseis anos e pico.
Vivimos na casa coa mamá e coa miña irmá. A miña irmá tamén 
casou de alí a dous ou tres anos e enseguida marcharon para 
Bos Aires cando abriron a emigración. O meu cuñado non quería, 
porque era un ebanista e carpinteiro de primeira. Ela si, porque 
se empeñaran para comprar uns eidos. Marchou primeiro el. 
Reclamouno un medio irmau del que xa estaba alá e despois o meu 
cuñado reclamou a miña irmá. Debeu ser polo ano cincuenta.
O fillo máis vello foime enfermo desde os catro meses, botou tres 
anos e medio en estado de coma, sempre mal. Empezou a andar 
arrimado aos sete anos. Volveulle dar aos dezaseis anos e aos vinte 
e dous xa quedou paralítico de todo. Aprendeuno a ler a miña irmá 
antes de marchar, porque como non andaba non podía ir á escola. 
Despois pasaba o tempo lendo calquera cousa. O terceiro fillo foi 
moi serodio, hai outro no medio que lle leva dezaoito anos, metíase 
co grande e claro, levaba pau que te criou ata que o mandei coa 
avoa para axudarlle coas vacas.

Rematamos aquel traballo e as lembranzas da xefa quedaron 
esquecidas nas páxinas dunha revista de investigadores mozos. 
Case vinte anos máis tarde, a cuñada da súa irmá completou a 
historia, máis infortunada, aínda, de Erundina. A señora Xuliana 
contounos que a súa irmá lle parara dobremente o destino que lle 
correspondía a Erundina. Leonor era catorce meses máis nova e 
casou co mozo da irmá. Herdara o carácter decidido da nai que 
sempre a levaba a ela cando ían co macho buscar mercadoría a 
Ourense para vendela de “estraperlo” na tenda. A relación frustrada 
con Paco e o feito de que el marchase con Leonor explicaban a 
saudade coa que Erundina falaba da emigración como unha porta 
aberta a unha vida mellor que a súa irmá cruzou no canto dela. 
Entendín, a destempo, a tristura dos seus ollos cando me contaba 
os proxectos e os traballos do seu pai.
O Valentín era moito maior ca ela, mesmo acaía máis como parella da 
súa nai segundo nos contou a señora Xuliana. Nunca lle axudou moito 
cos fillos, por iso tivo que mandalos coa avoa materna, a mesma que 
case a escravizara a ela. O fillo maior aprendeu a apañar castañas e 
belotas na carballeira da aldea. Ao cabo, Erundina tampouco casara 
tan ben. O marido enfermou, os gastos en menciñas e o sustento 
diario foron comendo os aforros que tiñan. Ela procurou traballo de 
empregada doméstica nas casas da cidade.
Mantivo a relación epistolar coa súa irmá Leonor que se comportou 
sempre con fachenda e arrogancia. Traballou nunha fábrica de 
pasta de dentes e apenas respondeu as cartas que recibía da 
irmá nin dos cuñados. Só tivo un fillo, que estudou enxeñaría, para 
satisfacer a ambición da súa nai, e ata casou coa moza que escolleu 
ela. Mandoulle á irmá algunha foto cos netos e a boa de Erundina 
amosoullas á cuñada que nos contou esta parte da historia. Non 
saben se Leonor finou ou aínda vive en Bos Aires pois hai anos que 
deixou de responder as cartas dos cuñados e as do fillo de Erundina. 
Contoume el que a súa nai pasou os derradeiros meses da vida 
matinando como tería vivido ela a boa vida que levou a súa irmá alá 
e, neses intres, sumíase nunha fonda tristura. Magóame moito non 
termos aledado un chisco a vida desta nai que perdemos.
Habería máis casos de matrimonios impostos polas nais como 
o desta pobre filla do cubano? Preguntarlle a miña nai biolóxica 
non era unha boa opción, porque sempre andaba leada mercando 
leiras que xa ninguén quería, asistindo a todas as misas posibles 
que houbese nas parroquias da contorna e preocupándose en 
demasía por controlar as vidas das fillas. Alén diso, desconfiaba 
sistematicamente das miñas excentricidades porque sabía que 
calquera asunto que me contase podía acabar nun papel. Ela non 
soltaría prenda, mais a señora Xuliana tiña boa cabeza, ganas de 
falar e tempo abondo para facelo, pois levaba anos prostrada no 
leito e agradecía moito as visitas. Pasei con ela o serán dun sábado 
e encarreiroume na procura de respostas. 
Ao comezo, tiven que póla ao día da miña vida, emigrado por 
traballo e familia na outra punta de Galicia. Ela contoume como 
andaban os seus sobriños e, cando puiden meter baza, saquei 
o asunto dos matrimonios de comenencia entre mozas e homes 
maiores, mesmo tíos maternos, que voltaban ricos de América 
para manter unido todo o patrimonio da familia de orixe da nai 
delas. Díxenlle que algunhas antropólogas salientaban que as nais 
animaban as rapazas nesa decisión que as convertería, a medio 
prazo, en viúvas ricas e, quizais, aínda novas para refaceren as 
súas vidas, e, en todo caso, mantiñan unido o patrimonio familiar 
engadíndolle o do indiano. A señora Xuliana riu coas cousas que 
eu lle facía lembrar daqueles tempos nos que as xentes do común 
pasaban tanta necesidade que algunhas nais empurraban as súas 
fillas a convertérense nas amantes e coidadoras de homes máis 
vellos e, a cambio, donas dun patrimonio que remataría nas mans 
da familia delas. E comezou a lembrar vellas historias que eu nunca 
escoitara a ninguén da aldea.
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Foto 2. Erundina cunha sobriña neta. Foto 3. Irmá de Erundina emigrada na 
Arxentina.



O mesmo día no que rematamos este artigo publícase na prensa 
que Boris Johnson respondeu (no límite do prazo estipulado) a en-
quisa que enviara a policía a cincuenta persoas implicadas no “Party 
Gate” (o escándalo das festas na residencia oficial do primeiro mi-
nistro durante o confinamento máis duro). Co inimigo ás portas re-
siste o líder, queren a súa cabeza mais ninguén ousa ocupar o trono. 
“Canto pesa esta coroa!”, escribiu Shakespeare no Ricardo III. As 
intrigas palacianas sonvos inherentes ao exercicio da alta política, 
como se está a ver no cisma do PP español. Non por acaso o filme 
favorito do noso Bojo é O padriño, disque por mor de todos os asasi-
natos acaecidos ao final da película.
Certamente é a pérfida Albión óptimo 
escenario para a política, e tamén 
para refuxio e escape dela. Alí, na 
Gran Bretaña, comezou, polo menos 
desde o século XVIII, a masonaría ac-
tual (entre nós noutrora tan persegui-
da) e ben se sabe que no século XIX 
foi canle idónea de ascenso político, 
como foi o caso do propio Francisco 
Añón no contexto próximo a 1868. 
Cando xa se entende que ficara había 
tempo desvinculado do suposto lord 
inglés, despois da estadía sevillana 
o poeta vive un tempo en Madrid e 
volverá a Portugal en 1866. Esta nova 
presenza en Lisboa (por período de 
dous anos) tamén ten sido explicada a 
miúdo atendendo a motivos políticos; 
en 1866, tras varias tentativas repu-
blicanas, a represión fixo que moitos 
liberais españois se visen abocados 
ao exilio portugués. Como fixeran os 
primeiros biógrafos de Añón, outros 
escritores engadirán máis elementos 
británicos. Nunha semblanza de 1928 
Antón Vilar Ponte aventura que andase fuxido por Inglaterra e Portu-
gal, “os dous países que tantas veces salvaron ôs nosos loitadores 
das poutas da tiranía”, antes de viaxar “como secretario d’un per-
sonaxe inglés” por “diversas terras de Europa”. E outro tanto fará 
Manuel Fabeiro: “y como él mismo confiesa, ni Lisboa, ni París, ni 
Londres, fueron marco adecuado, no sólo para sus actividades, sino 
también para hallar la quietud de espíritu que tanto necesitó”. Así 
precisaba Bojo do descanso do guerreiro. 
Mais volvamos a Sir Henry-Carew St. John-Mildmay, a quen pre-
sentabamos na entrega anterior. Foi membro do Parlamento por 
Winchester desde 1808 até 1818. Porén, como dixemos no artigo 
previo, ao ser simplemente baronete de Gran Bretaña non podía 
exercer na cámara dos lords. Ademais, vemos que morre (acosado 
polas débedas, optou polo suicidio) en data demasiado próxima á 
primeira chegada de Añón a Lisboa. Sucederao no título de baro-
nete o fillo que tivo con Charlotte Bouverie (falecida no parto): Sir 

Henry Bouverie Paulet St. John-Mildmay. Este quinto baronete viviu 
entre 1810 e 1902 e ocupouse principalmente como terratenente e 
oficial do exército británico. Aínda poderiamos mentar seus irmáns 
(os fillos que Henry-Carew tivo posteriormente con Harriet Bouverie; 
si, a súa cuñada, coa que se fugará cinco anos despois de ficar 
viúvo), menos famosos por non ostentaren o título: Edmund Hen-
ry (1815-1905), Horace Osborne (1817-1866), Augustus Fitzwalter 
(morto en 1839).  É obvio que este último xa non podería estar nun-
ca en Lisboa cara á metade do século XIX, mais os outros serían 
estritamente contemporáneos de Francisco Añón... Quen sabe se 

andaremos achegándonos á identida-
de do enigmático lord (ou sequera un 
modesto míster, o “Mr. Shawfordt” 
referido por Victorino Novo y Gar-
cía). Porén, igual ca no caso do pai, 
polos datos que temos non nos consta 
a presenza de ningún destes irmáns 
en Lisboa. 
No 2012 sostiña Manolo do Río que 
non había tantos lords ingleses na 
época de Añón, co cal sería fácil acou-
tar para saber quen foi Mr. Shawford. 
O de lord é un título nobiliario outorga-
do pola Coroa británica. O problema 
é que pode ter varios significados e 
usos. Mesmo podería equivaler, por 
exemplo en Portugal, a “Senhor” ou 
“Dom”. O propio Bojo foi Lord Mayor of 
Great London (“Alcalde do Gran Lon-
dres”). Como é sabido, a cámara dos 
lords (House of Lords) do Reino Unido 
é a alta do Parlamento, e nela figuran 
só aristócratas (ademais de bispos e 
arcebispos). Hoxe ten un poder máis 
ben simbólico, mais está claro que 
non dá acceso a ela calquera título. 

No entanto, non somos quen de acoutar máis no amplo catálogo 
que se foi despregando antes nós. En terras británicas quedará o 
noso enigma, quen sabe se entre as nobres casas de Winchester 
e Rochdale (unhas catro horas de coche distan entre Shawford e 
Shawforth). Contentámonos co que fomos aprendendo mentres fa-
ciamos esvaradizas pescudas polo fío da navalla.  Finalizamos, polo 
tanto, pendurados dun arame, como cando o cómico e heroico loiro 
albiónico ostentaba (e tamén desempeñaba) un cargo menor ao ac-
tual (xusto era alcalde de Londres) e ficou suspendido a medio cami-
ño no cable dunha tirolesa mentres os veciños se rían del e sacaban 
fotos cos móbiles. Riranse pois dos nosos pobres resultados, mais 
ninguén nos sacará o descenso xa percorrido a través do arame. 
Algún día quereremos que, se falan de nós, digan que camiñamos 
con xigantes. Que digan que vivimos no tempo de Bojo, o dos pés 
alados. Que digan que vivimos na época de Putin, domador de osos 
pardos.

OS PAPEIS DE AÑÓN

Añón, secretario dun lord inglés (e XI)
Ramón Blanco
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Sir Henry Bouverie Paulet St. John-Mildmay, 5th Bt., 1810-1902, ca. 1840


