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NOVEMBRO
O presente mes de novembro, ó cumprirse o cabodano da morte 
de Pepe Agrelo, a Asociación Terra de Outes, para recordar a súa 
figura, vai instalar na Casa de Cultura da Serra unha exposición 
de homenaxe formada por unha selección de fotos que sintetizan 
a traxectoria vital deste mestre e escritor noiés, afincado en 
Esteiro, medalla de ouro do concello de Muros e con numerosos 
vínculos con Outes, que se encargará de lembarar a súa amiga, 
profesora na Escola de Maxisterio de Santiago e tamén escritora, 
Aurora Marco, que o día 21 dese mes, ás 8.30 da tarde, fará 
unha semblanza da vida e a obra dunha das personalidades máis 
frutíferas desta comarca.

DECEMBRO
Para a última quincena deste ano 2007 a Asociación Terra de 
Outes prevé instalar a serie de cadros que o afamado pintor noiés 
Alfonso Costa realizou para homenaxear á escritora María 
Mariño, a quen este a Real Academia adicou o Día das Letras 
Galegas.
Á inaguración desta exposición, coa que esta Asociación quere 
pechar o Ano de María Mariño, asistirá, ademais das autoridades 
locais e da Consellería de Cultura, propietaria da colección, o 
autor da mesma, que falará da xénese e elaboración das obras 
que compoñen esta serie que circulou polas máis importantes 
salas das principais cidades galegas.

Editorial: A xeito de presentación Próximas actividades
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Homenaxe a D. Manuel Canay
Sendo un dos obxectivos da Asociación “Terra de Outes” render 
homenaxe a todas as persoas que se significaron polos seus 
méritos ou o seu traballo encamiñado a  facer que os habitantes 
deste concello nos sintamos máis orgullosos de pertencer a el, 
era obrigado promover o recoñecemento á personalidade de D. 
Manuel Canay, destacada pola súa adicación abnegada ós 
mozos deste concello, desde o seu papel de mestre de tantas 
xeracións de nenos e nenas que, na súa escola nos baixos da 
Casa Consistorial, primeiro, e no colexio da Serra, do que foi 
primeiro director, despois  coñeceron o seu incansable maxisterio 
e a preocupación por sacar adiante a tantos alumnos aplicados, 
pero sen recursos naquela época de penuria que foi a posguerra, 
buscando para eles os medios necesarios, facendo uso e abuso 
da súa ascendecia sobre as autoridades educativas para 
conseguir sempre as becas necesarias que os Ministros 
franquistas  racaneaban especialmente á Educación.

Foi por este motivo, polo que esta Asociación se dirixiu 
en xuño de 2006 á corporación municipal solicitándolle o 
nomeamento de Fillo Predilecto para Manuel Canay ou se lle 
concedera a Medalla de Outes á maior brevidade posible. 

Aceptadas ambas as duas propostas polo goberno 
municipal, o concello, nembargantes, debeu elaborar 
previamente  un regulamento de medallas e distincións do que 
ata entón carecía e aprobalo en pleno da corporación. Proceso 
que  demorou a concesión do galardón a este mestre ata o Nadal. 

Foi o sábado 30 de decembro cando, en sesión solemne 
da corporación municipal celebrada extraordinariamente nun 
abarrotado salón de actos da Casa da Cultura de A Serra, tras a 
lectura dos méritos que concurrían  en D. Manuel Canay por parte 
do secretario municipal, o alcalde Carlos López Crespo impúxolle 
a medalla do concello e outorgoulle o título de Fillo Predilecto. 

Tralo cal, o homenaxeado, pronunciou un discurso recordando 
toda a súa traxectoria docente e expresou lúcidos xuízos sobre o 
valor do traballo e a educación para o progreso dos pobos, xunto 
dunhas verbas de agradecemento á corporación municipal e á 
Asociación Terra de Outes por un agasallo do que non se 
consideraba especialmente merecedor.

Culminou a homenaxe a este mestre cun xantar popular 
no Pazo do Tambre ao que asistiron perto de 80 persoas entre as 
que se distribuíu un folleto editado por esta Asociación, que 
incluía unha cariñosa loubanza escrita pola que fora a súa 
compañeira de colexio Pilar Sampedro, a biografía de Canay e 
unhas imaxes tiradas de senllos libros de fotografías antigas de 
Outes, a un dos cales puxera precisamente textos este insigne 
outense.

Esta xornada, que se celebrou por primeira vez o pasado 20 de 
outubro, pretende ser un día de reivindicación do patrimonio 
arquitectónico popular, non só pola súa importancia cultural, 
senón tamén pola súa trascendencia como fonte de riqueza por 
canto constitúe un reclamo turístico de primeira orde con todo o 
que comporta de creación de recursos, nun concello tan deprimido 
economicamente coma o noso.
Esta ocasión foi aproveitada para presentar, no salón do Centro 
Social, o libro Os muíños de Outes, do que é autor o membro da 
nosa asociación Xoán X. Mariño e que é un resumo da parte 
adicada a estas construcións da arquitectura popular na 
catalogación levada a cabo por el mesmo durante os anos 2000 a 
2005. O mesmo acto foi tamén escenario dunha charla do profesor 
de Historia Alfonso González, que falou da importancia dos 
muíños nas sociedades tradicionais.
A continuación, na Casa da Cultura, inaugurouse unha exposición 
de fotos de muíños realizada por Xacinto Cambeiro, que se puido 
ver ata o día 30 de outubro e pechouse a xornada cun magosto 
popular na Horta do Muíño, amenizada polas pandereteiras  
D'Outeson.

I Muiñada

A próxima muíñada confiamos celebrala, o vindeiro ano, nun 
muíño rehabilitado de Río de Outes, á que está toda a xente de 
Outes convidada.

 AS NOSAS NOVAS  AS NOSAS NOVAS

 AS NOSAS NOVAS

Nace esta publicación co desexo de ser non só o órgano de 
expresión da Asociación Cívico-Cultural TERRA DE 
OUTES, senón, fundamentalmente, o altofalante do 
conxunto de homes e mulleres do noso municipio 
interesados, como os seus propios promotores, na defensa 
do patrimonio histórico, cultural e medioambiental de 
Outes.
A intención dos que impulsamos esta Asociación é a de 
aglutinar os esforzos realizados, ata agora, de forma 
dispersa por multitude de persoas interesadas na 
promoción da cultura: literatura, música, arte, tradicións 
populares e, se pode ser, tamén o deporte, así como na dos 
valores da liberdade, a paz, a solidariedade entre as 
xentes de toda condición, color, idade ou sexo.
Pero con esta nova revista non só queremos dar a coñecer a 
nosa actividade, senón moi especialmente, todo o talento 
artístico, toda a paisixón literaria e todo o sentimento de 
amor á Terra que aniña entre as xentes deste termo ata 
agora sen máis instrumento de expresión que os certames 
poéticos que anualmente convoca o concello e as edicións 
dos poemas gañadores, non sempre de escritores de Outes.
E facémolo coa esperanza e a ilusión de que como 
resultado desta iniciativa acabe agromando un novo Añón 
que, ó igual có insigne poeta, reviva a nosa lingua, en trance 
de desaparición.
Desde estas páxinas animámosvos a colaborar. Están 
abertas para todos, homes e mulleres, mozos e mozas, 
nenos e nenas de corazón limpo e vontade anovadora. 
Desde aquí queremos empezar a construír o futuro. 
Agardamos a vosa axuda. Agardámosvos a vós mesmos.

Director:
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Consello de Redación:
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Xan F. García
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Un antigo plano de A Serra

No Arquivo do Reino de Galicia, que ten a súa  sede na cidade de 
A Coruña, consérvase, coa signatura RA-23, un plano da Serra 
de Outes datado no ano 1780, aínda que alí téñeno 
erroneamente catalogado como “Plano de Sta. María de Entines” 
porque o nome desta parroquia aparece citado no texto que o 
acompaña e que, segundo a amable transcrición realizada por Dª 
Mª Mar García Miraz, arquiveira do citado Arquivo, pón: 
 
“Este mapa y diseño, lo executé por mi, Manuel Varela, maestro 
de arquitectura, vecino de la 
feligresía de San Martín de 
Figueroa, jurisdición de 
Montes, como perito para 
ello eligido por Antonio 
Fernández y consortes, 
Pedro Pérez y los suios en 
disputa que controbierten en 
el Real Tribunal y a cuia 

n verificación ha venido D.
Simón Antonio de Villa y Cea, 
receptor, en virtud de real 
auto de sala. Y para hacerle 
entrega deste dicho mapa a 
fin de que le legalize y junte a 
su obrado y esplicación que 
d e  e l l o  d a r é  p a r a  
declaración, lo firmo por ante   
e l  nominado receptor,  
estando en Santa María de 
Entines y casa de auditorio a 
catorce días del mes de abril, 
año de mil sietecientos y 
o c h e n t a = e n m e n d a d o  
Pérez=Va lga .  F i rmado 
manuel Varela.  Ante mí Simón Antonio de Vila”.

Como se ve, o erro na denominación do plano provén de que 
estaba situada en Entíns a casa na que se realizou o auditorio no 
que o receptor que levaba o caso recibiu as información 
pertinentes relativas ó preito iniciado.
Este obedecía a unha disputa pola augas do curso fluvial, xa 
entón coñecido como Río de Outes, que baixa desde as 
proximidades da igrexa de S. Pedro ata desembocar no río Tins 
logo de bordear Boel, segundo se deduce da indicación que 
acompaña a unha liña que debe representar unha captación de 
augas, na que se le “Presa de la disputa”.
Lamentablemente no citado Arquivo non se atopou rastro do 
preito que orixinou a elaboración deste rarísimo plano, realizado, 
segundo se le no texto arriba transcrito, polo arquitecto Manuel 
Varela, orixinario da parroquia de S. Martiño de Figueroa, no 
actual concello de Cerdedo, pertencente á actual comarca 
pontevedresa de Terra de Montes e que en anos anteriores 
estivera construíndo a igrexa de S. Pedro de Outes; e traballando 
no cerramento do adro de S. Tirso de Cando e na construción da  
capela do Carme, dentro deste e que posiblemente volveu a 

traballar aquí nesta época para erguer o campanario desta última 
parroquia.
O plano, feito con tinta e augada sobre papel, mide 74,5 cms. de 
longo e 53,7 de alto e representa a rúa principal de A Serra, desde 
o seu comezo, xunto á ponte medieval que salva o Río Tins e que 
non se representa nel, ata a praza da Cruz, que aínda se segue 
chamando do mesmo xeito e na que confúen a rúa da Carreira 
(chamada Carera no mapa), o camiño que vai para Boel, cuxo 

nome é perceptible, ó pé do pazo que se representa no extremo, e 
o o antigo Camiño Real (denominado Cami Real de la Siera), que 

desemboca no Sitio de Feria, no que, en efecto, ata épocas moi 
recentes se celebraron as feiras de A Serra, á sombra dunha vella 
carballeira, arrasada nos anos 80 para facer sitio a un parque con 
fonte, banco e arboliños decorativos. Segue o camiño en 
dirección a Outes e as terras altas de Valadares, pasando polo 
Río de Outes, o sinuoso curso de auga pintado de color verde no 
mapa que facía mover xa desde aqueles anos os cinco muíños 
representados á súa beira, hoxe tristeiramente abandonados, 
coñecidos cos nomes de Caghulo, do Couto, Cambeiro, Boela e 
Grabiel.
Ocupan o resto do plano a representación de terreos de labradío, 
baldíos, prados e montes, quizais os altos de Cambeiro e Cures, 
nas estribacións meridionais do Alto da Baqueira.  
É significativo tamén que a vía de comunicación con Muros 
transcorra pola Carreira, a onde vai parar o camiño que hoxe é a 
actual Avda. de Fisterra, pero que antes morría no cruce no que 
hoxe se atopa o “Cruceiro da Galdrana”. 

Xoán X. Mariño

MEDIOAMBIENTE

Van xa aló tres anos dende que se iniciou a loita contra o proxecto 
da variante de Outes. Tras un período de desconcerto e de silencio 
interesado promovido polo avaricioso interese privado dunha serie 
de grupos financeiros e pola Consellería de Política Territorial, 
Obras Públicas e Transportes, un grupo de persoas, conscientes 
do abuso inxustificable que este proxecto supoñía, decidiron 
plantar cara ante a barbarie do poder, revestida e sobrada de 
arbitrariedade, de ilegalidade, de falta de transparencia, de 
hipocrisía, de falsidade, pero carente en absoluto de xustificación 
dende o punto de vista do interese público para levar a cabo o seu 
proxecto. Esta actitude contrastou sempre coa gran cantidade de 
argumentos elaborados que foron presentados ante a cidadanía, 
só quero lembrar aquí sucintamente os máis importantes: o dano 
á Rede Natura nun espazo de gran valor ambiental; o impacto 
paisaxístico irreversible; os escasos catro minutos de aforro no 
tráfico que a obra implicaría cando existen outras alternativas 
que nin sequera foron estudadas a pesar de que isto foi solicitado 
en numerosas ocasións pola Plataforma; o excesivo custo da obra: 
máis de dezaoito millóns de euros; os posibles danos aos recursos 
da ría en xeral e aos bancos marisqueiros en concreto alertados 
por informes da Consellaría de Pesca e Asuntos Marítimos; a 
ausencia dunha planificación de comunicación dos territorios 
afectados que se manifestou na incoherente decisión de paralizar 
o proxecto do viaduto de Noia, por supostos motivos de impacto 
ambiental e paisaxístico, e continuar co de Outes; as graves 
irregularidades na tramitación do procedemento con eivas 
esenciais propias dunha administración bananeira; a 
desinformación difundida polos partidos políticos, pola  
Consellería, e polo Concello de Outes…
Foron tamén moitas as dificultades que a Plataforma contra o 
Viaduto tivo para poder explicar con claridade a súa postura: a 
hipocrisía política e o enorme esforzo feito por políticos poderosos 
para que a realidade sobre este proxecto non fose descuberta; 

A loita contra o viaduto: un exercicio de dignidade

tiñan que ocultala como fose, incluso con descalificacións e 
ataques persoais aos que se atreveron a plantarlle cara; a 
estrutura piramidal e antidemócrata dos partidos políticos e as 
súas contradicións internas que non consultaron nin sequera a 
posición discrepante dunha parte da súa militancia, cando non 
dubidaron en contradicila e desautorizala abertamente; a 
incomprensión dunha parte da sociedade; o silencio sórdido 
dunha loita na soidade contra o poder bárbaro e ruín, capaz de 
facer todo tipo de falcatruadas pero que non sabe dar argumentos 
nin a máis mínima explicación. 
O caso do viaduto de Outes foi un dos primeiros que demostrou as 
graves contradicións do goberno bipartito na Xunta, que supuxo, 
primeiro na xestión do medio ambiente e posteriormente na maior 
parte das materias unha auténtica fraude para moitos cidadáns 
que un día cremos na posibilidade dunha alternativa progresista 
para Galiza, pero axiña a nosa ilusión trocou no máis profundo 
desencanto, a medida que fomos saboreando un ácedo 
continuismo, por momentos aínda máis irritante que o dos seus 
antecesores.
Neste contexto difícil foi no que a Plataforma Contra o Viaduto e a 
Variante de Outes desenvolveu un labor de denuncia e de 
información, tratando de que fose coñecida a realidade que estaba 
sendo ocultada sobre esta variante, poñendo de manifesto as  
escuras manobras políticas e pedindo que se valorasen outras 
alternativas. 
Hoxe a treboada do escándalo empeza a arreciar sobre a 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes co 
turbio asunto da autovía do Barbanza, o cal non nos produce 
sorpresa ningunha a todos os que tivemos a desgrazada 
experiencia de saber cómo funcionan neste organismo; estamos 
seguros que se descubrirán máis casos, anque sexan só unha 
parte do total.

Xesus do Rio
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Un antigo plano de A Serra

No Arquivo do Reino de Galicia, que ten a súa  sede na cidade de 
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ello eligido por Antonio 
Fernández y consortes, 
Pedro Pérez y los suios en 
disputa que controbierten en 
el Real Tribunal y a cuia 

n verificación ha venido D.
Simón Antonio de Villa y Cea, 
receptor, en virtud de real 
auto de sala. Y para hacerle 
entrega deste dicho mapa a 
fin de que le legalize y junte a 
su obrado y esplicación que 
d e  e l l o  d a r é  p a r a  
declaración, lo firmo por ante   
e l  nominado receptor,  
estando en Santa María de 
Entines y casa de auditorio a 
catorce días del mes de abril, 
año de mil sietecientos y 
o c h e n t a = e n m e n d a d o  
Pérez=Va lga .  F i rmado 
manuel Varela.  Ante mí Simón Antonio de Vila”.

Como se ve, o erro na denominación do plano provén de que 
estaba situada en Entíns a casa na que se realizou o auditorio no 
que o receptor que levaba o caso recibiu as información 
pertinentes relativas ó preito iniciado.
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proximidades da igrexa de S. Pedro ata desembocar no río Tins 
logo de bordear Boel, segundo se deduce da indicación que 
acompaña a unha liña que debe representar unha captación de 
augas, na que se le “Presa de la disputa”.
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traballar aquí nesta época para erguer o campanario desta última 
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nome é perceptible, ó pé do pazo que se representa no extremo, e 
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desemboca no Sitio de Feria, no que, en efecto, ata épocas moi 
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Xoán X. Mariño

MEDIOAMBIENTE
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esenciais propias dunha administración bananeira; a 
desinformación difundida polos partidos políticos, pola  
Consellería, e polo Concello de Outes…
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A loita contra o viaduto: un exercicio de dignidade
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seguros que se descubrirán máis casos, anque sexan só unha 
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É moi triste nunha vila como a nosa ver negocios 
tan penosamente mal levados, dada a escasez de ideas 
dos seus propietarios aínda que a necesidade dos mesmos 
é “cero”... Cousas que pasan!!!
E referímonos a ese tipo de xente acaparadora que 
espera facerse con todo tipo de rendas, deses cidadáns 
aos que non lles custou moita suor e bágoas, consecuencia 
de antigos beneficios de prebendas franquistas, ou 
cacicadas familiares con herdanzas de última hora... pero 
aí están...
Resumindo, se tales negocios fosen ben administrados, 
atendidos, levados (chámalle X), podería vivir sen 
problemas unha familia; e polo contrario aí están facendo 
o máis completo ridículo eses empresarios sen vista, 
ademais de incrementar envexa e ruindade veciñal... porque 
son o máximo!!! Cada un manda no seu!! Pero sentidiño 
de pobo que quere e desexa medrar, nada de nada. Que 
xentiña! Quedan un día sen cartos e pobriños!!! Nadiña 
de ves... A chorar...

Lusco e Fusco

Un pitilliño? SETAS CON BERBERECHOS

Receta gañadora no concurso da Semana 
Micolóxica de Outes do ano 2005

INGREDENTES:
Cebola, Pementa branca, Sal
Loureiro, Pirixel,
Tomate maduro pelado
Fariña, Viño branco
Berberechos 
Setas

ELABORACIÓN
En primeiro lugar prepárase unha salsa mariñeira: 
póchase a cebola, salpeméntase e aromatízase con 
loureiro e pirixel e cando abranda engádese o tomate e 
déixase cocer. Logo ponse a fariña e o viño branco.
Nunha pota aparte póñense a abrir os berberechos coas 
setas. Unha vez abertos engádeselle a salsa mariñeira, 
remexendo para mesturar ben os sabores.

Receta da Casa Amanda

GASTRONOMÍA

Foto Antiga: Que tempos aqueles!

Que tempos aqueles!!!.... de cativos xogando nas pistas da fame, que se o trompo, a estornela, o escondite, que sei eu!!!... as escolas 
ateigadas, vareadas con saña, a morriña das almas, as misas cantadas, o lecer da batalla, unha foto...unhas bágoas...Que tempos 
aqueles!!!.

Xastre

A industria madereira no Concello de Outes:
un sector chamado a desaparecer.

Das vinte industrias que houbo en activo no Concello,
tan só quedan catro.

I.- ¿CALQUERA TEMPO PASADO FOI MELLOR?

Para a madeira si, pois houbo un tempo no que o sector dos 
aserradoiros de madeira era para Outes un dos principais 
pulmóns económicos. Dicir que nos anos sesenta chegaron a un 
total de vinte, pode darnos unha idea do importantísimo papel que 
desempeñou este sector industrial. Velaí a relación de todos eles:

Xoán Fco. García Suárez

2º.- A introdución de materiais novos (por exemplo o 
plástico para caixas de bebidas, peixe, ou o cartón).

3º.- A debilidade da propia estrutura das empresas, 
pouco capitalizadas, cun proceso produtivo moi limitado e sen 
diversificación na elaboración doutros produtos, con incrementos 
constantes nos procesos de produción (carburantes, enerxía, 
transporte, etc.). Empresas con pouca capacidade de 
innovación.

4º.- A falta dun sector selvícola axeitado, capaz de 
manter a actividade con madeiras de máis calidade e destinadas 
a carpintería e o móbel (o 82% da madeira empregada é de 
piñeiro).
Desta pequena síntese resulta curioso destacar que en Murcia, e 
concretamente en Yecla, existen unha chea de industrias e 
talleres que importan piñeiro galego (de Outes tamén) e que 
fabrican todo tipo de materiais. É posíbel en Murcia, e aquí, onde 
se produce a materia prima, non. Esta lectura resulta fácil de 
entender, pois as causas desta situación son as propias dunha 
economía con características coloniais: a periferia 
economicamente falando, carente dunha clase media capaz de 
industrializar,  produce a materia prima, e os procesos produtivos 
(que son os que xeran máis riqueza) fanse nos centros nos que se 
concentra máis capital. 

III.- INTENTOS DE SUPERVIVENCIA    

Os poucos empresarios que xa quedaban a comezos do actual 
século, conscientes da crítica situación do sector, tentaron xuntar 
esforzos na procura dunha solución para todos. Esta solución 
pasaba pola unidade destas empresas baixo unha única 
dirección. A ambiciosa proposta tiña como obxectivo eliminar a 
atomización existente. Ou sexa, converter os centros de traballo 
nunha única unidade de produción. Deste xeito pretendíase:

  1.- Facer unha especie de holding, con varias liñas de produción: 
desde o serrado, até a elaboración do produto que cada empresa 
tiña como especialización.
  2.- Abaratar os custos de produción, transporte, impostos, etc.
  3.- Facer así un proxecto competitivo.

Logo de varias reunións, e feito un estudo de mercado e un plan 
de viabilidade, incluso xa dispoñían de terreos axeitados, o 
proxecto non foi adiante ao parecer polas miras estreitas dalgun 
empresario, que prefiriu continuar pola súa conta.
Ao final, non foi adiante este intento por sobrevivir, a situación 
mantense igual na actualidade (ou mellor dito, peor, pois desde 
aquela xa fechou algunha factoría máis), e o seu futuro non é, en 
palabras destes proprietários, nada pero nada alentador.  Xa se 
importa demasiada madeira de países de Europa. Polacos, 
daneses, rumanos, etc. envían a súa madeira para as nosas 
fábricas. Compensa traela de fóra por que sae máis barata. Os 
envases xa son fabricados tamén por portugueses e incluso 
chinos. En definitiva, a globalización está tamén presente aquí, e 
os seus efectos poden ser a puntilla que remate para sempre cun 
sector de tradicional importancia para nós. Unha pena.

Como vemos no cadro, eran perto de 200 postos de traballo 
directos, ao que habería que engadir as persoas que traballaban 
no monte, ademais doutros autónomos, como transportistas, 
tractoristas, mecánicos, etc. Ademais, había épocas nas que os 
cadros de persoal se incrementaban, sendo moi importante 
nestas ocasións a aportación de man de obra das mulleres.
Por outra banda, hai que destacar a actividade exportadora por 
vía marítima, con barcos que desde O Freixo (e mesmo desde 
Espiñeiro), navegaban cargados de madeira de Outes para 
destinos como Euscadi, Valencia, Canarias, Alacant, Almería ou 
Jerez, comercio este que desaparece tamén nos anos sesenta 
coa proliferación do transporte por estrada.
A actividade económica da madeira era, desde logo, de vital 
importancia para o noso Concello, ao igual que en moitas zonas 
da comarca.
Pero a traxectoria foi un calco do que sucedeu en toda Galiza, até 
atoparnos coa situación actual, que nos augura un futuro pouco 
alentador para este sector. 

II.- AS CAUSAS DO DECLIVE

A análise do sector neste Concello, coa axuda dun industrial do 
sector ao que aproveito para lle agradecer a súa inestimábel 
colaboración, levoume a identificar as causas que motivaron a 
case total desaparición dos aserradoiros en Outes:

1º.- A falta de relevo xeracional, é dicir, a paralización da 
actividade por non haber sucesión.

Coto
Ríos
Sedefal
Viña
Especht
Seco
Alborés
Romero
Mallo
Gosende
V. Suárez
Bocadroña
García e Tomé
J. Cambeiro
Berres
Talouro
J. Martelo
Inácio
Cepa
Balado

Sabardes
Sabardes
Sabardes
San Cosme
Róo
Róo
Entíns
Entíns
Entíns
Entíns
Entíns
Cando
Cando
Outes
Outes
Outes
San Lourenzo
San Orente
San Orente
San Orente

NOME PARROQUÍA Nº TRABS.(1)

5
6
10
8
8
8
8

14
8
8
6
8
8
12
12
8
8
12
12
8

Táboa construción
Táboa construción
Táboa, para envases de madeira, esencialmente
Táboa construción
Táboa e tablilla
Táboa e palets de eucalipto
Táboa e tablilla
Tablilla para envases e palets
Táboa construción
Táboa e envases
Madeira para bateas e construción naval
Táboa construción
Táboa construción
Táboa
Táboa e tablilla para envases
Táboa e tablilla para envases
Caixas para peixe
Envases e caixas
Táboa e tablilla para envases
Táboa e envases

ACTIVIDADE PRINCIPAL

Activo
Fechado
Fechado
Activo
Fechado
Activo (2)
Fechado
Activo
Fechado
Fechado (3)
Activo
Fechado
Fechado
Fechado
Fechado
Fechado
Activo (4)
Fechado
Fechado
Fechado

SITUACIÓN

(1) Promedio de traballadores anual.
(2) Actualmete explotado por un empresario de Noia.
(3) Nestas instalacións construíronse os coñecidos buques “Espiñeiro” e “Gosende”
(4) Ao igual que o de Seco, é xestionado por un empresario noiés.

OPINIÓN
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Ríos
Sedefal
Viña
Especht
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Alborés
Romero
Mallo
Gosende
V. Suárez
Bocadroña
García e Tomé
J. Cambeiro
Berres
Talouro
J. Martelo
Inácio
Cepa
Balado

Sabardes
Sabardes
Sabardes
San Cosme
Róo
Róo
Entíns
Entíns
Entíns
Entíns
Entíns
Cando
Cando
Outes
Outes
Outes
San Lourenzo
San Orente
San Orente
San Orente

NOME PARROQUÍA Nº TRABS.(1)

5
6
10
8
8
8
8

14
8
8
6
8
8
12
12
8
8
12
12
8

Táboa construción
Táboa construción
Táboa, para envases de madeira, esencialmente
Táboa construción
Táboa e tablilla
Táboa e palets de eucalipto
Táboa e tablilla
Tablilla para envases e palets
Táboa construción
Táboa e envases
Madeira para bateas e construción naval
Táboa construción
Táboa construción
Táboa
Táboa e tablilla para envases
Táboa e tablilla para envases
Caixas para peixe
Envases e caixas
Táboa e tablilla para envases
Táboa e envases

ACTIVIDADE PRINCIPAL

Activo
Fechado
Fechado
Activo
Fechado
Activo (2)
Fechado
Activo
Fechado
Fechado (3)
Activo
Fechado
Fechado
Fechado
Fechado
Fechado
Activo (4)
Fechado
Fechado
Fechado

SITUACIÓN

(1) Promedio de traballadores anual.
(2) Actualmete explotado por un empresario de Noia.
(3) Nestas instalacións construíronse os coñecidos buques “Espiñeiro” e “Gosende”
(4) Ao igual que o de Seco, é xestionado por un empresario noiés.

OPINIÓN
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Concello de Outes

Concello de Outes,
un consello quero dar
para que xamais de ti

ninguén se queira ausentar.
Eu de ti saín chorando
fai moitos anos atrás,

e aínda choro ó recordar
miña feliz mocidade.

Cos ollos dos meus recordos
vexo o belo que en ti hai,

campos, montañas e praias
e a Ría que aire che dá.
Serra de Outes bonitiña
que o río Tines divide
en dúas partes iguais,

a de Arriba e a de Abaixo
que o Cunchido se acochega

con garimoso sinal.
Santa Lucía, San Campio,

San Benito e San xoán
o patrono da parroquia
que na pía bautismal

me deron o nome a min 
e a todos meus irmáns.
Boel, a terra de Añón

noso poeta maior,
gloria das letras galegas
chamado de precursor.

Freixo, San Cosme, Tabilo
a terra dos meus avós,

Broña, Siabo e Cruceiro 
un centro de diversións.

Tremuzo, nosa montaña maior
que os toxos na primavera

enchen de amarela flor,
e mira a Ría de Noia

con ollos de moito amor
cruzada por brancas velas
por traballo ou diversión.
Adeus querido curruncho

onde fun neno e rapaz,
víchesme cando era novo,

de vello non me verás.

Gonzalo Armán. Río de Janeiro,
20 de nadal de 1998.

Entrevista con GONZALO ARMÁN
Gonzalo Armán Rama é outro poeta outense na Diáspora. Naceu en Viro (parroquia de Roo) no ano 1928 e con 25 anos 
emigrou a Brasil, onde aínda reside. Con el, na súa casa natal, mantivemos a seguinte conversa:

Fálenos dos seus primeiros anos.
A penas completada a instrución primaria (que logo ampliei 
coa lectura ávida de canto libro caía nas miñas mans e 
posteriores estudos nocturnos) debín comezar a traballar 
como zapateiro, xunto ó meu pai, desde os 13 anos ata que 
a necesidade de sacar adiante a miña propia familia recén 
creada, obrigoume, como a tantos galegos antes, a emigrar.
A onde se dirixiu?
Dirixinme a Río de Xaneiro, onde 
montei un bar en compañía do meu 
veciño Pepe Tuñas.
E que traballos desempeñou 
despois?
Cando Pepe Tuñas marchou para Bos 
Aires, deixei o bar e montei unha fábrica 
de roupa. Actividade que tamén 
abandonei ó cabo de tres anos para 
adicarme á miña verdadeira paixón: os 
libros.
Comecei a traballar cunha editorial, a 
Librería lusoespanhola e brasileira, 
para a cal vendín libros durante 20 
anos, ata que esta empresa pechou, 
tras o cal traballei na delegación 
brasileira da Editorial Gustavo Gili, 
especializada en arquitectura. Despois 
creei a miña propia librería, na 
Facultade de Letras de Río, onde aínda 
traballo.
Como foron os seu primeiros pasos na poesía?
Empecei a escribir xa de mozo, pero toda a produción 
daqueles anos (varios centos de poemas) está inédita.
Entón, cando tivo lugar a primeira publicación?
En 1979. Chamouse Soedades e foi impulsado por Edwaldo 
Cafezeiro, un profesor da Facultade de Letras que levaba 
varias revistas, para unha das cales quería algunhas 
poesías galegas, pois estaba interesado nos vencellos 
literarios luso-galegos.
E o segundo libro, como xurdiu?
O seguinte libro publicouse en castelán no ano 1984, levou 
por título Poemas de amor y viento e xurdiu por iniciativa de 
Antonio de Seárez, un emigrante de Ponteceso residente en 

Agardamos a pronta publicación deste libro de poesía, da cal Roberto Pontes, ó analizar algunhas voces da diáspora galega 
na poesía brasileira, di que “é uma lírica fluente, bem rimada, singela e bastante representativa da tradição que está em sua 
origem (...) plasmadora de sua visão-de-mundo. É justamente aí que afloram seus arcanos tutelares: Santiago apóstolo, as 
lendas em torno do santo, o épico de que se reveste e as soidades pela terra, que lhe fornecem a vibração interior e a 
fidelidade ao idioma que homenageia e usa intransigentemente”.

Viro (Outes).   5 de xullo de 2007

Uruguai que traballaba no suplemento galego do Diario 
Español de Montevideo, a quen coñecín a través dunha 
revista da emigración chamada Carta de España, onde me 
publicaran unha poesía e unha reseña do primeiro libro. 
Pediume algúns exemplares para o Patronato Español de 
Montevideo e por medio desta relación veu a petición dun 
poemario en castelán que culminaría na publicación deste 
segundo libro.

Cóntenos agora como se editou o 
terceiro.
O último libro, Anacos d'alma, saíu da 
imprenta de Edicións do Castro no ano 
1991, por impulso de Isaac Díaz Pardo, 
a quen me dirixín cunha maqueta da 
obra, incluídas as ilustracións de 
Alfredo Arias, e que non dubidou un 
instante na súa publicación.
Como foi recibida a súa obra na 
emigración?
Do primeiro libro publicáronse diversas 
reseñas, acompañadas dalgúns 
poemas, no Jornal de Espanha, o 
Jornal de Letras, no Boletim social do 
Club español de Río de Janeiro e no 
suplemento galego do Diario Español 
de Montevideo. Do segundo libro é o 
poema “Tira mi fusil al agua”, que 
recibiu unha mención honorífica do 
Conselho Consultivo de Brasilia nun 

certame convocado no ano 1985 pola Axencia de Noticias 
de Brasilia. O terceiro libro xa foi presentado na Casa de 
España de Río de Xaneiro, a raíz do cal fixen amizade coa 
escritora Nélida Piñón, e logo, en 1994, fun convidado a 
recitar varios pemas nas II Xornadas de Cultura Galega 
organizadas pola Universidade Federal Fluminense e que 
se recollen, xunto co resto das ponencias alí presentadas, 
nun libro publicado pola Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.
Ten en mente algún outro libro?
Si, máis ben xa está escrito. Chámase Soños e bágoas e 
está composto por 30 poemas escritos entre 1978 e 1997, 
pero aínda estou buscando editor para el.

Río Tines

Río Tines, augas de claro cristal
cruzas a Serra de Outes
para formar a enseada
de Langaño e Lameán.

Nas túas augas as troitas
saltan felices demais

e en ti as lampreas aniñan
despois voltan para o mar.

Serra de Outes querida,
cantos recordos me traes,
en ti dei o primeiro bico

e aprendín a bailar.
Foi na feira dos Domingos

¡Como é doce recordar!
Que namoraba as nenas
entre mentira e verdade.

Na Serra de Arriba o gando
e o parolar dos chaláns,

vacas de pel amarela
e becerros de mamar.

Miña nai vendía cebolas
na praza ó teu lado, Río
e outras vendían patacas,
e outras cousas de cotío.

Adeus miña Serra de Outes
moi lonxe está o teu fillo,
¡Cantas bágoas eu botei

e cantos fondos suspiros!

Gonzalo Armán. Río de Janeiro,
16 de nadal de 1998.
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Brión (Outes), o  único lugar no que ninguén
é estranxeiro de todo.

O tren rodaba e fóra vimos pequenos pobos (...), parecían estraños e 
bonitos, como sacados de contos de fadas, as rúas pequenas e 
empedradas, cos tellados baixos; pero alí tamén había angustia, avaricia, 
asasinatos, loucura, traizón, inutilidade, medo, torpeza, deuses falsos, 
violacións, drogas, alcoholismo, cans, gatos, nenos, televisións, xornais, 
váteres embozados, canarios cegos, soidade...

Shakespeare nunca o fixo. CHARLES BUKOWSKI.

***
Estrada rural con forte pendente mollada. Choveu. Este é o inicio. 
Todo comeza en Setembro, nunha empinada e húmida costa.
En outono, ás nove da noite é noite, e as farolas comen anacos de 
estrada en Setembro. Nunha das parénteses luminosas unha 
figura miúda abre a porta dun colector de lixo e deixa caer dúas 
bolsas azuis. Nun segundo de vóo a cámara lenta o tempo 
detense, agardando o contacto directo da merda coa merda, un 
son choco e xordo de adaptación ó medio. Alí todos se coñecen, o 
lixo adáptase a si mesmo, harmonízase. A perfección cívica. 
Camiñando polo medio da estrada negra e suorenta, a figura 
miúda non quere mollar os pés e canea as pozas que se fan máis 
pequenas a medida que sobe, ata convertérense en pequeniños 
espellos amarelos que reflicten a luz da primeira lúa chea do 
outono.
Conforme se achega á curota, a figura miúda non parece ter máis 
duns sete anos, posiblemente loura. Detense concentrada na luz 
das nubes, na cor dos piñeiros, nas casas partidas pola metade. 
Cun xiro rápido de cabeza decátase da nada que ten ás costas, 
moito máis alá das farolas, moito máis alá do colector de lixo, onde 
a lúa deixa todo en penumbra e a costa desaparece mergullada 
nunha gorxa negra que lle saca os ollos. 
Corre. Encamiña cara á casa sen ter en conta as pozas, facendo 
saltar anacos de lúa con cada zancada, deixando pequenas 
pegadas de auga a esluírse ás súas costas. Segue a correr. Abre 
unha pequena cancela gris, en tempos, que pecha cun golpe seco 
sen deixar de correr, entra na casa por unha porta branca, que 
tamén pecha tras de si sen deter o paso. A cancela aínda baila 
cando a porta branca dá a última badalada. Un gong xigante soa 
dentro da cabeza. A cancela segue bailando mentres asubía entre 
os oxidados dentes de ferro a melodía do baile.
Fóra, a lúa segue a pórlle cor ós outeiros, ás pequenas nubes, a 
algún tellado, ás canizas dos carros fosilizados, ós hórreos, ós 
cans enroscados baixo os balcóns, á monotonía que fai o tópico. 
Dentro da casa o  neno, porque é un neno a figura miúda e loura, 
aínda calmea detrás da porta branca pechada, resgardado na 
penumbra do vestíbulo onde pensa que a escuridade desta vez si 
o resgarda.
Dentro da casa de porta branca e cancela cada vez menos gris 
caen as luces. A noite camiña cada vez máis lenta, as pozas 
dormen tranquilas e as fiestras de luz van morrendo ós poucos 
nas rúas sen nome onde o brión se apega á pedra, á cara do chan, 
ás pozas das pingueiras, ó penal que mira ó norte, a min. Faise 
noite no Setembro tatuado de mofo e parece que por hoxe non 
haberá máis historia no pequeno mundo do neno louro chamado 
Blaue. Eu chámolle Blaue. 
E así, pode comezar calquera historia, calquera.

“xénese” Compostela 2001
(continuará)

Candil na solaina

A súa voz de timbais palpitábame no coiro dos tímpanos. Podo 
velo, sorrí ó outro lado do cable mirando a nada, e talvez, 
véndome en mañás alleas, esas nas que eu non participo, pero 
que adopto como fillas agora que a man da distancia arrola as 
nosas noites.
Boas noites. Se non estás non serán boas porque terei que 
durmir soa na nosa cama; espirei o colchón e serei eu soa a 
arroupalo. As sabas choraranme a túa ausencia, coserei 
remendos na dor, coa almofada apertada contra min para 
terte preto, aínda que non te teña. Sóñote a miúdo. As 
pálpebras caídas en soño que espertaban canda min ó meu 
lado, aquel no que eu non estaba no leito; un par de zapatos 
acordoados, as lazadas fan e desfán; agora perdín a miña 
parella, o meu par anda trocado. Calzar de soidade cada mañá 
foi tremendamente duro e o zapateiro insistía. Prefiro andar 
descalza a vestir os meus pés, raíces ó chan, de soidade, 
téndote comigo gravado permanente na sen. Sóñote. Bícasme 
o pescozo vagariño arando o prado doce de suspiros 
esperando que a miña terra se estremeza en cada achego e así 
é, tremo, abaneo empurrada por brisiña mel. Acólleme nos 
teus brazos, apértame contra ti. Como diaños ía fuxir se ti es a 
salvación! O único que me dará a vida na apocalipse. 
Conduces as xemas en falcatruadas celestiais, a miña 
epiderme maldita tremendo baixo a herba verde coa que me 
cubre o teu corpo mollado de sol. As santiñas alumean a 
escuridade acesa no cuarto. Ó pechar os ollos sóñote. Ti 
correndo deica min no silencio do albor, espíndome en sorriso, 
os ollos das xemas repasando cartografía: península son eu, 
só unida a terra por unha parte, arrodeada de ti polos outros 
tres costados. Es mar. Déixasme morrer illada do mundo a 
esperar a noite co candil na solaina. A túa man descende en 
min medindo quilómetros abisais, explorando profundidades, 
enxeñeiro construtor de gozo en escritorio de castiñeiro. Lene 
rotación desbordada de praceres: o durmir acompañada. 
Unha prolongación de min canta na túa pelve en mareas 
dionisíacas correndo liberta por nubes de liño ata chegar ás 
fontes de éxtase líquido onde fragas florecen margaridas 
vermellas e sereas viúvas, viúvas coma min, á procura do 
amor: ti: cohabitante dos meus adentros, complemento 
copulativo de noites en branco; coa cariña a chover na folla 
sóñote; como letras apertadas sinto augas a medraren nos 
lacrimais anegándome a retina, agardadas e indesexabeis. 
Baixa a auga en espirais seducíndome as meixelas, mollando 
os recunchos, tocándome a humidade os labios do desexo de 
terte preto. Pésasme dentro, a lúa co firmamento e milleiros 
de paneis de neón a anunciarme a chegada do final: aquel 
xemido que arrede de min os suspiros bestiais que me prestan 
a figura de gatiña á xanela, miúda, á procura de presa. 

Pel de Brión Óscar Sedón
Agocho as unllas, xa non me farán falla. 
Inxiro canto aire me pasa pola traquea, traducido aos 
bronquios, éncheme os pulmóns. Xa non podo continuar, 
céiboche extasiada coa esperanza de que volvas a min 
abríndome a cancela da eira outra noite que volvas. Agora o 
berro sesgante de escuridade, a falta de aire e a mirada de 
asasina que precisa da túa carne para sobrevivir. 
Desaparecen os iris, todo branco, o fin, a inminente relaxación 
da estocada final que dá a vida ou a morte: o limbo nos ollos. Á 
boca aberta, sedenta de sede engule suspiros improcedentes 
no berro de tabús desamarrados. Amárrame. As túas mans 
soldadas no meu van en ligadura imposíbel, os meus beizos 
fixados ós teus, mollados en sequía de escuridade á espera da 
noite de amargo caramelo, tan doce como os botóns da blusa.
Xa non atopo senso no que falo; non che pido palabras, 
promesas, nós, os cumios azucrados sinálanche a ti. Non 
quero cabestros no pescozo nin xugos abafantes. Quérote a ti ó 
meu lado no leito durmíndome en orgasmos algunha noite, 
non todas. Os tratados de extorsión non se firmarán na miña 
cama; tampouco verás bandeira branca a ondear en pupilas 
sanguentas de dor. A escravitude de sabas morreu dentro das 
fronteiras do meu curral. Óllame os ollos vermellos de ira, 
berrei co tempo por terte arrestado estes meses nos que non 

retornaches a chover entre as mantas vapor de sexo de 
traizón; adúltero marabilloso volve ó frío dos meus pés e 
prende lume na alfombra de pel ou os veciños daranse conta 
deste xeo que me sae dos ósos por non terte, comigo. Vou 
deixando regos de mar, apagando a sequía que me deixaches, 
volve. Retorna ós meus cabezais sendo sombra que me 
asombras en noites coma esta. Estarás en leito alleo 
durmindo por resolios de mel e filtros amorodo. As odas que 
saen da miña gorxa non che chegan? Non darás co meu 
paraíso noutra cama. As palabras que non escribo quedan á 
deriva no couce da vida, burbullo dun segundo, non o escoitas, 
nunca desexaches oír o que eu dicía, ulíasme cal animal 
famento. Odiaba que me utilizaras mais gustábame a túa 
guerra sen metralla, só armada a retagarda á espreita dalgún 
golpe que ti sabías que non daría. Tiña o puñal na mesiña de 
noite mais nunca pensei en usalo. Amábate a pesar de seres o 
vento que me violaba sen me deixar sequera pensar. Secarei o 
liño mollado para tecer cando volvas, Penélope termarame da 
roca e eu sacarei e meterei a agulla ata finalizar unha gran 
colcha para taparme do frío. Os ósos seguen espreméndome a 
dor  que se filtra pola pel e non o poderei aturar por moito máis 
tempo. Volve.
Noite, outono 2007.

Olalla Tuñas

DANAE
G. KLIMT
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Brión (Outes), o  único lugar no que ninguén
é estranxeiro de todo.

O tren rodaba e fóra vimos pequenos pobos (...), parecían estraños e 
bonitos, como sacados de contos de fadas, as rúas pequenas e 
empedradas, cos tellados baixos; pero alí tamén había angustia, avaricia, 
asasinatos, loucura, traizón, inutilidade, medo, torpeza, deuses falsos, 
violacións, drogas, alcoholismo, cans, gatos, nenos, televisións, xornais, 
váteres embozados, canarios cegos, soidade...

Shakespeare nunca o fixo. CHARLES BUKOWSKI.

***
Estrada rural con forte pendente mollada. Choveu. Este é o inicio. 
Todo comeza en Setembro, nunha empinada e húmida costa.
En outono, ás nove da noite é noite, e as farolas comen anacos de 
estrada en Setembro. Nunha das parénteses luminosas unha 
figura miúda abre a porta dun colector de lixo e deixa caer dúas 
bolsas azuis. Nun segundo de vóo a cámara lenta o tempo 
detense, agardando o contacto directo da merda coa merda, un 
son choco e xordo de adaptación ó medio. Alí todos se coñecen, o 
lixo adáptase a si mesmo, harmonízase. A perfección cívica. 
Camiñando polo medio da estrada negra e suorenta, a figura 
miúda non quere mollar os pés e canea as pozas que se fan máis 
pequenas a medida que sobe, ata convertérense en pequeniños 
espellos amarelos que reflicten a luz da primeira lúa chea do 
outono.
Conforme se achega á curota, a figura miúda non parece ter máis 
duns sete anos, posiblemente loura. Detense concentrada na luz 
das nubes, na cor dos piñeiros, nas casas partidas pola metade. 
Cun xiro rápido de cabeza decátase da nada que ten ás costas, 
moito máis alá das farolas, moito máis alá do colector de lixo, onde 
a lúa deixa todo en penumbra e a costa desaparece mergullada 
nunha gorxa negra que lle saca os ollos. 
Corre. Encamiña cara á casa sen ter en conta as pozas, facendo 
saltar anacos de lúa con cada zancada, deixando pequenas 
pegadas de auga a esluírse ás súas costas. Segue a correr. Abre 
unha pequena cancela gris, en tempos, que pecha cun golpe seco 
sen deixar de correr, entra na casa por unha porta branca, que 
tamén pecha tras de si sen deter o paso. A cancela aínda baila 
cando a porta branca dá a última badalada. Un gong xigante soa 
dentro da cabeza. A cancela segue bailando mentres asubía entre 
os oxidados dentes de ferro a melodía do baile.
Fóra, a lúa segue a pórlle cor ós outeiros, ás pequenas nubes, a 
algún tellado, ás canizas dos carros fosilizados, ós hórreos, ós 
cans enroscados baixo os balcóns, á monotonía que fai o tópico. 
Dentro da casa o  neno, porque é un neno a figura miúda e loura, 
aínda calmea detrás da porta branca pechada, resgardado na 
penumbra do vestíbulo onde pensa que a escuridade desta vez si 
o resgarda.
Dentro da casa de porta branca e cancela cada vez menos gris 
caen as luces. A noite camiña cada vez máis lenta, as pozas 
dormen tranquilas e as fiestras de luz van morrendo ós poucos 
nas rúas sen nome onde o brión se apega á pedra, á cara do chan, 
ás pozas das pingueiras, ó penal que mira ó norte, a min. Faise 
noite no Setembro tatuado de mofo e parece que por hoxe non 
haberá máis historia no pequeno mundo do neno louro chamado 
Blaue. Eu chámolle Blaue. 
E así, pode comezar calquera historia, calquera.

“xénese” Compostela 2001
(continuará)

Candil na solaina

A súa voz de timbais palpitábame no coiro dos tímpanos. Podo 
velo, sorrí ó outro lado do cable mirando a nada, e talvez, 
véndome en mañás alleas, esas nas que eu non participo, pero 
que adopto como fillas agora que a man da distancia arrola as 
nosas noites.
Boas noites. Se non estás non serán boas porque terei que 
durmir soa na nosa cama; espirei o colchón e serei eu soa a 
arroupalo. As sabas choraranme a túa ausencia, coserei 
remendos na dor, coa almofada apertada contra min para 
terte preto, aínda que non te teña. Sóñote a miúdo. As 
pálpebras caídas en soño que espertaban canda min ó meu 
lado, aquel no que eu non estaba no leito; un par de zapatos 
acordoados, as lazadas fan e desfán; agora perdín a miña 
parella, o meu par anda trocado. Calzar de soidade cada mañá 
foi tremendamente duro e o zapateiro insistía. Prefiro andar 
descalza a vestir os meus pés, raíces ó chan, de soidade, 
téndote comigo gravado permanente na sen. Sóñote. Bícasme 
o pescozo vagariño arando o prado doce de suspiros 
esperando que a miña terra se estremeza en cada achego e así 
é, tremo, abaneo empurrada por brisiña mel. Acólleme nos 
teus brazos, apértame contra ti. Como diaños ía fuxir se ti es a 
salvación! O único que me dará a vida na apocalipse. 
Conduces as xemas en falcatruadas celestiais, a miña 
epiderme maldita tremendo baixo a herba verde coa que me 
cubre o teu corpo mollado de sol. As santiñas alumean a 
escuridade acesa no cuarto. Ó pechar os ollos sóñote. Ti 
correndo deica min no silencio do albor, espíndome en sorriso, 
os ollos das xemas repasando cartografía: península son eu, 
só unida a terra por unha parte, arrodeada de ti polos outros 
tres costados. Es mar. Déixasme morrer illada do mundo a 
esperar a noite co candil na solaina. A túa man descende en 
min medindo quilómetros abisais, explorando profundidades, 
enxeñeiro construtor de gozo en escritorio de castiñeiro. Lene 
rotación desbordada de praceres: o durmir acompañada. 
Unha prolongación de min canta na túa pelve en mareas 
dionisíacas correndo liberta por nubes de liño ata chegar ás 
fontes de éxtase líquido onde fragas florecen margaridas 
vermellas e sereas viúvas, viúvas coma min, á procura do 
amor: ti: cohabitante dos meus adentros, complemento 
copulativo de noites en branco; coa cariña a chover na folla 
sóñote; como letras apertadas sinto augas a medraren nos 
lacrimais anegándome a retina, agardadas e indesexabeis. 
Baixa a auga en espirais seducíndome as meixelas, mollando 
os recunchos, tocándome a humidade os labios do desexo de 
terte preto. Pésasme dentro, a lúa co firmamento e milleiros 
de paneis de neón a anunciarme a chegada do final: aquel 
xemido que arrede de min os suspiros bestiais que me prestan 
a figura de gatiña á xanela, miúda, á procura de presa. 

Pel de Brión Óscar Sedón
Agocho as unllas, xa non me farán falla. 
Inxiro canto aire me pasa pola traquea, traducido aos 
bronquios, éncheme os pulmóns. Xa non podo continuar, 
céiboche extasiada coa esperanza de que volvas a min 
abríndome a cancela da eira outra noite que volvas. Agora o 
berro sesgante de escuridade, a falta de aire e a mirada de 
asasina que precisa da túa carne para sobrevivir. 
Desaparecen os iris, todo branco, o fin, a inminente relaxación 
da estocada final que dá a vida ou a morte: o limbo nos ollos. Á 
boca aberta, sedenta de sede engule suspiros improcedentes 
no berro de tabús desamarrados. Amárrame. As túas mans 
soldadas no meu van en ligadura imposíbel, os meus beizos 
fixados ós teus, mollados en sequía de escuridade á espera da 
noite de amargo caramelo, tan doce como os botóns da blusa.
Xa non atopo senso no que falo; non che pido palabras, 
promesas, nós, os cumios azucrados sinálanche a ti. Non 
quero cabestros no pescozo nin xugos abafantes. Quérote a ti ó 
meu lado no leito durmíndome en orgasmos algunha noite, 
non todas. Os tratados de extorsión non se firmarán na miña 
cama; tampouco verás bandeira branca a ondear en pupilas 
sanguentas de dor. A escravitude de sabas morreu dentro das 
fronteiras do meu curral. Óllame os ollos vermellos de ira, 
berrei co tempo por terte arrestado estes meses nos que non 

retornaches a chover entre as mantas vapor de sexo de 
traizón; adúltero marabilloso volve ó frío dos meus pés e 
prende lume na alfombra de pel ou os veciños daranse conta 
deste xeo que me sae dos ósos por non terte, comigo. Vou 
deixando regos de mar, apagando a sequía que me deixaches, 
volve. Retorna ós meus cabezais sendo sombra que me 
asombras en noites coma esta. Estarás en leito alleo 
durmindo por resolios de mel e filtros amorodo. As odas que 
saen da miña gorxa non che chegan? Non darás co meu 
paraíso noutra cama. As palabras que non escribo quedan á 
deriva no couce da vida, burbullo dun segundo, non o escoitas, 
nunca desexaches oír o que eu dicía, ulíasme cal animal 
famento. Odiaba que me utilizaras mais gustábame a túa 
guerra sen metralla, só armada a retagarda á espreita dalgún 
golpe que ti sabías que non daría. Tiña o puñal na mesiña de 
noite mais nunca pensei en usalo. Amábate a pesar de seres o 
vento que me violaba sen me deixar sequera pensar. Secarei o 
liño mollado para tecer cando volvas, Penélope termarame da 
roca e eu sacarei e meterei a agulla ata finalizar unha gran 
colcha para taparme do frío. Os ósos seguen espreméndome a 
dor  que se filtra pola pel e non o poderei aturar por moito máis 
tempo. Volve.
Noite, outono 2007.

Olalla Tuñas

DANAE
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Tables Turned

[Escuro. Como unha PIETÁ Nada trala posta de sol, o negro A 
PIETÁ XACOBINA toca a tecla do eterno silencio, sen futuro ou 
MARAT O AMIGO DO POBO esperanza ESCOITAS MARAT? 
Escuridade extinta, tal unha fogueira apagada; inmóbil, corpo 
morto MARAT LÁNGUIDO NO CADRO DA CONVENCIÓN, 
brutalmente desvencellada de toda ocorrencia, accesíbel O 
CADÁVER EN PÚBLICO RITUAL, A PROCESIÓN a tódalas 
cousas DAVID GUÍA AS ANTORCHAS. É coma o silencio E O 
DEBUXO, A BAÑEIRA dun corpo trala morte MORREU O 
TRIBUNO DO POBO, a fín da vida. Vista dende fóra MORREU A 
REVOLUCIÓN?, a menos harmoniosa das cores, e por esa razón 
a cor -calquera cor CABALGA O TIRANO DO TERMIDOR, 
incluso a máis feble- aparecerá máis forte O USURPADOR A 
CABALO RETRÁTAO O PINTOR XACOBINO e cos perfís 
marcados NAPOLEÓN-CÓNSUL-CABALO-INCITATUS diante 
dela ONDE ESTÁS MARAT?
E fíxose a luz. Non Luz De Vidreira Metafísica Do Deus Gótico 
Penetrando Na Sainte Chapelle Entretecendo En Miles De Cores 
R e c h a m a n t e s  e  P u r a s  ( v é x a n s e  
http://analizarte.es/2006/06/14/y-se-hizo-la-luzparte-primera/ e 
http://analizarte.es/2006/06/16/y-se-hizo-la-luzparte-segunda/). 
Luz Primeira. Pois no principio antes de todo texto a escuridade 
cubría a face do abismo, e TI NON RESPONDIAS, MARAT Deus 
dixo 'Fágase a Luz' e fíxose a luz DOS MARBRES QUE CHE 
REPRESENTAN NON SAE PALABRA ALGUNHA, e Deus veu 
que a luz era boa. Racha coa escuridade un foco de luz branca, 
símbolo dun mundo E DO POR VIR QUEDA A GRAN PROMESA 
do que toda cor, como cualidade material e substancia, O 
CORPO INSEPULTO DAS TÚAS VERBAS QUE NON 
PECHARON NO PANTEÓN desapareceu. Este mundo está tan 
alén de nós que non podemos percibir sonido algún MAIS O 
BERRO ERGUE que proveña del. Hai un grande silencio 
PROTESTA, ATRONA que, representado graficamente, torna 
nun muro fomidábel e NA GORXA DE GRACCHUS BABEUF 
indestructíbel (Abaixo co Muro, Pink Floyd!  Abaixo coa Cuarta 
Parede! / e co Muro de Contención / Anti-Feixista!), anque 
infinitamente frío, estendéndose TRAZA A PARÁBOLA cara a 
Eternidade ATA AS BARRICADAS DE 1848 E A COMUNA DE 
PARÍS. Mais non é un silencio morto, PRENDERÁ DE NOVO 

Manolo do Rio

senón cheo de posibilidades. É un espazo en branco, DE NOVO A 
PIEDADE XACOBINA infinitamente novo LENIN, O AMIGO DO 
POBO, un oco baleiro DE NOVO O CADÁVER E O MAUSOLEO 
que enfatiza o Principio OU CHARLOTTE CORDAY 
RENASCENDO EN FANNY KAPLAN O MAL como non nado 
aínda. 
Pardonnez-moi, mon cher papa, d'avoir disposé de mon existence sans 
votre permission. My name is Fanya Kaplan. J'ai vengé bien 
d'innocentes victimes, j'ai prévenu bien d'autres désastres. Le peuple, 
un jour désabusé, se réjouira d'être délivré d'un tyran. Today I shot at 
Lenin. I did it on my own. I will not say whom I obtained my revolver. Si j'ai 
cherché à vous persuader que je passais en Angleterre, c'est que 
j'espérais garder l'incognito, mais j'en ai reconnu l'impossibilité. I will 
give no details. J'espère que vous ne serez point tourmenté. En tout cas, 
I had resolved to kill Lenin long ago je crois que vous auriez des 
défenseurs à Caen. J'ai pris pour défenseur Gustave Doulcet: consider 
him a traitor to the Revolution. un tel attentat ne permet nulle défense, 
c'est pour la forme. Adieu, mon cher papa, I was exiled to Akatui for 
participating in an assassination attempt against a Tsarist official in Kiev. 
je vous prie de m'oublier, ou plutôt de vous réjouir de mon sort, la cause I 
spent eleven years at hard labour. en est belle. J'embrasse ma sœur que 
j'aime de tout mon cœur, After the Revolution I was freed. ainsi que tous 
mes parents. N'oubliez pas ce vers de Corneille :
Le Crime fait la honte, et non pas l'échafaud!

C'est demain à huit heures, qu'on me juge. Ce 16 juillet. I favoured the 
Constituent Assembly and am still for it.

Volvemos á luz, luz pura, foco de luz que fire e fura nas tebras 
dunha cárcere. Húmedas laxes reverberan en segundo plano. 
Baixo o foco érguese robusto o profeta Xoán o Bautista, meirande 
dos nados de muller DÚAS MULLERES, DÚAS MORTES. A 
friaxe dos muros non foi quen de apagar o brillo -tizóns vermellos- 
dos seus ollos, nin a fé monoteísta forxada nos Desertos de 
Xudea, ergs de infinitos grans de area que trenzan as cordas do 
paradoxo PORQUE É A MESMA MAN E O MESMO PEITO O 
QUE NOS DÁ A VIDA E O QUE NOLA QUITA, co espazo 
seccionado nas máis mínimas seccións -Cruel Zénon! Zénon 
d'Elée- que despois esvararán no Reloxo de Area da Eternidade. 
Relixosidade Pura do Asceta GOZO NO XESTO ASCÉTICO DA 
COITELA QUE ME ATREVESA, DA BALA QUE ME FURA torrado 

baixo o sol abrasador onde a auga é pecado, onde os fluídos 
evaporan e a lustrosa vexetación FLORECEN ESTRAÑOS OS 
FROITOS DO AMOR e fértil terra politeísta é abandonada, as 
curvas sinuosas ceden á liña recta da Razón Pura Verdadeira e 
do Único Deus E ADÓROVOS FANNY, CHARLOTTE, MIÑAS 
DEUSAS SATURNINAS sen adornos. Non-Barroquismo. 
Hidrofobia. Áscese. Disciplina e Dureza no medio do baleiro. Nos 
beizos resecos INCONSCIENTES HERALDAS DAQUELA QUE 
TAMÉN DEVORARÁ AOS SEUS FILLOS apenas o sabor e 
aroma de mel silvestre e saltóns do deserto -Schistocerca 
gregaria- que son comida PARA DESPOIS CHORAR SOBRE 
ELES CRISTAIS DE SAL koscher, e que só o Día do Xuízo Final 
medrarán colas de alacrán e humanas faces para atormentar por 
cinco meses QUE NOS PRESERVARÁN POR TEMPO 
INDEFINIDO, TAL MOSQUITOS DE ÁMBAR NO COLAR 
ENGARZADO aos incrédulos até a tronada da Quinta Trompeta. 
O cinto de coiro, a túnica de pel de camelo QUE VISTE UNHA 
PELIRROXA cóbren un pelello igual de curtido e despelexado. Da 
Terra onde non se semea descendeu en loor de multitudes o 
profeta, para bautizar MENTRES DANZA UNHA PAVANA 
DECADENTE no regato inmundo, no Xordán a cruzar a pé 
enxoito NO TEATRO DO SILENCIO, á turba arrepentida. Auga 
con auga, suxo con suxo, A CARNE LÁNGUIDA, OS PÉS 
LIXEIROS mais o profeta pensa que purifican mellor as areas do 
deserto amigo. Irónico alcume de Bautista, HIPNOTIZAN AO 
PÚBLICO e Soño Acre do Deserto Florescido, cantado por outro 
profeta. Alédese o deserto e a terra árida QUE SEGUE, A 
MIRADA VIZOSA, O TRAZAR DOS ARABESCOS, festexe o 
ermo e floreza coma o narciso A TEA DE ARAÑA A SE 
DESNOBELAR, floreza magnificamente e exulte NUN 
TRAZADO QUE NON SON QUEN DE ENTENDER, brinque de 
gozo e entone himnos… Entón E ANTES DE DARSE CONTA 
abrollarán augas no deserto, e fontes na terra árida; o chan 
abrasado tornará estanque OS ESPECTADORES TAMÉN 
FICAN ATRAPADOS NO BAILE, a terra sendenta en mananciais. 
A cova dos chacais en pantano, a herba en canas e xunqueiras 
ESTOURAN OS TÍMPANOS DOS QUE MANA UN ABONDOSO 
REGUEIRO DE SANGUE POLO CHAN…
Foi flor de cedo, que non dou froito… Preso por orde de Herodes 
E NOS ESTERTORES DA AGONÍA DUNHA DANZA DE VIDA, 
NON DA MORTE, o día profetizado aínda está por chegar, e a 
única humidade impura que transloce DESCOBREN A 
IDENTIDADE DA PELIRROXA ENMASCARADA non é a do río, 
non, nen a da prometida fecundidade divina; senón a das paredes 
frías do calabozo presente QUE ARREBOLA A MÁSCARA DE 
CRISTAL VENECIÁN e as pingueiras de suor que Xoán, 
Xeométrico e Hidrófobo, arrebola fóra de si, xunto cos malos 
pensamentos. O Bautista adianta E DECLARA, EXULTANTE, 
ENTRE OBSCENAS GARGALLADAS recolle do chan unha 
bandexa prateada na que repousa a fermosísima cabeza da 
muller-bailarina A IDENTIDADE AGOCHADA e bica nela cunha 
paixón desacostumada. Despois berra]:

XOÁN O BAUTISTA: J'ai Baise Ta Bouche, Pepper Ann, J'ai Baise 
Ta Bouche…
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Mariña Pérez Rei. CANÍCULA
Ed. Sotelo Blanco. Colección Medusa .
Santiago de Compostela, 2007.

Esta novela, escollida para iniciar esta sección, foi “Premio 
Manuel Lueiro Rei de Novela Curta” no ano 2006. É unha obra 
de ciencia-ficción que nos achega a unha Galicia futurista e 
transformada polo cambio climático, na que a poboación galega 
libre se concentra en grandes plataformas no mar para poder 
sobrevivir ás terribles condicións de vida que sofre a terra, 
quedando a xente aparentemente protexida. Os demais 
habitantes soportan as temperaturas extremas que se dan no 
continente e todos eles son controlados dende a Torre Aloia, 
que representa o ollo de Orwell. Neste mundo terrible o 
protagonista, o Capitán Silva, deixará a plataforma que 
goberna para adentrarse na árida terra galega na busca da súa 
propia identidade, arrebatada dende un poder que o dirixe 
todo. Deste xeito a escritora achéganos así a un mundo 
totalmente inhumano, desesperado e sucio no que o capitán 
Silva e demais protagonistas tentan fuxir na procura de 
liberdade.
Na presentación do libro en Santiago, Mariña Pérez Rei 
confesou que na elaboración desta novela se deixou influír polo 
cine de ciencia-ficción, en concreto da película Blade Runner. 
Canícula é unha lectura recomendable para os/as amantes da 
ciencia-ficción e para os que non o son (entre os que me 
inclúo), porque a historia é esgazadora e fainos reflexionar 
sobre o mundo que se aveciña, sobre os efectos que terá o 
cambio climático que predín os científicos e que podería 
deixarnos unha existencia infeliz e terrible.

Lidia Vicente.
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Tables Turned

[Escuro. Como unha PIETÁ Nada trala posta de sol, o negro A 
PIETÁ XACOBINA toca a tecla do eterno silencio, sen futuro ou 
MARAT O AMIGO DO POBO esperanza ESCOITAS MARAT? 
Escuridade extinta, tal unha fogueira apagada; inmóbil, corpo 
morto MARAT LÁNGUIDO NO CADRO DA CONVENCIÓN, 
brutalmente desvencellada de toda ocorrencia, accesíbel O 
CADÁVER EN PÚBLICO RITUAL, A PROCESIÓN a tódalas 
cousas DAVID GUÍA AS ANTORCHAS. É coma o silencio E O 
DEBUXO, A BAÑEIRA dun corpo trala morte MORREU O 
TRIBUNO DO POBO, a fín da vida. Vista dende fóra MORREU A 
REVOLUCIÓN?, a menos harmoniosa das cores, e por esa razón 
a cor -calquera cor CABALGA O TIRANO DO TERMIDOR, 
incluso a máis feble- aparecerá máis forte O USURPADOR A 
CABALO RETRÁTAO O PINTOR XACOBINO e cos perfís 
marcados NAPOLEÓN-CÓNSUL-CABALO-INCITATUS diante 
dela ONDE ESTÁS MARAT?
E fíxose a luz. Non Luz De Vidreira Metafísica Do Deus Gótico 
Penetrando Na Sainte Chapelle Entretecendo En Miles De Cores 
R e c h a m a n t e s  e  P u r a s  ( v é x a n s e  
http://analizarte.es/2006/06/14/y-se-hizo-la-luzparte-primera/ e 
http://analizarte.es/2006/06/16/y-se-hizo-la-luzparte-segunda/). 
Luz Primeira. Pois no principio antes de todo texto a escuridade 
cubría a face do abismo, e TI NON RESPONDIAS, MARAT Deus 
dixo 'Fágase a Luz' e fíxose a luz DOS MARBRES QUE CHE 
REPRESENTAN NON SAE PALABRA ALGUNHA, e Deus veu 
que a luz era boa. Racha coa escuridade un foco de luz branca, 
símbolo dun mundo E DO POR VIR QUEDA A GRAN PROMESA 
do que toda cor, como cualidade material e substancia, O 
CORPO INSEPULTO DAS TÚAS VERBAS QUE NON 
PECHARON NO PANTEÓN desapareceu. Este mundo está tan 
alén de nós que non podemos percibir sonido algún MAIS O 
BERRO ERGUE que proveña del. Hai un grande silencio 
PROTESTA, ATRONA que, representado graficamente, torna 
nun muro fomidábel e NA GORXA DE GRACCHUS BABEUF 
indestructíbel (Abaixo co Muro, Pink Floyd!  Abaixo coa Cuarta 
Parede! / e co Muro de Contención / Anti-Feixista!), anque 
infinitamente frío, estendéndose TRAZA A PARÁBOLA cara a 
Eternidade ATA AS BARRICADAS DE 1848 E A COMUNA DE 
PARÍS. Mais non é un silencio morto, PRENDERÁ DE NOVO 

Manolo do Rio

senón cheo de posibilidades. É un espazo en branco, DE NOVO A 
PIEDADE XACOBINA infinitamente novo LENIN, O AMIGO DO 
POBO, un oco baleiro DE NOVO O CADÁVER E O MAUSOLEO 
que enfatiza o Principio OU CHARLOTTE CORDAY 
RENASCENDO EN FANNY KAPLAN O MAL como non nado 
aínda. 
Pardonnez-moi, mon cher papa, d'avoir disposé de mon existence sans 
votre permission. My name is Fanya Kaplan. J'ai vengé bien 
d'innocentes victimes, j'ai prévenu bien d'autres désastres. Le peuple, 
un jour désabusé, se réjouira d'être délivré d'un tyran. Today I shot at 
Lenin. I did it on my own. I will not say whom I obtained my revolver. Si j'ai 
cherché à vous persuader que je passais en Angleterre, c'est que 
j'espérais garder l'incognito, mais j'en ai reconnu l'impossibilité. I will 
give no details. J'espère que vous ne serez point tourmenté. En tout cas, 
I had resolved to kill Lenin long ago je crois que vous auriez des 
défenseurs à Caen. J'ai pris pour défenseur Gustave Doulcet: consider 
him a traitor to the Revolution. un tel attentat ne permet nulle défense, 
c'est pour la forme. Adieu, mon cher papa, I was exiled to Akatui for 
participating in an assassination attempt against a Tsarist official in Kiev. 
je vous prie de m'oublier, ou plutôt de vous réjouir de mon sort, la cause I 
spent eleven years at hard labour. en est belle. J'embrasse ma sœur que 
j'aime de tout mon cœur, After the Revolution I was freed. ainsi que tous 
mes parents. N'oubliez pas ce vers de Corneille :
Le Crime fait la honte, et non pas l'échafaud!

C'est demain à huit heures, qu'on me juge. Ce 16 juillet. I favoured the 
Constituent Assembly and am still for it.

Volvemos á luz, luz pura, foco de luz que fire e fura nas tebras 
dunha cárcere. Húmedas laxes reverberan en segundo plano. 
Baixo o foco érguese robusto o profeta Xoán o Bautista, meirande 
dos nados de muller DÚAS MULLERES, DÚAS MORTES. A 
friaxe dos muros non foi quen de apagar o brillo -tizóns vermellos- 
dos seus ollos, nin a fé monoteísta forxada nos Desertos de 
Xudea, ergs de infinitos grans de area que trenzan as cordas do 
paradoxo PORQUE É A MESMA MAN E O MESMO PEITO O 
QUE NOS DÁ A VIDA E O QUE NOLA QUITA, co espazo 
seccionado nas máis mínimas seccións -Cruel Zénon! Zénon 
d'Elée- que despois esvararán no Reloxo de Area da Eternidade. 
Relixosidade Pura do Asceta GOZO NO XESTO ASCÉTICO DA 
COITELA QUE ME ATREVESA, DA BALA QUE ME FURA torrado 

baixo o sol abrasador onde a auga é pecado, onde os fluídos 
evaporan e a lustrosa vexetación FLORECEN ESTRAÑOS OS 
FROITOS DO AMOR e fértil terra politeísta é abandonada, as 
curvas sinuosas ceden á liña recta da Razón Pura Verdadeira e 
do Único Deus E ADÓROVOS FANNY, CHARLOTTE, MIÑAS 
DEUSAS SATURNINAS sen adornos. Non-Barroquismo. 
Hidrofobia. Áscese. Disciplina e Dureza no medio do baleiro. Nos 
beizos resecos INCONSCIENTES HERALDAS DAQUELA QUE 
TAMÉN DEVORARÁ AOS SEUS FILLOS apenas o sabor e 
aroma de mel silvestre e saltóns do deserto -Schistocerca 
gregaria- que son comida PARA DESPOIS CHORAR SOBRE 
ELES CRISTAIS DE SAL koscher, e que só o Día do Xuízo Final 
medrarán colas de alacrán e humanas faces para atormentar por 
cinco meses QUE NOS PRESERVARÁN POR TEMPO 
INDEFINIDO, TAL MOSQUITOS DE ÁMBAR NO COLAR 
ENGARZADO aos incrédulos até a tronada da Quinta Trompeta. 
O cinto de coiro, a túnica de pel de camelo QUE VISTE UNHA 
PELIRROXA cóbren un pelello igual de curtido e despelexado. Da 
Terra onde non se semea descendeu en loor de multitudes o 
profeta, para bautizar MENTRES DANZA UNHA PAVANA 
DECADENTE no regato inmundo, no Xordán a cruzar a pé 
enxoito NO TEATRO DO SILENCIO, á turba arrepentida. Auga 
con auga, suxo con suxo, A CARNE LÁNGUIDA, OS PÉS 
LIXEIROS mais o profeta pensa que purifican mellor as areas do 
deserto amigo. Irónico alcume de Bautista, HIPNOTIZAN AO 
PÚBLICO e Soño Acre do Deserto Florescido, cantado por outro 
profeta. Alédese o deserto e a terra árida QUE SEGUE, A 
MIRADA VIZOSA, O TRAZAR DOS ARABESCOS, festexe o 
ermo e floreza coma o narciso A TEA DE ARAÑA A SE 
DESNOBELAR, floreza magnificamente e exulte NUN 
TRAZADO QUE NON SON QUEN DE ENTENDER, brinque de 
gozo e entone himnos… Entón E ANTES DE DARSE CONTA 
abrollarán augas no deserto, e fontes na terra árida; o chan 
abrasado tornará estanque OS ESPECTADORES TAMÉN 
FICAN ATRAPADOS NO BAILE, a terra sendenta en mananciais. 
A cova dos chacais en pantano, a herba en canas e xunqueiras 
ESTOURAN OS TÍMPANOS DOS QUE MANA UN ABONDOSO 
REGUEIRO DE SANGUE POLO CHAN…
Foi flor de cedo, que non dou froito… Preso por orde de Herodes 
E NOS ESTERTORES DA AGONÍA DUNHA DANZA DE VIDA, 
NON DA MORTE, o día profetizado aínda está por chegar, e a 
única humidade impura que transloce DESCOBREN A 
IDENTIDADE DA PELIRROXA ENMASCARADA non é a do río, 
non, nen a da prometida fecundidade divina; senón a das paredes 
frías do calabozo presente QUE ARREBOLA A MÁSCARA DE 
CRISTAL VENECIÁN e as pingueiras de suor que Xoán, 
Xeométrico e Hidrófobo, arrebola fóra de si, xunto cos malos 
pensamentos. O Bautista adianta E DECLARA, EXULTANTE, 
ENTRE OBSCENAS GARGALLADAS recolle do chan unha 
bandexa prateada na que repousa a fermosísima cabeza da 
muller-bailarina A IDENTIDADE AGOCHADA e bica nela cunha 
paixón desacostumada. Despois berra]:

XOÁN O BAUTISTA: J'ai Baise Ta Bouche, Pepper Ann, J'ai Baise 
Ta Bouche…
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Mariña Pérez Rei. CANÍCULA
Ed. Sotelo Blanco. Colección Medusa .
Santiago de Compostela, 2007.

Esta novela, escollida para iniciar esta sección, foi “Premio 
Manuel Lueiro Rei de Novela Curta” no ano 2006. É unha obra 
de ciencia-ficción que nos achega a unha Galicia futurista e 
transformada polo cambio climático, na que a poboación galega 
libre se concentra en grandes plataformas no mar para poder 
sobrevivir ás terribles condicións de vida que sofre a terra, 
quedando a xente aparentemente protexida. Os demais 
habitantes soportan as temperaturas extremas que se dan no 
continente e todos eles son controlados dende a Torre Aloia, 
que representa o ollo de Orwell. Neste mundo terrible o 
protagonista, o Capitán Silva, deixará a plataforma que 
goberna para adentrarse na árida terra galega na busca da súa 
propia identidade, arrebatada dende un poder que o dirixe 
todo. Deste xeito a escritora achéganos así a un mundo 
totalmente inhumano, desesperado e sucio no que o capitán 
Silva e demais protagonistas tentan fuxir na procura de 
liberdade.
Na presentación do libro en Santiago, Mariña Pérez Rei 
confesou que na elaboración desta novela se deixou influír polo 
cine de ciencia-ficción, en concreto da película Blade Runner. 
Canícula é unha lectura recomendable para os/as amantes da 
ciencia-ficción e para os que non o son (entre os que me 
inclúo), porque a historia é esgazadora e fainos reflexionar 
sobre o mundo que se aveciña, sobre os efectos que terá o 
cambio climático que predín os científicos e que podería 
deixarnos unha existencia infeliz e terrible.

Lidia Vicente.
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Debeu ser Francisco Añón o primeiro poeta galego que escribiu 
Nova York nun verso. Fíxoo nunha composición que datou en 
Madrid en outubro de 1877, medio ano antes da súa morte 
(†20-IV-1878), e que seique quedaría inédita até o 17 de 
novembro de 1878, cando se publica no periódico El Correo 
Gallego de Ferrol. O poema titulouno “Á Galicia”, e é aquel que 
empeza dicindo “De teus recordos vivo ¡Galicia encantadora!”, 
para continuar noutra das estrofas:

Serán famosas vilas as que hoje ves aldeas…
A Cruña, Ferrol, Muros e Vigo encantador,
Da orela do teu manto magníficas preseas,
Serán mais visitados d'embarcaciones* alleas
Do que hoje son Lisboa, Marsella e Nova-York.

*[Sic no texto publicado por Bel Ortega en Vida e obra de 
Francisco Añón, Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña, 
1991, p. 289.]
E é que non debemos esquecer que o noso poeta é o escritor 
galego máis cosmopolita do Rexurdimento (e, tal como deixan 
entrever os precedentes versos, un dos máis progresistas da 
época). El coñeceu as incipientes cidades galegas: Santiago, A 
Coruña, Vigo; tamén viviu en Lisboa, Sevilla e Madrid; percorreu 
Francia e Italia cun lord inglés. Non se pode dicir que non tivese 
viaxado. Emigrante ou exiliado, coñeceu algo do grande mundo 
do século XIX, e aínda que non chegou a pisar América (como si 
fixo, por exemplo, o seu amigo e discípulo Curros Enríquez, 
xornalista na Habana), si chegarían alén do Atlántico a súa 
sonada obra e a súa longa memoria.
Precisamente desde os Estados Unidos de América (ben vale 
Rhode Island, a falta de New York), máis dun século despois do 
pasamento do poeta, o noso paisano Alberto Sacido Romero dá 
noticia da “Vida e Obra do poeta Francisco Añón Paz” (en Actas 
do segundo congreso de estudios galegos, Brown University. 
Novembro, 10, 12  1988. (Homenaxe a José Amor y Vázquez. 
Coordinación e edición: Antonio Carreño), Galaxia, 1991; pp. 
431-442), e insiste na popularidade que ten o de Boel entre os 
emigrados, engadindo en nota a pé de páxina: 
“Como ben explicou Victoriano [sic, por Victorino] Novo y García 
no seu prólogo ás Poesías de Añón de 1989 [sic; debería dicir: 
1889, que é cando se publica na Coruña Poesías, de Francisco 
Añón, pola “Biblioteca Gallega” dirixida por don Andrés Martínez 
Salazar]: “Atenuábanse sus dolores, los dolores de la ausencia, 
con sus cantos a Galicia y no se han de leer nunca sin 
estremecimientos de placer, porque retratan fielmente las 
sensaciones de todos los gallegos que viven lejos de la patria. 
Esta es la verdadera razón de que en América, a donde tantos y 
tantos gallegos arroja todos los años la crueldad de la vida, sea 
Añón el más venerado de todos nuestros poetas””(p. 438, n. 10).
O  autor das palabras precedentes tamén emigrara a Cuba de 
novo. Alí, na Habana, aparecerá o 14 de setembro de 1902 un 
artigo biográfico asinado por V. Novo García no nº 8 de Galicia. 
Revista Semanal Ilustrada, co título “Don Francisco Añón”, que 
de feito é un conxunto de extractos do seu prólogo de 1889. 
Publícase en primeira páxina, reproducindo o coñecido gravado 
de Ricardo Balaca, e segue até a páxina 3.
Por certo, noutro número desta revista (nº 17, 16 de novembro de 
1902) reprodúcese aquel outro “Á GALICIA” que fora premiado 

Ramón Blanco

nos xogos florais de 1861 (“¡Ay! Esperta adorada Galicia,” etc.).
Calcúlase que a crueldade da vida arrebolou a América entre 
1860 e 1970 un total de 1.837.247 emigrantes galegos e galegas. 
Todo un negocio para os transportes marítimos e as Casas 
consignatarias, e tamén podería selo entón para as editoras que 
publicasen os poemas de Añón, se se nos permite a frivolidade. 
Cuba e Arxentina foron os destinos preferidos, xa desde o século 
XIX e até a primeira metade do XX. En 1853 empeza a regularse 
oficialmente e a promocionarse a emigración, que irá collendo 
xeito de verdadeiro éxodo, coincidindo con aquel terrible “Ano da 
fame”, evocado por Manuel Murguía no capítulo que titulou 
“Ignotus” en Los Precursores (1885) cando pon en boca da propia 
Rosalía de Castro:
[…] voy a contarte lo que presencié en Santiago en el tristísimo 
invierno de 1853, año fatal para Galicia, en que el hambre hizo 
bajar a nuestras ciudades, como verdaderas hordas de salvajes, 
hombres que jamás habían pisado las calles de una población, 
mujeres que no conocían otros horizontes que los que se 
extendían ante sus cabañas levantadas en la más apartada 
soledad, verdaderos lobos que no abandonan su madriguera, 
sino en los días de las grandes desolaciones. Todos los días, 
nuevas horas de angustias traían a nuestras plazas y calles, 
bandas de infelices hambrientos que de puerta en puerta iban 
demandando pan para sus hijos moribundos, para sus mujeres 
extenuadas por la miseria y lo duro de la estación. […] Caían por 
los caminos, y en las calles de la ciudad. Otros morían en la 
soledad de su casa desierta. […] Repetíase la eterna lección en 
nuestra historia, y las hierbas de los campos volvían a servir de 
alimento a la gente campesina.
Para non sucumbir á fame recurriuse á emigración. Pero non 
acababan aquí as penurias: no traxecto naval a América (para 
quen podía pagalo) as condicións alimentarias e sanitarias eran 
pésimas; cando xa alá se conseguía un traballo, difícil era librarse 
da lacra da explotación… Por iso a xente emigrada, se quere 
defender os seus intereses, ten que crear Sociedades de 
Beneficiencia, Centros Galegos, etc. nas cidades onde asentan 
as súas colonias. Ao amparo dos Centros Galegos xurdiron 
algunhas das máis importantes empresas xornalísticas da 
emigración galega suramericana: El Eco de Galicia, Galicia 
Moderna, Tierra Gallega, Galicia… (repárese nas referencias a 
Galicia en todas as cabeceiras). Desde estas publicacións os 
emigrantes máis interesados na literatura galega homenaxearán 
a vida e obra de Añón.
Así, por exemplo, atopamos no número 24 do semanario habano 
Galicia Moderna, do día 11 de outubro de 1885, un artigo de José 
Novo y García, director desta publicación: “Don Francisco Añón. 
Comienzo de un libro que no se acabará nunca” (pp. 1 e 2). Faise 
aquí unha semblanza do poeta, incluíndo o poema “Ante la Torre 
de Hércules”, e “al mismo tiempo se conmemora la fecha de su 
nacimiento” (o artigo asínase a 9 de outubro, polo tanto a 
efeméride é correcta, xa que nacera nese día en 1812). 
Tamén en Galicia Moderna, dous anos despois (nº 104, de abril 
de 1877) aparece a colaboración “Francisco Añón” (pp. 2 e 3), de 
L. U. Gris, pseudónimo de Manuel Lugrís Freire, a quen se lle 
dedicou o Día das Letras Galegas no 2006, quen tamén era 
emigrante en Cuba. Neste caso o que se conmemora é que “O 

DIA vinte d' este mes cumpre oito [sic] anos que morreu pr 'a vida, 
anque non pr' a memoria d' os bos gallegos, o poeta don 
Francisco Añón”. Nótese que o texto está redactado en galego. 
Como nota curiosa, e ao fío do que vimos contando, neste mesmo 
número de abril de 1877 aparece unha sección titulada “HOJA 
SUELTA. (del Diario de un inmigrante)” (p. 3), que asina A. L. 
Baró, e onde se di, por exemplo:
La impresión que me produjo la región americana, fue de 
indiferencia. Nada, absolutamente nada me entusiasmó en ella. Y 
esto tiene una lógica explicación. Yo no era el viajero ilustrado que 
llega en busca de nuevos alimentos para su espíritu, ó de nuevos 
temas para su observación; no era siquiera el frívolo touristé que 
busca emociones; era el infeliz emigrante sin bienes de fortuna, el 
niño desvalido, despojado de valor,de experiencia y de fé, á quién 
habían armado gladiador de mascarada y lo lanzaban á la arena á 
sufrir duros golpes del destino y de la adversidad.
[…]
¿A qué venimos á América?
¿A vivir vegetando, privados de toda afección, léjos del hogar y la 
familia, y lo que es peor, sin esperanza de tornar á ellos?
Pues en igualdad de circunstancias, quedémonos en nuestro 
país, contribuyendo en la medida de nuestras fuerzas á su 
progreso, á su bien estar, á su riqueza. Eso será más noble, más 
digno, más honrado.
O 26 de abril de 1896 sae o número 119 de La Tierra Gallega, 
outro semanario da Habana, onde se publica o artigo “Francisco 
Añón” (pp. 1 e 2), pois coincide que “DIEZ Y OCHO años ha que 
en este mes de las flores, el más hermoso de la primavera, dejó 
de existir en un hospital de Madrid, lejos de la patria que tanto 
amaba, el insigne poeta”. O texto non está asinado, pero dado 
que na cabeceira da publicación aparece Manuel Curros 
Enríquez co cargo de director literario, podemos sospeitar que 
sexa el o autor. De calquera xeito, despois dunha introdución 

panexírica, limítase a reproducir un traballo do Sr. Novo y García 
(D. José), disque copiado do seu libro Por Galicia, e que 
practicamente é idéntico ao aparecido no xa citado nº 24 de 
Galicia Moderna en 1885.
Se din que América foi “descuberta”, tamén podemos afirmar que 
Añón foi “descuberto” por Curros cando este, uns anos antes do 
seu periplo cubano, o resucitara n'O Divino Sainete. Quizais non 
estea de máis dicir que ao parecer o prólogo que xa mentamos de 
Novo y García para a compilación editada por Martínez Salazar 
na súa “Biblioteca Gallega” fora encargado a Curros, pero este 
negárase a escribilo aducindo que “tendría que decir cosas muy 
duras para Galicia y sus hombres”. Nesta descuberta para o 
grande público do poeta de Boel tamén tivo moita importancia 
outro poeta outense que foi o seu grande embaixador na 
comunidade americana: Domingo Sendón Rodríguez (Outes, 
1897-Buenos Aires, 1994), secretario de Prensa da “Sociedad 
Unión Residentes de Outes en Sud-América” (fundada na 
Arxentina en 1910), cuxa Comisión Directiva encargou en 1922 
unha copia-reimpresión en Buenos Aires da tirada en 1889 pola 
“Biblioteca Gallega”. Os textos do poeta non estiveron libres dos 
retoques dos editores, coa consecuente profusión de erratas 
(moitas delas responsabilidade do propio Añón ou dos periódicos 
nos que publicou os seus textos; pero esta nova edición mesmo 
ten algunhas erratas que non aparecían na edición a partir da que 
se reproduce). Honra a esta Sociedade o feito de que ademais de 
manter con esta publicación a memoria do escritor, tamén 
reimpriman as poesías “para destinar el producto de la venta de 
ellas a contribuír a la conclusión del edificio de la escuela fundada 
en Outes [refírese ao colexio Emilio Navasqüés, do Cruceiro de 
Roo] por la misma Sociedad y a la colocación de una placa 
conmemorativa en la casa donde Añón nació”, tal como se 
contempla nunha “ADVERTENCIA EDITORIAL” inserida ao final 
do volume.
A placa conmemorativa, encargada pola Unión de Residentes, 
destinada á casa natal de Boel tráea desde Arxentina Domingo 
Sendón en 1925. Fíxose cargo dela Eugenio Atán Lloréns, 
representante da Unión bonaerense no Cruceiro de Roo, pois 
non se puido colocar até 1935, dez anos despois. 
En 1968 a “Asociación Unión Residentes de Outes” envía outra 
placa para colocar no monumento que se inaugurara dous anos 
antes con motivo do Día das Letras Galegas, e que tamén fora 
encargada por dita asociación bonaerense. De feito o 9 de 
novembro de 1970 publica no seu boletín unha memoria de 
reivindicacións feitas a Baldomero Puerta Henche, veterinario e á 
sazón alcalde de Outes, entre as cales estaba erixir o monumento 
a Añón. Tamén aparecera a noticia no bonaerense Correo de 
Galicia do día 5-V-1966, onde Antonio Prado Díaz informa : “El 
Poeta Añón tendrá un monumento en Outes”.
Colócase unha segunda placa en 1978, coincidindo co 
centenario do nacemento, sendo novamente Sendón o artífice do 
proxecto, así como autor dun artigo (“Centenario del fallecimiento 
de Añón”) e dun poema (datado o 20 de abril de 1978: “UN 
OUTESAN QUE COMPREU UN SECULO NO RECORDO”) que 
se publicarán o 25 de novembro do mesmo ano no Boletín de la 
Asociación Unión Residentes de Outes en Buenos Aires. Tamén 
podemos citar como homenaxe de Sendón o poema que datou en 
1966: “AÑON CONSAGRADO PO LO PARNASO”. Os dous 
poemas citados publicounos Domingo Sendón no libro De Outes 
a San Telmo (Buenos Aires, 1993), que recolle poemas en 
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Debeu ser Francisco Añón o primeiro poeta galego que escribiu 
Nova York nun verso. Fíxoo nunha composición que datou en 
Madrid en outubro de 1877, medio ano antes da súa morte 
(†20-IV-1878), e que seique quedaría inédita até o 17 de 
novembro de 1878, cando se publica no periódico El Correo 
Gallego de Ferrol. O poema titulouno “Á Galicia”, e é aquel que 
empeza dicindo “De teus recordos vivo ¡Galicia encantadora!”, 
para continuar noutra das estrofas:

Serán famosas vilas as que hoje ves aldeas…
A Cruña, Ferrol, Muros e Vigo encantador,
Da orela do teu manto magníficas preseas,
Serán mais visitados d'embarcaciones* alleas
Do que hoje son Lisboa, Marsella e Nova-York.

*[Sic no texto publicado por Bel Ortega en Vida e obra de 
Francisco Añón, Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña, 
1991, p. 289.]
E é que non debemos esquecer que o noso poeta é o escritor 
galego máis cosmopolita do Rexurdimento (e, tal como deixan 
entrever os precedentes versos, un dos máis progresistas da 
época). El coñeceu as incipientes cidades galegas: Santiago, A 
Coruña, Vigo; tamén viviu en Lisboa, Sevilla e Madrid; percorreu 
Francia e Italia cun lord inglés. Non se pode dicir que non tivese 
viaxado. Emigrante ou exiliado, coñeceu algo do grande mundo 
do século XIX, e aínda que non chegou a pisar América (como si 
fixo, por exemplo, o seu amigo e discípulo Curros Enríquez, 
xornalista na Habana), si chegarían alén do Atlántico a súa 
sonada obra e a súa longa memoria.
Precisamente desde os Estados Unidos de América (ben vale 
Rhode Island, a falta de New York), máis dun século despois do 
pasamento do poeta, o noso paisano Alberto Sacido Romero dá 
noticia da “Vida e Obra do poeta Francisco Añón Paz” (en Actas 
do segundo congreso de estudios galegos, Brown University. 
Novembro, 10, 12  1988. (Homenaxe a José Amor y Vázquez. 
Coordinación e edición: Antonio Carreño), Galaxia, 1991; pp. 
431-442), e insiste na popularidade que ten o de Boel entre os 
emigrados, engadindo en nota a pé de páxina: 
“Como ben explicou Victoriano [sic, por Victorino] Novo y García 
no seu prólogo ás Poesías de Añón de 1989 [sic; debería dicir: 
1889, que é cando se publica na Coruña Poesías, de Francisco 
Añón, pola “Biblioteca Gallega” dirixida por don Andrés Martínez 
Salazar]: “Atenuábanse sus dolores, los dolores de la ausencia, 
con sus cantos a Galicia y no se han de leer nunca sin 
estremecimientos de placer, porque retratan fielmente las 
sensaciones de todos los gallegos que viven lejos de la patria. 
Esta es la verdadera razón de que en América, a donde tantos y 
tantos gallegos arroja todos los años la crueldad de la vida, sea 
Añón el más venerado de todos nuestros poetas””(p. 438, n. 10).
O  autor das palabras precedentes tamén emigrara a Cuba de 
novo. Alí, na Habana, aparecerá o 14 de setembro de 1902 un 
artigo biográfico asinado por V. Novo García no nº 8 de Galicia. 
Revista Semanal Ilustrada, co título “Don Francisco Añón”, que 
de feito é un conxunto de extractos do seu prólogo de 1889. 
Publícase en primeira páxina, reproducindo o coñecido gravado 
de Ricardo Balaca, e segue até a páxina 3.
Por certo, noutro número desta revista (nº 17, 16 de novembro de 
1902) reprodúcese aquel outro “Á GALICIA” que fora premiado 
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nos xogos florais de 1861 (“¡Ay! Esperta adorada Galicia,” etc.).
Calcúlase que a crueldade da vida arrebolou a América entre 
1860 e 1970 un total de 1.837.247 emigrantes galegos e galegas. 
Todo un negocio para os transportes marítimos e as Casas 
consignatarias, e tamén podería selo entón para as editoras que 
publicasen os poemas de Añón, se se nos permite a frivolidade. 
Cuba e Arxentina foron os destinos preferidos, xa desde o século 
XIX e até a primeira metade do XX. En 1853 empeza a regularse 
oficialmente e a promocionarse a emigración, que irá collendo 
xeito de verdadeiro éxodo, coincidindo con aquel terrible “Ano da 
fame”, evocado por Manuel Murguía no capítulo que titulou 
“Ignotus” en Los Precursores (1885) cando pon en boca da propia 
Rosalía de Castro:
[…] voy a contarte lo que presencié en Santiago en el tristísimo 
invierno de 1853, año fatal para Galicia, en que el hambre hizo 
bajar a nuestras ciudades, como verdaderas hordas de salvajes, 
hombres que jamás habían pisado las calles de una población, 
mujeres que no conocían otros horizontes que los que se 
extendían ante sus cabañas levantadas en la más apartada 
soledad, verdaderos lobos que no abandonan su madriguera, 
sino en los días de las grandes desolaciones. Todos los días, 
nuevas horas de angustias traían a nuestras plazas y calles, 
bandas de infelices hambrientos que de puerta en puerta iban 
demandando pan para sus hijos moribundos, para sus mujeres 
extenuadas por la miseria y lo duro de la estación. […] Caían por 
los caminos, y en las calles de la ciudad. Otros morían en la 
soledad de su casa desierta. […] Repetíase la eterna lección en 
nuestra historia, y las hierbas de los campos volvían a servir de 
alimento a la gente campesina.
Para non sucumbir á fame recurriuse á emigración. Pero non 
acababan aquí as penurias: no traxecto naval a América (para 
quen podía pagalo) as condicións alimentarias e sanitarias eran 
pésimas; cando xa alá se conseguía un traballo, difícil era librarse 
da lacra da explotación… Por iso a xente emigrada, se quere 
defender os seus intereses, ten que crear Sociedades de 
Beneficiencia, Centros Galegos, etc. nas cidades onde asentan 
as súas colonias. Ao amparo dos Centros Galegos xurdiron 
algunhas das máis importantes empresas xornalísticas da 
emigración galega suramericana: El Eco de Galicia, Galicia 
Moderna, Tierra Gallega, Galicia… (repárese nas referencias a 
Galicia en todas as cabeceiras). Desde estas publicacións os 
emigrantes máis interesados na literatura galega homenaxearán 
a vida e obra de Añón.
Así, por exemplo, atopamos no número 24 do semanario habano 
Galicia Moderna, do día 11 de outubro de 1885, un artigo de José 
Novo y García, director desta publicación: “Don Francisco Añón. 
Comienzo de un libro que no se acabará nunca” (pp. 1 e 2). Faise 
aquí unha semblanza do poeta, incluíndo o poema “Ante la Torre 
de Hércules”, e “al mismo tiempo se conmemora la fecha de su 
nacimiento” (o artigo asínase a 9 de outubro, polo tanto a 
efeméride é correcta, xa que nacera nese día en 1812). 
Tamén en Galicia Moderna, dous anos despois (nº 104, de abril 
de 1877) aparece a colaboración “Francisco Añón” (pp. 2 e 3), de 
L. U. Gris, pseudónimo de Manuel Lugrís Freire, a quen se lle 
dedicou o Día das Letras Galegas no 2006, quen tamén era 
emigrante en Cuba. Neste caso o que se conmemora é que “O 

DIA vinte d' este mes cumpre oito [sic] anos que morreu pr 'a vida, 
anque non pr' a memoria d' os bos gallegos, o poeta don 
Francisco Añón”. Nótese que o texto está redactado en galego. 
Como nota curiosa, e ao fío do que vimos contando, neste mesmo 
número de abril de 1877 aparece unha sección titulada “HOJA 
SUELTA. (del Diario de un inmigrante)” (p. 3), que asina A. L. 
Baró, e onde se di, por exemplo:
La impresión que me produjo la región americana, fue de 
indiferencia. Nada, absolutamente nada me entusiasmó en ella. Y 
esto tiene una lógica explicación. Yo no era el viajero ilustrado que 
llega en busca de nuevos alimentos para su espíritu, ó de nuevos 
temas para su observación; no era siquiera el frívolo touristé que 
busca emociones; era el infeliz emigrante sin bienes de fortuna, el 
niño desvalido, despojado de valor,de experiencia y de fé, á quién 
habían armado gladiador de mascarada y lo lanzaban á la arena á 
sufrir duros golpes del destino y de la adversidad.
[…]
¿A qué venimos á América?
¿A vivir vegetando, privados de toda afección, léjos del hogar y la 
familia, y lo que es peor, sin esperanza de tornar á ellos?
Pues en igualdad de circunstancias, quedémonos en nuestro 
país, contribuyendo en la medida de nuestras fuerzas á su 
progreso, á su bien estar, á su riqueza. Eso será más noble, más 
digno, más honrado.
O 26 de abril de 1896 sae o número 119 de La Tierra Gallega, 
outro semanario da Habana, onde se publica o artigo “Francisco 
Añón” (pp. 1 e 2), pois coincide que “DIEZ Y OCHO años ha que 
en este mes de las flores, el más hermoso de la primavera, dejó 
de existir en un hospital de Madrid, lejos de la patria que tanto 
amaba, el insigne poeta”. O texto non está asinado, pero dado 
que na cabeceira da publicación aparece Manuel Curros 
Enríquez co cargo de director literario, podemos sospeitar que 
sexa el o autor. De calquera xeito, despois dunha introdución 

panexírica, limítase a reproducir un traballo do Sr. Novo y García 
(D. José), disque copiado do seu libro Por Galicia, e que 
practicamente é idéntico ao aparecido no xa citado nº 24 de 
Galicia Moderna en 1885.
Se din que América foi “descuberta”, tamén podemos afirmar que 
Añón foi “descuberto” por Curros cando este, uns anos antes do 
seu periplo cubano, o resucitara n'O Divino Sainete. Quizais non 
estea de máis dicir que ao parecer o prólogo que xa mentamos de 
Novo y García para a compilación editada por Martínez Salazar 
na súa “Biblioteca Gallega” fora encargado a Curros, pero este 
negárase a escribilo aducindo que “tendría que decir cosas muy 
duras para Galicia y sus hombres”. Nesta descuberta para o 
grande público do poeta de Boel tamén tivo moita importancia 
outro poeta outense que foi o seu grande embaixador na 
comunidade americana: Domingo Sendón Rodríguez (Outes, 
1897-Buenos Aires, 1994), secretario de Prensa da “Sociedad 
Unión Residentes de Outes en Sud-América” (fundada na 
Arxentina en 1910), cuxa Comisión Directiva encargou en 1922 
unha copia-reimpresión en Buenos Aires da tirada en 1889 pola 
“Biblioteca Gallega”. Os textos do poeta non estiveron libres dos 
retoques dos editores, coa consecuente profusión de erratas 
(moitas delas responsabilidade do propio Añón ou dos periódicos 
nos que publicou os seus textos; pero esta nova edición mesmo 
ten algunhas erratas que non aparecían na edición a partir da que 
se reproduce). Honra a esta Sociedade o feito de que ademais de 
manter con esta publicación a memoria do escritor, tamén 
reimpriman as poesías “para destinar el producto de la venta de 
ellas a contribuír a la conclusión del edificio de la escuela fundada 
en Outes [refírese ao colexio Emilio Navasqüés, do Cruceiro de 
Roo] por la misma Sociedad y a la colocación de una placa 
conmemorativa en la casa donde Añón nació”, tal como se 
contempla nunha “ADVERTENCIA EDITORIAL” inserida ao final 
do volume.
A placa conmemorativa, encargada pola Unión de Residentes, 
destinada á casa natal de Boel tráea desde Arxentina Domingo 
Sendón en 1925. Fíxose cargo dela Eugenio Atán Lloréns, 
representante da Unión bonaerense no Cruceiro de Roo, pois 
non se puido colocar até 1935, dez anos despois. 
En 1968 a “Asociación Unión Residentes de Outes” envía outra 
placa para colocar no monumento que se inaugurara dous anos 
antes con motivo do Día das Letras Galegas, e que tamén fora 
encargada por dita asociación bonaerense. De feito o 9 de 
novembro de 1970 publica no seu boletín unha memoria de 
reivindicacións feitas a Baldomero Puerta Henche, veterinario e á 
sazón alcalde de Outes, entre as cales estaba erixir o monumento 
a Añón. Tamén aparecera a noticia no bonaerense Correo de 
Galicia do día 5-V-1966, onde Antonio Prado Díaz informa : “El 
Poeta Añón tendrá un monumento en Outes”.
Colócase unha segunda placa en 1978, coincidindo co 
centenario do nacemento, sendo novamente Sendón o artífice do 
proxecto, así como autor dun artigo (“Centenario del fallecimiento 
de Añón”) e dun poema (datado o 20 de abril de 1978: “UN 
OUTESAN QUE COMPREU UN SECULO NO RECORDO”) que 
se publicarán o 25 de novembro do mesmo ano no Boletín de la 
Asociación Unión Residentes de Outes en Buenos Aires. Tamén 
podemos citar como homenaxe de Sendón o poema que datou en 
1966: “AÑON CONSAGRADO PO LO PARNASO”. Os dous 
poemas citados publicounos Domingo Sendón no libro De Outes 
a San Telmo (Buenos Aires, 1993), que recolle poemas en 
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castelán e galego.
As publicacións suramericanas que se ocuparon de Añón son 
moitas e variadas. Waldo Álvarez Insua, que foi inimigo de 
Curros, dirixía na Habana o que foi o primeiro periódico galego de 
América: El Eco de Galicia, onde publicou varios artigos sobre a 
poesía galega do XIX. De feito no nº 95, 20-IV-1884, publica o 
artigo “Francisco Añón”. Tamén é neste periódico onde aparece a 
colaboración de J. Ardila “Un poeta gallego”, na que fai 
probablemente o retrato máis fiel do poeta, a quen trataría en 
Sevilla arredor de 1853 e despois en Madrid. Outros autores que 
escribiron neste medio sobre Añón foron Manuel Castro López, S. 
Cora ou R. Pesqueira Crespo. 
Do Centro Gallego de Buenos Aires saen algunhas iniciativas 
culturais (como a súa revista Galicia) con aportacións que van 
desde escritores e intelectuais do renome de Eduardo Blanco 
Amor ou Valentín Paz Andrade até outros, menos coñecidos, 
como Francisco Lanza Álvarez ou Alberto Vilanova Rodríguez. 
Na mesma cidade bonaerense publícanse dúas importantes 
antoloxías poéticas: a Antología de Poetas Gallegos de Álvaro de 
las Casas, de 1953, onde inclúe ao outense; e Las cien mejores 
poesías humorísticas de la lengua castellana, de 1945, 
seleccionadas por Germán Berdiales, que tivo a ben incluír o 
poema “El borracho y el eco”. Sabemos tamén da existencia dun 
artigo de Uxío Carré Aldao: “Francisco Añón e José María 
Posada”, aparecido en Orientación Gallega de Buenos Aires, en 
xaneiro de 1963.
Aínda poderiamos falar doutro poeta emigrado-exiliado en 
América máis recentemente, que tamén se ocuparía de honrar a 
memoria do noso ilustre outense: o noiés Antón Avilés de 
Taramancos, que escribiría ao pouco de volver de Colombia a 
peciña teatral Tres Capitáns de Tempos idos, e que en 1990 
participou nun acto de homenaxe organizado pola Asociación 
Cultural Escarabello, de Outes, reivindicando a restauración da 
casa natal de Boel.
Sen pretensión de esgotar o tema, cómpre lembrar que as 
Cerámicas de Sargadelos, enxeño que debe moito ao traballo 
conxunto levado a cabo na Arxentina por Isaac Díaz Pardo e Luís 
Seoane (outros dous emigrados-“exilados” e, por certo, 
respectivamente editor e deseñador da cuberta d'O Divino 
Sainete en Ediciós do Castro), fabricou a figura cerámica de 
Francisco Añón, dentro da serie dos 64 personaxes do Alba de 
Groria de Castelao. O rianxeiro foi o exiliado por antonomasia, 

cando América tamén foi terra de salvación para tantas persoas 
que xa non tiñan país, e desde alá maxina outra vez (despois de 
Curros) ao outense formando parte dunha Santa Compaña, na 
que os poetas galegos van “todos con estrelas sobor das súas 
frentes”.
E para rematar coas relacións de Añón coas terras americanas, 
citamos o fragmento final dunha carta que lle envía ao curmán 
Tomás Añón y Martínez, datada en Madrid o 8 de novembro de 
1872, e que mutatis mutandi subscribimos e facemos 
humildemente noso por despedida:
Da mis expresiones a los curas de Outes, San Orente, Roo, y si 
ves a mi buen amigo Lago dale mis cordiales afectos, que 
hablamos con frecuencia de él en casa de nuestro pariente don 
Carlos Mariano Rodríguez Añón, Fiscal de Guerra en la Habana, 
[o subliñado é noso] que está actualmente en esta corte.
Adiós, escribe pronto y mandas como gustes a tu afmo. primo que 
te quiere y desea verte = Francisco Añón de Paz.
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