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Homenaxe a Pepe Agrelo
O pasado 21 de novembro, ó cumprirse o cabodano da morte de Pepe 
Agrelo, para recordar a súa figura, levouse a cabo un acto na Casa de Cultura 
da Serra no que interviron Xoán X. Mariño, presidente da Asociación Terra de 
Outes, que recordou os numerosos vínculos que uniron ó mestre e escritor 
con Outes, e a profesora na Escola de Maxisterio de Santiago e tamén 
escritora, Aurora Marco, que fixo unha pormenorizada exposición da vida e a 
obra deste docente, dramaturgo, novelista, político e editor  noiés, afincado 
en Esteiro, medalla de ouro do concello Muros. Cunha traxectoria cultural 
que o convertiu nunha das personalidades máis frutíferas de toda a comarca 
e que o escritor Ramón Carredano, actor en numerosas representacións do 
grupo de teatro Candea que dirixiu Agrelo, sintetizou maxistralmente nun 
folleto que esta Asociación repartiu durante o acto de homenaxe. Este 
rematou coa entrega dun ramo de flores por parte de Pili Sampedro, en 
representación de todos os familiares, colaboradores, amigos e amigas de 
Pepe Agrelo, á súa viúva Solita, que o recibiu emocionada entre os cálidos 
aplausos do numeroso público procedente de Noia, entre o que se 
encontraba parte da directiva da Sociedade Liceo, que xentilmente cedeu o 
cadro que o pintor Alfonso Costa realizara de Agrelo para ela, así como 
exemplares do número especial da revista Alameda, dedicada ó escritor. 
Tamén acudiu representación de Muros, co seu alcalde, Domingos Dosil e a 
concelleira de cultura Laura Eiras á cabeza,  e, sobre todo, de Esteiro, cuxos 
veciños e veciñas non quixeron estar ausentes neste tributo que se lle rendiu 
en Outes e se continuou nos días seguintes no que foi o seu concello de 
adopción.

Do 15 ó 31 de decembro, organizada pola Asociación Terra de 
Outes, estivo exposta na Casa da Cultura de A Serra  a serie de 
cadros que o afamado pintor noiés Alfonso Costa realizou para 
homenaxear á escritora María Mariño, a quen este ano a Real 
Academia adicou o Día das Letras Galegas.
A inaguración desta exposición estivo presidida por Milagros 
Lantes, Delegada Provincial da Consellería de Cultura e Deportes 
da Xunta de Galicia, depositaria desta colección que percorreu os 
máis importantes centros culturais das principais cidades 
galegas e que recordou os motivos polos que a poeta noiesa foi 
designada polos membros da R. Academia Galega como a 
escritora que se homenaxearía durante o ano 2007.
Interviu tamén Xoán X. Mariño, presidente da Asociación 
organizadora do acto co que se quixo pechar o Ano de María 
Mariño, para referirse tanto ós textos elaborados polo escritor 
Pepe Agrelo pouco antes do seu falecemento, que serviron de 
inspiración ó pintor e que acompañan a cada un dos cadros no 
catálogo da exposición, como á pintura do artista noiés, da que 
salientou a apabullante seguridade do debuxo, o seu fascinante 
sentido da color e a habilidade da composición, coas que consegue 
a harmonía perfecta para transmitir as expresións de anguria, 
dolor, felicidade... que dan contido a todas estas pinturas.
Pechou o acto o propio pintor Alfonso Costa, que falou da xénese e 
elaboración das diferentes obras que compoñen esta serie, que 

Exposición
de Alfonso Costa

constitúe unha brillante mostra da portentosa imaxinación do seu 
autor e do seu talento para ir materializando, cun tento 
extraordianriamente delicado, capaz de liñas finísimas, incribles 
cromatismos irisados e fantásticas tonalidades nacaradas, só 
posibles para xenios creadores como este artista que honrou ós 
organizadores coa súa presenza e deleitou ó público coas súas 
palabras repletas de humor.

 AS NOSAS NOVAS

Eis a Alba no mencer do día: a ledicia e o traballo común que 
forxaron este pequeno milagre, a delicada arquitectura dun novo 
exemplar da Terra de Outes que novamente poñemos nas vosas 
mans, e ofrecemos á ollada e á reflexión dos nosos veciños. A 
mañá do astro-rei que quenceu os eidos e transmutou as raiolas 
do ouro dourado na máxica alquimia do gran, do trigo ou do millo 
florecente, logo moído e cocido en permuta de pan quente, 
tamén operou en nós, derretendo o xeo das ideas acumuladas, 
en rápidos regatos de ideas, auga cristalina que esvarou en 
tinta, papel abaixo, ata formar os meandros das letras que 
agora ledes, nesta caligrafía que nos tira do peito co orgullo 
doutro número máis, doutro adianto nesta Nave común de 
esforzos e de desexos. Ou Catedral de Verbas, dentro da cal 
habedes topar seguro o voso espazo e tema de interese, xa 
sexa nos labirintos da mitoloxía ou nos xardíns eruditos e 
rigorosamente cultivados da economía e da historia locais, como 
no delicado labor (tal as vidreiras) de luz sobrenatural que 
agochan os textos creativos e a literatura desta nosa terra 
sempre fértil en poetas, co ollar disposto cara ese Añón 
fundador que aínda respira nos libros e no busto inxel e 
impasíbel a carón da Casa do Concello. Os artigos de opinión 
disfrazan habilmente en bóvedas de crucería, co incisivo 
enxeño que agurgulla neles como metáfora incompleta dun ronsel 
de nervios de pedra e redes de tracería debullando un espazo 
de arcos oxivais. Qué mellor que a imaxe do templo para unha 
obra común e colectiva na que cada peza do quebracabezas se 
amosa imprescindíbel, o ton medido para o equilibrio da escala, 
a cor exacta que rime coa das páxinas que a arrodeen, onde a 
pedra dos sillares agocha mellor nas verbas desta nosa lingua 
que latexa e agarda iluminar ao pobo, como orgullosa menorah 
dourada, ou candeeiro, por outras mil primaveras máis...
Alba do mencer frío, o segundo exemplar chega a vós dende os 
linteis aterecidos da xiada constante: o nivoso do Calendario 
Republicano. Un ano novo agárdanos, no que esperamos levar 
adiante unha manchea de proxectos culturais e cívicos dos que 
vós, os nosos lectores, sodes artesáns e colaboradores 
imprescidíbeis. Na vosa axuda contamos para seguirmos adiante 
coa obra, e para que a semente gardada en pesadas tullas ou 
huchas de madeira nos tempos de inverno agrome nunha riqueza 
sen par, no tapiz a tecer a historia común na pescuda da 
felicidade e dun mellor coñecemento de nós mesmos e do noso 
entorno, nesta danza arredor de si na que coñecer o mellor de 
Outes é a clave e a chave que descifra o mellor de nós como 
galegos e como cidadáns da Cosmópole e da República 
Universal dos Homes. 
O dito: con vós contamos. 'Roubáronnos o sol', dicía o poeta, e 
tal é o rapto que dura o tempo cifrado dos meses invernais. 
Mais o sol retorna, non só no globo radiante que escala ás 
mañás o Tremuzo con botas de sete leguas: o sol retorna, 
brillando, con cada gran de interese, esforzo e laboura 
colectiva que nos xunta nunha angueira e casa común na que todos 
sodes convidados a forxar o voso espazo e a tecer os vosos 
soños e inquedanzas cos nosos. Eiquí agardaremos por vós.    

Presentación da Revista
O domingo 18 de novembro, nunha Casa da Cultura á que asistiu 
numeroso público, presentouse o primeiro número da revista 
Terra de Outes, que leva o mesmo nome da asociación que a 
promove. 
No acto, Domingos Campos Alborés, membro do seu consello de 
redacción, e Xoán X. Mariño, presidente da entidade, expuxeron 
o seu convencemento de que estas páxinas virán encher un oco 
no panorama cultural de Outes e amosaron o seu 
convencemento de que esta publicación servirá para dar voz á 
efervescencia cultural, cívica e social deste concello e contribuirá 
a reforzar os lazos entre todos os membros desta colectividade, 
un labor de cohesión social indispensable para a consecución de 
calquera obxectivo que esta se propoña.
Pechouse o acto cun chamamento á colaboración de todos e 
todas, que permita a esta nova revista outense gozar dunha longa 
vida.
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Matar as farmacias do espírito: O monte Tremuzo.
Aquel monte de tres picos na banda oriental da ría, cume senlleiro 
que preside o seo de Noia polo norte, convertérase no decorrer do 
tempo nun referente vital, un fito sempre presente na miña 
particular xeografía. Infancia e adolescencia transcorreron baixo a 
súa permanente presenza nas alturas, que eu ollaba acotío desde 
a horta que acollía os meus xogos infantís, na traseira da casa 
familiar no lugar de A Calzada. A habitación que gardaba os meus 
soños, cunha fiestra aberta cara ao oeste, foi sempre a mellor 
atalaia para contemplalo. Naquel tempo, cando o formigón 
urbanizador aínda non colonizara máis alá do barrio de O Calvario, 
e a rúa de A Calzada era só un camiño salpicado de casas 
unifamiliares dispersas ao seu carón, desde aquel privilexiado 
observatorio ollaba a ría, e contemplaba sen obstáculos as súas 
plácidas e azuladas augas xunto coa luminosa frecha areenta en 
amarelas tonalidades da punta de Testal. Grupiños de casas 
brancas conformaban os pintorescos lugares de O Freixo, San 
Cosme ou a Barquiña. Ás súas costas, o cume montesío era unha 
liña recta no horizonte azul. Só nun punto rachaba a penechaira. 
Naquel lugar, a rocha dura resistira o pulo uniformador dos axentes 
erosivos reivindicando a diferenza.  Alí erguía a súa altiva figura o 
singular contorno do Tremuzo, o ubicuo monte dos tres picos da 
miña traxectoria vital. 
Un particular acontecemento, que tiña lugar sen excepción cada 23 
de xuño, contribuíu grandemente á interiorización daquela 
particular visión que era o alto do Tremuzo. Ese día, o máis grande 
do ano, no solpor, recollidas xa as herbas ulideiras postas  logo a 
macerar na auga coa que lavar a cara á mañanciña do día seguinte, 
e amoreada a leña a arder nas diferentes fogueiras desa noite 
meiga, véspera de San Xoán, todos os/as nenos/as do lugar 
acudiamos prestos á consumación dun rito ancestral. Relixiosidade 
e paganismo mesturábanse naquel intre. De cara a un sol que 
morría na tarde, a miña nai collía a nosa diminuta man de nenos/as 
e, de un en un, conducíaa con automatismos e mestría por diante 
da nosa face de ollos que non pestanexaban, a trazar un completo 
e preciso percorrido de simbólicas cruces, mentres recitaba 
velozmente as oracións preceptivas. Recordo para sempre aquel 
horizonte visual cara ao oeste, co círculo roxiño dun sol moribundo 
na tarde, e á súa dereita, poderoso,  o Tremuzo recortando unha 
silueta altiva e vixiante de toda aquela milenaria cerimonia. O pico 
convertérase, por iso, en moito máis que un mero fito xeográfico, 
funcionaba asemade como un particular calendario solar. O astro 
rei transitaba no decorrer do ano entre a súa rexa figura e o alto do 
monte San Lois, marcando ao seu paso o ritmo das estacións. A 
maior proximidade do sol aos tres picos da singular elevación, 
significaba no natural observatorio, a chegada do tempo de lecer, o 
predominio do día sobre a noite, o anuncio inequívoco de que a 
estación estival estaba a instalarse no calendario.
O cambio no estado civil fixo que mudaran os horizontes. 
Trasladaba a miña nova inaugurada vida a un espazo plenamente 
urbano, con diferenzas notables sobre aquel máis rural no que 
transcorrera a miña infancia e adolescencia. Instalábame nun piso 
do Malecón de Gasset, nun edificio de oito plantas en formigón, 
xenuíno froito da especulación tardofranquista, símbolo inequívoco 
dun tempo novo a nacer. Tamén alí, naquel espazo xeográfico 
humanizado, en pleno casco histórico da vila de Noia, o Tremuzo ía 
seguir a ser referente visual sobresaínte. Cando asomei por vez 
primeira ás fiestras que miraban á ría, alí estaba a súa 
inconfundible e robusta figura, xusto a presidir o ceo de Noia cara 
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ao norte. Olleino fixamente, e sentín unha sensación estraña de 
seguridade. Todas as incertezas da nova situación semellaron 
despexarse naquel intre cando me decatei de que só mudara un 
pouco a perspectiva, pero o espazo vital en que me movía 
continuaba a ser o mesmo. A presenza daquel referente físico 
coñecido era como o  facho que aseguraba o bo rumbo na nova 
singradura que se iniciaba.
Cando xa a familia duplicara os seus membros con dúas novas 
vidas que agromaran, decidimos facer mudanza. Na busca de 
acubillo familiar, fixamos a atención nun piso -curiosamente o 
cuarto ao igual que o anterior- dun edificio a levantar  na praza do 
Calvario. Era un entre varios a decidir. A carón do inicio da rúa de A 
Calzada, o lugar achegábame aos territorios da infancia. Subimos 
para poder estudalo. Aínda estaba en construción e faltaban moitos 
detalles para completalo. Ollamos con atención por ver se cubría as 
nosas necesidades. Algún detalle non nos convencía de todo. 
Asomei á ventá da que dicía o construtor podería ser unha pequena 
dependencia con terraza. Alí diante, lixeiramente desprazado á 
dereita, estaba el, o Tremuzo inamovible, forte, rexo, conmovedor. 
Desde aquel lugar semellaba, se cabe, máis preto e máis alto. 
Naquel intre souben xa que aquel ía ser o meu novo observatorio 
desde o que pasar horas contemplándoo mentres a imaxinación 
voaba por outros territorios e experiencias. Agora mesmo, mentres 
redacto estas liñas, o seu nidio perfil recórtase rotundo no solpor.
Era xa mozo cando pisei a súa altura. Fíxeno, aquela vez primeira, 
de xeito pouco poético, subido sobre un coche que, a través dunha 
complicada pista de terra, me deixou a poucos metros do seu cume. 
Logo, comprobei o sufrimento montado sobre unha bicicleta de 
montaña, na ousadía de vencer a dureza da súa indómita ladeira. 
Varias veces no tempo repetín a ascensión e sempre foi para min a 
montaña máis arisca. Porén, a recompensa xustificaba con creces 
o esforzo realizado. Eu que sempre mirara o Tremuzo desde o 
espazo afundido, agóra instalado sobre o bloque erguido, 
conmovíame ante o monumental espectáculo natural que 
contemplaba na parte baixa. Alí, aos pés do mítico monte, admírase 
a monumental obra do tempo. Ante as abertas pupilas  ofrécese o 
froito de millóns de anos de esforzo combinado das forzas internas 
da Terra e os axentes erosivos externos modeladores de formas. O 
resultado é de tal grandiosidade que empequenece aínda máis o 
que se vén considerando o produto superior da evolución. A terra 
ábrese nunha profunda ferida triangular, para dar cabida ás augas 
do atlántico a atoparse en feliz mescolanza coas augas do río 
Tambre. Aparece grandiosa a ría de Muros-Noia, suma de líquidos 
e titánicos esforzos oroxénicos. Festonada de entrantes e saíntes 

tapizados de areas brillantes, o home sinala a súa presenza nun 
rosario de aldeas e pobos a través dunha delgada liña de costa. Só 
a través dos vales, a residencia humana penetra nunha montaña 
maioritariamente libre de poboamento. Ao fondo, no recuncho máis 
recollido da ría, a vila de Noia, o núcleo poboacional máis 
destacado. Xusto fronte a ela, cara ao norte, o Tremuzo aparece 
como un facho natural, un balcón insuperable a contemplar a súa 
dilatada historia.   
Agora afirman que os industriais do ar queren colonizar o simbólico 
monte con torres de ferro para a obtención de enerxía eléctrica. O 
negocio do ar non sabe de xeografías da alma. Se iso ten lugar, o 
monte de tres picos xa nunca  volverá ser o mesmo. Significará 
matar unha paisaxe singular e única soamente para encher os 
petos de catro industriais subvencionados que inundarán de 
propaganda uns medios dóciles, publicitando as bondades dunha 
enerxía limpa que, sen embargo, oculta dicir que non impedirá que 
as porcas sexan tamén cada vez máis numerosas. 
Paseniñamente matan os nosos máis emblemáticos cumes,  as 
farmacias do espírito das que fala Joaquín Araujo, consumando o 
asasinato dunhas paisaxes espectaculares, aínda que maiormente 
descoñecidas. Aquelas persoas que se emocionan ante a 
fermosura dunha natureza apenas humanizada, os amantes do 
goce das paisaxes naturais, protestarán no silencio de quen se 
sente unha minoría, e sobre o mapa que reflicte as súas xeografías 
da alma colocarán unha nova cruz sobre o último escenario dun 
crime en forma de torres no ar. Mentres, coa tristura de quen non 
atopa solución a un mal que avanza inexorable,  repasarán 
mentalmente os cada vez máis escasos territorios aínda non 
colonizados. Paradoxalmente, pola contra, aqueles que ollaron 
pero endexamais viron o Tremuzo, ollos que nunca o admiraron 
como unha catedral da natureza, como unha obra de arte esculpida 
no transcorrer de millóns de anos, seguramente xentes que nunca 
sentiron a emoción de pisar a súa pétrea pel, nin se estremeceron 
ao admirar a enorme beleza que se ofrece aos seus pés, falarán de 
progreso, defenderán acriticamente a desfeita, e incluso ousarán 
tachar  de románticos nostálxicos aos que se negan á conquista 
dun dos máis emblemáticos dos nosos montes  pola voracidade 
económica dos homes. É o signo dos tempos: as nosas mellores 
paisaxes montesías, antes cubertas de árbores e verde,  
repoboadas agora con máquinas de encher petos de xente allea, 
están a ser paseniño pero inexorablemente colonizadas por un 
exército de molinillos a rapinar estes escasos remansos de 
tranquilidade e fermosura, verdadeiras reservas para as emocións, 
sen que este irrespectuoso latrocinio  produza apenas reacción 

social por estar amparado polo pensamento global.
Rematamos con palabras do escritor  Manuel Rivas, persoa 
comprometida e preocupada  polo que de negativo está a 
acontecer coa paisaxe galega,  e que chega a afirmar nalgún 
escrito de que en Galicia, ante o estado da cuestión, habería que ir 
pensando xa nun estado de emerxencia paisaxística: 
“A paisaxe fala. As súas cicatrices, segundo Freud, explican 
outros malestares, escomezando polo cultural. Galicia 
necesita un consenso sobre o territorio. Decidir o que é 
sagrado. O que non se toca. Salvar algo”.

NOTA: Este artigo foi publicado na revista Alameda nº 6 da Sociedade Liceo de Noia. 
Decembro de 2001.
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Matar as farmacias do espírito: O monte Tremuzo.
Aquel monte de tres picos na banda oriental da ría, cume senlleiro 
que preside o seo de Noia polo norte, convertérase no decorrer do 
tempo nun referente vital, un fito sempre presente na miña 
particular xeografía. Infancia e adolescencia transcorreron baixo a 
súa permanente presenza nas alturas, que eu ollaba acotío desde 
a horta que acollía os meus xogos infantís, na traseira da casa 
familiar no lugar de A Calzada. A habitación que gardaba os meus 
soños, cunha fiestra aberta cara ao oeste, foi sempre a mellor 
atalaia para contemplalo. Naquel tempo, cando o formigón 
urbanizador aínda non colonizara máis alá do barrio de O Calvario, 
e a rúa de A Calzada era só un camiño salpicado de casas 
unifamiliares dispersas ao seu carón, desde aquel privilexiado 
observatorio ollaba a ría, e contemplaba sen obstáculos as súas 
plácidas e azuladas augas xunto coa luminosa frecha areenta en 
amarelas tonalidades da punta de Testal. Grupiños de casas 
brancas conformaban os pintorescos lugares de O Freixo, San 
Cosme ou a Barquiña. Ás súas costas, o cume montesío era unha 
liña recta no horizonte azul. Só nun punto rachaba a penechaira. 
Naquel lugar, a rocha dura resistira o pulo uniformador dos axentes 
erosivos reivindicando a diferenza.  Alí erguía a súa altiva figura o 
singular contorno do Tremuzo, o ubicuo monte dos tres picos da 
miña traxectoria vital. 
Un particular acontecemento, que tiña lugar sen excepción cada 23 
de xuño, contribuíu grandemente á interiorización daquela 
particular visión que era o alto do Tremuzo. Ese día, o máis grande 
do ano, no solpor, recollidas xa as herbas ulideiras postas  logo a 
macerar na auga coa que lavar a cara á mañanciña do día seguinte, 
e amoreada a leña a arder nas diferentes fogueiras desa noite 
meiga, véspera de San Xoán, todos os/as nenos/as do lugar 
acudiamos prestos á consumación dun rito ancestral. Relixiosidade 
e paganismo mesturábanse naquel intre. De cara a un sol que 
morría na tarde, a miña nai collía a nosa diminuta man de nenos/as 
e, de un en un, conducíaa con automatismos e mestría por diante 
da nosa face de ollos que non pestanexaban, a trazar un completo 
e preciso percorrido de simbólicas cruces, mentres recitaba 
velozmente as oracións preceptivas. Recordo para sempre aquel 
horizonte visual cara ao oeste, co círculo roxiño dun sol moribundo 
na tarde, e á súa dereita, poderoso,  o Tremuzo recortando unha 
silueta altiva e vixiante de toda aquela milenaria cerimonia. O pico 
convertérase, por iso, en moito máis que un mero fito xeográfico, 
funcionaba asemade como un particular calendario solar. O astro 
rei transitaba no decorrer do ano entre a súa rexa figura e o alto do 
monte San Lois, marcando ao seu paso o ritmo das estacións. A 
maior proximidade do sol aos tres picos da singular elevación, 
significaba no natural observatorio, a chegada do tempo de lecer, o 
predominio do día sobre a noite, o anuncio inequívoco de que a 
estación estival estaba a instalarse no calendario.
O cambio no estado civil fixo que mudaran os horizontes. 
Trasladaba a miña nova inaugurada vida a un espazo plenamente 
urbano, con diferenzas notables sobre aquel máis rural no que 
transcorrera a miña infancia e adolescencia. Instalábame nun piso 
do Malecón de Gasset, nun edificio de oito plantas en formigón, 
xenuíno froito da especulación tardofranquista, símbolo inequívoco 
dun tempo novo a nacer. Tamén alí, naquel espazo xeográfico 
humanizado, en pleno casco histórico da vila de Noia, o Tremuzo ía 
seguir a ser referente visual sobresaínte. Cando asomei por vez 
primeira ás fiestras que miraban á ría, alí estaba a súa 
inconfundible e robusta figura, xusto a presidir o ceo de Noia cara 
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ao norte. Olleino fixamente, e sentín unha sensación estraña de 
seguridade. Todas as incertezas da nova situación semellaron 
despexarse naquel intre cando me decatei de que só mudara un 
pouco a perspectiva, pero o espazo vital en que me movía 
continuaba a ser o mesmo. A presenza daquel referente físico 
coñecido era como o  facho que aseguraba o bo rumbo na nova 
singradura que se iniciaba.
Cando xa a familia duplicara os seus membros con dúas novas 
vidas que agromaran, decidimos facer mudanza. Na busca de 
acubillo familiar, fixamos a atención nun piso -curiosamente o 
cuarto ao igual que o anterior- dun edificio a levantar  na praza do 
Calvario. Era un entre varios a decidir. A carón do inicio da rúa de A 
Calzada, o lugar achegábame aos territorios da infancia. Subimos 
para poder estudalo. Aínda estaba en construción e faltaban moitos 
detalles para completalo. Ollamos con atención por ver se cubría as 
nosas necesidades. Algún detalle non nos convencía de todo. 
Asomei á ventá da que dicía o construtor podería ser unha pequena 
dependencia con terraza. Alí diante, lixeiramente desprazado á 
dereita, estaba el, o Tremuzo inamovible, forte, rexo, conmovedor. 
Desde aquel lugar semellaba, se cabe, máis preto e máis alto. 
Naquel intre souben xa que aquel ía ser o meu novo observatorio 
desde o que pasar horas contemplándoo mentres a imaxinación 
voaba por outros territorios e experiencias. Agora mesmo, mentres 
redacto estas liñas, o seu nidio perfil recórtase rotundo no solpor.
Era xa mozo cando pisei a súa altura. Fíxeno, aquela vez primeira, 
de xeito pouco poético, subido sobre un coche que, a través dunha 
complicada pista de terra, me deixou a poucos metros do seu cume. 
Logo, comprobei o sufrimento montado sobre unha bicicleta de 
montaña, na ousadía de vencer a dureza da súa indómita ladeira. 
Varias veces no tempo repetín a ascensión e sempre foi para min a 
montaña máis arisca. Porén, a recompensa xustificaba con creces 
o esforzo realizado. Eu que sempre mirara o Tremuzo desde o 
espazo afundido, agóra instalado sobre o bloque erguido, 
conmovíame ante o monumental espectáculo natural que 
contemplaba na parte baixa. Alí, aos pés do mítico monte, admírase 
a monumental obra do tempo. Ante as abertas pupilas  ofrécese o 
froito de millóns de anos de esforzo combinado das forzas internas 
da Terra e os axentes erosivos externos modeladores de formas. O 
resultado é de tal grandiosidade que empequenece aínda máis o 
que se vén considerando o produto superior da evolución. A terra 
ábrese nunha profunda ferida triangular, para dar cabida ás augas 
do atlántico a atoparse en feliz mescolanza coas augas do río 
Tambre. Aparece grandiosa a ría de Muros-Noia, suma de líquidos 
e titánicos esforzos oroxénicos. Festonada de entrantes e saíntes 

tapizados de areas brillantes, o home sinala a súa presenza nun 
rosario de aldeas e pobos a través dunha delgada liña de costa. Só 
a través dos vales, a residencia humana penetra nunha montaña 
maioritariamente libre de poboamento. Ao fondo, no recuncho máis 
recollido da ría, a vila de Noia, o núcleo poboacional máis 
destacado. Xusto fronte a ela, cara ao norte, o Tremuzo aparece 
como un facho natural, un balcón insuperable a contemplar a súa 
dilatada historia.   
Agora afirman que os industriais do ar queren colonizar o simbólico 
monte con torres de ferro para a obtención de enerxía eléctrica. O 
negocio do ar non sabe de xeografías da alma. Se iso ten lugar, o 
monte de tres picos xa nunca  volverá ser o mesmo. Significará 
matar unha paisaxe singular e única soamente para encher os 
petos de catro industriais subvencionados que inundarán de 
propaganda uns medios dóciles, publicitando as bondades dunha 
enerxía limpa que, sen embargo, oculta dicir que non impedirá que 
as porcas sexan tamén cada vez máis numerosas. 
Paseniñamente matan os nosos máis emblemáticos cumes,  as 
farmacias do espírito das que fala Joaquín Araujo, consumando o 
asasinato dunhas paisaxes espectaculares, aínda que maiormente 
descoñecidas. Aquelas persoas que se emocionan ante a 
fermosura dunha natureza apenas humanizada, os amantes do 
goce das paisaxes naturais, protestarán no silencio de quen se 
sente unha minoría, e sobre o mapa que reflicte as súas xeografías 
da alma colocarán unha nova cruz sobre o último escenario dun 
crime en forma de torres no ar. Mentres, coa tristura de quen non 
atopa solución a un mal que avanza inexorable,  repasarán 
mentalmente os cada vez máis escasos territorios aínda non 
colonizados. Paradoxalmente, pola contra, aqueles que ollaron 
pero endexamais viron o Tremuzo, ollos que nunca o admiraron 
como unha catedral da natureza, como unha obra de arte esculpida 
no transcorrer de millóns de anos, seguramente xentes que nunca 
sentiron a emoción de pisar a súa pétrea pel, nin se estremeceron 
ao admirar a enorme beleza que se ofrece aos seus pés, falarán de 
progreso, defenderán acriticamente a desfeita, e incluso ousarán 
tachar  de románticos nostálxicos aos que se negan á conquista 
dun dos máis emblemáticos dos nosos montes  pola voracidade 
económica dos homes. É o signo dos tempos: as nosas mellores 
paisaxes montesías, antes cubertas de árbores e verde,  
repoboadas agora con máquinas de encher petos de xente allea, 
están a ser paseniño pero inexorablemente colonizadas por un 
exército de molinillos a rapinar estes escasos remansos de 
tranquilidade e fermosura, verdadeiras reservas para as emocións, 
sen que este irrespectuoso latrocinio  produza apenas reacción 

social por estar amparado polo pensamento global.
Rematamos con palabras do escritor  Manuel Rivas, persoa 
comprometida e preocupada  polo que de negativo está a 
acontecer coa paisaxe galega,  e que chega a afirmar nalgún 
escrito de que en Galicia, ante o estado da cuestión, habería que ir 
pensando xa nun estado de emerxencia paisaxística: 
“A paisaxe fala. As súas cicatrices, segundo Freud, explican 
outros malestares, escomezando polo cultural. Galicia 
necesita un consenso sobre o territorio. Decidir o que é 
sagrado. O que non se toca. Salvar algo”.

NOTA: Este artigo foi publicado na revista Alameda nº 6 da Sociedade Liceo de Noia. 
Decembro de 2001.

MEDIOAMBIENTE  Nº1 - Xaneiro 2008  Nº1 - Xaneiro 2008

LABORAL
   FISCAL
      CONTABLE
         SEGUROS



 TERRA DE OUTES  TERRA DE OUTES ECONOMÍAECONOMÍA

A carpintería de ribeira e a industria naval en Outes
Non se pode falar dos estaleiros da Ría de Noia sen falar dos 
estaleiros de Outes. Sería imposíbel e á vez inxusto. Ata o punto 
de que tampouco sería serio falar da navegación na Ría de Noia e 
Muros sen contar cos barcos de Outes.
Cando un se interesa un pouco sobre este tema e procura 
afondar un pouco na historia, queda verdadeiramente 
sorprendido.
Existen estudos e traballos sobre a industria naval e a carpintería 
de ribeira con enfoques moi variados, case todos cunha visión 
unhas veces moi xenérica, e outras de tipo técnico, dunha 
profesión que ten moito de arte, pero non temos constancia de 
ningún estudo centrado nesta actividade no Concello de Outes, o 
cal non deixa de causarme certa tristeza, tendo en conta a gran 
cantidade de embarcacións que se fixeron ao longo da costa 
outense. Unha actividade que, sen lugar a dúbidas, tivo unha 
importancia extraordinaria en determinadas épocas.      
Nalgúns concellos veciños, tratan de recuperar as tradicións 
mariñeiras, tratan de que non se perda a vinculación da súa vila 
co mar e con todo o que arrodea a cultura marítima, incluso 
recuperaron algún barco que, curiosamente, foi construído en 
estaleiros de Outes. É dicir, dá a sensación de que os outenses 
non somos conscientes de algo tan importante para un pobo 
como é a nosa vinculación co mar.
 É máis, diría que Outes foi e é imprescindíbel para entender o 
mundo da navegación no resto dos Concellos da Ría.
Pensar que houbo no seu día máis de trinta ubicacións de talleres 
e carpinteiros facendo barcos, pode dar unha idea da importancia 
que tivo no seu día (falamos desde a metade do XIX aos anos 
cincuenta do XX), o noso Concello na apaixoante historia da 
construción naval e todo o que arrodeou esta actividade en 
tempos pasados. 
E iso que falamos só ata onde a documentación e a información 
nos facilita as cousas, pois  do século XIX para atrás, non temos 
apenas datos, aínda que por outras investigacións se pode 
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deducir que a carpintería de ribeira procede dunha tradición que 
arranca de moitos séculos atrás. Cando menos, e con claridade, 
no s. XII, coa conformación das comunidades de pescadores. Ou 
quizais antes.   
A importancia do transporte marítimo e a pesca na nosa Ría foi un 
feito vital e decisorio no desenvolvemento de vilas como Noia, 
que na Idade Media, ao amparo da alza da pesca, experimenta un 
gran avance económico e demográfico. A proximidade de Outes 
con Noia ten moito que ver nesta historia, coas súas importantes 
repercusións sociais e económicas. 
O máis rechamante do caso é que, nin en Muros, nin en Porto do 
Son (con “máis mar” que Outes), nin en Noia, existiu tal cantidade 
de talleres. Nunca tiveron unha produción de navíos como o caso 
de Outes. Nin por asomo.
Pontenafonso, Espiñeiro, Cunchido, Rates, Brión, Viro, S. Cosme 
e O Freixo, é dicir, toda a costa outense, estivo pragada de 
factorías e homes nas que se fixeron centos de embarcacións: 
balandros, pailebotes, goletas, galeóns, motoras, lanchas…, 
feitas da man de auténticos artesáns, para satisfacer a gran 
demanda da actividade pesqueira e de cabotaxe que lideraba a 
vila de Noia, pero que tamén tiña presenza en todos os pobos da 
Ría.

Eran e son homes de Outes que fixeron e fan arte, que 
construíron e constrúen barcos, barcos que navegaron e 
navegan por diferentes mares, que chegaron e chegan a portos 
moi lonxanos, que pasaron por moitas vicisitudes e 
protagonizaron curiosos episodios ao longo das súas travesías. 
Uns posuían construcións, nalgúns casos de importante 
envergadura, nas que desenvolvían o seu traballo, outros eran 
simplemente carpinteiros que facían os barcos a carón do mar, 
sen galpón nin nave de ningún tipo. Daquilo apenas quedan 
restos, de feito en varios casos só temos o lugar no que se 
instalaron os talleres. 

O Espiñeiro, foi un dos últimos buques construídos no estaleiro de José Gosende del Río, nos anos sesenta.

Efectivamente, todo iso forma parte xa da nosa historia, apenas 
quedan vestixios pero, fin e ao cabo, señas de identidade dun 
pobo, o de Outes, tan importantes como o propio idioma. 
Ao comezar esta singradura por este mundo tan interesante, un 
recorda aqueles tempos de rapaz no peirao do Cunchido, no que 
se oían os martelos daqueles artistas-enxeñeiros á beira da boca 
do Tines, ou aquelas mañáns de pesca no bote de meu tío, que 
amarraba a carón dos estaleiros do Freixo, dos que saían as 
esencias da madeira traballada, o calafate ou a patente, ou como 
non, a maxestuosidade do Espiñeiro fondeado na dársena do 
Freixo a finais dos setenta, agardando voltar ao seu lugar de 
nacemento para morrer para sempre, e agonizando en Rates 
desde aquela. Curiosamente, o Espiñeiro leva case trinta anos 
nese lugar e aínda o seu costado e parte da proa resisten, como 
se se negase a desaparacer, como se fose un dos últimos 
símbolos daquel pasado de esplendor.
Hoxe sobreviven tan só catro: un carpinteiro de ribeira no sentido 
tradicional, facendo barcos de pequeno tamaño, e tres talleres 
nos que desde hai xa décadas se reparan buques con casco 
metálico e nos que as denominadas fibras están substituíndo á 
madeira. Renovarse ou morrer. En efecto, cunha particularidade: 
nestes tempos, a salvación dunha actividade acostuma levar 
aparellada a desaparición doutra.  
No mapa que lles proporcionamos teñen vostedes o exemplo. 
Todo o resto tentarei contárllelo nunha publicación máis extensa, 
logo da travesía na que veño de enrolarme.

MAPA DE LOCALIZACIÓN DOS ESTALEIROS DE OUTES

LOCALIZACIÓN DOS CARPINTEIROS DE RIBEIRA
E ESTALEIROS NO CONCELLO DE OUTES

* O nº 2 está en activo.
*Os comprendidos entre o 28 e o 33 incluídos, atopábanse na Ribeira do Freixo.
Actualmente na súa ubicación érguense os grandes talleres de Abeijón Hermanos
e Lago Abeijón, non quedando practicamente vestixios.
*O 35 é o actual taller de Astilleros Amado.

Nº NOME Nº NOME

1 CORGA 19 AMADO
2 ELIXIO NIETO 20 ANDRÉS DE CIPRIAN
3 ESPIÑEIRO 21 BECERRA
4 J. MALLO 22 CIPRIANO DOMÍNGUEZ
5 MANUEL GARCÍA 23 PATELO
6 GUMERSINDO GÁNDARA 24 CACHARULO
7 CUNCHIÑAS 25 BARQUEIRO
8 LEBRE 26 RÍOS
9 LAMEÁN 27 MONTES
10 LANGAÑO 28 MAIO
11 MICAELO 29 QUEIPOTO
12 PASADA 30 LAXERO
13 RULO 31 FERRÍN
14 FAREI 32 PICALLO
15 GARIBAIA 33 BRIÓN
16 TARECOS 34 MELEIRO
17 LANCHOS 35 AMADO
18 NIMO 36 GARLEÁN
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A carpintería de ribeira e a industria naval en Outes
Non se pode falar dos estaleiros da Ría de Noia sen falar dos 
estaleiros de Outes. Sería imposíbel e á vez inxusto. Ata o punto 
de que tampouco sería serio falar da navegación na Ría de Noia e 
Muros sen contar cos barcos de Outes.
Cando un se interesa un pouco sobre este tema e procura 
afondar un pouco na historia, queda verdadeiramente 
sorprendido.
Existen estudos e traballos sobre a industria naval e a carpintería 
de ribeira con enfoques moi variados, case todos cunha visión 
unhas veces moi xenérica, e outras de tipo técnico, dunha 
profesión que ten moito de arte, pero non temos constancia de 
ningún estudo centrado nesta actividade no Concello de Outes, o 
cal non deixa de causarme certa tristeza, tendo en conta a gran 
cantidade de embarcacións que se fixeron ao longo da costa 
outense. Unha actividade que, sen lugar a dúbidas, tivo unha 
importancia extraordinaria en determinadas épocas.      
Nalgúns concellos veciños, tratan de recuperar as tradicións 
mariñeiras, tratan de que non se perda a vinculación da súa vila 
co mar e con todo o que arrodea a cultura marítima, incluso 
recuperaron algún barco que, curiosamente, foi construído en 
estaleiros de Outes. É dicir, dá a sensación de que os outenses 
non somos conscientes de algo tan importante para un pobo 
como é a nosa vinculación co mar.
 É máis, diría que Outes foi e é imprescindíbel para entender o 
mundo da navegación no resto dos Concellos da Ría.
Pensar que houbo no seu día máis de trinta ubicacións de talleres 
e carpinteiros facendo barcos, pode dar unha idea da importancia 
que tivo no seu día (falamos desde a metade do XIX aos anos 
cincuenta do XX), o noso Concello na apaixoante historia da 
construción naval e todo o que arrodeou esta actividade en 
tempos pasados. 
E iso que falamos só ata onde a documentación e a información 
nos facilita as cousas, pois  do século XIX para atrás, non temos 
apenas datos, aínda que por outras investigacións se pode 
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deducir que a carpintería de ribeira procede dunha tradición que 
arranca de moitos séculos atrás. Cando menos, e con claridade, 
no s. XII, coa conformación das comunidades de pescadores. Ou 
quizais antes.   
A importancia do transporte marítimo e a pesca na nosa Ría foi un 
feito vital e decisorio no desenvolvemento de vilas como Noia, 
que na Idade Media, ao amparo da alza da pesca, experimenta un 
gran avance económico e demográfico. A proximidade de Outes 
con Noia ten moito que ver nesta historia, coas súas importantes 
repercusións sociais e económicas. 
O máis rechamante do caso é que, nin en Muros, nin en Porto do 
Son (con “máis mar” que Outes), nin en Noia, existiu tal cantidade 
de talleres. Nunca tiveron unha produción de navíos como o caso 
de Outes. Nin por asomo.
Pontenafonso, Espiñeiro, Cunchido, Rates, Brión, Viro, S. Cosme 
e O Freixo, é dicir, toda a costa outense, estivo pragada de 
factorías e homes nas que se fixeron centos de embarcacións: 
balandros, pailebotes, goletas, galeóns, motoras, lanchas…, 
feitas da man de auténticos artesáns, para satisfacer a gran 
demanda da actividade pesqueira e de cabotaxe que lideraba a 
vila de Noia, pero que tamén tiña presenza en todos os pobos da 
Ría.

Eran e son homes de Outes que fixeron e fan arte, que 
construíron e constrúen barcos, barcos que navegaron e 
navegan por diferentes mares, que chegaron e chegan a portos 
moi lonxanos, que pasaron por moitas vicisitudes e 
protagonizaron curiosos episodios ao longo das súas travesías. 
Uns posuían construcións, nalgúns casos de importante 
envergadura, nas que desenvolvían o seu traballo, outros eran 
simplemente carpinteiros que facían os barcos a carón do mar, 
sen galpón nin nave de ningún tipo. Daquilo apenas quedan 
restos, de feito en varios casos só temos o lugar no que se 
instalaron os talleres. 

O Espiñeiro, foi un dos últimos buques construídos no estaleiro de José Gosende del Río, nos anos sesenta.

Efectivamente, todo iso forma parte xa da nosa historia, apenas 
quedan vestixios pero, fin e ao cabo, señas de identidade dun 
pobo, o de Outes, tan importantes como o propio idioma. 
Ao comezar esta singradura por este mundo tan interesante, un 
recorda aqueles tempos de rapaz no peirao do Cunchido, no que 
se oían os martelos daqueles artistas-enxeñeiros á beira da boca 
do Tines, ou aquelas mañáns de pesca no bote de meu tío, que 
amarraba a carón dos estaleiros do Freixo, dos que saían as 
esencias da madeira traballada, o calafate ou a patente, ou como 
non, a maxestuosidade do Espiñeiro fondeado na dársena do 
Freixo a finais dos setenta, agardando voltar ao seu lugar de 
nacemento para morrer para sempre, e agonizando en Rates 
desde aquela. Curiosamente, o Espiñeiro leva case trinta anos 
nese lugar e aínda o seu costado e parte da proa resisten, como 
se se negase a desaparacer, como se fose un dos últimos 
símbolos daquel pasado de esplendor.
Hoxe sobreviven tan só catro: un carpinteiro de ribeira no sentido 
tradicional, facendo barcos de pequeno tamaño, e tres talleres 
nos que desde hai xa décadas se reparan buques con casco 
metálico e nos que as denominadas fibras están substituíndo á 
madeira. Renovarse ou morrer. En efecto, cunha particularidade: 
nestes tempos, a salvación dunha actividade acostuma levar 
aparellada a desaparición doutra.  
No mapa que lles proporcionamos teñen vostedes o exemplo. 
Todo o resto tentarei contárllelo nunha publicación máis extensa, 
logo da travesía na que veño de enrolarme.

MAPA DE LOCALIZACIÓN DOS ESTALEIROS DE OUTES

LOCALIZACIÓN DOS CARPINTEIROS DE RIBEIRA
E ESTALEIROS NO CONCELLO DE OUTES

* O nº 2 está en activo.
*Os comprendidos entre o 28 e o 33 incluídos, atopábanse na Ribeira do Freixo.
Actualmente na súa ubicación érguense os grandes talleres de Abeijón Hermanos
e Lago Abeijón, non quedando practicamente vestixios.
*O 35 é o actual taller de Astilleros Amado.
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Foto Antiga

Parece un fotograma dunha película de Fellini, 
anos cincuenta, un día tranquilo nunha viliña 
italiana... pero non !! Pasa na Serra, intentando 
arranxar as doenzas dunha bicicleta. Iso si, cun 
toque de compañeirismo e amizade que hoxendía é 
difícil de ver. Cambiaron tantas cousas!!

Xastre

Un mestre artista
Na actualidade abundan os profesores, sobre todo da área 
de Plástica, que compaxinan a docencia coa actividade 
artística, pero entre os mestres de primeiras letras non era, 
nin é, normal esta situación,  a pesar de que a viviu 
intensamente, nas dúas facetas, Argimiro Suárez Ferreiro. 
Os mestres e mestras non son -non somos- artistas senón 
xente de oficio -sen beneficio- duro, responsábel e 
absolutamente necesario dentro da comunidade cívica co 
obxectivo, máis que de explicar áreas de coñecemento, 
ensinar a aprender, para que os alumnos e alumnas saiban 
buscar o saber por si mesmos alí onde se atopa, non só nos 
libros senón tamén na sociedade que intenta controlalos e na 
mesma vida que os envolve.
As teorías de anos atrás, paternalistas, cristianoides e un 
chisco románticas, facían do mestre un artista-escultor que, 
día a día, golpe a golpe, formaba  -os libros de pedagoxía 
dicían forxaba- o espírito dos futuros cidadáns para seren 
perfectos cristiáns, resignados traballadores e súbditos 
submisos. Nada máis lonxe da verdadeira función do 
docente que, se algo ten de escultor, é o uso da palabra como 
cicel para eliminar dos espíritos infantís os aditamentos 
estraños e entorpecedores que a sociedade lle vai 
acumulando, e así deixalos limpos e ceibes para elaboraren 
os camiños da súa propia liberdade.
Tampouco o mestre ten por que ser necesariamente un 
creador, pois a súa misión non é crear, senón promover e 
excitar a creatividade dos discípulos, abrindo as 
innumerábeis portas que a mocidade ten cara o futuro, 
orientando e aconsellando as vías máis doadas para cada un 
deles. Por iso a figura de don Argimiro é tan inusual, rara e 
digna da maior admiración. Un bo mestre e un grande artista, 
xuntos na mesma persoa, só se dá de cando en vez. No caso 
deste eximio pintor e xenial debuxante móstrase, sobre todo 
nos traballos a “plumilla”, o carácter e o tono da vida docente: 
os grises difuminados da súa anxélica pluma na que nada é 

Novos Artistas

Verónica Rodríguez

branco nin é negro. Pero tamén reflicte, seguramente sen el 
pensalo, unha das virtudes características do mestre 
vocacional de todos os tempos: a paciencia, co control do 
espazo e do tempo e co sentido do ritmo emocional. Aí foi 
onde don Argimiro nos deu a súa derradeira lección.

Poboación do Concello de Outes: evolución desde o 1900 e situación actual

A poboación de Outes foi en aumento ata os anos 50. A partir desa 
década, como pasou noutros moitos concellos do rural, empezou 
a baixar debido á emigración e ó descenso da natalidade. Como 
segue marchando máis xente cá que vén e segue morrendo máis 
xente cá que nace, cada vez somos menos, de maneira que no 
ano 2006 eramos  7.751 habitantes. 

A poboación do noso concello faise vella. Cada vez hai menos 
rapaces e aumenta a proporción de xente maior. Así estaba 
repartida a  poboación no ano 2006:
Estes son outros datos de interese sobre a poboación de Outes.

Poboación (Padrón)       Total Homes Mulleres 
Poboación 7.751 3.697 4.054 
De 0 a 15 anos 698 374 324 
De 16 a 64 anos 4.915 2.485 2.430 
De 65 e máis anos 2.138 838 1.300 

    
Poboación estranxeira 38 14 24 

    
Idade media(2005) 47,7 45,2 49,9 

 

Fonte: INE 

Movemento natural 
da poboación (2005) 

Total Home s 

Nacementos 23 12 11 
Defuncións 93 50 43 
Saldo vexetativo -70   
Matrimonios 22   

 
Fontes: IGE e INE 

Movementos migratorios 
(2005) 

Emigracións Inmigracións 

Mesma provincia 126 61 
Outra provincia 9 8 
Outra comunidade 53 36 
Estranxeiro 16 53 

 
Fonte: INE 

Actividade(2001) Total Homes Mulleres 
Taxa de actividade(%) 41,7 55 29,9 
Taxa de paro(%) 9,3 8,6 10,6 
Ocupados por sectores 

   

Agricultura 232 76 156 
Pesca 299 167 132 
Industria 499 322 177 
Construción 542 516 26 
Servizos 1.205 662 543 

 

Fonte: INE 

Paro rexistrado(2006) Total Homes Mulleres 
Por idade 

   

Menores de 25 anos 29 14 15 
Maiores de 25 anos 385 159 226 
Por sectores de 
actividade 

   

Agricultura 19   
Industria 87   
Construción 86   
Servizos 197   
Sen emprego anterior 24   

 

Fonte: CT 

Censo electoral(2005) 6.741 

 
Fonte: CP 

Indicadores demográficos(2004) 

 

Taxa bruta de natalidade(o/oo) 5,2 
Taxa bruta de mortalidade(o/oo) 14 
Idade media á maternidade 30,4 
Número medio de fillos por muller 0,8 
Taxa bruta de nupcialidade(o/oo) 2 
Idade media ó primeiro matrimonio Homes: 30,9                    Mulleres: 29,2 

 

Fonte: IGE 

Carlos G. Casás Xosé Agrelo Hermo

Naceu en 1989 e é natutal de Banzas
(San Ourente).
Actualmente estudia Arquitectura
Técnica en A Coruña.
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Entrevista con Carlos L. Crespo
Carlos López Crespo é profesor de Matemáticas, en 
excedencia desde 1995, ano no que foi elixido alcalde de 
Outes, cargo que ocupa na actualidade. Naceu en Coirós 
(comarca de Betanzos) no ano 1949 e ós 26 anos casou 
cunha moza de Outes, motivo polo que, a partir de entón, 
traballa e reside aquí, facéndose entre a veciñanza un lugar 
destacado, xa desde que en 1977 foi destinado ó Colexio 
Público de A Serra, do que máis tarde foi director. Todo isto e 
moitas outras cousas contóunolas durante unha longa 
conversa que, por forza, debemos resumir como segue:
- Cóntenos algo da súa infancia.
- Nacín na parroquia de Collantres, no concello de Coirós. Son o 
máis novo de sete irmáns dunha casa labrega, pero que tamén 
posuía a taberna da aldea e na que ademais vivía o párroco, polo 
cal a vida familiar foi bastante estrita. Sen embargo, entre o cura e 
os clientes, fixeron que a vida cotiá fose moi animada e, por outra 
parte, funme afacendo ó 
trato social, circunstancia 
que marcou o  meu 
carácter, sempre aberto e 
disposto para participar 
en calquera coversa, 
tertulia ou festa que se 
montara.
- ¿E dos estudos que 
nos pode dicir?
- Que os comencei ós tres 
anos, cando o normal era 
facelo ós seis, porque a 
escola estaba en fronte á 
miña casa. Logo, con 10 
anos marchei a Betanzos 
a facer o Bacharelato que, 
por ser laboral o Instituto, 
tiña só unha duración de 
cinco anos, en lugar dos 
seis do resto dos centros 
e, despois, en vez de 
estudar unha carreira de 
peritos, que era o habitual para quen saía desta modalidade de 
Bacharelato, fixen Maxisterio en A Coruña. Aquí coñecín a 
Antonio Lagares, máis tarde tenente de alcalde de Betanzos e 
Deputado Provincial e tiven de profesor a D. Manuel Espiña, que 
por aquela época traducía a Biblia ó galego e aportoume unha 
visión crítica da sociedade.
- Logo de rematar a carreira, ¿onde traballou?
- Comencei a traballar en 1968 como substituto, durante uns 
poucos meses, nunha escola de Narón. Ó ano seguinte, xa como 
interino, fun destinado ó colexio de Cruído, en Lousame, con 
nenos de tódalas idades, cos que descubrín a miña vocación de 
mestre. Despois de facer o servizo militar trasladáronme a Noia, 
primeiro á escola do Curro e logo á de Suárez Oviedo, onde 
coñecín a Xerardo Agrafoxo, con quen fixen moita amizade, e a 
Jesús Moledo, cuxo compromiso educativo non só me 
impresionou (vía o ensino como un auténtico camiño de 
liberdade) senón que ademais marcou fondamente a forma na 
que, a partir de entón ía desenvolver a miña profesión. En 1974 

conseguín aprobar as oposicións e despois de dous anos máis 
traballando no mesmo colexio provisionalmente, déronme o meu 
primeiro destino definitivo en Durango, no País Basco.
- ¿Pódenos contar algo da súa vida en Noia?
- O día que cheguei (12 de outubro de 1969), anterior á toma de 
posesión en Cruído, era casualmente a data na que se inaugurou 
a sala de festas de Os Pasales e alí descubrín o carácter festivo 
dos noieses, entre os que me integrei á perfección, papel no que 
tivo un papel primordial Pacucho Miguéns, a quen coñecera nun 
campamento que os mestres debiamos facer durante a carreira. 
El abreume as portas da sociedade noiesa: as tertulias na tenda 
de repostos de Castaño Blanco, con Emilio 'Marico'e 'Camañito', 
as tertulias do Liceo, con Xerardo Agrafoxo, Ventura e Pestonit e, 
desde logo, moita vida de bares, desde O Ferrador ó Kukía, 
pasando polo Ceboleiro e o Aviación, e, sobre todo os venres no 
Lelé ata altas horas da noite, gozando das conversas cos 

mariñeiros e marisca-
dores.
-    E ¿como se produciu 
a súa chegada a Outes?
- Por medio do fútbol. Eu 
entrenaba co Noia S.D., 
aínda que non podía 
competir na Liga da Costa, 
por carecer de ficha 
federativa, pois todas elas 
estaban cubertas con 
xogadores extraordina-
rios: Lete, Manín, Miculita, 
Mario... E en setembro de 
1972 é cando me ficha 
Silvino Molinos, presi-
dente do Outes, que 
chega buscando dian-
teiros descartados polo 
Noia para construír unha 
equipa federada. Foi 
xogando neste combinado 
cando coñecín a Mª José 

Pérez, coa que casei en 1975. Desde ese momento, salvo o ano 
destinado en Viscaia e os seis que durou a miña estadía en 
Lisboa, vivo en Outes, onde naceron as miñas dúas fillas e me 
sinto como na miña propia terra. 
-  Por último, ¿como valora o seu papel de máxima 
autoridade municipal?
- Considero que fixen  un traballo digno, con moitas realizacións, 
grazas en gran parte a unha sociedade pouco conflitiva e de alto 
nivel formativo, que permite facer un labor reflexivo, dialogante, 
incluso cunha oposición moi colaboradora, que fai moitas 
aportacións e axuda ó mantenemento dunha paz social, 
indispensable para a construción dun país mellor. Por iso pido ós 
demais políticos acabar co clima de crispacións e un rearme ético 
e, á sociedade, que sexa implacable esixindo esa ética nos 
asuntos públicos indispensable para a xustiza e o benestar 
social.

A Serra.   26 de decembro de 2007

A POLÍITCA
O salto á actividade política vaino realizar en novembro de 1994, cando o 
entón alcalde, Gonzalo Pérez Villaverde, famoso pola súa viaxe de UCD ó PP 
pasando por numerosas escalas (Partido Democrático Popular, Coalición 
Democrática, Coalición Galega, Alianza Popular) e tío da súa muller, lle 
ofrece participar no novo proxecto de José Mª Aznar.
Logo de consultalo coa familia, algúns amigos e incluso algúns alcaldes de 
diferentes partidos (entre eles o de Betanzos, irmán do seu amigo da 
infancia Antonio Lagares), toma a decisión de aceptar o ofrecemento, 
poñendo sobre a mesa dúas condicións: primeiro encabezar a lista do PP ás 
municipais do ano seguinte como independente (de momento non se 
integra, para que non resulte demasiado brusco o xiro ideolóxico, pois ata 
entón sempre se manifestara como home de esquerdas) e en segundo lugar 
facer a lista coa que concorrería con absoluta libertade.
Explica que vía posible aproveitar o cambio de ciclo político para conseguir 
inversións para Outes. Efectivamente o cambio produciuse e así foi levando 
a cabo algunhas das realización das que se mostra máis orgulloso:
Unha Casa da Cultura para desenvolver nela un consumo cultural digno.
A construción dun Instituto.
Mellorar a sanidade, non só cun edificio novo, senón con mellores servizos 
sanitarios (ampliación do número de médicos e enfermeiras e o sistema de 
cita previa).
A reparación do Colexio de A Serra, que levaba 20 anos desatendido: 
cubertas, portas, ventás e mellor evacuación das augas pluviais que 
discorren polo subsolo para evitar as periódicas inundacións.
Unha política máis próxima ós cidadáns, levando ás parroquias 
investimentos de tipo cultural, deportivo, sinal de TV, centros sociais, 
melloras do tendido eléctrico...
Saneamento de practicamente  toda a fachada marítima do concello.
Recuperación para o dominio público da liña de costa para gozo dos 
veciños: paseos de Pontenafonso e Broña, primeiro, e Albán e Freixo, 
despois.
O peiraro de O Freixo, que espera que sexa o motor de Outes de cara ó 
futuro.
Os catro obradoiros de emprego desenvoltos durante 9 anos, dirixidos a 
mozos e mozas para permitirlles enfrontarse con mellor formación ó 
mercado laboral.
Elaboración dun Plan Xeral de Ordenación Municipal, a través do cal, 
mediante a creación nel dun chan industrial, non só se poderán desenvolver 
as propias empresas de Outes, senón que tamén será posible a implantación 
doutras novas, que considera máis doado gracias ás melloras das vías de 
comunicación que a Xunta xa está levando a cabo para conectar con 
Santiago.

A ESCOLA
Logo duns meses no colexio S. Xosé de Domirón (Narón), o ano 
de Cruído (Lousame), os catro de Noia, nos que exerceu de 
forma interina, e outro de propietario provisional, déronlle o 
seu primeiro destino definitivo no ano 1976 no colexio Pedro 
Arrizabalaga, en Durango (Viscaia).
Transcorrido un ano pide o traslado para Outes, e comenza a 
traballar no Colexio de A Serra, no que estaba de director D. 
Manuel Canay e que con Carlos Romero, Pili Sampedro, 
Enrique Martínez, Manolo Otero e outros máis formaron, nas 
súas palabras, “unha promoción de compañeiros 
extraordinaria”, a máis dinamizadora da comarca, xunto co 
grupo do Colexio de Esteiro entre os que, entre outros, se 
encontraban Pepe Agrelo e Ricardo, tanto nas actividades 
escolares, nas que se empezaron a introducir métodos hoxe 
habituais, como extraescolares ou incluso de compromiso 
social. Editouse a revista Brisas do Tines, o libro sobre os 
Cruceiros e esculturas de Ferreiro en Outes, escrito por Xepe 
Torres e Xoán Mariño,  represéntanse obras de teatro por parte 
dos alumnos, unha delas Tres capitáns de tempos idos, escrita 
expresamente por Avilés de Taramancos para os alumnos deste 
Colexio, particípase en todos os campeonatos deportivos, 
organízanse viaxes e excursións instrutivas: Altamira, O 
Escorial, os museos todos de Madrid... incluso foron os 
primeiros en estrear o percorrido cultural do tren Santiago-
Padrón que para na Casa de Rosalía...
En 1982 foi nomeado director do centro, cargo que desempeña 
durante dous anos ata que, unha vez concluída a carreira de 
Pedagoxía que comenzara á volta do País Basco, solicita unha 
praza de ensinante no estranxeiro, sendo destinado ó Instituto 
Español de Lisboa, no que vai impartir clases de Primaria 
durante seis anos, tralos cales regresa definitivamente a Outes 
en 1991. Ó ano seguinte ocupa por segunda vez o cargo de 
Director, que desempeña ata o ano 1995, no que solicita a 
excedencia do ensino para ocuparse da alcaldía do concello. 
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Entrevista con Carlos L. Crespo
Carlos López Crespo é profesor de Matemáticas, en 
excedencia desde 1995, ano no que foi elixido alcalde de 
Outes, cargo que ocupa na actualidade. Naceu en Coirós 
(comarca de Betanzos) no ano 1949 e ós 26 anos casou 
cunha moza de Outes, motivo polo que, a partir de entón, 
traballa e reside aquí, facéndose entre a veciñanza un lugar 
destacado, xa desde que en 1977 foi destinado ó Colexio 
Público de A Serra, do que máis tarde foi director. Todo isto e 
moitas outras cousas contóunolas durante unha longa 
conversa que, por forza, debemos resumir como segue:
- Cóntenos algo da súa infancia.
- Nacín na parroquia de Collantres, no concello de Coirós. Son o 
máis novo de sete irmáns dunha casa labrega, pero que tamén 
posuía a taberna da aldea e na que ademais vivía o párroco, polo 
cal a vida familiar foi bastante estrita. Sen embargo, entre o cura e 
os clientes, fixeron que a vida cotiá fose moi animada e, por outra 
parte, funme afacendo ó 
trato social, circunstancia 
que marcou o  meu 
carácter, sempre aberto e 
disposto para participar 
en calquera coversa, 
tertulia ou festa que se 
montara.
- ¿E dos estudos que 
nos pode dicir?
- Que os comencei ós tres 
anos, cando o normal era 
facelo ós seis, porque a 
escola estaba en fronte á 
miña casa. Logo, con 10 
anos marchei a Betanzos 
a facer o Bacharelato que, 
por ser laboral o Instituto, 
tiña só unha duración de 
cinco anos, en lugar dos 
seis do resto dos centros 
e, despois, en vez de 
estudar unha carreira de 
peritos, que era o habitual para quen saía desta modalidade de 
Bacharelato, fixen Maxisterio en A Coruña. Aquí coñecín a 
Antonio Lagares, máis tarde tenente de alcalde de Betanzos e 
Deputado Provincial e tiven de profesor a D. Manuel Espiña, que 
por aquela época traducía a Biblia ó galego e aportoume unha 
visión crítica da sociedade.
- Logo de rematar a carreira, ¿onde traballou?
- Comencei a traballar en 1968 como substituto, durante uns 
poucos meses, nunha escola de Narón. Ó ano seguinte, xa como 
interino, fun destinado ó colexio de Cruído, en Lousame, con 
nenos de tódalas idades, cos que descubrín a miña vocación de 
mestre. Despois de facer o servizo militar trasladáronme a Noia, 
primeiro á escola do Curro e logo á de Suárez Oviedo, onde 
coñecín a Xerardo Agrafoxo, con quen fixen moita amizade, e a 
Jesús Moledo, cuxo compromiso educativo non só me 
impresionou (vía o ensino como un auténtico camiño de 
liberdade) senón que ademais marcou fondamente a forma na 
que, a partir de entón ía desenvolver a miña profesión. En 1974 

conseguín aprobar as oposicións e despois de dous anos máis 
traballando no mesmo colexio provisionalmente, déronme o meu 
primeiro destino definitivo en Durango, no País Basco.
- ¿Pódenos contar algo da súa vida en Noia?
- O día que cheguei (12 de outubro de 1969), anterior á toma de 
posesión en Cruído, era casualmente a data na que se inaugurou 
a sala de festas de Os Pasales e alí descubrín o carácter festivo 
dos noieses, entre os que me integrei á perfección, papel no que 
tivo un papel primordial Pacucho Miguéns, a quen coñecera nun 
campamento que os mestres debiamos facer durante a carreira. 
El abreume as portas da sociedade noiesa: as tertulias na tenda 
de repostos de Castaño Blanco, con Emilio 'Marico'e 'Camañito', 
as tertulias do Liceo, con Xerardo Agrafoxo, Ventura e Pestonit e, 
desde logo, moita vida de bares, desde O Ferrador ó Kukía, 
pasando polo Ceboleiro e o Aviación, e, sobre todo os venres no 
Lelé ata altas horas da noite, gozando das conversas cos 

mariñeiros e marisca-
dores.
-    E ¿como se produciu 
a súa chegada a Outes?
- Por medio do fútbol. Eu 
entrenaba co Noia S.D., 
aínda que non podía 
competir na Liga da Costa, 
por carecer de ficha 
federativa, pois todas elas 
estaban cubertas con 
xogadores extraordina-
rios: Lete, Manín, Miculita, 
Mario... E en setembro de 
1972 é cando me ficha 
Silvino Molinos, presi-
dente do Outes, que 
chega buscando dian-
teiros descartados polo 
Noia para construír unha 
equipa federada. Foi 
xogando neste combinado 
cando coñecín a Mª José 

Pérez, coa que casei en 1975. Desde ese momento, salvo o ano 
destinado en Viscaia e os seis que durou a miña estadía en 
Lisboa, vivo en Outes, onde naceron as miñas dúas fillas e me 
sinto como na miña propia terra. 
-  Por último, ¿como valora o seu papel de máxima 
autoridade municipal?
- Considero que fixen  un traballo digno, con moitas realizacións, 
grazas en gran parte a unha sociedade pouco conflitiva e de alto 
nivel formativo, que permite facer un labor reflexivo, dialogante, 
incluso cunha oposición moi colaboradora, que fai moitas 
aportacións e axuda ó mantenemento dunha paz social, 
indispensable para a construción dun país mellor. Por iso pido ós 
demais políticos acabar co clima de crispacións e un rearme ético 
e, á sociedade, que sexa implacable esixindo esa ética nos 
asuntos públicos indispensable para a xustiza e o benestar 
social.
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A POLÍITCA
O salto á actividade política vaino realizar en novembro de 1994, cando o 
entón alcalde, Gonzalo Pérez Villaverde, famoso pola súa viaxe de UCD ó PP 
pasando por numerosas escalas (Partido Democrático Popular, Coalición 
Democrática, Coalición Galega, Alianza Popular) e tío da súa muller, lle 
ofrece participar no novo proxecto de José Mª Aznar.
Logo de consultalo coa familia, algúns amigos e incluso algúns alcaldes de 
diferentes partidos (entre eles o de Betanzos, irmán do seu amigo da 
infancia Antonio Lagares), toma a decisión de aceptar o ofrecemento, 
poñendo sobre a mesa dúas condicións: primeiro encabezar a lista do PP ás 
municipais do ano seguinte como independente (de momento non se 
integra, para que non resulte demasiado brusco o xiro ideolóxico, pois ata 
entón sempre se manifestara como home de esquerdas) e en segundo lugar 
facer a lista coa que concorrería con absoluta libertade.
Explica que vía posible aproveitar o cambio de ciclo político para conseguir 
inversións para Outes. Efectivamente o cambio produciuse e así foi levando 
a cabo algunhas das realización das que se mostra máis orgulloso:
Unha Casa da Cultura para desenvolver nela un consumo cultural digno.
A construción dun Instituto.
Mellorar a sanidade, non só cun edificio novo, senón con mellores servizos 
sanitarios (ampliación do número de médicos e enfermeiras e o sistema de 
cita previa).
A reparación do Colexio de A Serra, que levaba 20 anos desatendido: 
cubertas, portas, ventás e mellor evacuación das augas pluviais que 
discorren polo subsolo para evitar as periódicas inundacións.
Unha política máis próxima ós cidadáns, levando ás parroquias 
investimentos de tipo cultural, deportivo, sinal de TV, centros sociais, 
melloras do tendido eléctrico...
Saneamento de practicamente  toda a fachada marítima do concello.
Recuperación para o dominio público da liña de costa para gozo dos 
veciños: paseos de Pontenafonso e Broña, primeiro, e Albán e Freixo, 
despois.
O peiraro de O Freixo, que espera que sexa o motor de Outes de cara ó 
futuro.
Os catro obradoiros de emprego desenvoltos durante 9 anos, dirixidos a 
mozos e mozas para permitirlles enfrontarse con mellor formación ó 
mercado laboral.
Elaboración dun Plan Xeral de Ordenación Municipal, a través do cal, 
mediante a creación nel dun chan industrial, non só se poderán desenvolver 
as propias empresas de Outes, senón que tamén será posible a implantación 
doutras novas, que considera máis doado gracias ás melloras das vías de 
comunicación que a Xunta xa está levando a cabo para conectar con 
Santiago.

A ESCOLA
Logo duns meses no colexio S. Xosé de Domirón (Narón), o ano 
de Cruído (Lousame), os catro de Noia, nos que exerceu de 
forma interina, e outro de propietario provisional, déronlle o 
seu primeiro destino definitivo no ano 1976 no colexio Pedro 
Arrizabalaga, en Durango (Viscaia).
Transcorrido un ano pide o traslado para Outes, e comenza a 
traballar no Colexio de A Serra, no que estaba de director D. 
Manuel Canay e que con Carlos Romero, Pili Sampedro, 
Enrique Martínez, Manolo Otero e outros máis formaron, nas 
súas palabras, “unha promoción de compañeiros 
extraordinaria”, a máis dinamizadora da comarca, xunto co 
grupo do Colexio de Esteiro entre os que, entre outros, se 
encontraban Pepe Agrelo e Ricardo, tanto nas actividades 
escolares, nas que se empezaron a introducir métodos hoxe 
habituais, como extraescolares ou incluso de compromiso 
social. Editouse a revista Brisas do Tines, o libro sobre os 
Cruceiros e esculturas de Ferreiro en Outes, escrito por Xepe 
Torres e Xoán Mariño,  represéntanse obras de teatro por parte 
dos alumnos, unha delas Tres capitáns de tempos idos, escrita 
expresamente por Avilés de Taramancos para os alumnos deste 
Colexio, particípase en todos os campeonatos deportivos, 
organízanse viaxes e excursións instrutivas: Altamira, O 
Escorial, os museos todos de Madrid... incluso foron os 
primeiros en estrear o percorrido cultural do tren Santiago-
Padrón que para na Casa de Rosalía...
En 1982 foi nomeado director do centro, cargo que desempeña 
durante dous anos ata que, unha vez concluída a carreira de 
Pedagoxía que comenzara á volta do País Basco, solicita unha 
praza de ensinante no estranxeiro, sendo destinado ó Instituto 
Español de Lisboa, no que vai impartir clases de Primaria 
durante seis anos, tralos cales regresa definitivamente a Outes 
en 1991. Ó ano seguinte ocupa por segunda vez o cargo de 
Director, que desempeña ata o ano 1995, no que solicita a 
excedencia do ensino para ocuparse da alcaldía do concello. 
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Crónica de Lorient (compatibilidade)
Sorriume sinalando as patacas cocidas. Asentín e unha ración de 
estofado con patacas de guiso caeu na miña bandexa. Aquel foi 
un sorriso voluntario, coma todos os movementos daquel rapaz 
louro, posuidor de todo o estereotipo de amabilidade europea. 
Ofrecía os seus servizos a cambio de música e no mellor dos 
casos cama. Iso era amor. El era un dos moitos vértices daquela 
cadea de montaxe, da que nós mesmos formabamos parte, que 
creaban e disfrutaban o Festival Intercéltico de Lorient.
Da Galiza sairamos, a día 1 de agosto, dous autobuses cargados 
de xente, de música e de licor café, cara Lorient. Formabamos a 
comisión galega a “Banda de Gaitas Estivada de Calo”, a “Banda 
de Gaitas Municipal de Outes” e o grupo coruñés de baile 
tradicional “Donaire”, mais xunto con nós viñeran os participantes 
da Galiza do prestixioso concurso de gaiteiros solista 
“McCrimmon”, e outra xente de renome do panorama folk galego 
como Pablo Seone, Alberto Coya, Dani Bellón, entre outros.  
Rodeados de caras máis ou menos coñecidas emprendemos a 
aventura que había de durar case dúas semanas. 
Durante a noite recorremos todo o norte cantábrico e a media 
mañá do día seguinte pasamos a fronteira francesa, deténdonos 
a xantar nunha área de descanso ao pé de Burdeos, xa logo 
chegariamos a Lorient. O día era claro, e case todos 
aproveitaramos para botar unhas cabezadas a intermitencias no 
bus; entre o cinema proxectado na pequena pantalla, as freadas  
que nos arrolaban e o cansazo, todos e cada un de nós 
conseguira conciliar un sono superficial que nos serviu algunha 
anécdota e fotos roubadas.
Sentín como o autobús ía minguando a súa marcha, abrín os ollos 
e vin as rúas desertas dunha vila con pequenas casiñas, que 
apuntaba a medrar en altura. A cidade de nome Lorient semellaba 
estar durmida á espreita daquela festa de 10 días, que nós, sen 
sabelo, viñamos completar.
Despois de nos dar unhas cartas identificativas para movernos 
polo festival, conducíronnos ao comedor, un autoservizo 
xestionado por voluntarios, onde fomos xantar e cear durante 
toda a nosa estadía. Non faltou o queixo francés que todos 
degustamos con curiosidade.
Aloxámonos nunha residencia de estudantes, ao igual que a 
delegación asturiana, galesa e escocesa. A pesares da certa 
distancia co centro, unha densa rede de buses urbanos 

Olalla Tuñas

facilitábanos o desprazamento ao corazón do festival da vila 
bretoa, así como a outros puntos que quixeramos visitar no noso 
tempo libre.
Repartimos os cuartos, alcoba dobre e cuarto de baño a 
compartir por catro persoas. A chegada á residencia provocou 
encontróns con descoñecidos que acabarían por ser, ademais de 
compañeiros de viaxe, amigos. Vimos caras que coñeciamos a 
través de comentarios, pero que a todos nos resultaron irmáns, o 
ambiente era case familiar, morno, todos puxeramos as mellores 
expectativas para aquela viaxe. Por outra banda, o grupo de 
Outes, estaba formado por un crisol de xente que viñera dende 
Soutelo, Noia, Fene, Luou, A Estrada, Mazaricos, Barcelona, 
Toques, Santiago  e mesmo Italia. Todo era novo e coñecido á 
vez, as caras debuxaban sorrisos e a cortesía facía que todo 
parecese mesmo irreal. Comezou a soar o son das gaitas, que 
non cesaría ata 12 días despois e que activaría unha rede de 
lazos entre todos os que vivimos aquela experiencia.
O licor café amenizou a primeira de todas as noites de Lorient. 
Unha foliada inesperada inaugurou a nosa estadía, que xa se 
vería marcada polo fulgor da festa, entre acordeóns, roncos, 
riscados, toques de tamboril e pasos de baile. 
Amencemos xa preto do mediodía. O xantar servíase cedo, a iso 
das 12 da mañá; collemos o autobús e ao chegar ao comedor do 
festival presentáronnos a que ía ser a nosa intérprete durante o 
tempo que estiveramos no festival: Tuula, unha finlandesa de 
aspecto case albino que falaba un español con acento mexicano. 
Ela tamén era voluntaria, traballaba no Parlamento Europeo e 
pasaba as súas vacacións nunha casiña que unha amiga dela 
tiña nunha illa próxima a Lorient.
Mentres os gaiteiros repasaban as pezas que tocariamos nos 
diferentes concertos, a percusión fixemos un percorrido polo 
festival acompañados de Tuula; así puidemos  tomar unhas 
cervexas na carpa astur e visitar o pequeno posto da Galiza. 
Australia, a Galiza, Gales, a Bretaña, Canadá, Asturias e Escocia 
tiñan unha carpa propia no festival para mostrar a súa tradición 
celta máis ou menos manifesta. As máis impresionantes eran a 
escocesa e a bretoa. O gran tamaño da escocesa debíase a que 
ese era o ano que o festival dedicaba a esta nación de tradición 
celta. Os gaiteiros coa “kilt”, nome da coñecida saia escocesa, 
aparecían por todos os currunchos e o seu himno era case unha 

VIAXES

Mitoloxía Galega
Hai un rico tapiz, catálogo de seres míticos e criaturas de fantasía 
que, igual que a lIngua, foron tecendo a sabedoría popular e o maxín 
do pobo. A mitoloxía galega é parte valiosísima do noso patrimonio 
inmaterial, e fonte limpa de imaxes estéticas que aínda están por 
debullar nos textos e noutras obras do país.
Unha das criaturas máis sinaladas ten ascendido alto, chegando a 
tituladora dun dos libros de Blanco-Amor: os Biosbardos. Na 
tradición, bastante ambigua, os biosbardos, ou biobardos, son 
paxaros ou mozos de gran beleza que ninguén sabe describir. Para 
cazalos hai que ir en noite escura a un camiño estreito e afastado, 
onde non se oia canto de galo nin galiña, nin voces humanas, levar 
un saco grande, de boca ancha, abrilo e invocar aos biosbardos 
deste xeito:

Biobardo
Ven ao fardo,
Que alpabarda
Por ti agarda.

Quen consegue cazalos ten despois moita sorte na vida, a condición 
de que non llos ensine a ninguén. Por iso hai descridos que pensan 
que os biosbardos non existen e que son só bromas para burlarse 
dos inxenuos. Pero, imos ver, se eu tivese un biosbardo, ía ser tan 
parvo como para dicilo?
Comparables aos biosbardos son os Gamusinos, Gambusinos, ou 
Gamburrinos doutras zonas da Galiza e incluso do Estado. O 
Dahue, Dahut e Daru de Poitou é un animal de forma indefinida, 
extremadamente raro, de pel valiosísima, que só se pode capturar 
nos xélidos anoiteceres invernais agardando toda a noite á 
intemperie a que veña, nunha broma idéntica á nosa en tódolos 
detalles.
A este grupo tamén pertence unha presada de criaturas 
semellantes. Así, temos o Cachafello, por exemplo. Neste caso 
tamén é un animal alado, se cadra unha ave semellante ao biobardo. 
Para collelo, hai que dicirlle unha fórmula similar: “Cachafello, vente 
ao cesto, que alpabarda por ti agarda”. Noutros lugares alcúmanos 
de xeito similar: Pibardos ou Pigarzos; Cazabellos, Cocerellos, 
Cozochos ou Cazarellos. Na zona de Sarria, nembargantes, o 
Cozorello é un peixe moi belido, que abunda nas fontes e ríos e salta 
de noite. Para pescalos hai que ir, xa escurecido, cun saco aberto e 
dicirlles: 'Cozorellos ao saco, a tres e a catro”, e veñen sós. Outras 
versións negan que sexan peixes, sendo máis ben “algo así como 
coellos que hai nas beiras dos ríos”.
A variante local que temos na Serra de Outes é ben coñecida, e 
tamén no nome, unha lene modificación dos anteriores: O 
Gazafello. De igual xeito, collelos require empregar un gran saco 
aberto pola noite, dicindo “Gazafello, ven ao rello”, e entrarían por si 
sós no saco. 'Ir aos gazafellos' é unha das inocentadas recorrentes 
que poboaron a nenez de todos.
Eis unha pequena mostra, tan só, unha pequena achega a unha 
enciclopedia da tribo que a Modernidade e o esfarelamento da 
sociedade rural están a facer desaparecer a pasos axigantados, 
deixando un libro de páxinas en branco das que esvara, en regatos 
negros, a tinta. Estudar, recoller e conservar a Memoria Viva é un 
deber de todos, alén dun pracer para aqueles que non esquencemos 
o engado dos contos a carón, ou non, da metafórica lareira (o lume, 
alén de fermoso, está tamén, despois de todo, antropomorfizado, é 
un máis da casa nos contos e historias do acervo popular). 

Manuel del Río Rodríguez

Non sei para que o concello se molestou e meteu 
tanto fino euro no paseo fluvial do Tins, se despois algúns 
cidadáns “só uns pobriños de espírito e aptitude” que non 
saben disfrutar de todo iso, ou máis claro, unha pequena 
panda de impresentables adolescentes que non fan máis 
que actos vandálicos dando a entender, entre outras 
cousas, a súa pobre educación. Pregúntome se seus pais 
saberán a que dedica o seu tempo libre ou ocupado o 
santiño do fillo...Teño as miñas dúbidas de que lles 
interese... (a pesar de sabelo!!).
Por outra banda o concello debería procuparse máis basta 
de tanta desidia e de mirar para outro lado- 
aproveitando mellor os seus recursos e así manter en 
estado óptimo todas as instalacións que proporciona de bo 
grao ós cidadáns... (que o pagamos todos!!), pois non é só 
facelas, hai que tamén mirar por elas e máis por quen as 
quere degradar... qyue todos sabemos!!!, e de paso podían 
probar con políticas de reeducación social, pero... 
¿interésalles todo iso ós representantes dos cidadáns?. 
Xa está ben de ignorar o problema!!!.
E para rematar, é ben triste ver durante un pequeno 
paseíño nun entorno fuxionado coa natureza, os bancos 
garabateados, as mesas mutiladas, valados arrincados... non 
sei que lles pode levar a facer todo iso, algo de 
frustración, seguro... e se é así, deberían darse unha 
oportunidade de reflexión e cambiar para unha actitude 
máis cívica, pois a actual di ben pouco deles e de seus pais. 
Nas súas mans está mellorar... Xa o dicía a canción, menos 
Samba e máis Reflexión!!!. Ou non?.

Lusco e Fusco

Un paseíño?
OPINIÓN
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Crónica de Lorient (compatibilidade)
Sorriume sinalando as patacas cocidas. Asentín e unha ración de 
estofado con patacas de guiso caeu na miña bandexa. Aquel foi 
un sorriso voluntario, coma todos os movementos daquel rapaz 
louro, posuidor de todo o estereotipo de amabilidade europea. 
Ofrecía os seus servizos a cambio de música e no mellor dos 
casos cama. Iso era amor. El era un dos moitos vértices daquela 
cadea de montaxe, da que nós mesmos formabamos parte, que 
creaban e disfrutaban o Festival Intercéltico de Lorient.
Da Galiza sairamos, a día 1 de agosto, dous autobuses cargados 
de xente, de música e de licor café, cara Lorient. Formabamos a 
comisión galega a “Banda de Gaitas Estivada de Calo”, a “Banda 
de Gaitas Municipal de Outes” e o grupo coruñés de baile 
tradicional “Donaire”, mais xunto con nós viñeran os participantes 
da Galiza do prestixioso concurso de gaiteiros solista 
“McCrimmon”, e outra xente de renome do panorama folk galego 
como Pablo Seone, Alberto Coya, Dani Bellón, entre outros.  
Rodeados de caras máis ou menos coñecidas emprendemos a 
aventura que había de durar case dúas semanas. 
Durante a noite recorremos todo o norte cantábrico e a media 
mañá do día seguinte pasamos a fronteira francesa, deténdonos 
a xantar nunha área de descanso ao pé de Burdeos, xa logo 
chegariamos a Lorient. O día era claro, e case todos 
aproveitaramos para botar unhas cabezadas a intermitencias no 
bus; entre o cinema proxectado na pequena pantalla, as freadas  
que nos arrolaban e o cansazo, todos e cada un de nós 
conseguira conciliar un sono superficial que nos serviu algunha 
anécdota e fotos roubadas.
Sentín como o autobús ía minguando a súa marcha, abrín os ollos 
e vin as rúas desertas dunha vila con pequenas casiñas, que 
apuntaba a medrar en altura. A cidade de nome Lorient semellaba 
estar durmida á espreita daquela festa de 10 días, que nós, sen 
sabelo, viñamos completar.
Despois de nos dar unhas cartas identificativas para movernos 
polo festival, conducíronnos ao comedor, un autoservizo 
xestionado por voluntarios, onde fomos xantar e cear durante 
toda a nosa estadía. Non faltou o queixo francés que todos 
degustamos con curiosidade.
Aloxámonos nunha residencia de estudantes, ao igual que a 
delegación asturiana, galesa e escocesa. A pesares da certa 
distancia co centro, unha densa rede de buses urbanos 

Olalla Tuñas

facilitábanos o desprazamento ao corazón do festival da vila 
bretoa, así como a outros puntos que quixeramos visitar no noso 
tempo libre.
Repartimos os cuartos, alcoba dobre e cuarto de baño a 
compartir por catro persoas. A chegada á residencia provocou 
encontróns con descoñecidos que acabarían por ser, ademais de 
compañeiros de viaxe, amigos. Vimos caras que coñeciamos a 
través de comentarios, pero que a todos nos resultaron irmáns, o 
ambiente era case familiar, morno, todos puxeramos as mellores 
expectativas para aquela viaxe. Por outra banda, o grupo de 
Outes, estaba formado por un crisol de xente que viñera dende 
Soutelo, Noia, Fene, Luou, A Estrada, Mazaricos, Barcelona, 
Toques, Santiago  e mesmo Italia. Todo era novo e coñecido á 
vez, as caras debuxaban sorrisos e a cortesía facía que todo 
parecese mesmo irreal. Comezou a soar o son das gaitas, que 
non cesaría ata 12 días despois e que activaría unha rede de 
lazos entre todos os que vivimos aquela experiencia.
O licor café amenizou a primeira de todas as noites de Lorient. 
Unha foliada inesperada inaugurou a nosa estadía, que xa se 
vería marcada polo fulgor da festa, entre acordeóns, roncos, 
riscados, toques de tamboril e pasos de baile. 
Amencemos xa preto do mediodía. O xantar servíase cedo, a iso 
das 12 da mañá; collemos o autobús e ao chegar ao comedor do 
festival presentáronnos a que ía ser a nosa intérprete durante o 
tempo que estiveramos no festival: Tuula, unha finlandesa de 
aspecto case albino que falaba un español con acento mexicano. 
Ela tamén era voluntaria, traballaba no Parlamento Europeo e 
pasaba as súas vacacións nunha casiña que unha amiga dela 
tiña nunha illa próxima a Lorient.
Mentres os gaiteiros repasaban as pezas que tocariamos nos 
diferentes concertos, a percusión fixemos un percorrido polo 
festival acompañados de Tuula; así puidemos  tomar unhas 
cervexas na carpa astur e visitar o pequeno posto da Galiza. 
Australia, a Galiza, Gales, a Bretaña, Canadá, Asturias e Escocia 
tiñan unha carpa propia no festival para mostrar a súa tradición 
celta máis ou menos manifesta. As máis impresionantes eran a 
escocesa e a bretoa. O gran tamaño da escocesa debíase a que 
ese era o ano que o festival dedicaba a esta nación de tradición 
celta. Os gaiteiros coa “kilt”, nome da coñecida saia escocesa, 
aparecían por todos os currunchos e o seu himno era case unha 
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Mitoloxía Galega
Hai un rico tapiz, catálogo de seres míticos e criaturas de fantasía 
que, igual que a lIngua, foron tecendo a sabedoría popular e o maxín 
do pobo. A mitoloxía galega é parte valiosísima do noso patrimonio 
inmaterial, e fonte limpa de imaxes estéticas que aínda están por 
debullar nos textos e noutras obras do país.
Unha das criaturas máis sinaladas ten ascendido alto, chegando a 
tituladora dun dos libros de Blanco-Amor: os Biosbardos. Na 
tradición, bastante ambigua, os biosbardos, ou biobardos, son 
paxaros ou mozos de gran beleza que ninguén sabe describir. Para 
cazalos hai que ir en noite escura a un camiño estreito e afastado, 
onde non se oia canto de galo nin galiña, nin voces humanas, levar 
un saco grande, de boca ancha, abrilo e invocar aos biosbardos 
deste xeito:

Biobardo
Ven ao fardo,
Que alpabarda
Por ti agarda.

Quen consegue cazalos ten despois moita sorte na vida, a condición 
de que non llos ensine a ninguén. Por iso hai descridos que pensan 
que os biosbardos non existen e que son só bromas para burlarse 
dos inxenuos. Pero, imos ver, se eu tivese un biosbardo, ía ser tan 
parvo como para dicilo?
Comparables aos biosbardos son os Gamusinos, Gambusinos, ou 
Gamburrinos doutras zonas da Galiza e incluso do Estado. O 
Dahue, Dahut e Daru de Poitou é un animal de forma indefinida, 
extremadamente raro, de pel valiosísima, que só se pode capturar 
nos xélidos anoiteceres invernais agardando toda a noite á 
intemperie a que veña, nunha broma idéntica á nosa en tódolos 
detalles.
A este grupo tamén pertence unha presada de criaturas 
semellantes. Así, temos o Cachafello, por exemplo. Neste caso 
tamén é un animal alado, se cadra unha ave semellante ao biobardo. 
Para collelo, hai que dicirlle unha fórmula similar: “Cachafello, vente 
ao cesto, que alpabarda por ti agarda”. Noutros lugares alcúmanos 
de xeito similar: Pibardos ou Pigarzos; Cazabellos, Cocerellos, 
Cozochos ou Cazarellos. Na zona de Sarria, nembargantes, o 
Cozorello é un peixe moi belido, que abunda nas fontes e ríos e salta 
de noite. Para pescalos hai que ir, xa escurecido, cun saco aberto e 
dicirlles: 'Cozorellos ao saco, a tres e a catro”, e veñen sós. Outras 
versións negan que sexan peixes, sendo máis ben “algo así como 
coellos que hai nas beiras dos ríos”.
A variante local que temos na Serra de Outes é ben coñecida, e 
tamén no nome, unha lene modificación dos anteriores: O 
Gazafello. De igual xeito, collelos require empregar un gran saco 
aberto pola noite, dicindo “Gazafello, ven ao rello”, e entrarían por si 
sós no saco. 'Ir aos gazafellos' é unha das inocentadas recorrentes 
que poboaron a nenez de todos.
Eis unha pequena mostra, tan só, unha pequena achega a unha 
enciclopedia da tribo que a Modernidade e o esfarelamento da 
sociedade rural están a facer desaparecer a pasos axigantados, 
deixando un libro de páxinas en branco das que esvara, en regatos 
negros, a tinta. Estudar, recoller e conservar a Memoria Viva é un 
deber de todos, alén dun pracer para aqueles que non esquencemos 
o engado dos contos a carón, ou non, da metafórica lareira (o lume, 
alén de fermoso, está tamén, despois de todo, antropomorfizado, é 
un máis da casa nos contos e historias do acervo popular). 
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Non sei para que o concello se molestou e meteu 
tanto fino euro no paseo fluvial do Tins, se despois algúns 
cidadáns “só uns pobriños de espírito e aptitude” que non 
saben disfrutar de todo iso, ou máis claro, unha pequena 
panda de impresentables adolescentes que non fan máis 
que actos vandálicos dando a entender, entre outras 
cousas, a súa pobre educación. Pregúntome se seus pais 
saberán a que dedica o seu tempo libre ou ocupado o 
santiño do fillo...Teño as miñas dúbidas de que lles 
interese... (a pesar de sabelo!!).
Por outra banda o concello debería procuparse máis basta 
de tanta desidia e de mirar para outro lado- 
aproveitando mellor os seus recursos e así manter en 
estado óptimo todas as instalacións que proporciona de bo 
grao ós cidadáns... (que o pagamos todos!!), pois non é só 
facelas, hai que tamén mirar por elas e máis por quen as 
quere degradar... qyue todos sabemos!!!, e de paso podían 
probar con políticas de reeducación social, pero... 
¿interésalles todo iso ós representantes dos cidadáns?. 
Xa está ben de ignorar o problema!!!.
E para rematar, é ben triste ver durante un pequeno 
paseíño nun entorno fuxionado coa natureza, os bancos 
garabateados, as mesas mutiladas, valados arrincados... non 
sei que lles pode levar a facer todo iso, algo de 
frustración, seguro... e se é así, deberían darse unha 
oportunidade de reflexión e cambiar para unha actitude 
máis cívica, pois a actual di ben pouco deles e de seus pais. 
Nas súas mans está mellorar... Xa o dicía a canción, menos 
Samba e máis Reflexión!!!. Ou non?.
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banda sonora do acontecemento.
Xa chegado o serán reunímonos no comedor todos os 
compoñentes da banda  para cear (algo que sería coma un ritual 
nos días seguintes). Foi un menú variado sempre coroado polo 
cacho de queixo e o pan untado nesa manteiga de ceo que os 
franceses fan. Ao acabar quixemos apalpar o ambiente que fervía 
nas rúas de Lorient, entramos e saímos de varias das carpas que 
ofrecían concertos, todas elas ateigadas de xente; mais non facía 
falta entrar en ningunha carpa, o festival estaba nas rúas e os 
bares todos ofrecían concertos en cada recuncho: suabamos 
música.
O sábado, 4 de agosto apuramos o xantar para asistirmos ao 
concurso de gaiteiro solista McCrimon; nel participaba, entre 
outros, Edelmiro Fernández, mestre e director da Banda de 
Gaitas de Outes. Ao certame acudiron varios gaiteiros 
procedentes da Galiza, da Bretaña e de Asturias, e a proba 
consistiu na interpretación de varias pezas tradicionais propias 
das tres nacións celtas participantes. O concerto durou toda a 
tarde, tempo durante o que puidemos degustar as diferenzas e 
semellanzas das distintas músicas interpretadas por persoeiros 
da música folk celta.
O cansazo pesábanos nos ollos e a calor ía na nosa contra mais a 
vitoria de Edelmiro espertounos as ansias de festexar e unha 
alegría nunca antes vivida. A súa vitoria era tamén nosa por 
estarmos alí e por compartir con el algo que pode ser tan 
superfluo como a procedencia. A súa sorpresa á hora de recibir o 
galardón e a humildade que o caracteriza animounos a corealo e 
enchelo de felicitacións. Era aquel un gran logro apreciado 
maioritariamente por estranxeiros, nós, os galegos 
acostumamos manternos lonxe de todo o que nos outorgue 
identidade e esta visión da nosa cultura chea de prexuízos 
afástanos doutras nacións con certa tradición celta; este é o caso 
de Irlanda ou Escocia, así como da Bretaña, países nos que se lle 
dá unha grande importancia ao mundo folk, símbolo e bandeira 
da súa tradición cultural.
Tiven que marchar para decatarme do grande que é a nosa 
cultura e do moito que se lle quere ás nosas músicas fóra das 
estremas da Galiza; xa que dentro ridiculizamos o propio a prol do 
alleo. Mais foi ao día seguinte cando caemos rendidos ante a 
magnimidade do Festival Intercéltico de Lorient.
Aprazamos todas as celebracións para a noite do día seguinte. O 
domingo sería un gran día. Erguémonos cedo e sacamos as 
nosas mellores galas para empapármonos en suor baixo o sol do 
mediodía. Era o día da “Grand Parade”, un longo desfile pola vila 
bretoa que acabaría no polideportivo municipal. Todos os 
compañeiros que xa estiveran no festival en anos anteriores 
falaran desta cita coma algo magnífico que nunca 
esqueceriamos, mais nós nunca pensamos en algo tan grande e 
fermoso. Hai miles de palabras para describir o que sentimos ao 
vernos rodeados de persoas que fixeran cola para “escoitarnos” 
pasar ao seu carón pola rúa baixo un sol do mediodía que 
queimaba. A nosa percusión tradicional quedaba obsoleta ao 
lado das grandes “Bagad” bretoas ou o son das “Highland 
Bagpipes”; aínda así a expectación que xeramos as bandas da 
Galiza foi impresionante. Penso que ningún dos que aquela mañá 
se vestiu coas roupas tradicionais galegas, se sentira algunha 
vez tan orgulloso de formar parte dun colectivo que ao fin e ao 
cabo só pretendía divertirse facendo algo que lle gustaba.
Camiñamos ao longo das rúas de Lorient, sempre arroupados 

polos aplausos do público francés e doutras partes do globo. A 
última parte do noso itinerario era o campo polideportivo. Un, 
dous, tres- contamos para nós e despois do golpe de bombo 
iniciamos a nosa marcha ao son das gaitas cara o centro do 
campo; pendente do desfile, non acertei a alzar a vista ata ben 
camiñado a metade do céspede: un enxame de xente, sentada 
nas gradas aplaudía mentres nós suabamos a gota gorda. 
Sentimos nacer algo grande dentro de nós e xa nada foi igual. A 
ilusión e o sentimento de termos compartido unha experiencia 
inesquecíbel embargounos ata o final da viaxe establecendo fíos 
irrompíbeis entre nós.
Despois de xantar tivemos que desfilar nun recorrido menor nas 
inmediacións do centro do festival. O día rematou no Pazo de 
Congresos da cidade bretoa onde Edelmiro recolleu o trofeo 
McCrimmon no seu eido e onde tamén se deu a distinción a 
mellor gaiteiro de “Grand Cornamuse”, o que traducido viría 
sendo “gaita maior”, denominación coa que se refiren á gaita que 
se toca en Escocia, País de Gales ou Irlanda.
O luns 6 actuamos por primeira vez no “Espace Marine”, unha  
carpa xigantesca establecida para os concertos dos diferentes 
grupos que pasaron polo festival. Alí compartimos escenario coa 
“Bagad de Lorient” e un grupo de baile irlandés. A actuación saíu 
moi ben e estivo colmada de anécdotas. Démonos a noite libre e 
decidimos saír cear “fóra” do comedor da organización: uns 
kebabs e unhas patacas frixidas, o mellor menú para compartir. O 
serán foi ben  ata que o bolso dun dos compoñentes do grupo 
desapareceu misteriosamente, aprazamos a denuncia de roubo 
para a mañá seguinte e tentamos que o noso compañeiro 
esquecera a perda. A “Fêst Noz” foi o remedio; tratábase dunha 
pequena festa bretoa onde aprendemos uns pasos esenciais do 
baile tradicional desta terra.
As tres seguintes noites foron máxicas, e non só por seren 
marabillosas, que o foron, senón porque participamos nun 
espectáculo do festival chamado Nuits magiques. Estabamos 
moi ilusionados co acontecemento pero en ningún maxín cabía 
unha noite tan máxica. 
Aproveitabamos para durmir ata media mañá e despois algúns de 
nós fixemos pequenas excursións á costa ou ás aforas da cidade, 
aínda que o noso tempo libre era bastante escaso. Antes de cear 
ensaiabamos acompañados da Banda Estivada de Calo que 
formarían canda nós no campo de fútbol onde se celebrarían as 
“Nuits magiques”. No espectáculo participabamos galegos, 

asturianos, galeses e escoceses.
A primeira das noites pasou entre o nerviosismo e a sopresa. 
Todos estabamos pendentes de non tropezar nin equivocarnos 
co paso do desfile. Entrabamos por un túnel dende uns vestiarios, 
coma en calquera estadio de desportes. Alí estabamos xa 
formando mentres fóra as gradas ateigadas escoitaban unha 
pequena síntese da historia celta que acababa falando de nós, 
continuadores dunha tradición. Os aturuxos dos meus 
compañeiros dábannos a entrada, golpe de bombo e botabamos 
a andar. A descrición da sensación que tiven e tivemos todos á 
saída do túnel da primeira noite máxica sempre se vai quedar 
curta. A constitución do túnel facía que o son dos agrúos 
reverberara nas paredes para virnos de volta aumentado. Así 
saïamos ao céspede, nerviosos e ao mesmo tempo crecidos 
polos gritos da batalla e os aplausos. A bandeira galega abría o 
desfile. Despois o grupo “Donaire” interpretou un baile tradicional. 
Os aplausos ían en aumento, e cal foi a nosa sorpresa cando 
escoitamos unhas gaitas ás nosas costas. Un son familiar que en 
segundos pasaría ao noso carón, os asturianos de Villa de Mieres 
entraron polo medio das nosas filas e fixeron un círculo arredor 
dun escenario onde pouco despois unha galega, Laura Burgué, 
nada en Hospitalet de LLobregat, interpretaría unha peza.  
Despois tocaban un grupo de gaiteiros escoceses e xa de 
seguido un coro galés cantou unha peza con sons celtas 
acompañado por unha voz feminina e unha trompeta que nos 
transportaba a un lugar que nin sequera coñeciamos, no ar unha 
sensación bretemosa, espesa. Acababa o espectáculo cuns 
fogos de artificio que a primeira das noites nos deron un susto ao 
caeren por un intre no campo de fútbol preto de onde estabamos.
O espectáculo finalizaba moi tarde, por iso a festa posterior se 
celebraba sempre na residencia onde parabamos, unha foliada, 
licor café que carretamos dende a Galiza e moita música, tanta 
que sempre nos erguiamos co son das gaitas nos oídos. Fomos 
invitados polos asturianos e un grupo de italianos a unha cea na 
súa residencia, onde non faltou nin sidra nin cantares; mesmo 
aprendemos a tocar a pandeireta astur, algo máis difícil do que 
parece. Mais a maior festa de todas foi a do venres 10 de agosto, 
ese día foi a derradeira actuación en Lorient. Volveramos a actuar 
no “Espace Marine”, pero xa non foi unha actuación, bailamos, 
tocamos, riscamos, aturuxamos, divertímonos en escena e ao 
acabar atopámonos con que entre o público se atopaba unha 
emigrante de Cando. 
Esa noite deambulamos polos postos arredor do porto, probamos 
sombreiros e xa compramos algún recordo que nos 
teletransportara de novo a aquel momento que xa botabamos de 
menos. Fomos ver os concertos no “Espace Marine” e despois de 
iniciada a foliada continuamos  na residencia, festa á que 
invitamos ós compañeiros asturianos; non faltou a queimada e o 
conxuro, compartimos algo máis que as pandeiretas. Foi unha 
noite moi longa e moi curta ao mesmo tempo. 
O día seguinte era o derradeiro, algo que ninguén quería era 
marchar. Fixemos as maletas e arrombamos como puidemos 
todo o que compraramos no festival: camisetas, licores bretóns, e 
algún libriño de segunda man; mais aínda quedaba tempo para 
despedirse de Lorient. Baixamos a botarlle a última ollada ao 
festival. Pasamos polo “Espace Marine” e polos postos instalados 
arredor do porto deportivo e dixemos adeus a aquel lugar que nos 
dera tanto, que nos fixera tan felices; ese foi o mellor soldo que 
nos puideron dar. A primeira despedida foi a de Tuula, unha fiel 

acompañante, guía e tradutora.
O domingo saímos pola mañá cara Euskadi, os da Banda de Calo 
saíran con “Donaire” o día anterior. Nós tiñamos pensado pasar a 
noite nun Albergue xesuíta en Donostia e así o fixemos. Viaxamos 
durante todo o día e xantamos uns bocadillos que nos prepararan 
para a viaxe os do comedor do festival.
Chegado o serán, aportamos en San Sebastián durante a noite e 
xa pola mañá emprendemos a marcha cara a Galiza. Na viaxe de 
volta rimos da chea de anécdotas da viaxe e durmimos, 
durmimos moito.
A primeira despedida foi nunha área de servizo, o noso integrante 
de Toques íase. Despois tivemos que dicir adeus en Compostela 
á maior parte dos nosos compañeiros: Rocío, Diego, Edel, 
Begoña, Brais, Ele e moitos outros. Vímonos sós nun autobús tan 
inmenso e tan baleiro. Calamos ata Outes; á casa chegamos á 
noitiña, estabamos cansos e tristes. Un final non pode ser doutro 
xeito. Penso que toda a nosa travesía quedará gravada nos 
corazóns de todos os que compartimos máis que música neses 
quince días máxicos.
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banda sonora do acontecemento.
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O sábado, 4 de agosto apuramos o xantar para asistirmos ao 
concurso de gaiteiro solista McCrimon; nel participaba, entre 
outros, Edelmiro Fernández, mestre e director da Banda de 
Gaitas de Outes. Ao certame acudiron varios gaiteiros 
procedentes da Galiza, da Bretaña e de Asturias, e a proba 
consistiu na interpretación de varias pezas tradicionais propias 
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estarmos alí e por compartir con el algo que pode ser tan 
superfluo como a procedencia. A súa sorpresa á hora de recibir o 
galardón e a humildade que o caracteriza animounos a corealo e 
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polos aplausos do público francés e doutras partes do globo. A 
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pequena festa bretoa onde aprendemos uns pasos esenciais do 
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asturianos, galeses e escoceses.
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ESTAC ÓN
Cervexería

Burguer - Bocatas - Tapas

Avd. do Rocio s/n
Serra de Outes Telf. 981 85 07 04

Efemérides: ocorreu en Outes...
7 DE XANEIRO DE 1856: 
O poeta Francisco Añón Paz chega a Sevilla, logo do seu primeiro 
desterro.
20 DE XANEIRO DE 1994:
Cae un meteorito en Cando, deixando un grande socavón e 
arrastrando varios piñeiros a máis dun cento de metros.
22 DE XANEIRO DE 1963:
A Garda Civil de Outes acode a disolver unha protesta labrega en 
Eirón (Mazaricos), co resultado de varios feridos de bala e un veciño 
morto.
27 DE XANEIRO DE 1030:
Dona Sancha e Dona Tareixa, fillas do rei Vermudo II de Galiza, doan á 
Igrexa de Santiago a vila de Serantes (S. Cosme).
28 DE XANEIRO DE 1742:
Celébrase a primeira misa na actual Igrexa Parroquial de Cando.
3 DE FEBREIRO DE 1787:
Ás 23 horas e 11minutos cae un raio na torre da Igrexa de Sabardes, 
partindo a súa cúpula. Non se reparou ata 100 anos máis tarde.
6 DE FEBREIRO DE 1839:
Ten lugar o Pleno da Corporación Municipal máis antigo do que se ten 
noticia, presidido por D. Tomás Añón.
14 DE FEBREIRO DE 1897:
A prensa dá a noticia da detención dos presuntos autores da 
colocación dunha bomba na casa do alcalde.  
20 DE FEBREIRO DE 1846:
D. Xosé de Lastres é nomeado secretario do Concello, entre outras 
cousas “pola súa boa conduta política e moral”. Catro anos máis 
tarde sería destituído por estafa e outros delitos.
2 DE MARZO DE 1794:
Os restos de San Campio son extraídos das catacumbas e trasladados 
a San Ourente.
10 DE MARZO DE 1936:
Constitúese a Corporación Republicana, sendo elixido alcalde 
Henrique González Añón, pertencente á ORGA (Organización 
Republicana Gallega Autónoma).  
15 DE MARZO DE 1928:
Vicente Risco, na revista Nós, recorda a Francisco Añón, con motivo 
do 50 cabodano do seu pasamento.

O peirao de San Cosme

Na parroquia de San Cosme de Outeiro, onde  se ubicaba o 
Couto de Vara que o prior e monxes do mosteiro de San Xusto de 
Toxosoutos aforaran antano a don García de Caamaño en 
escritura outorgada  o 8 de maio de 1565  polo escribano da vila 
de Noia Francisco Becerra cunha renda de 48 ferrados de centeo 
e 24 de trigo segundo copia librada por Francisco Fernández, 
numerario da mesma, as agras baixan  lenemente ao encontro co 
mar entre Punta Forniños e Punta Barquiña. “O mar da vida, o 
mar maior dos pailebotes áxiles, arrecendendo a aceite de liñaza 
de roupa mariñeira, a saín e argazo, a escuma fresca, a brea e 
galipote… a onde chegan feridos os navíos de antano, as altas 
proas de brancura intacta con nomes de muller, nomes de rosa, 
nomes cheos de azul, de sal, de ondas: Olga, Flor do Barqueiro, 
Lealdade…”, que cantara o poeta de Taramancos nun fermoso 
poema adicado ao pintor Urbano Lugrís.
O mar en correspondencia lambe silandeiro aquelas terras da 
bocarribeira construída polo Tambre e o Tines. O home tamén 
quixo ser partícipe deste encontro e levantou o peirao no que 
ancora-los “sancosmeiros” que noutros tempos decoraban coas 
súas velas latinas a ría. Os “sancosmeiros”, aquelas 
embarcacións tan semellantes ás dornas que se construían nos 
estaleiros da ribeira de San Cosme, dunhas dimensións que 
oscilaban entre os 5 e os 10 metros de eslora e entre os 2 ou 3 de 
manga.
Para o emprazamento do porto elixiuse o lugar que quedaba máis 
preto de Noia e o máis axeitado para que as embarcacións que 
transportaban viaxeiros e mercadorías puidesen suca-la ría 
antes de que se construíra a actual estrada que une aquel núcleo 
de poboación con Muros. A actividade económica portuaria de 
San Cosme era, xa que logo, dependente da veciña vila de Noia. 

Mingucho Campos Cosme está formado por un peirao de 30 metros de longo, que se 
curva no extremo final cun ángulo en dirección norte e contrario á 
corrente do río (Tambre). A súa anchura é de 3 metros e a súa 
altura máxima dende a base no leito de area é de 3 metros. Na 
súa construción tivéronse en conta varios tipos de forzas 
naturais: o empuxe das mareas, a corrente do río (Tambre) e os 
efectos do vento sur, o máis temido sobre todo polos vendavais 
do inverno”.
O peirao de San Cosme era principalmente un peirao de pasaxe, 
que rexistraba a maior trasfega nos días de feira en Noia. Os 
“sancosmeiros” transportaban, amais de persoas, gando, 
produtos do campo… Mais tamén  era utilizado por pequenos 
“pataches” e “galeóns” para cargar madeira que logo distribuían 
polos estaleiros da ribeira da ría.
O profesor Alonso Romero sostén que o peirao de San Cosme é 
anterior ao século XIX, pero que debido ás súas reducidas 
dimensións e á súa utilización para un transporte local e dos 
arredores non acadou a importancia doutros peiraos coma o de 
Noia, que tivera tan grande importancia na Idade Media e mesmo 
nos principios do século XX, ou o desaparecido de Santa Cristina 
de Barro.
Na actualidade a súa estrutura queda totalmente en seco coa 
marea baixa, mais coa marea alta aínda conserva a lonxitude 
mínima para poder atracar. É de supoñer que en épocas 
anteriores tería un maior calado, derivado da menor 
sedimentación de arrastre principalmente do río Tambre. De 
tódolos xeitos o que si se constata na súa fasquía é o paso do 
tempo, sobre todo no seu extremo final que está moi deteriorado. 
Con todo aínda hoxe  se amarran alí barcos. 

A travesía de retorno facíase dende a mesma Noia, dende a 
Punta Barquiña do sur e cando alí había vendaval e o embarque 
resultaba difícil as embarcacións partían do Río do Porto.
Nas actas do Coloquio de Etnografía Marítima organizado polo 
Museo do Pobo Galego en setembro do ano 1984 en 
colaboración coa Dirección Xeral de Industria da Xunta de Galiza 
e o Banco Pastor figura un documentado estudo do profesor 
Fernando Alonso Romero que leva por título: “A construcción 
portuaria de San Cosme”. Nel afírmase que para a construción 
deste peirao se aproveitou un leito rochoso que partindo da costa 
se adentraba na ría cara o Leste. Sobre ese leito erguéronse os 
alicerces a base de amorear grandes pedras coas que se 
construíu unha estrutura en forma de pirámide truncada cunha 
altura de 60 centímetros sobre a que despois se levantou o 
peirao.
O primeiro que sobrancea da súa estrutura é precisamente a súa 
rusticidade, derivada do amoreamento de pedras sen labrar. A 
técnica de construción consistiu na formación de dúas ringleiras 
de grandes rochas colocadas nos extremos laterais entre as que 
se foron metendo outras máis pequenas para enche-los ocos, 
cubríndose o chan con outras rectangulares dispostas 
transversalmente sobre as laterais, tres da cales sobresaen do 
peirao e foron perforadas nos seus extremos coa finalidade de 
poderen ser utilizadas para amarra-las embarcacións.
Outro aspecto a salientar é a liña sinuosa da súa estrutura 
lonxitudinal que remata nun pequeno ángulo. O que se procura é 
evita-la liña rectilínea que caracteriza aos peiraos de espigón, xa 
que a pouca anchura do peirao de San Cosme non resitiría os 
golpes do mar coa contundencia dun  de espigón.
Fernando Alonso Romero no seu estudo explica: “O porto de San 

Pedra do chan do peirao utilizada para amarra-las
embarcacións (Foto: Alonso Romero)

Sección transversal do peirao de San Cosme (F. Alonso Romero)
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Vicente Risco, na revista Nós, recorda a Francisco Añón, con motivo 
do 50 cabodano do seu pasamento.

O peirao de San Cosme

Na parroquia de San Cosme de Outeiro, onde  se ubicaba o 
Couto de Vara que o prior e monxes do mosteiro de San Xusto de 
Toxosoutos aforaran antano a don García de Caamaño en 
escritura outorgada  o 8 de maio de 1565  polo escribano da vila 
de Noia Francisco Becerra cunha renda de 48 ferrados de centeo 
e 24 de trigo segundo copia librada por Francisco Fernández, 
numerario da mesma, as agras baixan  lenemente ao encontro co 
mar entre Punta Forniños e Punta Barquiña. “O mar da vida, o 
mar maior dos pailebotes áxiles, arrecendendo a aceite de liñaza 
de roupa mariñeira, a saín e argazo, a escuma fresca, a brea e 
galipote… a onde chegan feridos os navíos de antano, as altas 
proas de brancura intacta con nomes de muller, nomes de rosa, 
nomes cheos de azul, de sal, de ondas: Olga, Flor do Barqueiro, 
Lealdade…”, que cantara o poeta de Taramancos nun fermoso 
poema adicado ao pintor Urbano Lugrís.
O mar en correspondencia lambe silandeiro aquelas terras da 
bocarribeira construída polo Tambre e o Tines. O home tamén 
quixo ser partícipe deste encontro e levantou o peirao no que 
ancora-los “sancosmeiros” que noutros tempos decoraban coas 
súas velas latinas a ría. Os “sancosmeiros”, aquelas 
embarcacións tan semellantes ás dornas que se construían nos 
estaleiros da ribeira de San Cosme, dunhas dimensións que 
oscilaban entre os 5 e os 10 metros de eslora e entre os 2 ou 3 de 
manga.
Para o emprazamento do porto elixiuse o lugar que quedaba máis 
preto de Noia e o máis axeitado para que as embarcacións que 
transportaban viaxeiros e mercadorías puidesen suca-la ría 
antes de que se construíra a actual estrada que une aquel núcleo 
de poboación con Muros. A actividade económica portuaria de 
San Cosme era, xa que logo, dependente da veciña vila de Noia. 

Mingucho Campos Cosme está formado por un peirao de 30 metros de longo, que se 
curva no extremo final cun ángulo en dirección norte e contrario á 
corrente do río (Tambre). A súa anchura é de 3 metros e a súa 
altura máxima dende a base no leito de area é de 3 metros. Na 
súa construción tivéronse en conta varios tipos de forzas 
naturais: o empuxe das mareas, a corrente do río (Tambre) e os 
efectos do vento sur, o máis temido sobre todo polos vendavais 
do inverno”.
O peirao de San Cosme era principalmente un peirao de pasaxe, 
que rexistraba a maior trasfega nos días de feira en Noia. Os 
“sancosmeiros” transportaban, amais de persoas, gando, 
produtos do campo… Mais tamén  era utilizado por pequenos 
“pataches” e “galeóns” para cargar madeira que logo distribuían 
polos estaleiros da ribeira da ría.
O profesor Alonso Romero sostén que o peirao de San Cosme é 
anterior ao século XIX, pero que debido ás súas reducidas 
dimensións e á súa utilización para un transporte local e dos 
arredores non acadou a importancia doutros peiraos coma o de 
Noia, que tivera tan grande importancia na Idade Media e mesmo 
nos principios do século XX, ou o desaparecido de Santa Cristina 
de Barro.
Na actualidade a súa estrutura queda totalmente en seco coa 
marea baixa, mais coa marea alta aínda conserva a lonxitude 
mínima para poder atracar. É de supoñer que en épocas 
anteriores tería un maior calado, derivado da menor 
sedimentación de arrastre principalmente do río Tambre. De 
tódolos xeitos o que si se constata na súa fasquía é o paso do 
tempo, sobre todo no seu extremo final que está moi deteriorado. 
Con todo aínda hoxe  se amarran alí barcos. 

A travesía de retorno facíase dende a mesma Noia, dende a 
Punta Barquiña do sur e cando alí había vendaval e o embarque 
resultaba difícil as embarcacións partían do Río do Porto.
Nas actas do Coloquio de Etnografía Marítima organizado polo 
Museo do Pobo Galego en setembro do ano 1984 en 
colaboración coa Dirección Xeral de Industria da Xunta de Galiza 
e o Banco Pastor figura un documentado estudo do profesor 
Fernando Alonso Romero que leva por título: “A construcción 
portuaria de San Cosme”. Nel afírmase que para a construción 
deste peirao se aproveitou un leito rochoso que partindo da costa 
se adentraba na ría cara o Leste. Sobre ese leito erguéronse os 
alicerces a base de amorear grandes pedras coas que se 
construíu unha estrutura en forma de pirámide truncada cunha 
altura de 60 centímetros sobre a que despois se levantou o 
peirao.
O primeiro que sobrancea da súa estrutura é precisamente a súa 
rusticidade, derivada do amoreamento de pedras sen labrar. A 
técnica de construción consistiu na formación de dúas ringleiras 
de grandes rochas colocadas nos extremos laterais entre as que 
se foron metendo outras máis pequenas para enche-los ocos, 
cubríndose o chan con outras rectangulares dispostas 
transversalmente sobre as laterais, tres da cales sobresaen do 
peirao e foron perforadas nos seus extremos coa finalidade de 
poderen ser utilizadas para amarra-las embarcacións.
Outro aspecto a salientar é a liña sinuosa da súa estrutura 
lonxitudinal que remata nun pequeno ángulo. O que se procura é 
evita-la liña rectilínea que caracteriza aos peiraos de espigón, xa 
que a pouca anchura do peirao de San Cosme non resitiría os 
golpes do mar coa contundencia dun  de espigón.
Fernando Alonso Romero no seu estudo explica: “O porto de San 

Pedra do chan do peirao utilizada para amarra-las
embarcacións (Foto: Alonso Romero)

Sección transversal do peirao de San Cosme (F. Alonso Romero)
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A libraría de Añón
En maio de 1868 andaba o poeta Añón por Galiza (tal como demostra a 
sinatura dun poema datado nese mes en Santiago de Compostela). 
Viña de completar a súa segunda estadía en Lisboa (1866-1868). En 
setembro dese ano, triunfou en España a Revolución coñecida como 
Gloriosa, que supuxo a fin da monarquía de Isabel II e o seu exilo en 
Francia.
En xaneiro de 1869 segue por Santiago, e ten intención de viaxar a 
Madrid a finais dese mes. No entanto, en febreiro pasou como mínimo 
nove días na cidade da Coruña. E xa pouco antes de partir 
definitivamente para Madrid (a finais do verán de 1869 aparece como 
vocal dunha sociedade republicana federal galaico-asturiana nesa 
cidade), vai estar en Santiago outra vez. 
Chegados a este punto da súa vida tócanos falar do motivo central deste 
artigo: a libraría de vello que puido 
rexentar en Compostela. A verdade é 
que non existen probas documentais 
desta ocupación do poeta, como non 
existen probas de tantos aspectos 
supostos e cruciais da súa biografía. 
Fernando Bel Ortega, cualifica o dato 
de “enigma” (e con certeza que así é) 
e remite aos testemuños escritos de 
Antonio Couceiro Freijomil e Xosé 
María Álvarez Blázquez (a quen este 
ano se lle dedica o Día das Letras 
Galegas). 
No seu Diccionario Bio-bibliográfico 
de escritores (1951), na entrada 
reservada a  “AÑÓN Y PAZ,  
Francisco” ,  escr ibe Coucei ro 
Freijomil: “En 1866 vese obligado a 
emigrar nuevamente a Portugal, 
hasta que la revolución de septiembre 
de 1868 le permitió reintegrarse a su 
patria. Al año siguiente desempeñó un 
destino oficial en el ministerio de 
Gracia y Justicia, que le diera Montero 
Ríos, y que le duró poco tiempo. 
Dícese que pronto apareció en 
Santiago, al frente de una librería de 
viejo, tratando de desfigurarse para 
pasar inadvertido, y que, fracasado 
este negocio, volvió a Madrid, donde 
residió hasta su muerte” [nótese que 
segundo os nosos cálculos o poeta xa 
estaba en Galicia antes de setembro, 
e que parece indicar Couceiro que o 
emprego de Montero Ríos foi anterior 
á suposta libraría]. 
Álvarez Blázquez publicara no Faro 
de Vigo, os días 16 e 22 de marzo de 1960, senllos artigos baixo o título 
xenérico de “Datos para la biografía del Poeta Añón”, tamén recollidos 
no libro homenaxe de 1966 de R.A.G. No primeiro deles, “Esquema 
biográfico” [no libro da R.A.G. este texto pasa a titularse “Algunas 
efemérides”, e dase erroneamente a data 19 de marzo de 1960 para a 
publicación inicial do mesmo naquel xornal], constátase: “1868-1869: 
Estancia de dos años escasos en Galicia. Visita su tierra natal; […]. 
Hace un corto viaje a La Coruña y regresa a Santiago, donde se 
establece como librero de viejo, oficio en el que se había iniciado en 
Lisboa, al lado de su primo Diego; también Eduardo Campos poseía en 
Vigo otra librería, situada en la plaza de la Constitución. […]”.
Posteriormente a estes dous traballos biográficos e téndoos como 
referencia, apareceron outros que incidían no mesmo. Debedor de Xosé 

Ramón Blanco

María Álvarez Blázquez é o artigo “Francisco Añón. O poeta galego que 
mais prezou Portugal e a língua portuguesa”, asinado por Hugo Rocha: 
“Em 1868, após tantos anos de ausencia, regressa à Galiza, depois de 
passar por Madrid. Não chega a permanecer dois anos na sua «patria 
chica», apesar de haver tentado fazer vida, em Santiago de 
Compostela, no comércio de livros usados, em que havia adquirido 
certa prática ao balcão da loja do seu primo, em Lisboa. É um homem 
inquieto, instável, incapapaz de obter uma solução definitiva para os 
seus problemas económicos. Formado pela Universidade 
compostelana e a vender livros em segunda mão na própria cidade 
onde se formara… Dá em pantana o negócio de alfarrabista e, em 1869, 
temo-lo outra vez, em Madrid”.
Xosefina López de Serantes, en Vida e morte dun poeta. Biografía de 

Francisco Añón Paz, escribe: 
“Nementres lle duran os cartos que 
trouxo de Portugal, segue na aldea, 
onde aquel ano pasa o Nadal, pero os 
principios do seguinte diríxese a 
Santiago, onde toma a decisión de 
poñer tamén él unha marchantería de 
libros vellos. […] Logo destes días 
pasados na Coruña, volve Añón a 
Santiago, para traballar na súa 
pequecha librería; pero ós poucos 
meses cae na conta de que as cousas 
non lle van ben, […] E logo de 
desfacerse da súa marchantería, 
vaise presto a Madrid”.
En “Vida e Obra do poeta Francisco 
Añón Paz”, Alberto Sacido Romero 
recolle: “A raíz da Revolución de 
setembro deste ano, volta o poeta, por 
fin, a Galicia, onde reside durante 
case dous anos. Pero o negocio de 
libros que abre en Santiago non lle vai 
ben […]”.
O noso compañeiro Xoán Francisco 
García Suárez é autor do artigo 
“Francisco Añón: exílio ou aventura”, 
e  d e l  s o n  e s t a s  p a l a b r a s :  
“Efectivamente, o poeta volta no ano 
1868,  ano  no  que t run fa  o  
levantamento do xeneral Prim contra 
o réxime isabelino. Volta a Madrid e 
chega a rexentar unha libraria en 
Santiago. […] Parece ser que o 
negocio da libraria non lle foi rendíbel 
[…]”.
Fernando Bel Ortega ofrécenos as 
fontes onde se cita a suposta librería 

de Añón. Ben vemos que Couceiro Freijomil non afirma con rotundidade 
o dato, e opta por despersonalizar a información: “Dícese que pronto 
apareció en Santiago, al frente de una librería de viejo”. Bel Ortega non 
atopou nada que engadir a isto na bibliografía aportada no Diccionario 
Bio-bibliográfico de escritores. Álvarez Blázquez si se atreve a darlle 
veracidade á información: “regresa a Santiago, donde se establece 
como librero de viejo”; pero non aporta a orixe bibliográfica, aínda que di, 
máis arriba no artigo: “Si ahora nos es posible a nosotros añadir unas 
páginas ignoradas a su vida y a su obra, […]. Esta amorosa tarea se 
debe a deudos cercanos al autor cuyo último miembro, nuestro 
predilecto amigo don Gerardo Campos Ramos, ha tenido la 
generosidad de ofrecérnosla. […] A través del epistolario que 

POEMAS
GUSTAVO GARCÍA

Na catástrofe do Prestige e na morte de Man.

E agora que?
ja non queda nada,
nem tan sequera a vergonha
somentes quedam ánsias mercadas,

a preços de rebaija.

Quedam fantoches saltando pola marea
quedam berros nas gorxas,
queda umha cova sem habitante
quedamos nós, com face de idiotas

umha outra vez mais.

XAN  GARCÍA

COMPOSICIÓN PAISAXÍSTICA CON PALABRAS AO FONDO

Estendede o lenzo no atril,
ben firme.
Substituíde a paleta por un contrasol
e comenzamos:

Para o fondo un chopo de manancial.

Para os contornos un alento de brisa,
e para a profundidade un anaco de horizonte
ou un oco de esperanza ben grande.
Se foi recolleito ao mencer, moito mellor.

Para a felicidade 
pedide prestados uns retoques de colibrí -non moito-
e esparexádelos con coidadiño, sen apuro.

Xá está.

Para rematar 
podedes encadralo nun marco,
de madeira de tolerancia, por exemplo.

E para interpretalo,
inventade uns versos libres,
cun chisco de palabras que non sexan graves
e poñede o acento ben forte nalgunhas
como primavera, humano, soño,
liberdade..., ou así.

NORBERTO FERNÁNDEZ SERRANO.
 O CASTELO REGADEIRA
Ed. El Patito Editorial.
Santiago de Compostela. 2007

Nesta segunda entrega de Lecturas Recomendadas cambio 
de rexistro para presentar un Cómic: O Castelo Regadeira.
Este libro de banda deseñada é unha serie de contos curtos 
protagonizados por Xiana, unha moza que vive sobre as nubes 
que cobren o ceo galego, cos seus amigos Toxo e Tuxo, o forte 
e mascarado Gorxón, o xigante Xulián e outros. As aventuras 
de Xiana e demais habitantes de O Castelo Regadeira son 
sinxelas e cunha gran carga de enxeño que fan que as 
secuencias enganchen rapidamente ós/ás lectores/as para 
chegar ó remate cunha viñeta que soluciona a historia de xeito 
imprevisible e por suposto moi divertido.
As que tivemos a sorte de coincidir na crianza dun fillo coa 
edición por parte de La Voz de Galicia da revista Golfiño, xa 
coñeciamos as aventuras de Xiana, e seguimos a comprobar 
que nesta nova edición de “El Patito Editorial”, O Castelo 
Regadeira segue a ser unha obra onde tanto textos como 
debuxos son dunha calidade excelente, técnicas estas dúas, 
debuxo e texto, que é dificil atopar nun mesmo autor, que xunto 
co elegante deseño da edición, fai que o libro sexa 
recomendable para todas as idades, e tamén como di Norberto 
“para todos os sexos e relixións”.
Os que non son asiduos da banda deseñada, terán un moi bo 
comezo con esta edición de  O Castelo Regadeira, e para quen 
gosta deste tipo de lectura, seguro seguro que acerta con este 
cómic.

Lidia Vicente

Lecturas
recomendadas



 TERRA DE OUTES  TERRA DE OUTESPÁXINAS LITERARIAS  Nº1 - Xaneiro 2008  Nº1 - Xaneiro 2008OS PAPEIS DE AÑÓN

A libraría de Añón
En maio de 1868 andaba o poeta Añón por Galiza (tal como demostra a 
sinatura dun poema datado nese mes en Santiago de Compostela). 
Viña de completar a súa segunda estadía en Lisboa (1866-1868). En 
setembro dese ano, triunfou en España a Revolución coñecida como 
Gloriosa, que supuxo a fin da monarquía de Isabel II e o seu exilo en 
Francia.
En xaneiro de 1869 segue por Santiago, e ten intención de viaxar a 
Madrid a finais dese mes. No entanto, en febreiro pasou como mínimo 
nove días na cidade da Coruña. E xa pouco antes de partir 
definitivamente para Madrid (a finais do verán de 1869 aparece como 
vocal dunha sociedade republicana federal galaico-asturiana nesa 
cidade), vai estar en Santiago outra vez. 
Chegados a este punto da súa vida tócanos falar do motivo central deste 
artigo: a libraría de vello que puido 
rexentar en Compostela. A verdade é 
que non existen probas documentais 
desta ocupación do poeta, como non 
existen probas de tantos aspectos 
supostos e cruciais da súa biografía. 
Fernando Bel Ortega, cualifica o dato 
de “enigma” (e con certeza que así é) 
e remite aos testemuños escritos de 
Antonio Couceiro Freijomil e Xosé 
María Álvarez Blázquez (a quen este 
ano se lle dedica o Día das Letras 
Galegas). 
No seu Diccionario Bio-bibliográfico 
de escritores (1951), na entrada 
reservada a  “AÑÓN Y PAZ,  
Francisco” ,  escr ibe Coucei ro 
Freijomil: “En 1866 vese obligado a 
emigrar nuevamente a Portugal, 
hasta que la revolución de septiembre 
de 1868 le permitió reintegrarse a su 
patria. Al año siguiente desempeñó un 
destino oficial en el ministerio de 
Gracia y Justicia, que le diera Montero 
Ríos, y que le duró poco tiempo. 
Dícese que pronto apareció en 
Santiago, al frente de una librería de 
viejo, tratando de desfigurarse para 
pasar inadvertido, y que, fracasado 
este negocio, volvió a Madrid, donde 
residió hasta su muerte” [nótese que 
segundo os nosos cálculos o poeta xa 
estaba en Galicia antes de setembro, 
e que parece indicar Couceiro que o 
emprego de Montero Ríos foi anterior 
á suposta libraría]. 
Álvarez Blázquez publicara no Faro 
de Vigo, os días 16 e 22 de marzo de 1960, senllos artigos baixo o título 
xenérico de “Datos para la biografía del Poeta Añón”, tamén recollidos 
no libro homenaxe de 1966 de R.A.G. No primeiro deles, “Esquema 
biográfico” [no libro da R.A.G. este texto pasa a titularse “Algunas 
efemérides”, e dase erroneamente a data 19 de marzo de 1960 para a 
publicación inicial do mesmo naquel xornal], constátase: “1868-1869: 
Estancia de dos años escasos en Galicia. Visita su tierra natal; […]. 
Hace un corto viaje a La Coruña y regresa a Santiago, donde se 
establece como librero de viejo, oficio en el que se había iniciado en 
Lisboa, al lado de su primo Diego; también Eduardo Campos poseía en 
Vigo otra librería, situada en la plaza de la Constitución. […]”.
Posteriormente a estes dous traballos biográficos e téndoos como 
referencia, apareceron outros que incidían no mesmo. Debedor de Xosé 

Ramón Blanco

María Álvarez Blázquez é o artigo “Francisco Añón. O poeta galego que 
mais prezou Portugal e a língua portuguesa”, asinado por Hugo Rocha: 
“Em 1868, após tantos anos de ausencia, regressa à Galiza, depois de 
passar por Madrid. Não chega a permanecer dois anos na sua «patria 
chica», apesar de haver tentado fazer vida, em Santiago de 
Compostela, no comércio de livros usados, em que havia adquirido 
certa prática ao balcão da loja do seu primo, em Lisboa. É um homem 
inquieto, instável, incapapaz de obter uma solução definitiva para os 
seus problemas económicos. Formado pela Universidade 
compostelana e a vender livros em segunda mão na própria cidade 
onde se formara… Dá em pantana o negócio de alfarrabista e, em 1869, 
temo-lo outra vez, em Madrid”.
Xosefina López de Serantes, en Vida e morte dun poeta. Biografía de 

Francisco Añón Paz, escribe: 
“Nementres lle duran os cartos que 
trouxo de Portugal, segue na aldea, 
onde aquel ano pasa o Nadal, pero os 
principios do seguinte diríxese a 
Santiago, onde toma a decisión de 
poñer tamén él unha marchantería de 
libros vellos. […] Logo destes días 
pasados na Coruña, volve Añón a 
Santiago, para traballar na súa 
pequecha librería; pero ós poucos 
meses cae na conta de que as cousas 
non lle van ben, […] E logo de 
desfacerse da súa marchantería, 
vaise presto a Madrid”.
En “Vida e Obra do poeta Francisco 
Añón Paz”, Alberto Sacido Romero 
recolle: “A raíz da Revolución de 
setembro deste ano, volta o poeta, por 
fin, a Galicia, onde reside durante 
case dous anos. Pero o negocio de 
libros que abre en Santiago non lle vai 
ben […]”.
O noso compañeiro Xoán Francisco 
García Suárez é autor do artigo 
“Francisco Añón: exílio ou aventura”, 
e  d e l  s o n  e s t a s  p a l a b r a s :  
“Efectivamente, o poeta volta no ano 
1868,  ano  no  que t run fa  o  
levantamento do xeneral Prim contra 
o réxime isabelino. Volta a Madrid e 
chega a rexentar unha libraria en 
Santiago. […] Parece ser que o 
negocio da libraria non lle foi rendíbel 
[…]”.
Fernando Bel Ortega ofrécenos as 
fontes onde se cita a suposta librería 

de Añón. Ben vemos que Couceiro Freijomil non afirma con rotundidade 
o dato, e opta por despersonalizar a información: “Dícese que pronto 
apareció en Santiago, al frente de una librería de viejo”. Bel Ortega non 
atopou nada que engadir a isto na bibliografía aportada no Diccionario 
Bio-bibliográfico de escritores. Álvarez Blázquez si se atreve a darlle 
veracidade á información: “regresa a Santiago, donde se establece 
como librero de viejo”; pero non aporta a orixe bibliográfica, aínda que di, 
máis arriba no artigo: “Si ahora nos es posible a nosotros añadir unas 
páginas ignoradas a su vida y a su obra, […]. Esta amorosa tarea se 
debe a deudos cercanos al autor cuyo último miembro, nuestro 
predilecto amigo don Gerardo Campos Ramos, ha tenido la 
generosidad de ofrecérnosla. […] A través del epistolario que 
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a preços de rebaija.

Quedam fantoches saltando pola marea
quedam berros nas gorxas,
queda umha cova sem habitante
quedamos nós, com face de idiotas

umha outra vez mais.

XAN  GARCÍA

COMPOSICIÓN PAISAXÍSTICA CON PALABRAS AO FONDO

Estendede o lenzo no atril,
ben firme.
Substituíde a paleta por un contrasol
e comenzamos:

Para o fondo un chopo de manancial.

Para os contornos un alento de brisa,
e para a profundidade un anaco de horizonte
ou un oco de esperanza ben grande.
Se foi recolleito ao mencer, moito mellor.

Para a felicidade 
pedide prestados uns retoques de colibrí -non moito-
e esparexádelos con coidadiño, sen apuro.

Xá está.

Para rematar 
podedes encadralo nun marco,
de madeira de tolerancia, por exemplo.

E para interpretalo,
inventade uns versos libres,
cun chisco de palabras que non sexan graves
e poñede o acento ben forte nalgunhas
como primavera, humano, soño,
liberdade..., ou así.

NORBERTO FERNÁNDEZ SERRANO.
 O CASTELO REGADEIRA
Ed. El Patito Editorial.
Santiago de Compostela. 2007

Nesta segunda entrega de Lecturas Recomendadas cambio 
de rexistro para presentar un Cómic: O Castelo Regadeira.
Este libro de banda deseñada é unha serie de contos curtos 
protagonizados por Xiana, unha moza que vive sobre as nubes 
que cobren o ceo galego, cos seus amigos Toxo e Tuxo, o forte 
e mascarado Gorxón, o xigante Xulián e outros. As aventuras 
de Xiana e demais habitantes de O Castelo Regadeira son 
sinxelas e cunha gran carga de enxeño que fan que as 
secuencias enganchen rapidamente ós/ás lectores/as para 
chegar ó remate cunha viñeta que soluciona a historia de xeito 
imprevisible e por suposto moi divertido.
As que tivemos a sorte de coincidir na crianza dun fillo coa 
edición por parte de La Voz de Galicia da revista Golfiño, xa 
coñeciamos as aventuras de Xiana, e seguimos a comprobar 
que nesta nova edición de “El Patito Editorial”, O Castelo 
Regadeira segue a ser unha obra onde tanto textos como 
debuxos son dunha calidade excelente, técnicas estas dúas, 
debuxo e texto, que é dificil atopar nun mesmo autor, que xunto 
co elegante deseño da edición, fai que o libro sexa 
recomendable para todas as idades, e tamén como di Norberto 
“para todos os sexos e relixións”.
Os que non son asiduos da banda deseñada, terán un moi bo 
comezo con esta edición de  O Castelo Regadeira, e para quen 
gosta deste tipo de lectura, seguro seguro que acerta con este 
cómic.

Lidia Vicente

Lecturas
recomendadas
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poseemos, de sus autógrafos y apógrafos, de las datas que en su obra 
editada se consignan y de las noticias, no siempre concordes, que los 
citados autores nos ofrecen, es posible ya trazar una síntesis biográfica 
de Añón”. [Os “citados autores” son Augusto Mosquera, os Novo y 
García, Curros Enríquez, Manuel Murguía “y otros”, contemporáneos do 
poeta aos que responsabiliza dalgunha maneira de iniciar os datos 
confusos “que vienen repitiéndose de modo mecánico en manuales y 
semblanzas biográficas”, xa que “juzgaron de memoria o con escasa 
información, las fechas, avatares y motivaciones de su vida”.]
Quizais debamos pensar, atendendo ás respectivas datas de 
publicación dos traballos, que Couceiro Freijomil sexa un deses “outros” 
autores que Álvarez Blázquez consulta, a non ser que o dato fose 
facilitado oralmente polo propio Gerardo Campos Ramos, ou calquera 
outra persoa cercana que tivese un mínimo coñecemento da vida do 
noso poeta. 
Este Gerardo Campos Ramos era neto de Diego Campos Añón, o 
curmán de Francisco que tiña unha loja de livros e estampas (unha 
libraría na que tamén se vendían gravados) no nº 20 da Rua Nova do 
Carmo, en Lisboa [parece ser Álvarez Blázquez, no artigo que xa 
coñecemos, o primeiro en sinalar isto]. Foi este quen acolleu a Añón na 
capital lusa, alomenos na primeira estadía (1846-1850), non sabemos 
se a iniciativa del ou a petición do poeta, fuxindo da represión política ou 
buscando outros horizontes (polémica que non vén agora ao caso). Este 
curmán estaba casado coa portuguesa Joaquina Rosa Almeida, e 
deberon ser os que lle axudaron a integrarse na nova cidade e contactar 
cos círculos literarios lisboetas, e cos que podería traballar de libreiro. 
Eduardo Campos era fillo deles e casou á súa vez con Dona Josefa 
Ramos (Pepita) en 1869; é o outro primo que será libreiro (primo 
segundo, ou curmán-sobriño), neste caso nunha libraría de Vigo, sita na 
praza da Constitución. 
Ramón Lorenzo conta nun artigo (“Un manuscrito inédito de Francisco 
Añón”) que posibelmente o único texto do poeta que lle quedou ver a Bel 
Ortega fose un caderno con 25 poemas escrito polo propio Añón ó final 
da súa vida, cuxo primeiro propietario debeu ser este Eduardo Campos 
Almeida. Un dos fillos deste casal foi Gerardo Campos Ramos (de quen 
xa nos falou Álvarez Blázquez), e sería a súa filla Isabel quen llo 
entregase a Ramon Lorenzo.
Vistos os antecedentes dos familiares libreiros, nomeadamente no caso 
de Diego Campos en Lisboa, non debería estrañarnos que o poeta 
exercese esta mesma profesión, como tamén nos suxería Álvarez 
Blázquez. Pola súa parte, Couceiro Freijomil dicíanos que aparecera en 
Santiago “tratando de desfigurarse para pasar inadvertido”. Se cadra 
refírese a que fixo cambios no seu aspecto habitual: por exemplo, deixar 
barba, como, por certo, aparece representado na ilustración da portada 
da primeira edición d'O Divino Sainete, de onde nunca diriamos que a 
imaxe garda parecido co Añón que “coñecemos” fisicamente. Tamén 

podería cambiar a forma de vestir, ou presentar un aspecto envellecido, 
coma os libros que vendería. Non obstante, se pensamos que isto vén 
aclarar as cousas, moi ao contrario, aínda fai máis enigmática a vida 
deste home. Otero Pedrayo debía ter en mente a ilustración do libro de 
Curros cando escribe: “O Patriarca, de certo. Il, fidalgo, forte, bulreiro, ô 
cabo do ben e do mal, vai levando a Curros ô largo das tríadas de “tres 
fios” do “Sainete”. Grande vello de coroza, monteira e caxato “c'os seus 
grandes ollos d'aguiad'un criticismo infinito”” (“Lembranza de Añón”, 
publicada inicialmente na revista “Nós d'Ourense”, en 1928). 
Obviando a súa propia personalidade, pouco acorde coa dun 
empresario, non sería estraño que lle fosen mal os negocios tratándose 
dunha libraría de vello [nun próximo artigo para esta mesma sección 
temos mentes de reflexionar tanxencialmente sobre o negocio dos 
libros  no século XIX].
Pero, retomando a saga familiar dos Campos, o que máis nos interesa é 
que hai senllas cartas dirixidas polo de Boel aos seus primos Eduardo e 
Pepita, datadas en Santiago o 11 de xaneiro de 1869, con motivo de 
felicitalos pola recente voda (da que non tivera noticia). Nestas 
felicitacións é onde sabemos da súa intención de viaxar a finais dese 
mes “a la corte” madrileña, como indicabamos ao inicio deste traballo. O 
dato sorprendente é que a nota dirixida a Eduardo comeza así:  “Mi muy 
querido sobrino:
Ayer tarde he llegado á esta donde he encontrado á tu padre muy bueno 
y contento”; e remata como segue: “Recibe espresiones de tu papá, de 
Joaquina, […]”. 
Destas poucas palabras que seleccionamos, ademais de comprobar 
que o tratamento entre estes primos “primeiros con segundos” é de tío 
con sobriños, coñécese claramente que en xaneiro de 1869 o curmán 
do escritor, Diego Campos Añón, e mais a súa esposa, Joaquina Rosa 
Almeida, estaban en Santiago. Mesmo sospeitamos que unha carta 
escrita polo poeta en Ponte Nafonso o 7 de agosto de 1868, para o 
mesmo  Diego Campos, fose xa remitida a Santiago, como tamén 
sospeitamos que aínda Eduardo non tiña ningún compromiso 
matrimonial nin estaba estabelecido en Vigo. Velaí algúns extractos, 
que non son de doada interpretación, pero basean a nosa hipótese: “Me 
alegrare te halles bueno en compañía de Eduardo y la amable Joaquina, 
[…] Yo tenía intención de ir á esa por el Apostol. […] Por él [José] supe 
que la proyectada alianza habia fracasado”.
Sería arriscado colixir que fose Diego quen regresase a esta cidade (de 
onde emigrara a Lisboa anos atrás, supostamente por motivos políticos) 
para montar alí unha nova libraría e que igual Añón traballase con el por 
aquel breve espazo de tempo, antes de marchar definitivamente a 
Madrid? Quén sabe. Se cadra non todo está nos libros.


