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AS NOSAS NOVAS

Editorial

A Educación en Outes
Naceu esta revista coa vontade de outorgar voz aos
veciños e veciñas de Outes e así dar a coñecer o labor
esforzado das xentes do noso concello en calquera
ámbito no que o seu traballo destacase ao cabo dos
anos, fose o deporte, a música, a literatura, a hostelería
ou a construción de barcos, pero tamén as críticas que
fixesen falta a calquera estamento para que mellorase
todo aquilo susceptible de mellorar, fose a
administración dos recursos municipais, o coidado do
medio ambiente, as comunicacións ou a política
lingüística da Xunta de Galicia.
Neste sentido, os que elaboramos esta publicación
demos cabida no noso anterior número a un artigo que
se presentou como unha reflexión sobre a educación en
Outes e que contiña un bo número de críticas ácidas
dirixidas, fundamentalmente, aos equipos directivos
dos centros educativos da nosa localidade. Pero a
ningún lector se lle escapou que, entre as denuncias
bastante verosímiles de condutas, actuacións e
funcionamento dos centros, ían descualificacións
xeralizadas ao profesorado no seu conxunto e incluso
ao persoal non docente, e algunha que outra insidia
malintencionada. Foi iso o que nos levou a incluír, por
primeira vez desde que hai tres anos saíu o primeiro
número da nosa revista, unha nota a pé de páxina
daquel artigo aclarando que as afirmacións alí
verquidas eran da exclusiva opinión da súa autora e
non do consello de redacción, cuxos integrantes, polo
contrario, queremos manifestar a nosa completa
confianza tanto nos profesionais sobre os que recae a
dura tarefa da educación de nenos e nenas do noso
concello, como dos equipos directivos que asumen a
difícil e, a miúdo, ingrata responsabilidade de xestionar
os centros educativos, á marxe de que algún deles se
poida equivocar en determinadas circunstancias, como
sucede con calquera outro colectivo que exerce unha
actividade pública (médicos, enxeñeiros, policías, etc.).
É por isto polo que a Asociación Terra de Outes, que
edita esta revista, vén realizando un recoñecemento
público aos mestres e mestras de Outes. Sirvan como
mostra a homenaxe levada a cabo, en colaboración co
concello, a D. Manauel Canay; as páxinas adicadas
nesta revista á que fora directora do colexio da Serra e
mais do instituto Poeta Añón, Pili Sampedro; ou a
entrevista, nas páxinas centrais deste número, ao antigo
mestre Avelino Alborés. A todos estes docentes, xunto
con outros aos que agardamos homenaxear tamén no
futuro, cremos que as xentes de todo o municipio lles
deben moito por un abnegado labor que nunca será
debidamente recompensado.
Cremos, en definitiva, que a educación en Outes está en
moi boas mans e que se se pode perfeccionar, como en
toda Galicia, será na medida en que as autoridades
educativas destinen máis e mellores recursos ás escolas
e institutos, pois sabemos que o éxito escolar é
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directamente proporcional á inversión que os gobernos
realizan en educación.
Por último, queremos manifestar, pola nosa parte, o
desexo de que o noso compromiso coa liberdade de
expresión (por desafortunada que esta sexa) non
enturbie a boa relación que a Asociación Terra de Outes
vén mantendo cos centros educativos deste municipio,
cos que nos gustaría seguir mantendo a colaboración
iniciada hai xa algúns anos e, por descontado, ofrecer
publicamente a todas as persoas que ao longo do verán
nos fixeron chegar a súa disconformidade con todo ou
parte do referido artigo, as nosas páxinas para clarexar
as medias verdades alí contidas ou, simplemente,
desmentir cantas falsidades houbese.
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Presentación da Revista nº 11
O pasado 17 xullo, durante a sobremesa da xa tradicional
churrascada que a Asociación Terra de Outes organiza cada
ano para os seus membros e colaboradores no merendeiro
situado no paseo fluvial do río Tins, presentouse o exemplar nº
11 da nosa revista. Desta vez, diante da favorable acollida dos
números anteriores, os editores vímonos obrigados a
aumentar a tiraxe e para irnos aproximando cada vez máis á
cifra de 200 que desexamos acadar cando cheguemos aos tres
anos de vida, aniversario que se cumprirá o próximo mes de
novembro.

Presentación Antítese Nativa
O pasado venres, 9 de xullo, tivo lugar a presentación, na Casa
da Cultura de Serra de Outes, do libro de poesía Antítese
Nativa, baixo a autoría do poeta noiés e membro da nosa
asociación cultural Manuel L. Rodrigues. O acto, que se viu
acompañado dunha abondosa presenza de público, contou
coa participación, alén da do autor do volume, de Ramón
Blanco e Manuel do Río, que presentaron diferentes aspectos
da obra, do autor, e da nova editora que o publica (Acha
Escrava).

Festa da Vitalla
O pasado mes de setembro tivo lugar a cita que reúne cada vez
a maior número de outenses na Horta do Muíño da Serra, para
celebrar a festa da vitalla, unha vez máis animada polas
agrupacións musicais do noso concello e a presenza dos
portugueses de Boticas, que prepararon a súa exquisita vitela
para todos os asistentes.
Nesta ocasión a nosa Asociación trasladou a súa paella anual
para os socios, que acostuma levarse a cabo no noso local do
lugar de Outes, a este escenario máis festivo para contribuír
así a esta festa de notables efectos socializadores e cohexivos.

Homenaxe ás vítimas do franquismo de Noia e Outes
O 17 de agosto, no lugar do Freixo onde a nosa Asociación ergueu o
monumento ás vítimas do franquismo de Muros e Outes, celebrouse unha nova
homenaxe a tódolos perseguidos pola ditadura franquista, coa colocación
dunha placa na memoria dos represaliados noieses.
No acto, que se abriu coa intervención musical de Patxi García, interviu en
primeiro lugar Xoán Mariño, presidente de Terra de Outes, que pediu a partidos
políticos democráticos e asociación pola Memoria Histórica dirixirse ás Cortes
para anular a Lei de Amnistía do ano 77, auténtica lei de impunidade que se
autoconcederon ilexitimamente as últimas cortes franquistas, para que sexa
posible xulgar os crimes da Ditadura e as súas vítimas teñan así unha auténtica
reparación. En segundo lugar dirixiuse ás máis de corenta persoas congregadas
o alcalde de Noia, Rafael García Guerrero, que expresou a necesidade de
recordar o pasado para que non volva suceder e despois descubriu a placa coa
que o concello de Noia se quere sumar á homenaxe a todos os que sacrificaron a
súa vida e a súa liberdade na comarca de Muros e Noia.
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O Asociacionismo en Outes nos tempos da Segunda República (II)
Xoán Fco. García Suárez

Na anterior entrega (Terra de Outes nº 11), faciamos referencia ás
organizacións e partidos políticos que existían no Outes da II
República. Ademais, comentabamos da existencia doutras
asociacións: as organizacións sindicais e as asociacións
recreativas.
Ocúpanos nesta ocasión o tratamento das organizacións
sindicais que, como imos ver, tiñan unha extraordinaria
implantación nesta época.

Benigno Monteagudo como dirixente nas dúas organizacións
pode explicar esta hipótese.
Sociedad de Estibadores del Puerto del Freijo.- O
sindicalismo flúe como unha marea e organízanse outros
colectivos obreiros. Este sindicato socialista fundouse o 1 de xullo
de 1927 no Freixo. O seu primeiro dirixente foi Manuel Picallo
Ríos, que tivo como sucesores no cargo a Manuel Romero
Fernández, Victoriano Díaz, Manuel Lado e David Figueroa.
Destacado dirixente foi tamén Xesús Martínez Arcos, alcalde de
Outes en 1931, feito que nos ilustra
claramente a gran influencia dos sindicatos
2.-ORGANIZACIÓNS SINDICAIS.
na sociedade outense da época.
Sociedad de Construcción Naval del
Sociedad Protectora de Oficios Varios
Puerto del Freijo.- Este sindicato foi
del Freijo.- De igual nome que a máis
fundado no Freixo o 4 de marzo de 1924,
arriba comentada, fundouse este sindicato
organizando aos traballadores dos
no Freixo o 30 de xuño de 1931 por
estaleiros, e tendo como primeiro
Cipriano Prol Leis. Como o seu nome
presidente a Manuel Otero, quen foi
indica, agrupaba a traballadores e
sucedido por Ángel Romero, logo por
traballadoras de diferentes sectores.
Benigno Monteagudo e finalmente por
La Montañesa.- O seu nome explícanos o
Salvador Rama.
seu ámbito de actuación. Este sindicato de
Esta organización disolveuse o 29 de
labregos fundouse en Carleo de Arriba o 1
decembro de 1933, curiosamente un mes
de agosto de 1931. Domingo Rodríguez
despois das eleccións que deran a vitoria
Tuñas foi o primero presidente, sucedido
aos conservadores do Partido Republicano
por Manuel Rey Sendón en 1933.
Radical e á dereita da CEDA (bienio
Sabemos tamén que en Pontenafonso
Radical-Cedista, 1933-1936).
estaba organizado o Sindicato de Oficios
Sociedad Protectora de Oficios Varios
Varios, de ideoloxía socialista, dos que un
del Freijo.- Creada no Freixo o 28 de xuño
dos seus dirixentes, Cipriano del Río,
de 1924, tivo como primeiro presidente Xesús Martínez foi sindicalista e alcalde de Outes en 1931. pouco despois do golpe de Estado de 1936
precisamente a un dos ex-dirixentes da Sociedad de
foi detido polos falanxistas e fusilado en Santiago.
Construcción Naval, Benigno Monteagudo. En 1932 elixiu como
Tamén a CNT tivo presenza no mundo obreiro, caendo asasinado
presidente a Francisco Blanco Caamaño e o seu último máximo
tamén en mans dos fascistas o seu dirixente Maximino Martínez,
líder foi José Oca Conde.
mariñeiro e veciño de Ceilán.
Cabe deducir aquí a posibilidade de que os obreiros dos
Como vemos, o sindicalismo en Outes deu varios mártires, ao
estaleiros organizados ata 1933 na Sociedad de Construcción
igual que sucedeu en todo o Estado.
Naval decidisen integrarse nesta organización, de carácter máis
amplo, co ánimo de gañar máis peso social. A presenza de
Na próxima entrega trataremos as organizacións recreativas.

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

NOIA
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A descuberta dun novo Petróglifo no Concello de Outes
da man de Artur Lago e Manolo Caamaño
Ábrese un día de primavera, de ceo claro e limpo sobre o cumio
do Monte Castelo, nos límites entre o Concello de Outes e o de
Muros. Acabamos de deixar atrás o lugar de Arestiño e seguimos
pola ruta que nos leva cara a base de eólicos, que aparece
indicada á marxe da estrada. Rebasamos a base, deixándoa á
man dereita do noso traxecto. Logo comezamos a baixada por
unha pista forestal xa sen asfaltar, e que descende cara As
Curtiñas, no Castelo Grande. A paraxe xa se nos presenta ben
curiosa e cunha carga de indubidábel beleza. Á altura do primeiro
eólico, metémonos á man dereita, por un sendeiro que atravesa o
monte. Ao lonxe, vemos un grupo ben xeitoso de penedos.
Despois dunha pequena camiñada á fronte, podemos xa
Manolo Caamaño ensinando o camiño cara ao petróglifo

contemplar máis de preto as rochas que diante nosa se converten
coas súas impoñentes formas, e pola súa variedade tan
chamativa, en toda unha serie de "esculturas en pedra". Trátase
de deixar voar a imaxinación e os sentidos, e gozar do enclave.
De tódolos xeitos, veremos unha que nos chamará
poderosamente a atención sobre as demais pola súa impoñente
forma apuntada, a chamada "pedra da man".
Enfilaremos o camiño que trascorre a modo de canón deixando a
"pedra da man" á dereita. Rebasado este tramo, veremos agora,
outro grupo de penedos, aquí é onde atoparemos o petróglifo. A
escasos metros do límite do Concello de Outes, co veciño
Concello de Muros. En todo momento estamos traspasando a
delimitación dun e outro territorio. Así pois a "pedra da man"
pertence aos dominios de Muros e o petróglifo que nos ocupa,
aos de Outes.
Trataremos de acometer a subida, por un dos laterais do rochedo,
para logo encarar o máis alto grupo de pedras que forman todo o
conxunto, onde se nos presentará o petróglifo. Dende esta
posición podemos divisar ao completo a ría de Muros con Monte
Louro e Pindo. Á fronte, temos alcance á ría de Arousa ao
completo. A magnitude deste mirador móstrase impoñente sobre
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a contorna. O dominio deste enclave é absolutamente fascinante,
tal e como podemos constatar unha vez chegamos ao sitio.
O acceso ao conxunto é complicado, pola orografía do terreo,
aspecto singular, e certamente sorprendente neste tipo de
achádego, xa que xeralmente os petróglifos están en lugares de
fácil acceso. Tamén atopamos neste lugar restos de tella moi
vella, tal e como podemos constatar pola irregularidade e grosor
da mesma. O recóndito do sitio, xunto coa distancia considerábel
ata o primeiro núcleo habitado, fai que sexa, canto menos,
certamente curioso encontrar estes restos neste lugar. Sería
interesante estudar detidamente este feito, e verificar se se trata
de pezas tan vellas que nos acheguen cara outro tipo de
achádego xa desaparecido pero do que se tivera
noticia noutro tempo. Parece existir certa referencia
dunha torre vixía ou torre defensiva preto deste
enclave, quizais estes vestixios nos acheguen a
construír un anaco da historia máis antiga do noso
Concello. Claves e signos que nos dotan dunha
riqueza que debemos preservar e intentar construír
para o futuro, como parte inesquecíbel do noso
patrimonio.
No tocante á descrición do referido petróglifo, este
está formado por tres cadrados concéntricos e
cruzados no seu interior por unha cruz. Podería
tratarse dun taboleiro de xogo, unha serie de
inscrición da que temos constancia tamén noutros
lugares. Nel podemos apreciar cazoletas de tamaño e
profundidade diferentes. Fóra da figura principal,
aparecen outras marcas, tal e como podemos
constatar na fotografía que se acompaña.
O curioso do achádego é a dificultade que supón poder chegar ao
sitio onde se atopa o referido petroglifo, xa que o acceso ao
mesmo é certamente complicado. Daí o mérito dos dous amantes
da natureza, a paisaxe e o sendeirismo, como son Artur Lago e
Manolo Caamaño, que froito do seu empeño e atentos á beleza
que nos brinda este enclave, hoxe nos presentan a súa
descuberta, un elemento máis para a catalogación dos recursos
do patrimonio histórico do Concello de Outes.
Petroglifo de Arestiño
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SAUDEGALIZANDO:
A PRÓSTATA, MATA?(I)
Dr. José Mª Dios Diz

Receita de Manuel do Río
Ingredientes:
200 gramos de mel
100 gramos de azucre
Un pouco de sal
50 gramos de margarina
Unha cullerada de auga
1 ovo
1 culleradiña de canela
1 copa de licor de améndoas
500 gramos de fariña
1 paquete de levadura química en po
Marmelada de ameixa
Preparación:
Poñer a derreter na auga, a fogo lento, o mel, o azucre, o sal
e a margarina. Logo de que enfríe, engadirlle o ovo, a
canela e o licor de améndoas. Despois verquer a fariña (xa
mesturada coa levadura) e amasar ata que se incorpore
ben.
Esténdanse dous terzos da masa sobre unha bandexa de
forno engraxada, e o resto da masa sobre papel da barba
engraxado, para formar unha tapa, e envolver co papel.
Logo úntase a marmelada enriba da masa, e colócase a
tapa enriba coa axuda do papel, pinchándoa varias veces
co garfo. Cocer 30-45 minutos nun forno prequentado a
175ºC.
De xeito opcional, pódese estender sobre a cuberta un
baño de azucre, feito cunha pasta fluída a base de mesturar
100 gramos de azucre glas e 2 culleradas de zume de
limón, co que se cubrirá o pastel cando aínda estea quente.

De tódolos profesionais da Atención Primaria, é coñecido o feito de querer
ser resolutivos nas nosas consultas, primeiro para resolver con prontitude
os problemas dos nosos pacientes e segundo, para non sobrecargar as
consultas dos especialistas, xa bastante saturadas actualmente.
A Hipertrofia Benigna de Próstata (HBP) considérase como o tumor
benigno máis común no home. Ós 60 anos de idade, o 50% dos varóns
presentan achádegos microscópicos de HBP e sábese que o 90% dos
varóns o presenta ós 85 anos. Polo tanto, é unha enfermidade frecuente
nas consultas de Atención Primaria, moi demandada polos asegurados e
infradiagnosticada na porta de entrada ó Sistema Sanitario. É o segundo
tumor que máis mata no home (despois do cancro de pulmón).
Neste artigo, seguiremos un protocolo, cuns pasos esenciais. Unha boa
Historia Clínica, unhas exploracións mínimas pero imprescindibles, para
que poidamos encontrar
unha enfermidade, que
pola súa importancia e
trascendencia debería
facernos reflexionar sobre
as listas de espera e as
súas consecuencias.
Temos noticias de citas
para o especialista para
dous anos e medio. Que
persoa pode soportar ese
tempo? Ó que teriamos
que engadir o tempo das
probas pertinentes e a
consulta de valorar os
resultados… Pode unha
persoa estar ata tres anos,
para saber o que ten?
- Reláxese, Sr. Martínez, é só un simple
exame da próstata

A HBP, suscita cada vez máis interese, debido ós seus aspectos clínicos
(avances na descrición dos síntomas: irritativos e obstrutivos),
descubrimento da validez do Antíxeno Prostático Específico (PSA), como
screening e seguimento do problema, así como a influencia tan
importante que adquire na Calidade de Vida das persoas que a padecen.
Importante é tamén a variedade de estratexias terapéuticas actuais.
Actualmente, acéptase que a HBP é un proceso intimamente ligado ó
envellecemento e que os dous factores máis significativamente
asociados ó seu desenvolvemento son a idade cronolóxica e a función
androxénica.

DEPORTES
HUMBERTO FERNÁNDEZ
Palista de alto nivel, un outense e presidente do Club Ría de Muros-Noia, que xa hai
tempo vai levando o nome de Outes por onde pasa e gaña. Como así sucedeu o pasado
mes de agosto en Cambados, impoñéndose na súa categoría de K-1 de veteranos no
campionato galego de Kayak de mar. Os nosos parabéns. Que os tempos vindeiros che
sigan sendo propicios. Un saúdo.
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A Galiza (de Añón) por sempre renegada (e III)
Ramón Blanco

Viamos na composición “A UNA GALLEGA RENEGADA” como o Deus creador do mundo quería encher España de portentos. E parece
que o conseguiu, a xulgar polas afortunadas palabras que a actual clase política nos brinda decote. Máis altas miras debían ter aqueles
forxadores do Rexurdimento, cuxa vontade patriótica (ademais de cultural) non deixa de ser vontade política. Añón participou do
movemento provincialista, do que bebeu a seguinte xeración galeguista: a dos rexionalistas. Manuel Murguía, ideólogo do rexionalismo
liberal, tamén é un dos maiores responsábeis do relato nacional galego. A súa obra de investigación histórica está posta ao servizo da
propaganda dunha “rexión” individualizada que, ademais da súa situación xeográfica, tería de seu unha lingua, uns costumes e unha raza.
Porque Murguía considera que Galiza ten unha historia propia e menos salvaxe ca a do resto da Península Ibérica, onde entraría a cuestión
racial celtista: cre nunha orixe celta dos galegos en oposición á ascendencia semítica de España e Portugal.
Eduardo Pondal, correlixionario e complemento poético do Murguía celtista, afondará Mausoleo de Colón. Foto: Pepe Souto
nesas ideas de diferencialismo e pasado glorioso (raza forte, ou aquel deturpado
“valeroso clán” que acabou por ser o dulcificado “valeroso chan” do noso himno). As
teses celtistas decimonónicas, se ben non foron afortunadas, constituíron no seu
momento a máis decidida aposta pola rexeneración da Galiza renegada, aquela que
Añón quería espertar, aquela que Pintos (outro poeta da xeración provincialista)
apostrofou amargamente: “Madrasta de insensatos/ dos teus fillos ao amor non tés
direito”, constatando o desprezo do seu e a admiración e submisión ao mundo alleo,
pero superior, do colonizador (seguindo a Mª Pilar García Negro e X. Mª Dobarro Paz).
E falando de colonizadores, vénnos á mente Cristovo Colón, cuxo mausoleo puidemos
visitar na catedral de Sevilla. Cando Os Eoas, a agardada epopea pondaliana, viu por
fin a luz, non deberon ser poucos os lectores defraudados (o cal explicaría a pouca
publicidade que se lle deu á nova edición de 2005, que melloraba a de 1992 –ano, por
certo, daquel fastuoso “V Centenario”, e da “Expo” de Sevilla, etc.–) ao ver que no
Diego Velázquez: “El aguador de Sevilla” (1620)
poema que protagoniza o almirante (por aceptar Pondal
a orixe galega de Colón) a
Apsley House (Wellintong Museum) de Londres.
loanza dos galegos bos e xenerosos comparta navegación co iberismo, cando non co
españolismo máis explícito, todo ben adobado con cristianismo (o cal non dista moito
do expresado por Añón no mentado “A UNA GALLEGA RENEGADA”, onde Deus
empeza a creación do mundo por España, á que cualifica de “pais sin segundo”).
Pondal estaba a ser anacrónico na súa teima por cantar a conquista do Novo Mundo,
que xa fora posta en verso polos poetas do XVI, como é o caso de Luís de Camões, en
cuxo Os Lusíadas se inspira o bardo bergantiñán. Temos a honra de que sexa Camões,
saíndo da norma dos escritores portugueses e casteláns da época (aínda van ter razón
os que defenden tamén a galeguidade do gran poeta do renacemento luso; Herminio
Barreiro escribiu un libreto onde asegura que era, coma nós, candexo!), quen na
epopea inmortal fale do “cauto galego”. Mágoa que teñan que ser os cautos galegos
parte do sanguinario descubrimento. O mesmo fará séculos despois Rubén Darío no
“Canto a la Argentina”, onde tristemente figuran entre os conquistadores os “firmes
gallegos de roble”. Aínda que non deixou pegadas nos seus poemas, o poeta
nicaragüense coñeceu a obra de Rosalía de Castro, a poeta por antonomasia do
Rexurdimento, que puxo o seu talento ao servizo da reivindicación de Galiza. Igual ca
Pondal, mais doutro xeito, coa súa obra colaborou na difusión das teses de Murguía.
Rosalía dedícalle Cantares gallegos a Fernán Caballero (Cecilia Böhl de Faber,
escritora que finaría en Sevilla en 1877) “entre otras cosas, por haberse apartado algún Lonxe da terriña. Foto: Pepe Souto
tanto en las cortas páginas en que se ocupó de Galicia, de las vulgares
preocupaciones con que se pretende manchar mi país”. Segundo Carvalho Calero, é probábel que fose José Martí (líder e mártir da
independencia de Cuba, antiga colonia española) quen lle dese a coñecer a Rubén Darío a poesía de Rosalía de Castro, en Nova York.
Quizais algún día lle aconteza á tumba de Colón o que temía Curros Enríquez que acontecese coa tumba de Rosalía, aquel pesadelo
capitalista de ver o mausoleo convertido en “Taboleiro de yankee mercería/ Ou pesebre de bestas xaponesas!”.
E se no primeiro destes artigos falabamos da imposición do centralismo lingüístico castelán, paralelo á emerxente aventura colonial, non
estará de máis recordar (tamén quizais por lembrarnos da catedral de Sevilla) que precisamente entre os séculos XVI e XIX tiveron moita
difusión fóra das fronteiras galegas os nosos vilancicos, onde se representaba o personaxe do galego emigrado cos negativos tópicos de
pobreza e rusticidade adecuados á humildade do misterio do nacemento de Cristo, ao que ben acaía a lingua galega (adulterada con
mesturas de castelán ou portugués, o cal parece unha ironía a teor do que levamos escrito).
Os galegos seguimos emigrando e o escarnio continúa. Continúa a Galiza renegada nesta gran crise capitalista. Terán que espertala do
seu soño os “gallegos de lluvia y calma” que cantara en Viento del Pueblo Miguel Hernández, poeta que sería agora centenario, como Añón
o será en 2012. Gloria a eles.
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A Política
Cóntenos cal foi a súa participación na
política no concello de Outes.
Todos lembramos como eran nomeados
durante o franquismo os alcaldes: “a dedo”. A miña
participación na actividade política foi curta, pero
paga a pena contala. Por aquelas datas fora nomeado
alcalde Baldomero Puerta e sempre acontecía que os
respectivos alcaldes adoitaban rodearse de cabidos
amigos e era ben coñecida a miña amizade con
Baldomero.
Que episodio destacaría vde. do seu paso
pola corporación municipal?
Desde logo o que maior repercusión tivo, non
só no concello, senón en toda Galicia foi a inauuración
do monumento de Añón, no ano 1966, acto ao que
asistiron D. Ramón Otero Pedrayo, D. Sebastián
Mtnez.-Risco, presidente da Real Academia Galega e
unha gran multitude de xente chegada de toda a
contorna. Dous anos despois colocouse no
monumento unha placa doada pola Asociación de
Residentes de Outes en Bos Aires e para a ocasión a
corporación, formada por Joaquín Molinos, Higinio,
Claudino Outón, Manuel Canay, eu mesmo, Eugenio
Atán, Baldomero Puerta, Sotelo e Campos,
retratámonos xunto a D. Herminio, cura de Outes, o
presidente da Academia (á esquerda do alcalde) e o
cabo da Garda Civil, ao pé do monumento do poeta
Añón.
Pero o seu paso pola política foi breve, non?
Si, porque durante este período sucede un feito
singular, que vai marcar a miña renuncia ao pouco
tempo: foi o comezo dos traballos de explotación
dunha canteira en Cando. Os veciños amosaron a súa
inquedanza porque se producían tremores na igrexa
parroquial. A corporación tomou cartas no asunto e
ordeou a paralización da explotación, mais o
empresario fixo caso omiso e continuou coa súa
actividade. Que sentido tiña entón continuar como
concelleiro? E así foi como, despois de dous anos,
deixei a política.
Inauguración da placa enviada polos emigrantes de Outes
para o monumento de Añón en 1968
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Avelino Alborés Gosende: toda unha v
Naceu en Ribademar o 29 de xuño de 1919. Cursou estudos de
Maxisterio e Peritaxe Mercantil, compaxinados coa axuda nas
tarefas propias dunha familia que tiña como sustento básico a
agricultura. Unha familia de once irmáns, dos que el era o
quinto. Despois daquela inhumana Guerra Civil, na que foi
forzado a participar, comeza a súa actividade profesional como
docente e casa con Rosa Alborés Santos. Do matrimonio nacen
catro fillos: Edmundo, Rosa María, Margarita e Mingolo.
Vimianzo, O Cruceiro, O Freixo, A Ulla, a Graduada “Emilio
de Navasqüés” do Cruceiro, Ortoño e por último o colexio de
EXB “Bispo Guerra Campos”, de Bertamiráns. Despois, a
máis que merecida xubilación, aínda que, facendo honra á
realidade, nunca desexada polo noso mestre de mestres.
As súas pofundas crenzas relixiosas, a coherencia e a práctica
vivencial con elas foron e seguen a se-lo fío condutor da vida
cotiá deste outense de sentimento e militancia que está a vivilos seus 91 anos na terra da súa nacenza. O decurso da vida,
que nunca adoita ser doado, afortalouno, se
cadra inda máis, nos seus principios,
propiciando que nos deixe como legado a
todos aqueles que o tivemos de mestre e o
seguimos a disfrutar de compañeiro, familiar
e tertuliano na súa exemplar traxectoria, en
parte recolleita de xeito impreso en: Un
libro... Unha vida. Que fermoso e acaído
título!
Imos comezar pola adolescencia, unha
adolescencia marcada pola Guerra Civil.
En efecto. Aos 18 anos incorpórome a aquela
contenda e regreso dous anos despois. Ao
remate da guerra publícase unha orde
convocando cursiños intensivos para acada-lo
título de mestre. Aquelas clases principiaban en
outubro e remataban en agosto,
convalidándosenos as pedagoxías e as materias
aprobadas no Bacharelato Superior.
E despois?
Destínanme como interino a unha escola en
Vimianzo, coa obriga de tomar posesión dela
nun prazo máximo de 10 días. Dende Ponte
Olveira fun andando cara a Vimianzo,
preguntándolles ás perosas que ía atopando
polo camiño. “Sempre cara á dereita”, dicían. Ao chegar a Vaíñas
Feliciano
dona Mª
recomendáronme que non seguira porque
me coa
ía súa
perder.
É Digna
aquí
entón cando aparece María, que trouxera a porca ao macho.
-Ti que fas aquí, Avelino?, preguntoume estrañada.
Cantos anos botou vde. en Vimianzo?
Aló estiven dous anos. Logo convócanse oposicións, que aprobo
no ano 1941. De Vimianzo vou destinado ao Cruceiro de Roo. A
escola estaba ubicada nunha casa situada fronte ao cruceiro. Para
demostra-las condicións que reunía o inmoble abonda con repeti-la
descrición del que plasmou o propio inspector no Libro de visitas:
“Escuela arcaica y tétrica”. Estando precisamente no Cruceiro de
Roo, Franco publica unha orde pola que tódolos da quinta dos 40
tiñamos novamente que incorporarnos a filas. No cuartel paso un
ano, até que outra orde posterior obrigaba a que tódolos profesores
se reintegraran de socato aos seu postos de traballo. O capitán da
compañía facía una interpretación restritiva da norma, aducindo
que nela figuraba o termo profesores mais non o de mestres. Sen
embargo, o coronel estaba en franca discrepancia coa
interpretación do capitán.
-“Ud. está robando a la Patria, preséntese al capitán y que le de el
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vida adicada aos demais
pertinente parte y vuelva de inmediato al Crucero de Róo”,
sentenciou.
Pero, aínda acaecen máis traslados e máis vicisitudes?
Si. Estando no Cruceiro de Róo pedín un novo destino e
concedéronme a escola de Catasueiro e alí boto tan só un ano e
pouco máis, porque esta era unha escola mixta e estas escolas non
podían estar rexentadas por mestres. Por esta circunstancia
destínanme a Camanzo, en Vila de Cruces. De aló, por motivos
familiares, á Ulla. Despois veño destinado á Graduada “Emilio de
Navasqüés. Anos despois trasládome a Ortoño e coa aplicación da
Lei Villar Palasí esta escola unitaria foi concentrada no colexio de
EXB “Bispo Guerra Campos”, ubicado no centro de Bertamiráns,
onde rematei, por xubilación, as miñas actividades como docente.
Fálenos da súa vida familiar
No ano 1950 caso con Rosa Alborés e vivimos un ano na casa que o
meu sogro tiña no Resío (Conchido). O 30 de
xullo de 1951 nace o noso primeiro fillo,
Edmundo. Despois viría Rosa María. No ano
1955 van suceder dous acontecementos
importantes: un lutuoso, o falecemento en
accidente de moto en Espiñeiro do meu
cuñado Mingolo, precisamente na moto que
utilizaba para desprazarme cada día ao
Cruceiro de Róo; o outro, feliz, o nacemento
da nosa terceira filla, Margarita. No ano 1968
trasladámonos toda a familia a vivir a
Santiago. Tiña o noso fillo máis novo,
Mingolo, tan só 11 anos.
Pero vde. combina a súa vida profesional co
estudo, non?
Si. Fago Peritaxe, examinándome e
aprobando na Coruña. Naquelas épocas as
empresas tiñan a obriga de
facer os
correspondentes balances confrontando o
activo co pasivo e estes balances tiñan que
estar elaborados por peritos titulados. Eu facía
os balances dos aserradoiros do Conchido e
Langaño e tamén o dun taller mecánico
situado no Resío (Conchido).
Cando empezou a súa afección literaria?
Practicamente cando comezou a miña actividade docente. Moitos
mozos das aldeas onde impartía as clases requeríanme para que lles
compuxese regueifas. Xa casado compuxen poesías que os nenos e
nenas recitaban nas celebracións marianas na parroquia de Entíns.
A miña produción literaria está compilada nun libro que se
publicou o ano pasado co título Un libro... Unha vida, que recolle
unha serie de relatos curtos, conferencias e poesía en galego e
castelán.
E a colaboración co MUPEGA?
Sendo conselleiro Celso Currás tómase a decisión de crear o
Museo Pedagóxico de Galicia e dende alí reclaman a miña
colaboración. Eu accedo ao requerimento e aporto non só a miña
dilatada experiencia senón tamén material dos moitos anos de
ensino. A miña axuda é coñecida polo MUPEGA nun título que
conservo na miña casa da Serra. Teño que recoñecer a gran
sorpresa que me supuxo a chamada de José Luis Rivera e Jesús
González Serón para que os acompañase a grava-las escolas onde
exercera coa fin de que figurasen no museo. Mentres eles filmaban
polas aulas do colexio Navasqüés eu pescudaba algunha mostra,
ou resto, daquela biblioteca que contribuíra a crear. Non había
ningún!
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Poema: A miña aldea
Nun recuncho de Galicia,
entre os piñeiros e o mar,
tróuxome Deus ao mundo,
nunha tardiña de xuño,
na aldea de Ribadomar.

Onde agora é só xunqueira,
lameiro e mais canaval,
moitos barcos con madeira,
sentado naquel outeiro
teño visto navegar.

Alí érguense os pinos,
coma frechas cara o ceo,
e vén coa marea o mar,
por dúas veces ao día,
as súas ribeiras bicar.

Do seu andar paseniño
facía un reloxo o mar
ao que dá corda a marea,
e no bruar da arribada
sabíase a hora que era.

Que fermosos eses xuncos
danzando ao bico do mar!
O mesmiño ca dous noivos,
que nunha aperta cinguida,
un vals rompen a bailar.

As gabarras daquel tempo
navegan no meu recordo,
e coma o meu Ribadomar
non creo que haxa no mundo
un recanto tan fermoso.

Cantas veces sendo neno
con eses xuncos trencei
os cordóns para amarrar
os barquiños de cortiza
que botaba a navegar!
Cantas veces eu brinquei
por ese gran piñeiral
que cobre toda a ladeira,
e ao fútbol xoguei coas piñas
naquelas verdes pradeiras.
Dende atrás da nosa casa,
polo camiño do souto,
subía con pouco esforzo
ata chegar onda o outeiro
que chaman Pedras do Coto.
E sentábame na cima
para poder contemplar
relucindo ao sol do día,
aldeíñas tan fermosas
como Albeida e A Barquiña,
Rates e mais San Cosme
Ribadomar, miña terra,
Espiñeiro e mais Brión,
darredor da nosa ría
formando coma un cordón.
Alá no medio, Langaño,
punta que cerra a baía
da “Enseada dos Enganos”,
que vai perdendo máis auga
no paso certo dos anos.
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ROSA ANEIROS

SOL DE INVERNO
Premio Xerais de novela 2009
EDITORIAL XERAIS, Vigo 2009
Estamos ante unha novela que narra a vida dunha
muller, dende a infancia ata a madurez, chamada
Inverno. É a viaxe vital dunha muller que non
renuncia ó seu pasado, á sua historia, nin á memoria
como referente do seu ideario, como compromiso na
defensa das libertades e a xustiza, nos mundos nos
que lle toca vivir, mundos que ela non escolle e que
tan profundamente marcan o perfil da protagonista.
Inverno ten unha infanza feliz, nunha aldea galega
pegada ó mar, chamada Antes. As personaxes desta
etapa da vida seguirán con ela ata a fin. A
importantísima figura paterna, alcalde na república e médico na comarca, a da nai, a
irmá máis pequena, veciños, os loucos que todos os anos se achegan ata a praia de
Antes para os baños, os gabeeiros, os que voltan despois de ter fuxido polo mar, a
súa amiga Laura a quen non deixa de escribirlle dende a fuxida de Antes, e sobre
todo Fiz, ese primeiro amor que perde de xeito desgraciado e cruel e que nunca máis
esquecerá e formará parte dela, sempre a carón dela. As primeiras páxinas deste
libro son tan intensas, gardan tanta beleza, que, como ben di o escritor noiés Agustín
Agra, apetece volver lelas unha e outra vez.
Ó estoupar a guerra civil a familia foxe por mar e rematan en Barcelona. Será aquí
onde se mesture o horror da guerra cos primeiros contactos con homes
comprometidos que non deixarán de loitar contra o exército franquista. Aquí comeza
o camiño da toma de conciencia política e loitadora. Novas personaxes
interesantísimas. As veciñas do piso na Barceloneta: A avoa Mercé e a súa neta
Silvia. Establecen unha relación de forte amizade. A despedida da avoa Mercé,
cando a familia foxe a Francia é estremecedora.
O exilio en Francia, primeiro en Argelès-sur-mer, despois en Les Mages, converte a
ese país nunha gaiola na que Inverno afoga, onde as consecuencias do exilio pesan
forte na protagonista e que encontra alivio na solidariedade do grupo de mulleres,
tamén fuxidas, que comparten a vida e a esperanza de saír pronto de alí. Por fin a
liberación: pasaxes no barco Ipanema con rumbo a Cuba.
A longa travesía dende Marsella a México a bordo do Ipanema é unha lectura
deliciosa, con todas as cores e todas as músicas dunha viaxe en barco, tamén con
todas as dificultades dunha travesía que dura moito e coa pesada lousa de sentir que
Galicia queda moi lonxe, outra vez sen o pai, que decide quedar para loitar contra os
fascistas que roubaron a liberdade en España.
A nova vida, a que por fin a leva ata Cuba, depáralle a Inverno unha sorpresa, unha
personaxe única e que se fai imprescindible na vida da protagonista: a bisavoa
Luzdivina. Personifica a memoria eterna, a que nunca hai que perder, a que impulsa
a Inverno a ter sempre en mente a aldea de Antes, a non renunciar nunca a Galicia e a
súa memoria. É tamén en Cuba onde a escritora nos leva da man dos galegos no
exilio, da importancia do seu traballo na procura de que o nacionalismo galego siga
vivo, á presenza de persoalidades como Castelao.
Non remata a viaxe pola vida de Inverno en Cuba. Aínda quedan dúas etapas máis
para rematar o libro, e que non vou desvelar. Ler Sol de Inverno é unha ledicia. Todos
os sentimentos afloran con esta lectura: alegría, dozura, amargura, medo, tristura,
esperanza... Todos os sentimentos quedan dentro da pel de quen o le. Sol de Inverno
é un torrente de historias a cada cal máis intensa que namora dende a primeira folla.
Lidia Vicente

Polo feito de que levo moitos anos pasando uns días
das miñas vacacións nestas terras de Outes -omito o
lugar por discreción- cheguei á conclusión de que
cada vez que o Concello mete man para así coller as
rendas de algunha que outra actividade que funciona, neste caso festeiras, acaba por abocalas a un
fracaso que o tempo asintirá. Explícome.
Cando foi do “invento” do Amañecer en Broña de
hai uns aniños, idea nacente da Asociación
Marañocas, se non me erro, acertada esta, necesaria,
con principios e esperanzas de futuro, pois como
empezou tan ben, os primeiros dous anos se non me
engano, éxito total, pois acto seguido vai o Concello
e xa empeza a metelo dediño na organización de dito
encontro, acabando este ano co que debería ser
grupos de música para a xuventude (acaban levando
dúas cousiñas e mais a orquestra). Xa me diredes
para que a orquestra, máis que para ter contentas a
xente moito máis metida en anos, ¿pois se non?
Por último, que non será, a festa do mes de setembro,
a da Vitalla, que tamén empezou a raíz dunha idea de
dous ou tres membros da banda de música, con
moitas ganas e interese en dar a escoitar xente da
bisbarra local e como non, dous anos despois xa
andan outra vez a gobernar no que en principio non
tiña nada que ver con eles e o que están a facer é unha
feira sen máis.
Pese a todo este parecer para nada particular, nin
illado, pediríalles a eses infiltrados que deixen
desenvolver as ideas a quen as teñen, e que non se
sigan aproveitando das dos demais, pois son
totalmente prescindibles ó respecto. Atentamente.
Sonia Hervella

O Freixo - OUTES
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Unha de viraventos
Hai uns meses emitiron un programa na televisión adicado
aos distintos concellos que tiñan algún tipo de industria
enerxética, como pode ser a nuclear, ou neste caso a eólica.
Intentaban expoñer os pros e contras deste tipo de enerxía
dende o punto de vista do cidadán de a pé, coas vantaxes
económicas que repercutían neses concellos e neles propios.
Pois ben, no caso da eólica, dábase nun concello,
probablemente con menos “muíños” que o noso, que nós
temos moitos, só hai que botar unha ollada pola ventá…
Sigo... As concesionarias deixaban moitos cartos, con
emprego incluído da propia poboación, os veciños contentos
cos seus soldos, o alcalde máis contento aínda porque se
fará eterno no sitio, entrando moreas de cartos nas arcas, a
auga de balde (en Outes págase ata a que vai polos
sumidoiros...), a luz por suposto pola cara, sen facturas que
che quenten a cabeza ou che malhumoren co dichoso
consumo estimado, ou máis ben “timado”, servizos de
recollida do lixo… gratis!!..., parques para os cativos
impecables, beirarrúas e bancos de primeira…
(contentos..., todos contentos!!). E todo con catro viraventos
de nada e unha boa negociación por parte do Concello alcalde á cabeza- coa empresa eléctrica... “Catro”, e nós,
no concello de Outes, con “catrocentos” -é un falar- pois nin
unha cousa nin outra, paga lixo, paga auga, beirarrúas
estragadas, desidia, abandono. Ah!! e a luz!! a pagala!!, que
hai concellos e concellos. É unha verdadeira pena. Por que
será?, que se fixo mal?, porque non ten moita razón de ser
tendo tal cantidade de “muíños”… ata na sopa...
Reflexionando: como é posible que tendo boa parte dos
cumios dos nosos montes infectada de “molinillos” a
repercusión económica nas arcas do concello non se note?
Que pasa?, cedéronos de balde?, os dirixentes pecaron de
inxenuos?... ou hai algo “porcallento” en toda esta forma de
actuar?... Que ganaron os outenses a costa de tanto
viravento hostil ata o punto de cambiar a paixaxe verde polo
gris cinsento deses aparellos que só están enchéndolle os
petos ao seu dono…
De novo reiterámoslles ás autoridades locais que dean
algunha que outra explicación para así non sentirnos tan
“timados” polos estimados… para variar!!

Lusco e Fusco
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ASÍ SI

Restauración con gusto, para variar. Abaixo o formigón, bloques e uralitas.
O tradicional xa!

ASÍ NON
Tentador!
Só se require
un pouco
de mantemento.
É moito pedir??

ASÍ TAMPOUCO

Aprobado. !Ancha es Castilla!.
Un “dez” en prepotencia… un “cero” en civismo.
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Fin de Semana en Sevilla
Ramón Blanco

No pasado mes de abril, xunto con Pepe Souto e María Infante,
acompañei a un grupo composto por alumnado de 1º de
bacharelato do IES Auga da Laxe, de Gondomar, en viaxe de
estudos a Mérida e Sevilla. Por razóns de espazo limitareime, por
agora, só á parte sevillana.
Na noitiña do 23 de abril, nada máis chegar, temos tempo para un
pequeno paseo pola Alameda de Hércules (lendario fundador de
Sevilla), o xardín público máis antigo de Europa, famoso polo
ambiente gay e bohemio. Lembro a Pepe explicándonos o
significado que a tradición popular lle conferiu ao lema da cidade,
repetido nas farolas, como en tantos outros espazos urbanos: as
sílabas NO e DO cunha madeixa por medio, que sería
representación de "No me ha dejado" ("no/madeja/do"), e disque
o tal lema foi outorgado polo rei Afonso X en agradecemento á
cidade que nunca o deixou nos peores momentos das guerras
dinásticas. Con todo, o máis seguro é que sexan as sílabas
iniciais de Nomine Domine unidas por un nó. Tamén lembro,
profundamente, a voz dunha neniña que cantaba por sevillanas
desde o interior dalgún edificio, perfumando a noite, e María
sorría emocionada.
Na mañá do sábado 24 visitamos os Reales Alcázares, facendo
entrada polos fermosos xardíns, onde as plantas exóticas
alternan con decorados mudéxares, renacentistas e barrocos.
Estamos no Palacio Real habitado máis antigo de Europa, desde
o ano 720. No 1248, tras a conquista cristiá, pasou a ser morada
de Fernando III. As sucesivas reformas que os monarcas levaron
a cabo fan do conxunto un crisol de estilos. Cando os reis de
España e familia visitan a cidade poden pernoctar aquí, nunha
zona reservada, claro, pois os cuartos que o turista pode visitar
non deixan de ser (moi fermosas) estancias baleiras. Pensando
nisto non podía evitar a sensación de que estabamos ante un
novo retablo das marabillas e acordábame dun apólogo de Don
Juan Manuel: "Lo que sucedió a un rey con los burladores que
hicieron el paño", ou "O traxe novo do emperador" de Andersen,
se vostedes prefiren.
Despois de xantar quedamos coa rapazada para visitar a Xiralda
e mais a Catedral. A Xiralda é o minarete da antiga mesquita
sobre a que se erixiu a catedral, á que serve de campanario.

Xiralda. Foto: María Infante

Chegou a ser a torre máis alta do mundo (na actualidade mide 96
m). Está coroada por unha enorme veleta de bronce (de onde lle
vén o nome) e é visíbel desde calquera punto da cidade, o cal
facilita que ningún de nós nos perdésemos e puidésemos estar á
hora no lugar indicado. En vez de escaleiras, accédese ao máis
alto do mirador por unha rampla que lle permitía ao Sultán subir
montado no cabalo. Aínda que a calor non é excesiva (en toda a
fin de semana non creo que pasásemos dos 25ºC), moita xente
chega arriba derreada. A vista ben vale unha misa.
Entramos na catedral pola Porta dos Paos, onde pendura do teito
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un crocodilo de madeira ("el lagarto") e un colmillo de elefante que
din que foron regalo dun Sultán de Exipto a Afonso X. Ademais da
monumentalidade que supoñen os seus máis de 23.500 m2, o
edificio alberga un excelente museo, e podemos ver, por
exemplo, o maior retablo da cristiandade. Aquí están enterrados
Fernando III, Afonso X e Cristovo Colón. Saímos polo Patio das
Laranxeiras, o que queda da antiga mesquita maior de Ben
Basso, onde os musulmáns facían as ablucións requeridas para
entrar.
Máis tarde iniciaremos unha longa camiñata polas estreitas rúas
do barrio de Santa Cruz, antiga xudaría, onde flores e persianas
señorean nas fiestras e balcóns, protexendo a fresca sombra dos
patios. O ambiente da Feira de Abril respírase pola cidade, e non
só no cheiro a excremento dos pobres cabalos que descansan un
pouco mentres non hai que turrar dos coches. A cada pouco
cruzámonos con mulleres embutidas nos tradicionais vestidos de
lunares e homes de traxe e puro que van aos touros á
Maestranza, moi preto de onde máis tarde nos recollerá o
autobús, xunta a Torre do Ouro, na beira esquerda do
Guadalquivir. Algúns rapaces que foron ás casetas da feira
amósannos nos móbiles fotos de famosos chungos: Farruquito,
Josemi, o mozo de Falete...; imaxes curiosas, das que non se
atopan no Arquivo de Indias.
A noite no hotel transcorre nunha esmorga continua do
alumnado, que se despide á súa maneira desta cidade. Isto
supón que na mañá do domingo as caras delaten o cansazo
acumulado. Achegámonos ao Museo Arqueolóxico, ubicado no
que fora pavillón de Belas Artes para a Exposición
Iberoamericana de 1929 (outra vez unha "expo" que dinamizou o
urbanismo sevillano), aínda que a súa orixe se remonta ao XIX,
cando se reúne unha colección pública de antigüidades,
maiormente procedentes da cidade romana de Itálica. Entre as
marabillas que ateigan as salas, fascíname todo o referente a
Tartessos, que contemplo na compaña de Abel e Sheila, pois o
resto do meu grupo dorme nas escaleiras do soto (provocando
así a chamada de atención dos vixiantes e a miña consecuente
ira), mentres a estatuiña sedente da deusa Astarté vela o seu
sono.
E se o noso periplo comezara na Alameda de Hércules, vai
chegando á súa fin nun longo paseo a través doutro xardín
público, o máis famoso da cidade: o Parque de María Luísa (foi
doado en 1893 pola infanta María Luisa Fernanda de Borbón).
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Imos deixando atrás as glorietas dedicadas a personaxes
ilustres, como a de Gustavo Adolfo Bécquer, e lamento non ter
tempo ningún para profundar na rica historia literaria da cidade,
onde tamén pasou os seus días o noso infortunado Añón. Nunha
volta do camiño vexo as brancas pombas amoreadas, peteirando
grans e anaquiños de pan, tal como as vira neste mesmo lugar en
1993, cando fotografei a Doña Juana, a miña mestra, coas
pombas coméndolle na man. Este recordo emocióname e
prométome mentalmente buscar a foto en canto chegue á casa
(mais non a atoparei). O autobús agarda por nós. Subimos con
preguiza. Sabemos que nos han mallar as horas que temos por
diante na estrada, aínda que estea previsto o regreso vía Portugal
e sexa 25 de abril (sempre!).

Baños de María de Padilla. Real Alcázar. Foto: María Infante

ECONOMÍA

14 TERRA DE OUTES

Nº12 · outubro-nadal 2010

Previsións económicas para os próximos meses:
o Xacobeo, a fusión das caixas e o peto do ministro Blanco
O XACOBEO: Bendito sexa o Apóstolo Santiago. Tanto os crentes como
os ateos de Santiago, e fundamentalmente aqueles que teñen algunha
vinculación co sector turístico -hoteis, restaurantes, vendas de artigos
de regalo-, tiñan que darlle gracias ao Sr. Santiago por esa ocurrencia
que tivo de vir enterrarse á capital de Galicia. Eu, que por sorte ou por
desgraza vivo alí, quedei pasmado coa cantidade de xente que veu este
ano. Houbo algún economista que calculaba -non me preguntedes
como- que o Xacobeo tería unha influencia superior ao 1% no Produto
Interior Bruto galego. De todos xeitos, o Xacobeo acaba este ano. É
certo que falta aínda que veña o Papa, aínda que
neste punto non se poñen de acordo en que vai ser
superior: se os gastos ou os ingresos. De calquera
xeito, do que non debemos ter dúbida ningunha é
que o remate do Xacobeo é unha nefasta nova que
contribuirá a empeorar o escenario macroeconómico
no noso país.
A FUSIÓN DAS CAIXAS: Parece que toda a xente en
Galicia, agás o Alcalde de Vigo, se alegrou da
integración de Caixa Galicia e Caixa Nova. Nos
ambientes políticos, e con alardes de patriotismo,
chegouse a dicir que esa fusión poñía as bases
financeiras para conseguir a saída da crise
económica. Eu non o vexo así, e coido que, no curto
prazo, vai ter unha influencia negativa na economía
Santiago con Pepiño
galega.
A fusión non é que sexa boa nin mala, a fusión era
algo necesario, se se quería ter unha Caixa Galega onde os nosos
políticos puidesen ter voz e voto (non quero empregar outras verbas, ou
termos ao respecto, pero é evidente que se a Caixa Galicia a absorbese
Caixa Madrid mandaría máis “ESPE” que “ALBERTO”). A crise
financeira e o Banco de España obrigaban imperiosamente ás nosas
caixas a buscar un socio para medrar en tamaño e optimizar recursos e
sinerxías. Sirva de exemplo que o propio Sr. Pego -alto mando de Caixa
Nova que parece vai quedar como o principal executivo da nova Caixa-,
enviaba hai moitos meses aos seus empregados unha misiva onde lles
dicía que a entidade non podía continuar soa. Agora ben, esa fusión, ou
esa asociación, poderíana facer as nosas caixas con entidades de fóra
de Galicia. Existirían por tanto dous escenarios: o escenario A, que é o
que se leva a cabo, é dicir, fusión Caixa Galicia – Caixa Nova, ou o
escenario B, que sería a integración por separado das nosas Caixas con
outras de fóra de Galicia. Entón xorde a pregunta: cal dos dous
escenarios sería mellor para Galicia? Eu, que, co pouco patriotismo que
xa me queda, tamén aplaudín a fusión, penso que no curto prazo (e
quero subliñar o de curto), o escenario B sería mellor.
Os motivos que me levan a pensar iso son fundamentalmente dous:

xoga á

LOTERÍA DO NADAL
coa

Kiko Vidal

Primeiro, a perda de emprego directo en Galicia vai ser moi superior no
escenario A que no B, pois implicará o peche de moitas máis oficinas. En
moitas das nosas vilas existen oficinas das dúas caixas, e é evidente
que sobrará unha delas. Se cada unha delas tiña 4 empregados, é moi
probable que quede soamente unha con 6, é dicir, 2 menos. O impacto
non será tan forte polas xubilacións anticipadas, se ben é certo que esa
xente que se xubile perderá poder económico (falan de que quedarán co
75/80% do seu soldo). En segundo lugar, as empresas galegas que
concentran nas dúas caixas o seu endebedamento financeiro poden ter
problemas. Se hoxe teñen un crédito de 100.000
euros en cada unha delas, é moi posible que o
responsable de risco da nova caixa considere que
non debe superar con esa empresa un máximo de
150 mil euros e, por ende, veranse obrigadas a
acudir a outras entidades na procura dos 50.000
euros que a nova Caixa lle pode obrigar a
reembolsar. Noutros momentos de alegría financeira
ese non sería ningún problema, pero hoxe, o alto
custo dos recursos, a axustada liquidez do sistema, e
a prima de risco, están facendo que as entidades
financeiras sexan duras (ou moi duras) á hora de
asumir riscos.
O PETO DO MINISTRO BLANCO: Como sabedes, o
Sr. Pepe Blanco (coñecido nalgún foro como o
gardián dos grelos) é o ministro de Fomento, é dicir, a
persoa que tutela as inversións públicas. Dende que
comezou a crise, e seguindo postulados Keynesianos, o goberno tratou
de reactivar a economía a base de Inversión Pública, feito que unido á
caída de ingresos do estado polo parón económico, fixo aumentar
loxicamente o déficit público, feito que nin é bo nin é malo en si mesmo,
pero ten as súas consecuencias. Os mercados aos que acudimos en
procura de financiación comezaron a recear de nós, pois quen gasta
máis do que ingresa acaba tendo dificultades para devolver as súas
débedas, e, por ende, a cobrarnos un interese moito máis alto polos
préstamos que nos fan. Cando se fala de que o diferencial co bono
alemán é de 2 puntos, equivale a dicir que o goberno español paga dous
puntos máis de interese que o goberno alemán polos préstamos que
pide. A situación chegou a un punto no que a Unión Europea mandou
parar, e parar en seco, pois parece que poñiamos en perigo o Euro. O
Estado ten que gastar menos e, por ende, o goberno central, as
autonomías e os concellos reducen drasticamente as súas inversións.
Se o peto do Sr. Blanco está baleiro, non se van facer inversións
públicas, o que vai provocar menos actividade, máis paro e un
agravamento da crise económica.
Amigos, síntoo moito, a miña reflexión non é nada alentadora.
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Algo que lembrar: Os Airiños de San Campio
Escribir sobre Os Airiños de San Campio (aquela charanga que facía
espertar a xente nas alboradas das nosas festas) é algo gratificante,
dado que son un fillo dun dos compoñentes.
Compoñentes
Os compoñentes na primeira época eran: Avelino da Xesta (Outes),
Henrique e Ramón de Marquiño (San Ourente), Xerardo (San Ourente),
O Chirulo (San Ourente).
Avelino, tocaba o clarinete; Henrique, tocaba a gaita; Ramón, tocaba a
caixa; Xerardo, tocaba o saxo tenor; e O Chirulo, tocaba bombo e
pratiños.
Ramón finou en 1981, e foi substituído por Roxelio do Freixo.
Nesta primeira época, percorrían tódolos currunchos do Concello (San
Pedro na Serra, Santiaguiño na Serra, As Dores de Lantarou, etc.), non
había lugar sen alegrar.
Segunda época
Na segunda época, tras a incorporación de Roxelio do Freixo, o grupo
colle máis prestixio, como amosan as diversas actuacións na TVG (“O
veciño do xoves” con Xosé Ramón Gayoso), ou no Centro Territorial de
TVE (con Xoán Barro), ou colaboracións con Xosé Luís Bernal
“Farruco”.
O grupo fai percorridos por tódolos lugares de Galiza (festas do apóstolo
en Santiago, feira do queixo de Arzúa, A Guadalupe en Rianxo, San

Campio en San Ourente, etc.), sempre as mellores festas que había en
Galiza.
“Os Airiños de San Campio” e a sétima arte
Cómpre dicir que Os Airiños de San Campio participaron no rodaxe
dunha película. Concretamente, na película DIVINAS PALABRAS do
director José Luis García Sánchez en 1987, sendo os principais actores:
Ana Belén, Paco Rabal, Imanol Arias, Esperanza Roy, Aurora Bautista,
Juan Echanove, Pedro Reyes, Francisco Merino, Tito García e Rebeca
Tébar. Esta película foi premiada no 1987 no Festival de Venecia, e tivo
catro Goyas no 1987. A participación, que é bastante pequena, foi na
escea rodada na paraxe da Carballeira de Pinto (Touro) en xuño de
1987, e é a única gravación de son da que podemos dispoñer, nestes
intres.
Dende esta revista, rendamos homenaxe a uns homes que seguiron na
estela de continuar o camiño que antes xa fixeran Os Beiros da
Pontenafonso, onde se coñecían como “as músicas”.
Hoxe en día temos o Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia de
Santiago de Compostela, onde seguen facendo e recollendo pezas de
temas populares, que xa grupos como Os Airiños de San Campio
tocaban nas festas e romarías.
Vicente Abelleira Cambeiro

Foto: Noelia Gil Riomao.
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Todo un exemplo
Xastre

No pasado mes de Marzo asistín cun par de amigos a un
estribillo, e todo isto para que ao saír dalí lle quixésemos un
acto cultural artellado pola AA.VV. “Sueiro” de San Lourenzo
pouco máis ás nosas cousas, o idioma, costumes, o de ser
no local do que dispoñen, e nin que dicir ten que foi un
galego, sen vergonza e con orgullo.
rotundo éxito. Tiveron a habilidade e acerto de invitar a dous
Gustaríame resaltar o bo traballo que están a realizar dende
célebres persoeiros no
esa Asociación, pois este é
ámbito da cultura musical
un dos moitos
galega, pois Mini e Mero
acontecementos que levan
foron dos fundadores da
a cabo dende os seus
célebre “Fuxan os ventos”,
comezos, como é tamén o
aínda que na actualidade
do teatro, con apuntes
andan por outros
solidarios que os
derroteiros máis
engrandecen como
didácticos...
persoas, e que seguen
Esa tarde en San Lourenzo,
aglutinando xente cada vez
podo dicir que a todos nos
q u e f a n u n h a
soubo a pouco, pois a hora
representación. Parabéns a
e media ben pasada
todos os implicados con
esfumouse nun plis-plás.
Soledad Perol como
Os dous mestres
cabeza visible do proxecto.
conseguiron explicar a
Oxalá o resto de
Diego Velázquez: “El aguador de Sevilla” (1620)
orixe dos distintos tipos de
asociacións veciñais e
Apsley House (Wellintong Museum) de Londres.
cancións que temos, as
demais colectivos de todo o Concello, que son unhas cantas
intencións de quen as facía, ademais de facernos partícipes
e sálvanse poucas, seguisen o bo facer e o esprírito
dos exemplos que nos deron alí mesmo, pedindo ás veces a
colectivo de que goza a AA.VV. “Sueiro” de San Lourenzo.
colaboración do público entregado nalgún que outro
Todo un exemplo.

Novos Artistas
Título:
Unha carta anónima
Autoría:
Alicia Lorenzo Blanco
Esta pintura, elaborada con
ceras e rotuladores sobre
cartulina, foi galardoada co 1º
premio na categoría de 3º ciclo
de Educación Primaria, no
certame convocado polo
concello de Outes xunto coa
Asociación Terra de Outes en
abril de 2008, para conmemorar
o 130 aniversario da morte do
poeta Añón.
A súa autora, Alicia Lorenzo Blanco, cursaba entón 6º curso de Primaria no CEIP da Serra.

