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galeguista e liberal durante o século XIX.
A xornada do domingo 18 comenzou cun roteiro literario 
Polas terras de Añón, coa guía do antes mencionado 
Ramón Blanco, que  serviu para que os asistentes a este 
curso realizasen unha visita aos lugares do noso concello 
relacionados coa traxectoria vital do poeta: a aldea natal de 
Boel e o muíño familiar xunto ao río Tins, así como o propio 
monumento erguido ao poeta na praza principal da vila. 
Despois tivo lugar a conferencia: A poesía amorosa de 
Añón: os epitalamios, polo historiador e escritor Manuel do 
Río, que fixo un percorrido polo legado poético do autor 
destinado á celebración dos esponsais dalgúns dos seus 
amigos. A continuación, na cafetería da Casa da Cultura, 
mentres os asistentes degustaban uns aperitivos 
acompañados dun viño, levouse a cabo a presentación da 
revista nº 12 de Terra de Outes, por parte de Mingucho 
Campos, membro do consello de redacción.
Finalmente, o luns 1 novembro, inaugurouse unha nova 
exposición de fotos antigas de Outes, recollidas polos 
alumnos do IES Poeta Añón e que serviu para clausurar 
estas Xornadas que a nosa  Asociación vén organizando 
desde o ano 2007.
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Nos tempos que corren, a calidade do Sistema Sanitario 
para os asegurados do SERGAS está en cuestión. A 
privatización de dito sistema é algo que o actual 
goberno galego está realizando, sen valorar as súas 
consecuencias. 
Valores fundamentais da Sanidade Pública, como son a 
universalidade, equidade, gratuidade, carácter 
redistributivo, planificada por necesidades e 
participativa, non se están producindo.
 Os defensores da Sanidade Pública levamos anos 
reclamando as medidas necesarias para facelo,  
respectando o marco da propia Sanidade Pública e 
potenciando os seus valores.
O que se pretende agora é romper ese marco e rematar 
con eses valores. Preténdese introducir os valores do 
MERCADO. Algo que xa fracasou noutros lugares 
como Gran Bretaña, Madrid, Alzira (Valencia), onde o 
Sistema Público tivo que facerse cargo da mala xestión 
e financiación dos Hospitais, que a privada deixou na 
estacada.
As consecuencias da privatización son o aumento do 
gasto sanitario sen mellorar os resultados; aumenta o 
gasto burocrático e administrativo; marxina a Atención 
Primaria, xa que non é un negocio; potencia a medicina 
especializada, que utiliza de xeito intensivo (e moitas 
veces innecesario) recursos de alta tecnoloxía e elevado 
prezo; reduce e precariza os postos de traballo para 
abaratar custos.
En Galicia, exemplo do dito, é a construción con 
iniciativas PFI: Iniciativa Privada de Financiación 
(Público-Privado), dos Hospitais de Vigo e de 
Pontevedra (coa oposición de toda a cidadanía), 
aumentando dunha forma descarada o presupostado 
previamente polo anterior goberno. Farano con 
empresas que financian (bancos), constrúen 
(construtoras) e xestionan (empresas de servizos 
sanitarios) e que moitas veces están ligadas ós políticos 
responsables de conceder as autorizacións.
Van  privatizar a construción e a xestión dos novos 
centros de saúde.
 Eliminaron o Plan de Mellora da Atención 
Primaria, consensuado polo goberno anterior, coas 
Sociedades Científicas, os Sindicatos e os Colexios 
Médicos, así como por organizacións sociais.
Eliminaron as substitucións dos profesionais, coa perda 
de calidade, masificación e presión que isto supón.
Suprimiron as xornadas cirúrxicas extraordinarias de 
tarde (peonadas), co conseguinte aumento das listas de 
espera (algo intolerable no que chamamos o primeiro 
mundo).
A central de chamadas para pedir cita é privada e 
caótica.
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IV Muiñada

O pasado mes de outubro, na Casa da Cultura da Serra, a 
nosa Asociación organizou baixo esta denominación as xa 
tradicionais Xornadas de exaltación do patrimonio cultural, 
que chegaron á súa cuarta edición e se desenvolveron da 
seguinte forma:
 O venres 15 levouse a cabo a proxección do documental O 
IX encontro de embarcacións tradicionais de Galicia, 
rodado en Muros en xullo de 2009, ao que seguiu unha 
charla de Manuel G. Sendón, organizador do encontro, 
sobre as circunstacias en que tivo lugar e a repercusión do 
acto. Rematou esta primeira xornada Xoán X. Mariño, 
historiador e escritor, que impartiu unha conferencia sobre A 
Ría do poeta Francisco Añón, na que a través da evocación 
poética do escritor outense foi facendo un achegamento aos 
aspectos paixasísticos máis salientables do marco 
xeográfico no que se desenvolve a vida dos habitantes do 
concello de Outes.

A seguinte xornada, o sábado 16 de outubro, realizouse 
cunha visita ao asteleiro tradicional de Abeijón Hermanos (O 
Freixo) para comprender o complexo proceso de 
elaboración dunha embarcación, da man das explicacións 
dun carpinteiro de ribeira que as segue construíndo ao xeito 
tradicional. De volta á Casa da Cultura da Serra, o 
investigador e escritor Xoán F. García Suárez, explicou na 
súa ponencia A carpintería de ribeira e os asteleiros no 
concello de Outes, a orixe e evolución desta industria e a 
súa importancia económica ao longo dos tempos para as 
poboacións mariñeiras situadas na marxe dereita da ría de 
Muros e Noia. Na sesión da tarde tivo lugar unha lectura de 
poemas de Añón, por parte dos asistentes ás Xornadas, 
destinada a difundir a obra literaria do insigne escritor. 
Completou a xornada unha conferencia do profesor de 
Lingua e  Literatura Galega Ramón Blanco sobre Francisco 
Añón: poesía e liberdade, que puxo de relevo o papel 
fundamental deste escritor na conformación do ideario 
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Reduciron de forma evidente o orzamento para a 
Sanidade, no ano 2011. 
Crearon as Xerencias Únicas (unificando especializada 
e primaria) co descontrol evidente que levará consigo 
unha organización tan ampla en mans dun/ha xerente.
Logros do actual goberno: a receita electrónica e a 
política de utilización de xenéricos.
Por todo o exposto, o SERGAS debe retomar as 
negociacións que, sobre estes temas, iniciara a anterior 
administración sanitaria coas organizacións do sector, 
e que a actual administración sanitaria interrompeu.
Temos en xogo moito máis que gañar ou perder unhas 
eleccións. Temos en xogo o futuro dun dos piares 
fundamentais do benestar.

Visita ao asteleiro de Abeijón hermanos.

Lectura de poemas de Añón.

Inauguración da exposición de fotos antigas de Outes.
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O Asociacionismo en Outes nos tempos da Segunda República (e III)

No anterior  número desta revista falabamos da importancia das 
organizacións sindicais que, xunto cos partidos políticos, mantiveron 
unha gran actividade no noso Concello entre os anos 1931-1936.
Neste caso trataremos as asociacións recreativas que tamén 
funcionaban por aquela época. Para rematar esta pequena serie 
sobre o asociacionismo en Outes na II República, cremos convinte, 
ademais, tirar algunhas conclusións.
3.-ORGANIZACIÓNS RECREATIVAS.
Democracia Club.- Creouse en Róo o 21 de xuño de 1931 e en 1934 
pasou a denominarse “Español de Róo”. O seu fin foi de asociación 
recreativa. O seu primeiro presidente foi José Granada Martínez, e 
foi dirixida posteriormente por Manuel Esperante, persoa que 
mantivo durante os anos do 
franquismo unha destacada 
actividade social e cultural na Serra 
de Outes. A denominación desta 
asociación revela, cando menos, o 
seu aparente posicionamento 
político.  
Casino de Outes.- Apareceu na 
Serra de Abaixo o 20 de novembro 
de 1928, baixo a presidencia de 
Ramón Molinos Villar (que presidiu 
tamén a socialista La Fraternidad). 
Rexistrouse como organización 
recreativa. Con toda seguridade 
trátase dunha organización de 
ideoloxía socialista, dada a 
militancia de Ramón Molinos (foi 
concelleiro socialista baixo a alcaldía de Xesús Martínez).
Centro Republicano de Brión. Aínda que figura nos rexistros como 
sociedade recreativa, a súa denominación explica claramente a súa 
ideoloxía. Fundouse en Brión o 22 de novembro de 1931, elixindo a 
Xesús Lestón Caamaño como primeiro presidente. En 1934 
presidiuna Manuel Antelo Freire, ao ano seguinte Domingo Pedrosa 
Fernández e en 1936 José García Tuñas. Nestes anos a súa sede 
social pasou de Brión a Cambeiro de Abaixo, Cambeiro de Arriba e, 
finalmente, á Carreira, no domicilio de Antonio Caamaño. En 1933 
cambiara de nome pasando a chamarse Labradores Unidos de 
Outes.  

Xoán Fco. García Suárez

COMO CONCLUSIÓNS
Para rematar, cremos necesario resaltar o seguinte: Destaca o feito 
de que ningunha das organizacións recreativas sexa de carácter 
dereitista. 
Ademais, así como existían moitos sindicatos obreiros, 
curiosamente non temos constancia da existencia de ningunha 
organización patronal.  
Se nos fixamos, detectamos ademais que boa parte destas 
organizacións fundáronse durante o período da Ditadura de Miguel 
Primo de Rivera (1923-1930), xusto cando a lexislación sobre 
asociacións se modifica para aplicar grandes recortes neste dereito 
(xorden sobre todo organizacións de orientación socialista, quizais 

pola influencia de Largo Caballero 
no goberno de Primo de Rivera). 
Cando menos, en Outes, a maioría 
de sindicatos e organizacións 
recreativas foron socialistas.
Destaca, por outra banda, o grao de 
compromiso e militancia dos 
socialistas, que conformaron 
organizacións de variado tipo, 
desde case todos os sindicatos e 
organizacións como o Centro 
Repub l i cano  de  Br ión ,  La  
Fraternidad ou o Casino de Outes, 
chegando a gobernar o Concelllo 
ata o 18 de xullo de 1936.  
E quizais o máis curioso: os  
sindicatos teñen maior presenza 

nas parroquias de O Freixo e Róo -aínda que con presenza tamén no 
resto-, con toda seguridade debido á importancia da actividade da 
construción naval e da estiba e desestiba no porto (eran tempos de 
movemento de mercadorías no porto de O Freixo), unido ao feito do 
carácter caciquil dunha capital, A Serra, nas que unhas poucas 
familias da dereita decidían sempre os destinos de todo un Concello. 
A partir do 18 de xullo de 1936, como no resto do Estado, todas estas 
organizacións desapareceron baixo as poutadas da aguia fascista e, 
con elas, as esperanzas depositadas polo pobo nunha sociedade 
republicana e democrática. 

HISTORIA

Malecón de Cadarso, 3 (Xunto a ponte de San Lázaro) - Tlf. 981 82 42 60
N O I A

A Óptica da túa confianza!

Foro do Lugar e Casal de Arriba (II)

No número 11 da revista Terra de Outes principiaba o traballo 

sobre a escritura foral, de data 15 de xullo de 1649, pola que o 

abade de Sobrado e o prior de Toxosoutos aforaban o devandito 

Lugar e Casal de Arriba, situado no couto de Vara.

Naquel traballo afirmaba que o 

contrato ou escritura foral debía 

considerarse oneroso para os 

foreiros; xa que, ademais de 

contempla-la imposibilidade de 

troco ou venda dos dereitos forais a 

ningunha outra persoa sen o 

consentimento dos respectivos 

mosteiros, coa única e expresa 

finalidade de que ditos mosteiros 

puidesen percibir a décima parte do 

seu valor, amais de constata-la total 

solvencia dos adquirintes dos 

mesmos ao fin de garantirse o cobro 

das rendas contratuadas, é dicir, que 

no caso da venda dos dereitos forais 

outorgados estoutra ou estoutras 

terían que ser persoas solventes 

que garantiran, coma os anteriores 

foreiros, o pagamento anual das 

rendas concertadas e o expreso 

recoñecemento da propiedade. En 

troco, os mosteiros comprometíanse 

a respectar tódolos termos do 

aforamento concertado.

Actuaron como testemuñas da 

concertación foral: Domingo López 

de Argalo, veciño da vila de Noia; 

Juan Martínez e Juan Romeu, 

pertencentes á freguesía de san 

Cosme de Outeiro; perante os 

outorgantes frei Atilano González, frei Juan de Castro, frei Marcos 

Altamirano, frei Rafael Rodríguez, frei Vicente Barreda e frei Juan 

de Cabrera.

Gonzalo de Pazos Villardefrancos, escriba de número da vila de 

Noia, da súa xurisdición e das cinco freguesías do convento de 

Toxosoutos, asina dita escritura contractual tal e como era de uso 

e costume nestes casos.

Na mesma data e perante o mesmo escriba os dous devanditos 

mosteiros aforan  o lugar de Canto de Vila, situado igualmente no 

couto de Vara, parroquia de san Cosme de Outeiro, coas 

seguintes rendas: tres cargas e media de trigo (42 ferrados), sete 

de centeo de doce ferrados en carga (84 ferrados) e a décima 

parte de laudemio. Os foreiros neste caso eran: Juan Romeu, 

Catalina de Carlos, Gregorio Romeu, Domingo García, María do 

Souto, Pedro Domínguez, María Martínez, Alberta Fernández, 

Gregorio Paz e Marina Fernández. Todos eles eran veciños da 

freguesía de san Cosme de Outeiro, xurisdición da vila de Muros, 

que moraban no couto de Vara.

DEMARCACIÓNS

O Lugar de Canto de Vila tiña os 

seguintes lindeiros e demarcacións: 

“Empiesa desde la piedra dos 

Carreiros para los carrís arriba 

aguas vertientes de una parte y de 

otra hasta dar en las piedras 

escorridas y al medo de Chans y de 

allí baja derecho a la fuente Viluz (de 

Luz) por el Canle abajo y desde la 

dicha fuente va hasta dar en la 

Yglesia y de allí vá por el pedregal 

hasta dar en la fuente do Barreiro y 

de allí al rego de pereiras”.

REPARTO DAS RENDAS

A Juan Romeu, Gregorio Romeu e 

Domingo García, correspondíanlles 

dezanove ferrados de trigo e trinta e 

seis de centeo.

Pedro Domínguez debía aportar 

catro ferrados de trigo e oito de 

centeo.

Alberta Fernández, viúva de 

Gregorio Paz: dezanove ferrados de 

trigo e trinta e oito de centeo.

O pagamento debía efectuarse 

anualmente nos meses de agosto ou 

setembro na vila de Noia e, en caso 

de venda, a décima parte do prezo, 

en recoñecemento da propiedade.

Petroglifo de Arestiño

Mingucho Campos
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unha gran actividade no noso Concello entre os anos 1931-1936.
Neste caso trataremos as asociacións recreativas que tamén 
funcionaban por aquela época. Para rematar esta pequena serie 
sobre o asociacionismo en Outes na II República, cremos convinte, 
ademais, tirar algunhas conclusións.
3.-ORGANIZACIÓNS RECREATIVAS.
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pasou a denominarse “Español de Róo”. O seu fin foi de asociación 
recreativa. O seu primeiro presidente foi José Granada Martínez, e 
foi dirixida posteriormente por Manuel Esperante, persoa que 
mantivo durante os anos do 
franquismo unha destacada 
actividade social e cultural na Serra 
de Outes. A denominación desta 
asociación revela, cando menos, o 
seu aparente posicionamento 
político.  
Casino de Outes.- Apareceu na 
Serra de Abaixo o 20 de novembro 
de 1928, baixo a presidencia de 
Ramón Molinos Villar (que presidiu 
tamén a socialista La Fraternidad). 
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ideoloxía socialista, dada a 
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concelleiro socialista baixo a alcaldía de Xesús Martínez).
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finalmente, á Carreira, no domicilio de Antonio Caamaño. En 1933 
cambiara de nome pasando a chamarse Labradores Unidos de 
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Xoán Fco. García Suárez

COMO CONCLUSIÓNS
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HISTORIA

Malecón de Cadarso, 3 (Xunto a ponte de San Lázaro) - Tlf. 981 82 42 60
N O I A

A Óptica da túa confianza!

Foro do Lugar e Casal de Arriba (II)
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solvencia dos adquirintes dos 

mesmos ao fin de garantirse o cobro 

das rendas contratuadas, é dicir, que 

no caso da venda dos dereitos forais 
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que garantiran, coma os anteriores 

foreiros, o pagamento anual das 

rendas concertadas e o expreso 
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aforamento concertado.
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Juan Martínez e Juan Romeu, 

pertencentes á freguesía de san 

Cosme de Outeiro; perante os 

outorgantes frei Atilano González, frei Juan de Castro, frei Marcos 

Altamirano, frei Rafael Rodríguez, frei Vicente Barreda e frei Juan 

de Cabrera.
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de centeo de doce ferrados en carga (84 ferrados) e a décima 
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DEMARCACIÓNS
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aguas vertientes de una parte y de 

otra hasta dar en las piedras 

escorridas y al medo de Chans y de 

allí baja derecho a la fuente Viluz (de 

Luz) por el Canle abajo y desde la 

dicha fuente va hasta dar en la 

Yglesia y de allí vá por el pedregal 

hasta dar en la fuente do Barreiro y 

de allí al rego de pereiras”.

REPARTO DAS RENDAS
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O pagamento debía efectuarse 

anualmente nos meses de agosto ou 

setembro na vila de Noia e, en caso 

de venda, a décima parte do prezo, 

en recoñecemento da propiedade.

Petroglifo de Arestiño

Mingucho Campos
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GASTRONOMÍA

Dr. José Mª Dios Diz

SAUDEGALIZANDO:
A PRÓSTATA, MATA?(II)

Na primeira visita, faremos a Historia Clínica do paciente, onde lle 

preguntaremos por unha serie de síntomas característicos desta 

enfermidade:

1) Dificultade para o inicio da micción.
2) Micción prolongada.
3) Fluxo urinario débil.
4) Incontinencia Urinaria.
5) Urxencia.
6) Nocturia (ouriñar pola noite).
7) Polaquiuria (ouriñar moitas veces).
8) Intermitencia miccional.
9) Baleirado da vexiga incompleto.
10) Goteo postmiccional.
11) Se ten que facer forza para comezar a ouriñar.

Preguntaremos se o paciente ten antecedentes de operacións 

cirúrxicas relacionadas co aparato urolóxico e se ten 

antecedentes familiares dalgunha lesión urolóxica (pai, avó, etc... 

con síntomas prostáticos ou outros problemas na próstata).

A continuación, realizaremos a exploración física do paciente, 

deténdonos na palpación (descartar masas, globo vesical, etc.). 

Realizaremos unha exploración completa dos diferentes órganos 

e sistemas do paciente, sobre todo, para descartar outras 

patoloxías urolóxicas.

O seguinte paso é realizar unha tira de ouriña, por Multistix, que 

nos descartará algo moi importante e moi frecuente como causa 

de problemas ó ouriñar, como é a infección de urina. Valoraremos 

a presenza de Glucosuria (descartaría a Diabetes), Proteínas, 

Urobilinóxeno, Leucocitos, etc. Descartada (ou non) a Cistite 

(infección de urina),  continuaremos coa nosa  exploración.

Pediremos unha analítica de sangue na que incluiremos o PSA, 

así como unha analítica de urina, con sedimento e cultivo.

Importante, nesta primeira visita, darlle ó paciente unha 

información exhaustiva do que lle imos realizar, e entregarlle o 

TORTA DE QUEIXO
Receita de Mª Dolores del Río

Ingredientes:
½ l. de nata 
¼ queixo
2 iogures
4 ovos
2 vasos (de iogur) de fariña
2 vasos de azucre
2 vasos de leite
Margarina

Elaboración:
Nun recipiente mestúranse a nata, o queixo, catro 
xemas de ovo e o azucre. Engádese o leite e os 
iogures. A continuación mestúrase todo pouco a 
pouco coa fariña. Finalmente engádense as claras a 
punto de neve.
Cocción:
Nun molde previamente untado con margarina e 
con fariña esparexida. Métese a torta ao baño 
maría no forno a lume lento, aproximadamente 
unha hora e media. 
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Como a punta dun iceberg, o que sabemos da HBP

é moito menos que a realidade.

Santa Lucía por Rates 2010

Esta era unha expresión popular-local aplicada aos que lle daban 

moitas voltas ás cousas, e pasou á historia, porque o pasado 13 

de novembro fíxose realidade (a pé) por unha única vez… Unha 

e non máis porque xa non se poderá volver facer, dado que o 

“viaduto” non ten carril de paseo. Tampouco o tiña ese día, pero é 

que aproveitamos que non estaba aberto ao tráfico rodado… e 

por iso afirmamos que vai ser bastante improbable volver darlle 

tintes de realidade á devandita “coletilla”.

A ruta en cuestión, así como a idea desta pequena andaina, 

sobre os 10 kms., xerminou no bar de “Juan do Pesco” da 

Barreira en conxunto cos socios da Peña O Sopapo, con sé no 

mesmo. Vendo que só dispoñían dunhas poucas datas para tal 

fazaña, camiseta en ristre marcaron o día 13 para estirar as 

pernas dende o antedito bar, pasando pola Serra, vía Brión, 

Rates, estreando as novas “autovías”, viaduto, e medio tramo do 

total liquidado.

Sen apuros pero con risotadas e cachondeo, todo bañado cunha fría choiva que nos acompañou como fiel testemuña, fomos roendo a 

distancia entre as pistas de Ribademar ata chegar de novo ao bar e tirar camiño arriba cara á Capela de Sta. Lucía, dando a súa volta 

correspondente como peregrinos devotos da Santa, lavando os ollos na fonte e volta para a taberna, onde nos estaba esperando un 

recibimento de empanadas e viño a escoller.

Por unha vez os case 30 atrevidos que fixemos o peculiar percorrido podemos dicir, ben cheos, que fomos a Sta. Lucía por Rates, cousa 

que non todos poden afirmar. Ata outra.

Xastre

O ROLEX

Que non gana un para sustos… e se non que llo pregunten ao alcalde. Pois parece ser que lle limparon o reloxio aló na 
Arxentina querida. Por un puñado de votos ou todo tiña un prezo, calquera das dúas lle vai ben ao triste acontecemento. E por 
oídas que non era un reloxio calquera de toma y daca (pois xa non doería tanto), que aínda hai niveis, chavalote… Fai  ben! 
Pero eran moitos cartos, ten que doer deixar unha xoia desas no outro lado do mar Atlántico... Faltou previsión, destreza, 
alerta. Sobrou confianza, que falamos da Arxentina, como Colombia, Brasil; abstéñanse de portar xoias, ouro e demais 
reliquias que denoten opulencia diñeiraria… please!
Por outra banda tampouco é raro ver a xente do pobo con metais preciosos de considerábel valor ás súas costas, no corpo, 
todo fachenda e apariencia, aínda non superada. Aínda que a palma a leva un cidadán que se manexa nun vehículo de alta 
gama, que quen llo dera ao mesmísimo Deán da Catedral. 
En fin, non todos os que máis teñen fan bandeira da opulencia e descaro fanfarrónico. Máis ben son uns poucos, que xa 
veñen sendo moitos que nadan os seus largos nas augas da “pantallada absurda”, quedando no máis absurdo dos ridículos. 
Case nada!

Sonia Hervella
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Consentimento Informado, para que, se está de acordo, o asine e 

nolo traia na segunda visita, que realizaremos ó ter os resultados 

da analítica de sangue e de urina.

Tamén, nesta primeira visita, lle entregaremos, o IPSS 

(International Prostate Symptom Store), ou cuestionario 

internacional de puntuación dos síntomas prostáticos. Consiste 

nunha serie de preguntas (7) onde o paciente nos di se neste 

momento da súa vida, ou nun mes atrás, presenta unha serie de 

síntomas característicos da HBP. O último ítem corresponde á 

Calidade de Vida, percibida polo paciente, co cal teremos tamén 

unha referencia de como se encontra a persoa con esta 

patoloxía, e como lle afecta á súa calidade de vida.

Na memoria de

GONZALO ARMÁN
Poeta outense

(S. Xoán de Roo, 7-10-1928 — Rio de Janeiro, 3-1-2011)

“Altos pinos da Mallante
á vosa sombra quixera  
sentado esperar o día

que a miña morte viñera.”
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Raquel Marañón, Letrada no Congreso dos Deputados
“Gústame a xente que valora o mérito e a capacidade. 

Non facelo é de necios”
Raquel Marañón Gómez, aínda que nacida en Santiago 
(1979) é filla do profesor da USC Javier Marañón e da 
farmacéutica Deolinda Gómez. Licenciouse en Dereito e 
en Ciencias Políticas pola Universidade de Santiago. 
Asimesmo, obtivo a Licenciatura en Antropoloxía pola 
UNED, a Diplomatura en Criminoloxía pola USC e a 
Diplomatura en Estudos Europeos pola Universidad 
Complutense de Madrid. Na actualidade, ademais de 
desempeñar o labor de letrada nas Cortes Xerais do 
Estado (nº 1 da promoción), imparte clases na 
universidade Alfonso X o Sabio de Madrid.

En que consiste o teu traballo?
Son Letrada das Cortes Xerais desde o 1 de febreiro de 2008 
e estou adscrita á Secretaría Xeral do Congreso. Antes 
encargábame do asesoramento xurídico-parlamentario da 
Mesa, Xunta de Portavoces e Pleno do Congreso, pero 
dende finais de setembro estoume a ocupar da contratación 
administrativa do Parlamento. 
É dicir, controlades aos políticos?
O noso traballo é moi variado e abarca 
dende a análise dos documentos que 
chegan ao Rexistro da cámara ata a 
execución dos acordos dos órganos 
anteditos e tamén entre outras cousas facía 
a acta dos Plenos mentres era Letrada do 
Pleno. Ademais encárgome da Comisión 
de Interior do Congreso e da Comisión 
Mixta de Cambio Climático. A primeira é 
unha comisión lexislativa e polo tanto o 
meu traballo como Letrada comprendía no 
só o control  ao goberno ou as 
comparecencias senón tamén os proxectos 
ou proposicións de lei que se ven nesta 
comisión. Por exemplo, o último no que 
intervín como Letrada foi a Lei de 
intercambio de información con servizos de intelixencia 
estranxeiros. A Comisión Mixta de Cambio Climático ten 
presenza de Senadores e Deputados e é unha comisión de 
estudo que ten por obxecto a elaboración dun informe no 
que estou traballando dende o inicio da lexislatura.
Pola singulariedade da túa profesión coñecerás a moitos 
persoeiros...
Pola nosa comisión pasan cada semana moitos persoeiros 
dos diferentes sectores implicados e mesmo recibimos a 
persoeiros estranxeiros como Rajendra Pachauri, premio 
Nobel da Paz que tiven o pracer de coñecer.
Como ves aos políticos desde dentro? 
Aos políticos véxoos como o que son, como persoas. No 
Congreso hai 350 deputados polo que, seguindo os 
consellos que o Secretario Xeral do Congreso, compañeiro 
meu, nos deu ao entrar no corpo, o mellor é esquecer todo 
prexuízo. Son unha representación da sociedade e na 
sociedade hai todo tipo de persoas. En xeral podo dicir que 
queren facer cousas e cousas boas. Ademais o ambiente de 
traballo no Congreso é bo e hai moita máis comunicación 

entre eles do que reflicte a prensa. Ás veces aínda é posible 
que teñan  relacións de amizade máis próximas con persoas 
doutro Grupo Parlamentario que do seu propio. Como 
sempre, o mellor de todo traballo é o contacto coa xente e eu 
podo dicir que nestes anos fixen moi bos amigos en todos os 
Grupos.
E dos políticos galegos, que nos podes contar? 
Dos deputados galegos pódoche dicir de todos cousas boas. 
Hai moitas iniciativas no Congreso que teñen que ver con 
Galicia. Teño relación de traballo con todos eles. Vou 
esquecer nomes, pero por exemplo Ceferino Diaz, do 
Grupo Socialista, era amigo do meu pai e é moi boa persoa. 
Con Ana Pastor, Vicepresidenta do Congreso, teño moita 
relación mesmo pola miña ubicación no Pleno, pois 
séntome na tribuna próxima ao orador, baixo a presidencia; 
é unha muller moi traballadora que sempre me atende cun 
sorriso. O mesmo podo dicir de Antonio Erias, portavoz de 
Industria do Grupo Popular ou do compostelán Xerardo 
Conde Roa. Os dous representantes do BNG son tamén 

xente que participan moito no 
Pleno e particularmente a 
deputada Olaia Fernández 
D a v i l a  é  u n h a  m u l l e r  
encantadora.
Coa actualmente senadora 
María Jesús Sainz teño moito 
trato tamén, posto que é moi 
amiga da miña nai e estivo no 
meu casamento.
En relación á Ministra galega, 
Elena Espinosa, é frecuente que 
veña á miña Comisión de 
Cambio Climático e coincidín 
c o n  e l a  n a s  c u m b r e s  
internacionais de Poznan 
(Polonia) e Copenhague e é 
unha persoa moi cercana. A 
finais de xullo vina por 

casualidade en Rianxo na exaltación da xouba, xunto con 
Ceferino Diaz e xa lle dixen que estaba de vacacións uns 
días en Outes e que tiña que vir tamén polo noso concello.
Teu pai era de Segovia, a túa nai de Serra de Outes, 
traballas en Madrid, o teu marido andaluz…, como é todo 
iso?
A resposta é moi fácil: Galicia, claro! Son galega, aquí 
nacín, aquí crecín e estou tremendamente orgullosa da miña 
terra. Ir á Serra e a Santiago é unha necesidade. Son as 
miñas raíces e aí teño a miña nai! Dende que vivo en Madrid 
vou moito máis a Segovia e a Valladolid a visitar á familia 
do meu pai pero o que me tira é a xente, non a terra. En 
Madrid síntome ben e teño moitísimos amigos. Como che 
dicía, despois de 11 anos cun andaluz na miña vida e cunha 
numerosa familia política con acento do sur, pódoche dicir 
que sinto a Andalucía como a miña segunda terra. O mesmo 
lle sucede ao meu marido, que é un namorado de Outes e da 
torta de queixo de Galdrán e da comidiña de Amanda, e da 
Casa de Roque, e de Feliciano… É que en Outes cómese 
moi ben. Ás veces non sabemos o que temos!

DocenciaDe Estrasburgo ao Boletín
de  Jurisprudencia Constitucional

Cóntanos agora algo do teu paso polo Parlamento 
europeo.
Eu fun estudar á Universidade de Estrasburgo cunha beca 
Erasmus en 4º de Dereito, moi sabiamente aconsellada polo 
meu pai, que en todo momento me inculcou a necesidade de 
coñecer o mundo e a importancia de ter unha experiencia 
académica así. Eu sempre estudara inglés, así que tiven que 
facer inmersión co francés, entre outras cousas porque ao 
remate do curso en xuño tiña que examinarme nesa lingua de 
todas a asignaturas. O coñecemento dunha segunda lingua foi 
moi importante porque para ser Letrado das Cortes temos 
tamén que examinarnos e demostrar coñecementos en polo 
menos dúas linguas entre inglés, francés e alemán. Isto é así 
porque temos que viaxar con certa frecuencia ao estranxeiro 
para seminarios e reunións. Ao mesmo tempo fixen un máster 
en dereito europeo que ofertaba a Universidade e completeino 
cun stage no Parlamento europeo, cuxas sesións plenarias 
teñen lugar en Estrasburgo. Alí estiven  a modo de bolseira 
"precaria" profundizando no corpo de Tratado de Niza e na 
Carta Europea de Dereitos Fundamentais. Alí coñecín ao 
europarlamentario José María Gil Robles (el non ten por que 
recordalo, pero eu si), que despois se converteu tamén en 
Letrado das Cortes e ao que coñezo e trato moito polas 
comidas de compañeiros e reunións varias da nosa asociación 
profesional, pois estou na directiva da mesma e son a 
representante do noso corpo na Xunta de Persoal das Cortes 
Xerais. 
O Europarlamento europeo foi a miña primeira aproximación á 
vida parlamentaria, aínda que penso que nada ten que ver co 
español: o de Etrasburgo é moi cosmopolita  e cheo de xente e 
no Congreso coñecémonos todos. Pero si me deixou o gusto 
polo parlamentarismo. 

Finalmente, comenta un pouco do teu labor divulgativo.
As miñas publicacións son variadas. Interésome por moitos 
temas: a revolución francesa (“La Huella de la Revolución 
Francesa”, Revista de las Cortes Generales, nº 75), o código 
de ética no turismo, as directrices de técnica normativa. Fago 
frecuentes recensións de obras na revista das Cortes, 
principalmente sobre filosofía política, que é o que máis me 
gusta ler. Mandei a publicar e sairá proximamente un estudo 
sobre o procedemento lexislativo en Perú froito de dúas viaxes 
que fixen o ano pasado ao Parlamento en Lima e de 
intercambio con compañeiros dese país; colaboro con 
asiduidade no Boletín de Jurisprudencia Constitucional e 
participei na obra colectiva Enciclopedia Jurídica de la Ley (Ed. 
Wolters Kluwer). O último no que traballo é nunha recensión da 
obra de B. Russell, antiga pero de moita actualidade: O poder. 
Todo isto entre cueiros e chupetes porque recentemente veño 
de ser nai por segunda vez e o meu outro fillo apenas ten ano e 
medio, o que me recorda moito a un libro que comprei na última 
visita a Santiago nunha librería na zona vella cun título moi 
suxestivo: O filósofo entre cueiros.
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Fálanos do teu labor docente 

Estou dando clase desde o curso 2006-2007 na 
Universidade Alfonso X o Sabio de Teoría do Dereito, e 
impartín clase tamén de Dereito do Turismo. Encántame a 
docencia, lévoa no sangue, penso que a carga xenética do 
meu pai é moi importante.

Pero podes compatibilizalo co traballo nas Cortes? 

Obviamente si, aínda que hai que facer unha petición previa 
á Mesa da Cámara, cousa que eu fixen recén ingresada en 
febreiro de 2008. A posibilidade de facer a dobre carreira que 
nos permite o Estatuto de Persoal das Cortes foi unha das 
cousas que me gustou da miña profesión, pois non teño que 
renunciar ao que para min é unha vocación, dar clase.

Tamén impartes conferencias e seminarios, non?

Efectivamente, a participación en cursos e seminarios é 
frecuente nas Cortes. Participei no VI Curso para Asesores 
Xurídicos Parlamentarios coa ponencia Los Partidos 
Políticos en el Sistema Constitucional Español (febreiro de 
2008) e no II, III e IV Seminarios Teórico-Práctico sobre o 
Congreso dos Deputados impartindo un Taller práctico 
sobre funciones parlamentarias nos dous primeiros (outubro 
de 2008 e outubro de 2009) e Organización y Funciones  de 
los Parlamentos en el Derecho Comparado, no último 
(febreiro de 2010), así como na Reunión  Bilateral Perú- 
España sobre políticas estatais en materia de Seguridade 
Vial.

E non che interesaría dar clases na Complutense de 
Madrid?

Claro que penso presentarme a prazas na universidade 
pública, no momento no que haxa!! É por iso que estou 
redactando a tese doutoral, que ten por título O cidadán e o 
parlamento, que é un estudo sobre os mecanismos de 
incrementación da participación cidadá no procedemento 
lexislativo. A miña directora de tese é Piedad García 
Escudero, que acadou moi recentemente o nivel de 
catedrática na Complutense, foi unha das primeiras letradas 
das Cortes, na promoción de 1981, e ademais conseguiu ser 
a primeira muller Secretaria Xeral do Congreso.
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Raquel coa a súa nai Deonila
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Raquel Marañón, Letrada no Congreso dos Deputados
“Gústame a xente que valora o mérito e a capacidade. 

Non facelo é de necios”
Raquel Marañón Gómez, aínda que nacida en Santiago 
(1979) é filla do profesor da USC Javier Marañón e da 
farmacéutica Deolinda Gómez. Licenciouse en Dereito e 
en Ciencias Políticas pola Universidade de Santiago. 
Asimesmo, obtivo a Licenciatura en Antropoloxía pola 
UNED, a Diplomatura en Criminoloxía pola USC e a 
Diplomatura en Estudos Europeos pola Universidad 
Complutense de Madrid. Na actualidade, ademais de 
desempeñar o labor de letrada nas Cortes Xerais do 
Estado (nº 1 da promoción), imparte clases na 
universidade Alfonso X o Sabio de Madrid.

En que consiste o teu traballo?
Son Letrada das Cortes Xerais desde o 1 de febreiro de 2008 
e estou adscrita á Secretaría Xeral do Congreso. Antes 
encargábame do asesoramento xurídico-parlamentario da 
Mesa, Xunta de Portavoces e Pleno do Congreso, pero 
dende finais de setembro estoume a ocupar da contratación 
administrativa do Parlamento. 
É dicir, controlades aos políticos?
O noso traballo é moi variado e abarca 
dende a análise dos documentos que 
chegan ao Rexistro da cámara ata a 
execución dos acordos dos órganos 
anteditos e tamén entre outras cousas facía 
a acta dos Plenos mentres era Letrada do 
Pleno. Ademais encárgome da Comisión 
de Interior do Congreso e da Comisión 
Mixta de Cambio Climático. A primeira é 
unha comisión lexislativa e polo tanto o 
meu traballo como Letrada comprendía no 
só o control  ao goberno ou as 
comparecencias senón tamén os proxectos 
ou proposicións de lei que se ven nesta 
comisión. Por exemplo, o último no que 
intervín como Letrada foi a Lei de 
intercambio de información con servizos de intelixencia 
estranxeiros. A Comisión Mixta de Cambio Climático ten 
presenza de Senadores e Deputados e é unha comisión de 
estudo que ten por obxecto a elaboración dun informe no 
que estou traballando dende o inicio da lexislatura.
Pola singulariedade da túa profesión coñecerás a moitos 
persoeiros...
Pola nosa comisión pasan cada semana moitos persoeiros 
dos diferentes sectores implicados e mesmo recibimos a 
persoeiros estranxeiros como Rajendra Pachauri, premio 
Nobel da Paz que tiven o pracer de coñecer.
Como ves aos políticos desde dentro? 
Aos políticos véxoos como o que son, como persoas. No 
Congreso hai 350 deputados polo que, seguindo os 
consellos que o Secretario Xeral do Congreso, compañeiro 
meu, nos deu ao entrar no corpo, o mellor é esquecer todo 
prexuízo. Son unha representación da sociedade e na 
sociedade hai todo tipo de persoas. En xeral podo dicir que 
queren facer cousas e cousas boas. Ademais o ambiente de 
traballo no Congreso é bo e hai moita máis comunicación 

entre eles do que reflicte a prensa. Ás veces aínda é posible 
que teñan  relacións de amizade máis próximas con persoas 
doutro Grupo Parlamentario que do seu propio. Como 
sempre, o mellor de todo traballo é o contacto coa xente e eu 
podo dicir que nestes anos fixen moi bos amigos en todos os 
Grupos.
E dos políticos galegos, que nos podes contar? 
Dos deputados galegos pódoche dicir de todos cousas boas. 
Hai moitas iniciativas no Congreso que teñen que ver con 
Galicia. Teño relación de traballo con todos eles. Vou 
esquecer nomes, pero por exemplo Ceferino Diaz, do 
Grupo Socialista, era amigo do meu pai e é moi boa persoa. 
Con Ana Pastor, Vicepresidenta do Congreso, teño moita 
relación mesmo pola miña ubicación no Pleno, pois 
séntome na tribuna próxima ao orador, baixo a presidencia; 
é unha muller moi traballadora que sempre me atende cun 
sorriso. O mesmo podo dicir de Antonio Erias, portavoz de 
Industria do Grupo Popular ou do compostelán Xerardo 
Conde Roa. Os dous representantes do BNG son tamén 

xente que participan moito no 
Pleno e particularmente a 
deputada Olaia Fernández 
D a v i l a  é  u n h a  m u l l e r  
encantadora.
Coa actualmente senadora 
María Jesús Sainz teño moito 
trato tamén, posto que é moi 
amiga da miña nai e estivo no 
meu casamento.
En relación á Ministra galega, 
Elena Espinosa, é frecuente que 
veña á miña Comisión de 
Cambio Climático e coincidín 
c o n  e l a  n a s  c u m b r e s  
internacionais de Poznan 
(Polonia) e Copenhague e é 
unha persoa moi cercana. A 
finais de xullo vina por 

casualidade en Rianxo na exaltación da xouba, xunto con 
Ceferino Diaz e xa lle dixen que estaba de vacacións uns 
días en Outes e que tiña que vir tamén polo noso concello.
Teu pai era de Segovia, a túa nai de Serra de Outes, 
traballas en Madrid, o teu marido andaluz…, como é todo 
iso?
A resposta é moi fácil: Galicia, claro! Son galega, aquí 
nacín, aquí crecín e estou tremendamente orgullosa da miña 
terra. Ir á Serra e a Santiago é unha necesidade. Son as 
miñas raíces e aí teño a miña nai! Dende que vivo en Madrid 
vou moito máis a Segovia e a Valladolid a visitar á familia 
do meu pai pero o que me tira é a xente, non a terra. En 
Madrid síntome ben e teño moitísimos amigos. Como che 
dicía, despois de 11 anos cun andaluz na miña vida e cunha 
numerosa familia política con acento do sur, pódoche dicir 
que sinto a Andalucía como a miña segunda terra. O mesmo 
lle sucede ao meu marido, que é un namorado de Outes e da 
torta de queixo de Galdrán e da comidiña de Amanda, e da 
Casa de Roque, e de Feliciano… É que en Outes cómese 
moi ben. Ás veces non sabemos o que temos!

DocenciaDe Estrasburgo ao Boletín
de  Jurisprudencia Constitucional

Cóntanos agora algo do teu paso polo Parlamento 
europeo.
Eu fun estudar á Universidade de Estrasburgo cunha beca 
Erasmus en 4º de Dereito, moi sabiamente aconsellada polo 
meu pai, que en todo momento me inculcou a necesidade de 
coñecer o mundo e a importancia de ter unha experiencia 
académica así. Eu sempre estudara inglés, así que tiven que 
facer inmersión co francés, entre outras cousas porque ao 
remate do curso en xuño tiña que examinarme nesa lingua de 
todas a asignaturas. O coñecemento dunha segunda lingua foi 
moi importante porque para ser Letrado das Cortes temos 
tamén que examinarnos e demostrar coñecementos en polo 
menos dúas linguas entre inglés, francés e alemán. Isto é así 
porque temos que viaxar con certa frecuencia ao estranxeiro 
para seminarios e reunións. Ao mesmo tempo fixen un máster 
en dereito europeo que ofertaba a Universidade e completeino 
cun stage no Parlamento europeo, cuxas sesións plenarias 
teñen lugar en Estrasburgo. Alí estiven  a modo de bolseira 
"precaria" profundizando no corpo de Tratado de Niza e na 
Carta Europea de Dereitos Fundamentais. Alí coñecín ao 
europarlamentario José María Gil Robles (el non ten por que 
recordalo, pero eu si), que despois se converteu tamén en 
Letrado das Cortes e ao que coñezo e trato moito polas 
comidas de compañeiros e reunións varias da nosa asociación 
profesional, pois estou na directiva da mesma e son a 
representante do noso corpo na Xunta de Persoal das Cortes 
Xerais. 
O Europarlamento europeo foi a miña primeira aproximación á 
vida parlamentaria, aínda que penso que nada ten que ver co 
español: o de Etrasburgo é moi cosmopolita  e cheo de xente e 
no Congreso coñecémonos todos. Pero si me deixou o gusto 
polo parlamentarismo. 

Finalmente, comenta un pouco do teu labor divulgativo.
As miñas publicacións son variadas. Interésome por moitos 
temas: a revolución francesa (“La Huella de la Revolución 
Francesa”, Revista de las Cortes Generales, nº 75), o código 
de ética no turismo, as directrices de técnica normativa. Fago 
frecuentes recensións de obras na revista das Cortes, 
principalmente sobre filosofía política, que é o que máis me 
gusta ler. Mandei a publicar e sairá proximamente un estudo 
sobre o procedemento lexislativo en Perú froito de dúas viaxes 
que fixen o ano pasado ao Parlamento en Lima e de 
intercambio con compañeiros dese país; colaboro con 
asiduidade no Boletín de Jurisprudencia Constitucional e 
participei na obra colectiva Enciclopedia Jurídica de la Ley (Ed. 
Wolters Kluwer). O último no que traballo é nunha recensión da 
obra de B. Russell, antiga pero de moita actualidade: O poder. 
Todo isto entre cueiros e chupetes porque recentemente veño 
de ser nai por segunda vez e o meu outro fillo apenas ten ano e 
medio, o que me recorda moito a un libro que comprei na última 
visita a Santiago nunha librería na zona vella cun título moi 
suxestivo: O filósofo entre cueiros.
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Fálanos do teu labor docente 

Estou dando clase desde o curso 2006-2007 na 
Universidade Alfonso X o Sabio de Teoría do Dereito, e 
impartín clase tamén de Dereito do Turismo. Encántame a 
docencia, lévoa no sangue, penso que a carga xenética do 
meu pai é moi importante.

Pero podes compatibilizalo co traballo nas Cortes? 

Obviamente si, aínda que hai que facer unha petición previa 
á Mesa da Cámara, cousa que eu fixen recén ingresada en 
febreiro de 2008. A posibilidade de facer a dobre carreira que 
nos permite o Estatuto de Persoal das Cortes foi unha das 
cousas que me gustou da miña profesión, pois non teño que 
renunciar ao que para min é unha vocación, dar clase.

Tamén impartes conferencias e seminarios, non?

Efectivamente, a participación en cursos e seminarios é 
frecuente nas Cortes. Participei no VI Curso para Asesores 
Xurídicos Parlamentarios coa ponencia Los Partidos 
Políticos en el Sistema Constitucional Español (febreiro de 
2008) e no II, III e IV Seminarios Teórico-Práctico sobre o 
Congreso dos Deputados impartindo un Taller práctico 
sobre funciones parlamentarias nos dous primeiros (outubro 
de 2008 e outubro de 2009) e Organización y Funciones  de 
los Parlamentos en el Derecho Comparado, no último 
(febreiro de 2010), así como na Reunión  Bilateral Perú- 
España sobre políticas estatais en materia de Seguridade 
Vial.

E non che interesaría dar clases na Complutense de 
Madrid?

Claro que penso presentarme a prazas na universidade 
pública, no momento no que haxa!! É por iso que estou 
redactando a tese doutoral, que ten por título O cidadán e o 
parlamento, que é un estudo sobre os mecanismos de 
incrementación da participación cidadá no procedemento 
lexislativo. A miña directora de tese é Piedad García 
Escudero, que acadou moi recentemente o nivel de 
catedrática na Complutense, foi unha das primeiras letradas 
das Cortes, na promoción de 1981, e ademais conseguiu ser 
a primeira muller Secretaria Xeral do Congreso.
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Raquel coa a súa nai Deonila
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Acertado fomentar o deporte e a vida sá, e tanto máis cara aos nosos maiores.
Un bo primeiro paso!

ASÍ SI

ASÍ NON

 E para Muros... Por onde vou ?… dereito...  de fronte… que carallo sei !!

ASÍ TAMPOUCO

De anos para acá, na memoria de todos están o senfín de 
accidentes, saídas da calzada, sinistros totais e parciais que 
levan acontecido nalgunha que outra curva, dalgún que outro 
tramo das estradas “deste” noso Concello, e máis en concreto 
as de Espiñeiro. Canta xente quedou mangada... sen o seu 
coche, tantos desencantos, sustos no corpo e malos tragos 
–que non digo que todos sexan inevitables–, a sorte de cada un 
tamén… o alcohol, a velocidade… eu que sei!!… Pero o que si 
sabemos é que o noso Concello non fixo nin fai nada ao 
respecto con esas curvas malditas, mal asfaltadas, mal feitas, 
pois algo teñen para que mesmo pasándoas amodo a máis de 
un o botaran ao arcén con volta de campá incluída e quedar 
sen vehículo… que é o de menos pero tamén conta ao fin e ao 
cabo, pois todo fai falta, e máis nestes tempos… E non hai 
ningunha autoridade que diga hai que analizar o composto do 
firme; ningunha!! Habería que plantearse dende o punto de 
vista do usuario tomar a iniciativa cunha masiva recollida de 
sinaturas e levarllas despois aos responsables, para ver se así 
lles cae a cara de vergoña… Podía ser unha idea!!
Moita xente pregúntase cando pensará o Concello botar man 
do problema, afrontalo como tal, mover os fíos en instancias 
superiores oportunas, competentes na materia vial 
(Deputación, p.e.) e estudar de forma rigorosa todo o que 
incumbe á técnica  das devanditas curvas, pois estamos no 
inverno e o índice de que ocorran estas traxedias aumenta. 
Non sería moito pedir, falta ¡¡vontade!!
Tampouco cremos que sería moito pedir que se sinalizasen 
como curvas perigosas, cos seus sinais correspondentes, para 
así no mellor dos casos indicar con máis claridade o 
devandito tramo. (Despois todo son chamadas e apuros… co 
mediño a futuras responsabilidades.)
Ou quizais haberá que esperar a que se produzan feridos sen 
retorno, ou vítimas con cadros graves de por vida, 
tetrapléxicos, ou tamén que lles toque a algunha das súas 
amizades, familiares para así descabalgarse e meter man no 
asunto coa máxima dilixencia??… Haberá que chegar a este 
punto??... Sería triste e denigrante, ademais de un acto de 
covardía, pois a administración debe velar pola seguridade 
dos seus concidadáns e non mantelos no constante fío da 
navalla, ou, peor aínda, nunha completa ignorancia, 
esquecendo as súas demandas. Alá eles e mais as súas 
conciencias.

Lusco e Fusco

OPINIÓN
As curvas da vergoña!!

 Nº13 · xaneiro-marzo 2011

Vandalismo local de algún energúmeno sen educación e pouca escola.
Non se pode ter nada. Patético.

Rompe o teu silencio

“Rompe o teu silencio” foi un programa que se desenvolveu no 

Concello de Outes, a través do Centro de Información ás Mulleres 

(CIM),  cofinanciado pola Secretaría Xeral de Igualdade e polo 

propio concello. A súa misión foi intentar reforzar o ámbito da 

prevención da violencia de xénero mediante diferentes accións 

de sensibilización, visualización... No programa coordináronse  

diversas asociacións municipais (A.VV. “O Peirao”, A.VV 

“Sueiro”, A.VV. “O Valadiño”, A.VV. Entíns e Tarás, A. de Coral 

“Francisco Añón”, etc.) para poder levar a cabo o proxecto.

O contido da actividade materializouse na rodaxe dunha curta, 

que leva o mesmo nome do programa, contra a violencia de 

Bárbara Carballo

xénero, na que participaron mulleres, homes, adolescentes e 

nenos das citadas asociacións. Para a súa creación, fixeron falta 

horas e horas de ensaio, nas que Ramón, o director, amosou a 

súa paciencia e humanidade ante os/as protagonistas e extras. 

Nos ensaios houbo nervios, pero tamén houbo moitas risas. 

A partir desa curta elaborouse un anuncio publicitario que se 

emitiu durante todo o mes de novembro por TV Barbanza e TV 

Salnés e que está colgada na páxina do concello: www.outes.es

En breve, colgarase na mesma páxina a curtametraxe.
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punto??... Sería triste e denigrante, ademais de un acto de 
covardía, pois a administración debe velar pola seguridade 
dos seus concidadáns e non mantelos no constante fío da 
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Ao norte do norte

Nunca pensei que a neve puidera ser molestia. Teño unha 
amiga que di que esa masa branca que vai caendo do ceo 
en folerpas está idealizada. É completamente certo. O ano 
pasado a primeira nevada caeu o 16 de decembro e 
estabamos a celebrar na nosa casa o aniversario de Lara, 
triestina de pai esloveno. A primeira consecuencia da masa 
branca nas estradas e beirarrúas foi que a rede de 
autobuses de Aalborg parou sen remedio e moitos dos 
convidados víronse empurrando das súas bicicletas para 
asistir ou perdidos entre a neve. Unha que naceu ao norte 
do sur non imaxina como cambia unha paisaxe cando o 
verde se substitúe por branco e o ceo semella conter a cor 
da cinsa durante o día e o negro máis profundo nas noites. 
Cando neva non hai estrelas.
Aquel día da primeira nevada do inverno mesmo os 
dinamarqueses saíron de tarde a xogar. Nós tamén. Yoyo, 
nada na periferia de Hong Kong, perdeu a máquina 
fotográfica e case rompe a chorar se non fora porque 
Marcin, polaco de Sieradz, lla atopou axiña. Raluca, unha 
belísima romanesa, a tombos pola neve tras sufrir un ataque 
dos franceses, caeu ao chan, branco algodón, e extraviou 
un pendente cor acibeche que por máis que nos afanamos 
en procurar nunca apareceu até a primavera, cando a 
derradeira capa de xeo se derreteu deixando á vista o fino 
céspede queimado pola xeada.

Olalla Tuñas Martínez

Foi daquela, xa con outra xente na casa, que viñera estudar 
o segundo semestre, cando descubrimos de novo a 
metamorfose á inversa, o verde despois do branco. Con 
todo, primeiro tivemos que ver como a noite era a dona dos 
nosos días. Con tres horas de luz e as densas nevaradas, 
mesmo saír ao supermercado era unha odisea. Foi un 
inverno duro en toda Europa e pillou a todos por sorpresa. 
Dunha desas densas nevaradas, o concello de Aalborg 
quedou sen reservas de sal e con toda a súa lóxica 
escandinava, prescindiu do servizo de buses nunha fin de 
semana. Non quedou máis remedio que tomar as pas e 
agardar.
Nunca pensei estrañar a luz do sol. Os dinamarqueses 
saían na súa busca en voos con destino Alicante e nós 
ficabamos a temperaturas baixo cero e sen luz solar. 
Recordo a primeira tarde de sol. Saquei a cámara 
fotográfica da casa para tirar imaxes, testemuñas, no 
camiño á universidade. Dende o autobús o reflexo do sol no 
xeo cegábanos. Había montañas de neve en tódolos 
recunchos. Parecía que nos achábamos no polo norte. Era 
fabuloso sentilo de novo. O sol coa súa achega vitamínica. 
Malia que volveu nevar de novo, a fins do mes de marzo a 
neve era historia. 

Ata o noso Herbal dos Campos,
xa perto da Ponte Nova,
e ata a leira das Furniñas, 
cedo ía para vir con tempo
de aviar o xantar á volta. 

Mais alá, nos Leborices
e no Agro da Pireiriña
onde a por herba ela ía,
subindo cortaba os toxos,
baixando apañaba as piñas.

E dende o Agro do Monte,
que empeza alá xunto a marea,
os feixes de xuncos subía
por aquel camiño curvo
que chegaba á carretera.

Nos montes de Bouzacovas,
no de arriba e no de abaixo,
coas manciñas rabuñadas,
a fouce a rozar batume
soaba tal que un badalo.

Polas Agras do As de Abaixo
atopábala outra xeira
co legón enarborado
abríndolle longos sucos
ao alento fértil da terra.

E así, de suores asolagada, 
con afán e gran tesón,
miraba aquela nai querida
polo sustento dos fillos
na toxeira e no terrón.

Ela e mais meu pai araban
cando era tempo do millo,
coas súas gallardas vacas.
E atrás da grada ían sempre
botando o gran os seus fillos.

Na Horta grande de Abaixo
tamén co arado nas mans
téñoos visto moitas veces
labrando aquelas terriñas
coma se fosen irmáns.

Era meu pai agarimoso
ao mesmo tempo que serio
sempre pendente de todos
foinos educando aos once
con moito cariño e esmero. 

Traballaba sen descanso
para vivir con decoro
e como a prole era moita
exercitando o seu enxeño
facíao de moitos modos.

Igual o atopabas un día
subido nunha alta obraxe
construída coas súas mans,

tirando por un serrón
con fatigosa coraxe.

Encontrábalo de noite
na calor do noso lar
a emular aos zapateiros;
reparando aquelas zocas
para os seus fillos calzar.

E aló na do “Alargado”
de castiñeiro abondada
empoleirado na árbore
con longa vara nas mans
os ourizos ben vareaba.

Os once fillos por baixo
recollendo o belo froito
laiabamos porque mancaban
as espiñas dos ourizos
que ao caer picaban moito.

Meu pai volta que dálle
descalzo sobre unha póla
non paraba de varear
ata non deixar, teimudo,
castaña solta na copa.

Coa serra de aire subía
para facer dos castiñeiros
táboas parcas das que logo
construían grandes barcos
esforzados carpinteiros.

E durante cincuenta anos
a iso das seis da mañá
puntual do leito se erguía
para ir ata o Conchido
onde a fábrica agardaba.

Mal chovese ou fose frío
sempre a madeira tratando,
se non pasaba no monte
da alborada ao lusco fusco,
no foso estaba serrando.

Cos pes mollados o inverno
pasaba un ano atrás doutro,
fábrica, leiras e fillos
eran toda a súa angueira
ben cumprida con esforzo.

Que deus vos pague, queridos,
a vosa suor derramada
a crianza fiel de once fillos
as mil xornadas sen desmaio 
e a facenda ben lograda.

Esperade por nós no ceo
no gozo puro e fraterno 
que ha de volver o día
de xuntar catorce pratos
na mesa do Deus Eterno.

AVELINO ALBORÉS GOSENDE

CATORCE PRATOS

Ribadomar, miña terra
terra santa de meus pais
terra do meu nacemento
e do mozo que medrou
naquel teu cálido lar.

Aldea onde once irmáns
rexos pais e alta avoa
no mediodía e na noite
do xantar e máis da cea
a mesa cumprían en roda.

Catorce bocas a un tempo,
compás da beizón paterna, 
en mesa grande fartaban
con ese bon alimento
da comidiña materna.

Nai querida, a miña aquela,
de guiso humilde e pouca faba
mais muller de amor colmada
no servir de cada prato
dos catorce que arrombaba.

E nas leiras, que eran moitas,
con man allea ao lamento,
no labor da sementeira
da suor tiraba a auga
para criar o seu sustento.

Desa auga fixo a rega
das leiras de Horta de Atrás
de Fontaíñas, das Netas
e da Agra do As de Arriba
xunto ao lugar de Tarás.

Laxieles, Leira Grande,
A granxa, aló no Queirón,
A Devesa, Devesiña,
o Gran Monte de Toxeiras
e o Agro de Piñeirón.

O Campo, a Leira da Constantina
O Rapado, Tras Liñares,
a Horta Dabaixo do Hórreo
e o Laureiro percorría
cantando doces cantares.
 
Tamén no Herbal do Biolo
e noutro chegando ao Muíño,
segaba o pasto para as vacas
enchendo moitos cabaces
apurando o seu fouciño.
 
Carrexaba ao lombo os cestos
costa arriba cara á casa,
e mentres ía subindo
rozaba as leiras ao paso
para acomerar as vacas.
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Este río, o máis importante do concello, ao cal xa nos referimos 
nun número anterior (ver suplemento da revista Terra de Outes nº 
3), no seu percorrido por Outes, movía 31 muíños e aínda que 
algúns deles xa desapareceron, mantéñense en pé un máis ca no 
Donas, aínda que neste hai en funcionamento dúas destas 
construcións, mentres que no Tins, a pesar de que se restauraron 
varias, xa non fica ningunha en activo, porque a única que, ata hai 
pouco, moía no lugar de os Muíños, quedou sen auga debido á 
rotura da presa que a abastecía nunha das recentes enchentas 
do río e os organismos da Xunta competentes non dan 
autorización para reparala, cando, paradoxicamente, deixaron 
maniobrar máquinas pesadas no seu leito e encher de formigón, 
de xeito abraiante, o seu cauce e as súas marxes para facer o 
paseo fluvial. Destes 31 muíños, cinco pertencen a S. Lourenzo, 
dez a S. Ourente, tres a Entíns e trece a S. Pedro de Outes, 
incluído o muíño de Vista Alegre, xa na enseada de Langaño que 
forma o río na desembocadura, pero que aproveitaba a auga do 
mesmo para moer. Pero para o seu mellor estudo, ímolos 
distribuír de acordo cos cinco treitos ben diferenciados que se 
poden distiguir ó longo dos 12 kms de percorrido deste río polo 
noso concello: a foz da Torre, o val de Rodeiro, as brañas de 
Lantarou, Ousesende e O Cotro, as devesas de Boel e A Serra e 
as ribeiras de Vista Alegre.
Nesta ocasión ímonos centrar nos muíños existentes nos dous 
primeiros tramos.

Os muíños do Río Tins (I)
Xoán X. Mariño
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I . O PRIMEIRO TRAMO: A FOZ DA TORRE
Os primeiros mil metros do Río Tins por Outes 

trancorren pola estreita garganta que forman o alto de 
Fontemourente, aldea que pertence á parroquia de S. Lourenzo, 
pero que forma parte do concello de Mazaricos, e o alto da Torre, 
desde a cal se domina todo o val do río ata a súa desembocadura. 
Neste primeiro treito respíranse, ademais do frescor da auga, da 
herba, das árbores, da terra incluso, e do aire mesmo, cargado de 
refrescante humidade, tamén as esencias mitolóxicas que, como 
efluvios que trascenden o tempo, emanan das rochas cargadas 

 
de historia da Torre de Matasueiro, as pedras míticas do castro ó 
que se refiren os lugareños como Castelo dos Mouros e os 
lugares sagrados aínda por descubrir, pero cuxa presencia 
recorda o propio nome de Fontemourente.

O lugar no que se achan os restos da fortaleza medieval 
de Matasueiro, a carón da cal se construíu a igrexa parroquial, e 
en cuxo adro se instalou o Cruceiro da Torre, o primeiro dos dous 
sinxelos cruceiros que se conservan nesta fregresía, estando o 
segundo, o chamado Cruceiro do Soldado, ó pé da estrada que 
percorre o lugar, a uns 200 ms. do camiño que, empinadamente, 
conduce ós tres primeiros muíños que se atopan á beira deste río: 
Muíño de Martelo (ver foto 1), tamén coñecido como Muíño da 
Ponte Vella, situado moi perto da confluencia do Río do Couto co 
Río Tins, na súa man dereita e, un pouco máis abaixo e na mesma 
marxe dereita, a penas sobrepasada a primeira revolta do río, un 
ó par do outro, os dous Muíños do Candexo, un identificado 
como Vello e outro como Novo unidos ambos pola canle da auga, 
que, tras abastecer a este último, situado no  alto do arró, sae do 
seu inferno para impulsar o rodicio do primeiro, instalado a carón 
do río. Ou sería mellor dicir, levaba, porque estando arruinados 
como están (ver foto 2), o fluxo líquido xa non chega a ningún dos 
dous.

Uns 350 ms. despois, perto do lugar onde se xunta con 
este río o Rego da Costa, que pola esquerda baixa desde 
Fontemourente, pero na mesma man que os anteriores, áchase, 
moi escondido entre a mesta vexetación ribeireña, o Muíño de A 
Torre e, a continuación, transcorridos algo menos de 300 ms., as 
encostas afástanse do leito polo que o río segue avanzando veloz  

– e arroutado na invernía – e alí, onde o val comeza o seu 
ensanchamento, emprazouse a primeira das pontes que cruzan o 
seu curso e que marca o comezo do seguinte tramo.

II.  SEGUNDO TRAMO: O VAL DE RODEIRO
Entre este primeiro explanamento e as abas do alto de 

Diz, que obrigan brevemente ó Tins a torcer cara ó sur a súa 
traxectoria oblicua, alóngase o pequeno val polo que se dispón a 
estrada que comunica A Serra con Mazaricos parella ó río, o cal, 
cada tanto, converte o seu ameazante fungar no bramido terrible 
que acompaña ás enchentas demoledoras como a que hai 
poucos anos levou por diante a ponte de formigón que, situada ó 
principio do val, une as dúas partes da parroquia de S. Lourenzo 
separadas polo río.

O ronquido telúrico da forza da natureza confúndese cos 
ecos míticos dos castrexos que chegan desde o Castro de Diz 
reverberando entre as augas sagradas de fontes e regueiros, 
penedos e carballeiras ata as ribeiras do río, a cuxo pé está o 
único muíño deste treito, o Muíño de Lourido (ver foto 3), 
debaixo do lugar de Rodeiro, perto daquela ponte que o río, 
repetidamente, arrastra. 

Despois de que as estribacións suroccidentais do alto de 
Diz fixeran desviar o río da súa dirección de noroeste a sureste, 
no punto en que o seu principal alfuente, o Río de Lantarou, 
emborca as súas augas no Tins, este recupera a súa traxectoria 
diagonal e o seu cauce anchéase notablemente, marcando o 
inicio do terceiro tramo do río, de cuxos 12 muíños nos 
ocuparemos en próximos números desta revista.

Muíño do Martelo

Muíño novo do Candexo

Muíño de Lourido

LECTURAS RECOMENDADAS

ESTUDOS XURÍDICOS SOBRE O DECRETO
PARA O PLURILINGÜISMO
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Para aqueles que traballan a prol da 
lingua do seu país resulta a miúdo 
este un labor duro e solitario, sen 
satisfaccións nin recoñece-mentos. 
Emporiso é o deber de todo cidadán 
que ama a súa nación.

Cómpre, xa que logo, recomenda-
la  lec tura  des ta  obra  que  
c o m p e n d i a  s e t e  t r a b a l l o s  
realizados con precisión e 
exactitude xurídica por outros 
tantos xuristas recoñecidos, que 
a b o r d a n  d e n d e  d i f e r e n t e s  
perspectivas o Decreto que 

regulamenta o ensino nas e das linguas cooficiais no ámbito 
educativo non universitario de Galicia. A cidadanía galega é 
plenamente consciente de que este Decreto foi e é motivo de 
conflitividade social e de que as máis prestixiosas institucións 
culturais do país (RAG e CCG), o propio Consello Consultivo, 
os colectivos de estudantes, aqueles que representan ao 
profesorado e mesmo os diferentes partidos políticos (agás o do 
goberno) foron moi críticos co seu contido. Malia toda esta 
contestación a Xunta aprobou o texto regulamentario, 
rachando  o consenso sobre o Plan de normalización lingüística 
acadado na época de goberno de Fraga Iribarne e a mesma Lei 
de normalización.

Atopámonos, pois, perante unha obra que vai debullando polo 
miúdo a análise sobre o devandito decreto, contapoñendo os 
seus contidos cos doutras normas de superior xerarquía. O 
conxunto desta obra permítenos unha visión e reflexión seria, 
científica e crítica sobre a controvertida norma elaborada pola 
Xunta de Galicia que pretende subverte-los hábitos e a 
normalización do idioma galego. Os seguintes traballos: 
“Estudo sobre a legalidade do Decreto 79/2010 para o 
plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia”, de Luís 
Villares Naveira; “A incidencia da Carta europea das linguas 
rexionais ou minoritarias na programación do sistema 
educativo”, de Alba Nogueira López; “A comprensión xurídica 
da lingua galega como ben cultural”, de Carlos Amoedo Souto; 
“A quebra da progresividade no proceso de normalización 
lingüística no Decreto para o plurilingüismo non universitario 
de Galicia”, de Dalila Dopazo Blanco; “Galego e ensino, 
normalización, normas e fenómenos paranormais”, de Xesús 
Costas Abreu e Blanca Roura Javier; “O Decreto 79/2010 e a 
súa incidencia nas condicións laborais do profesorado”, de 
Xosé Manuel Fernández Varela; e o estudo realizado por 
Héctor López de Castro Ruíz sobre a “Necesidade de 
habilitación legal e potestade regulamentaria” encol da 
controvertida pregunta de educación infantil, favorecen no seu 
conxunto unha percepción xurídica ao mesmo tempo que 
achegan unha reflexión científica sobre este texto que ten 
axitado tanto a conciencia colectiva do pobo por xustamente 
condiciona-los hábitos lingüísticos e a normalidade do uso e no 
uso do seu máis prezado e recoñecido sinal de identidade.
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Este río, o máis importante do concello, ao cal xa nos referimos 
nun número anterior (ver suplemento da revista Terra de Outes nº 
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autorización para reparala, cando, paradoxicamente, deixaron 
maniobrar máquinas pesadas no seu leito e encher de formigón, 
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dez a S. Ourente, tres a Entíns e trece a S. Pedro de Outes, 
incluído o muíño de Vista Alegre, xa na enseada de Langaño que 
forma o río na desembocadura, pero que aproveitaba a auga do 
mesmo para moer. Pero para o seu mellor estudo, ímolos 
distribuír de acordo cos cinco treitos ben diferenciados que se 
poden distiguir ó longo dos 12 kms de percorrido deste río polo 
noso concello: a foz da Torre, o val de Rodeiro, as brañas de 
Lantarou, Ousesende e O Cotro, as devesas de Boel e A Serra e 
as ribeiras de Vista Alegre.
Nesta ocasión ímonos centrar nos muíños existentes nos dous 
primeiros tramos.
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lugares sagrados aínda por descubrir, pero cuxa presencia 
recorda o propio nome de Fontemourente.

O lugar no que se achan os restos da fortaleza medieval 
de Matasueiro, a carón da cal se construíu a igrexa parroquial, e 
en cuxo adro se instalou o Cruceiro da Torre, o primeiro dos dous 
sinxelos cruceiros que se conservan nesta fregresía, estando o 
segundo, o chamado Cruceiro do Soldado, ó pé da estrada que 
percorre o lugar, a uns 200 ms. do camiño que, empinadamente, 
conduce ós tres primeiros muíños que se atopan á beira deste río: 
Muíño de Martelo (ver foto 1), tamén coñecido como Muíño da 
Ponte Vella, situado moi perto da confluencia do Río do Couto co 
Río Tins, na súa man dereita e, un pouco máis abaixo e na mesma 
marxe dereita, a penas sobrepasada a primeira revolta do río, un 
ó par do outro, os dous Muíños do Candexo, un identificado 
como Vello e outro como Novo unidos ambos pola canle da auga, 
que, tras abastecer a este último, situado no  alto do arró, sae do 
seu inferno para impulsar o rodicio do primeiro, instalado a carón 
do río. Ou sería mellor dicir, levaba, porque estando arruinados 
como están (ver foto 2), o fluxo líquido xa non chega a ningún dos 
dous.

Uns 350 ms. despois, perto do lugar onde se xunta con 
este río o Rego da Costa, que pola esquerda baixa desde 
Fontemourente, pero na mesma man que os anteriores, áchase, 
moi escondido entre a mesta vexetación ribeireña, o Muíño de A 
Torre e, a continuación, transcorridos algo menos de 300 ms., as 
encostas afástanse do leito polo que o río segue avanzando veloz  

– e arroutado na invernía – e alí, onde o val comeza o seu 
ensanchamento, emprazouse a primeira das pontes que cruzan o 
seu curso e que marca o comezo do seguinte tramo.
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O ronquido telúrico da forza da natureza confúndese cos 
ecos míticos dos castrexos que chegan desde o Castro de Diz 
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penedos e carballeiras ata as ribeiras do río, a cuxo pé está o 
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repetidamente, arrastra. 

Despois de que as estribacións suroccidentais do alto de 
Diz fixeran desviar o río da súa dirección de noroeste a sureste, 
no punto en que o seu principal alfuente, o Río de Lantarou, 
emborca as súas augas no Tins, este recupera a súa traxectoria 
diagonal e o seu cauce anchéase notablemente, marcando o 
inicio do terceiro tramo do río, de cuxos 12 muíños nos 
ocuparemos en próximos números desta revista.
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plenamente consciente de que este Decreto foi e é motivo de 
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culturais do país (RAG e CCG), o propio Consello Consultivo, 
os colectivos de estudantes, aqueles que representan ao 
profesorado e mesmo os diferentes partidos políticos (agás o do 
goberno) foron moi críticos co seu contido. Malia toda esta 
contestación a Xunta aprobou o texto regulamentario, 
rachando  o consenso sobre o Plan de normalización lingüística 
acadado na época de goberno de Fraga Iribarne e a mesma Lei 
de normalización.

Atopámonos, pois, perante unha obra que vai debullando polo 
miúdo a análise sobre o devandito decreto, contapoñendo os 
seus contidos cos doutras normas de superior xerarquía. O 
conxunto desta obra permítenos unha visión e reflexión seria, 
científica e crítica sobre a controvertida norma elaborada pola 
Xunta de Galicia que pretende subverte-los hábitos e a 
normalización do idioma galego. Os seguintes traballos: 
“Estudo sobre a legalidade do Decreto 79/2010 para o 
plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia”, de Luís 
Villares Naveira; “A incidencia da Carta europea das linguas 
rexionais ou minoritarias na programación do sistema 
educativo”, de Alba Nogueira López; “A comprensión xurídica 
da lingua galega como ben cultural”, de Carlos Amoedo Souto; 
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lingüística no Decreto para o plurilingüismo non universitario 
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normalización, normas e fenómenos paranormais”, de Xesús 
Costas Abreu e Blanca Roura Javier; “O Decreto 79/2010 e a 
súa incidencia nas condicións laborais do profesorado”, de 
Xosé Manuel Fernández Varela; e o estudo realizado por 
Héctor López de Castro Ruíz sobre a “Necesidade de 
habilitación legal e potestade regulamentaria” encol da 
controvertida pregunta de educación infantil, favorecen no seu 
conxunto unha percepción xurídica ao mesmo tempo que 
achegan unha reflexión científica sobre este texto que ten 
axitado tanto a conciencia colectiva do pobo por xustamente 
condiciona-los hábitos lingüísticos e a normalidade do uso e no 
uso do seu máis prezado e recoñecido sinal de identidade.
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“Si una eminencia médica hubiese querido estudiar en un 
caso práctico el proceso morboso de la nostalgia, con ser 
tantos los nostálgicos como son los gallegos que viven lejos 
de su patria, difícilmente habría llegado ninguno a tan 
típico como Añón. Debió comenzar su enfermedad cuando 
la vida tenía para él horizontes de luz; allá en los cármenes 
de Andalucía, entre tomillos y romeros, bajo un cielo riente 
y claro, a orillas de aquel Genil y de aquel Darro que llevan 
convertidas las gotas de sus aguas en Torrentes de 
inspiración para los poetas, debió por vez primera sentir el 
mal de ausencia. (...)
(...) Llevó el espíritu democrático sus convulsiones a la 
nación portuguesa, y cuando ocurrieron los sucesos de 
doña María de la Gloria, escribió Añón su Himno dos 
povos, que si le alcanzó envidiable reputación como poeta, 
valióle también ser perseguido y arrojado del reino 
lusitano, que abandonó en 1850.
Presentósele entonces una magnífica ocasión de viajar, de 
satisfacer tal vez deseos acariciados largamente, y 
acompañó en calidad de secretario a un lord inglés, Mr. 
Shawfordt, con el cual recorrió gran parte de Francia, casi 
toda Italia, yendo luego a Andalucía, donde permaneció 
tres años escribiendo en algunos periódicos en que también 
colaboraba entonces Vicetto cuyas novelas empezaban a 
llamar la atención.
Se trasladó Añón a Madrid en 1861 y vivió dedicado al 
periodismo político, (...)”.

Con esta longa cita de Victorino Novo y García, extraída do 
prólogo que fixo para o libro póstumo das Poesías (A Coruña, 
1889) de Francisco Añón, de quen fora amigo persoal (e, por 
tanto, suposto coñecedor dalgúns aspectos biográficos), 
iniciamos este artigo, que versará da estancia do poeta en terras 
andaluzas, nomeadamente na cidade hispalense, acreditada por 
unha documentación (como veremos) non sempre transparente.
Cando Añón morre, en 1878, publícase unha semblanza 
necrolóxica en La Ilustración de Galicia y Asturias, que dirixía en 
Madrid Manuel Murguía. El mesmo elabora (precisamente no nº 1 
desta “revista quincenal ilustrada”: 15-VI-1878), a necroloxía de 
Añón (acompañada polo famoso retrato gravado por Ricardo 
Balaca), onde aparece un breve testemuño -o máis antigo que 
coñecemos- sobre a estadía en Sevilla (repárese en que xa se 
concretizaba aquí unha cidade andaluza): “De vuelta á España se 
detuvo algun tiempo en Sevilla, dirigiéndose por último á Madrid, 
en donde debía pasar los años que le restaban de vida. Dedicado 
á la enseñanza del frances, viviendo con poco, tranquilo con una 
posicion harto cercana de la miseria, conocióle el que estas 
líneas escribe en 1857, (...)”.
En marzo de 1960 publicará Xosé María Álvarez Blázquez dous 
artigos no Faro de Vigo cos “Datos para la biografía del Poeta 
Añón”, coa seguinte advertencia: “Las presentes notas son un 
avance de estudio más demorado y ambicioso, en torno a la vida 
y la obra de Francisco Añón, que, Dios mediante, un día no lejano 
hemos de intentar”. E foi mágoa que non publicase máis ca un 
“diseño esquelético, de andamiaje estructural” sen levar nunca a 
cabo a tan necesaria biografía sistemática, lagoa que, en parte, 
virían suplir anos despois Xosefina López de Serantes e, sobre 
todo, Fernando Bel Ortega. No primeiro dos artigos, “Algunas 
Efemérides”, ofrecía Álvarez Blázquez o seguinte dato:
“1855-1857: Regresa a España y se establece en Sevilla. 
Colabora en la Prensa andaluza y da clases de idiomas. El 17 de 

Añón en Sevilla. Os anos confusos (I): Chegada
Ramón Blanco

febrero de 1857 escribe “O recordo. A Galicia”; también es de 
entonces el gracioso romance “El portugués en Sevilla”, y “A 
Lisboa”, composición ésta en la que revela sus nostalgias de la 
bella capital lusitana”. Segundo a versión deste estudoso, Añón 
marchaba de Lisboa en 1850, asentábase en Sevilla en 1855 e 
mudábase a Madrid en 1857. Esta última data pode apoiarse no 
testemuño de Murguía. E no segundo dos artigos, “Sus Poesías 
en Portugués”, Álvarez Blázquez reproduce as décimas dirixidas 
a un amigo lisboeta desde Sevilla, e engade: “y datarán –como se 
colige de su comienzo– del momento de su llegada a dicha 
ciudad, víctima de aquel destino errante, andando “aos 
trambulhoens”, allá por el año 1855, después de sus viajes por 
Italia y Francia”. Este é o poema:
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Heisme aquí nesta cidade,
meu rico /amigo/ Simoens,
onde vin aos trambulhoens
parar por casualidade.
Aquí abunda a verdade
raparigagem ben linda
que a volcánico amor brinda;
porem, eu sempre acanhado,
como raposo esfaimado
digo: “estão verdes ainda”.

Alen d-iso, no país
áchome un pouco novato;
c'as filhas de Viriato
tenho sido mais feliz.
Lémbrame un rifão que diz
“sol da casa não aquece”.
E certo, pois me pareçe
que graza, sandunga e sal
tãombem se acha em Portugal
cuando Deus nos favorece.

Eu não sei, mais en Lisboa
nunca faltou, descuidada (?)
a bella raparigada
que de amor merece a croa;
amavel, fresca e tão boa,

como en cuaisquera paices.
Deijemonos de niquinices,
seu não dera, fique mudo,
Sevilha, Giralda e tudo
pela cidade de Ulises.

Amamos as estrangeiras
e estas nos aman a nos
pois Deus asin o dispós
por misteriosas maneiras.
Elas ternas, feiticeiras,
nós feitos uns mariolas,
sen cuasin romper as solas
posuimos seu encanto;
e a vós sucede outro tanto
com as damas españolas.

Ai!, quanto dera eu agora
por ver una portuguesa
linda, risonha e travesa,
doce meiga encantadora,
que con fala seductora
nos trevos (?) dicesse asin:
“Has de lembrarte de min”.
¡Coração por quen respiro,
c'un beijo ardente, o suspiro
apágase, ¡oh triste fín!

No entanto, como data desta composición concluirá Fernando Bel 
Ortega: “Pódese datar sobre 1853, ano do que temos noticia da 
presencia de Añón en Sevilla”. Diso falaremos no vindeiro artigo.

Sevilla na actualidade, desde o cume da Xiralda. Foto de Pepe Souto.


