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Editorial
Bicentenario do Poeta Añón
En outubro de 2012 cúmprense 200 anos do
nacemento de Francisco Añón, a personalidade
máis ilustre, querida e respectada por todos os
outenses que oíron aos seus maiores referirse a el
cun ton de auténtica reverencia, por ver na súa
obra poética a expresión máis lograda tanto da
beleza da terra que nos veu nacer como da nosa
forma de ser, de relacionarnos co entorno e cos
demais.
Por este motivo, os veciños de Outes, debemos
aproveitar o acontecemento para, non só
homenaxear o noso célebre escritor, senón tamén
para transmitirlles ás novas xeracións a
necesidade de manter viva a chama que alumea a
nosa identidade.
Na certeza de que os actos que se van levar a cabo
por parte do Concello para renderlle cumprida
homenaxe deben servir tamén para achegar a súa
figura aos máis novos, é polo que cremos
conveniente que toda a sociedade civil de Outes, a
través do asociacionismo veciñal e cultural,
entidades de todo tipo, empresas e, sobre todo, os
centros de ensino, deben intentar involucrarse en
ditos actos para levar a todos os curruchos do
concello e todos os seus veciños e veciñas a nosa
permanente devoción polo gran poeta Francisco
Añón.
Por este motivo animamos a todos cantos queiran
contribuír na homenaxe do noso querido poeta a
participar nos actos de difusión da vida e obra de
Añón que se celebrarán ao longo do presente 2012,
no que vén de ser declarado por parte do Concello
de Outes como Ano de Añón, para o que se conta
co apoio institucional da Real Academia Galega, o
Consello da Cultura de Galicia, a Deputación de A
Coruña e a Consellería de Cultura da Xunta de
Galicia
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Na memoria de

Gonzalo Armán. Poeta outense, no seu cabodano
e

Isaac Díaz Pardo. Prohome da cultura galega
FE DE ERROS
No número anterior desta revista, no artigo baixo o título
"Ocorreu en Outes en maio do 68", debemos aclarar que
quen nos proporcionou a fotografía inédita foi José
Antonio Campos (Pepe de Campos, de Sernón) e non
Joaquín Campos. Si foi Joaquín Gosende Molinos
(Joaquín de Castelo) quen nos confirmou o acontecido
nese acto. Lamentamos a confusión e pedimos desculpas.
O autor
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V Muiñada
En decembro de 2011 cumpríronse 100 anos do nacemento en Mondoñedo dunha das
grandes personalidades das letras galegas, o escritor Álvaro Cunqueiro. A celebración,
que non debería pasar desapercibida para ningunha entidade preocupada pola cultura
galega, desde logo non o foi para a Asociación Terra de Outes, que, de acordo cos seus
principios fundacionais, persegue desenvolver actividades relacionadas coa difusión do
patrimonio cultural, encontrou nesta conmemoración a oportunidade para honrar ao
autor dalgunhas das máis fermosas páxinas da literatura galega e universal, polo que lle
adicou á personalidade e á obra de Cunqueiro a súa V Muiñada. Estas Xornadas de
exaltación do patrimonio cultural que organiza a Asociación Terra de Outes cada mes de
outubro comezaron cunha actuación do dramaturgo Quico Cadaval, que coa súa charla
O teatro interior de Alvaro Cunqueiro, o mércores 12, inaugurou un novo xénero: a contoconferencia. As actividades concluíron o sábado 15 de outubro, no Centro Social da
Serra de Outes, cunha performance de Serafín Marcos con poemas de Cunqueiro e
unha conferencia de Manuel G. Sendón, catedrático de Literatura Galega, sobre a poesía do insigne escritor, á cal seguiu a presentación
do número 16 da revista Terra de Outes, que incluía un suplemento adicado ao prolífico literato mindoniense.

Restauración do Muíño Grabiel
Un dos proxectos máis antigos da Asociación Terra de Outes é a restauración do Muíño
Grabiel, en Río de Outes, coa intención de recuperar a súa orixinal función: moer o gran
de millo. Coa subvención da Deputación da Coruña, unha vez que no 2010 se levou a
cabo a limpeza da canle, do cubo e da mesta maleza que recubría o edificio e a reposición
do tellado, no pasado ano 2011 completouse a segunda fase da restauración, consistente
na instalación das pezas de madeira (moega, eixe, cama) para lograr a total rehabilitación
deste elemento do noso rico patrimonio popular. Ademais, agardamos que teña tamén
unha función didáctica, polo que de acordo cos seus propietarios, estará a disposición dos
centros de ensino para que os escolares do noso concello poidan recrearse no
funcionamento destes enseños hidráulicos.

Cea de Nadal
O sábado 17 de decembro de 2011 a Asociación Terra de
Outes reuniu a boa parte dos seus membros na súa xa
tradicional cea de Nadal, celebrada nesta ocasión en Casa
Perfeuto-María, en Cabanamoura, para poñer colofón a un
ano pragado de actividades, pero tamén de encontros
gastronómicos entre os seus socios e colaboradores, que
se xuntaron numerosas veces ao redor dunha mesa:
primeiro para dar conta, logo da asemblea anual, dunha
suculenta mariscada a base de mexilóns, cigalas e polbo
con cogomelos, preparada por Xastre, no mes de xaneiro
do pasado ano; logo, no Entroido, unha fastuosa lacoada
no restaurante Areal; despois, xa entrado o verán, a gran
churrascada que todos os anos ten lugar no paseo fluvial do
Tins, da que nesta ocasión se encargou Xesús Mato, como tamén, no mes de setembro, da paella que, para os nosos asociados, supliu á
festa da Vitalla, que este ano non se celebrou por mor da adversa climatoloxía.
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Conflitos forais II
Mingucho Campos

Na vila de Noia, o día 7 de abril de 1728, en cumprimento do auto
do alcalde e xustiza, Alejandro de Silva Valcarzes, ao que me
referín no nº 16 de Terra de Outes, o escriba, Domingo de
Paadín, exhibe ao Licenciado D. Andrés Bernardo Mariño,
presbítero e capelán da ilustre confraría de Nosa Señora da
Concepción, da vila de Noia, herdeiro e fillo de Juan Mariño de
Goyanes, xa finado, que fora escriba igualmente da mesma
xurisdición, os papeis asinados polo finado escriba, Gonzalo de
Pazos.
O tal Juan Mariño de Goyanes tiña no seu poder
copia dos devanditos papeis. Coñecedor do seu
contido, Andrés Bernardo Mariño exhibe perante o
escriba o rexistro das escrituras e contratos públicos
dos que parece ter dado fe o finado Gonzalo de
Pazos nos anos 1655, 1649 e 1651 (cítanse por esta
orde no documento foral) solicitando a compulsa
dos mesmos, pedindo, asemade, que se lle
devolvan para poder adxuntalos aos demais
rexistros do devandito oficio, asinando todo o
exposto e demandado.Domingo de Paadín saca,
corrixe e concorda a fidelidade e legalidade co auto
de aprobación da seguinte teor: "En la Villa de Noya
á los dichos diez y siete dias del mes de Abril de mil y
seiscientos y setenta y siete años por ante mi
escribano el dicho Juan González para información
de lo contenido en su pedimento y comprobación de
los escrituras de arrendamiento y contrato que
refiere y de la fidelidad y legalidad de dicho Gonzalo
de Pazos escribano difunto, mi antecesor presentó
por testigo a Gregorio de Barral Figueroa, vecino de
esta dicha Villa del cual que estaba presente yo
escribano tomé y recibí juramentos en forma de
derecho y sobre una señal de la Cruz socargo del
cual prometió decir verdad de lo que supiere y le
fuere preguntado, y siéndolo por lo contenido en
dicho pedimento dijo el testigo que conoce al dicho
Juan Gonzalez y lo mesmo vió y conoció al mismo
Gonzalo de Pazos escribano que fue del número de
esta dicha Villa el cual sabe el testigo usaba y ejerció
desde el año pasado de de mil y seiscientos y
cuarenta y dos, hasta el de mil y seiscientos y
cincuenta y seis que murió…" A opinión e o creto
que lle merece o escriba, Gonzalo de Pazos, á
testemuña resulta inmellorábel. Recoñece a súa
sinatura, incluída a do documento do contrato e
arrendamento outorgado por Domingo González,
María de Escabia, a súa dona, Gregorio de Laíño e
Gregorio da Figueira. A testemuña reafírmase en
todo o dito e en sinal de ratificación asina o pertinente documento
de xura perante o escriba. Asinan tamén Gregorio de Barral e
Juan Mariño, suponse que presentes no acto do xuramento.
Continúa o Auto afirmando que no mesmo lugar, día e ano
comparece tamén Juan González "…Para mas información de lo
contenido en dicho su pedimento; comprobación de dicha
escritura, de contrato y arrendamiento, fidelidad y legalidad de

dicho Gonzalo de Pazos…" presentando como testemuña ao
veciño de Noia, Simón González. Despois de dar cumprimento
aos trámites do xuramento, a testemuña manifesta coñecer a
Juan González e que tamén coñeceu a Gonzalo de Pazos,
recoñecendo que o escriba era moi fiel, legal e de creto absoluto.
Recoñece, asemade, a sinatura estampada na escritura do
contrato e arrendamento outorgada por Domingo González, a
súa dona e demais consortes nela mencionados. En ratificación

do manifestado asina a pertinente acta. Juan González
comparece na mesma data e ao obxecto de coñecer e recabar
información das escrituras reseñadas no seu segundo
pedimento, presentando nesta ocasión como testemuña a
Nicolás González de Romay, quen se manifesta nos mesmos
termos cás anteriores testemuñas comparecentes no tocante á
reputación do finado escriba, levantándose a pertinente acta que
asinan o escriba e a testemuña.
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Xulia e Os Pérez
Bárbara Carballo

A representación teatral Xulia e Os Pérez presentouse o día
25 de novembro ás 20:30 horas na Casa de Cultura. Forma
parte dun programa de prevención e tratamento integral da
violencia de xénero, desenvolto polo CIM de Outes,
denominado "Gañamos coa Igualdade". Este programa
está cofinanciado polo Fondo Social Europeo e a Secretaría
Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia.
O obxectivo xeral deste programa é promover a adquisición
de valores ligados á prevención da violencia de xénero
dende a expresión creativa e lúdica, como supón a
realización dunha obra de teatro. Tentouse utilizar esta arte
como unha ferramenta educativa contra a violencia de
xénero.
Sinopse:
A familia dos Pérez foi sempre moi tradicional e moi
machista. Os dous fillos de Luís Pérez, Pepe e Luisiño,
nunca fixeron nada no fogar e sempre foron moi arrogantes,
déspotas e egoístas. Tiveron todo o que quixeron.
O día que morreu a muller do Sr. Luís Pérez, a causa da
morte non quedou moi clara. O informe médico, dicía que
morrera por causas estrañas... A vida de María foi sempre
unha penuria, os homes da súa casa nunca lle
proporcionaron un momento de felicidade.
Á volta do enterro, os tres homes víronse nunha situación
moi difícil, xa que andaban coma tolos buscando a quen
cargarlle os labores do fogar. A solución atopouna Pepe,
casando con Xulia. Ese día remataron todos os problemas.
Xulia foi desafortunada en casar con Pepe, porque dende
ese día a súa vida mudou por completo. Vive unha relación
baseada no poder e na dominación, non na liberdade.
Pero as cousas comezaron a cambiar o día que chegou á
casa dos Pérez a irmá de Xulia, Isabel, e a súa filla Mariluz,
que foron as que lle fixeron reflexionar e ver a situación de
maltrato que estaba a padecer.

Reparto:
Xulia: Emilia Mª Insua Antelo
Luís Pérez: Hermosinda Barbazán Nieto
Pepe Pérez: Xesús Gallardo Lago
Luisiño Pérez: Virtudes López Carrillo
Isabel: Esther Outón Rodríguez
Mariluz: Rosa Mª Martínez Romero

Entrega de premios
O sábado 7 de xaneiro, no transcurso do festival musical que, organizado polo
Concello de Outes, se celebrou na casa da cultura da Serra, tivo lugar a entrega do
premio á gañadora do certame convocado polo propio Concello para o deseño dun
logotipo destinado a ser a imaxe representativa do Ano de Añón, con motivo da
conmemoración neste 2012 do 200 aniversario do nacemento do poeta outense.
O concurso, que estaba dirixido á poboación escolar de Outes, foi gañado por
Clara Caamaño, alumna de 6º de Primaria do Colexio da Serra de Outes, a cal
recibiu da man do Concelleiro de Cultura, Manuel García, o vale de 200 €
canxeables por material escolar ou deportivo, con que estaba galardoado o
premio.
No mesmo acto, tamén foi agasallada cun premio de 50 € a alumna do colexio do
Cruceiro de Roo Nerea Cambeiro, gañadora do único accésit concedido polo
xurado, formado este por representantes de todas as asociacións culturais, veciñais e musicais que van participar na celebración
de charlas, recitais, concertos e outras actividades que van ter lugar ao longo do presente ano e culminarán no mes de outubro
nun acto solemne coa presenza de autoridades municipais, da Xunta de Galicia e da Real Academia Galega.
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SAÚDEGALIZANDO
XENÉRICOS: PRINCIPIO ACTIVO OU MARCA? (II)
Dr. José Mª Dios Diz

María Sacido. Alumna do IES Poeta Añón
Ingredientes:
Para a base
Para o pastel
1 tubo de galletas tipo María
150 g. de chocolate negro
150 g. de chocolate con leite
60 g. de manteiga
150 g. de chocolate branco
Para decorar
750 ml. de nata para montar
Conguitos, figuras de chocolate,
750 ml. de leite
cacao...
3 sobres de callada
Preparación:
O primeiro que imos facer é a base do pastel. Para isto, trituramos as
galletas nunha picadora (no caso de non ter unha, podemos colocar as
galletas enriba de papel encerado ou papel aluminio e pasarlle por
riba unha botella ata facelas po). A continuación introducimos o po
de galleta nunha cunca. Poñemos 60 g. de manteiga nun recipiente e
metemos no microondas entre 2 e 3 minutos a baixa temperatura (se
se fai a máis temperatura esta manteiga estrágase).
Agregamos a manteiga derretida ao po de galleta e mesturamos ata
obter unha masa uniforme. Se vemos que nos falta un pouco de
líquido engadiriamos un chorro de leite.
Colocamos a masa de galleta nun molde redondo con aro
desmoldable e imos oprimindo a masa contra a base asegurándonos
de que tapamos ben os bordes do molde para que non se escape o
líquido por eles.
De seguido comezamos coa capa de chocolate negro. Botamos nun
cazo 150 g. de chocolate negro, 250 ml. De leite, 250 ml. De nata, un
sobre de callada e 50 g. de azucre. Quentamos a lume medio sen
deixar de remexer durante 7 minutos para obter unha crema de
chocolate homoxénea con coidado de que non chegue a ferver.
Verquemos a mestura no molde e imos coa capa de chocolate con
leite.
Botamos nun cazo 150 g. de chocolate con leite, 250 ml. de leite, 250
ml. de nata, un sobre de callada e 50 g. de azucre e realizamos a
mesma operación que antes. Á hora de verter sobre a capa de
chocolate negro, podemos utilizar un culler polo reverso poñendo
debaixo do chorro de mestura para suavizar a caída e que non penetre
na capa anterior. Por último, comezamos coa capa de chocolate
branco introducindo nun cazo 150 g de chocolate negro, 250 ml de
leite, 250 ml. de nata, un sobre de callada; e, dado que o chocolate
branco é moito máis doce, os 50 g. de azucre serán opcionais.
Pasados os 7 minutos a lume medio vertemos sobre a capa anterior
coa mesma técnica da culler. Agora deixarémola arrefriar a
temperatura ambiente e logo reservarémola na neveira ata o día
seguinte. É neste momento cando podemos quitarlle o molde ao
pastel e adornar a superficie con fideos de chocolate ou outros
elementos decorativos.

En Galicia, o Catálogo Priorizado de Medicamentos, aprobado
polo PP e polo BNG, en Decembro do 2010, foi recurrido polo
Goberno Español, ante o Tribunal Constitucional. Estamos á
espera da resolución definitiva, despois do levantamento da
suspensión cautelar que pesaba sobre o Catálogo. Os
argumentos do Goberno Central eran que “discrimina @s
cidadáns galeg@s” e que “debe aportar seguridade xurídica
aos/ás profesionais”. Tamén foi recurrido pola industria
farmacéutica, pois os Laboratorios e as Farmacias ven moi
mermado o seu negocio: pensemos que os Laboratorios,
investigan para obter medicamentos que traten as enfermedades
(non investigan en curalas, pois perderían o seu negocio). As
Farmacias ven diminuir os seus ingresos, ao vender
medicamentos máis baratos…
A privatización da Sanidade Pública (que por definición debe
ser: Universal, Pública, Gratuíta e de Calidade), é algo que
estamos vendo, día a día. Dende o que están facendo co
COPAGO (pagar unha cantidade determinada por asistir ás
consultas de Atención Primaria e de Especializada, así como as
Urxencias), non queda nada. O Copago é algo que se acaba de
aplicar en Italia (goberno de dereitas): asistir a consultas de AP:
10 Euros; asistir a consultas de Especializada: 10 Euros; asistir a
Urxencias (que non precisen ingreso): 25 Euros. Existe Copago
en Portugal, Francia e Reino Unido (gobernos de dereitas).
O axuste no sistema Sanitario (que ten unha débeda de 15.000
millóns de Euros, incluíndo á das CCAA), deberíase realizar a
partir da súa financiación, invertindo máis do PIB (Produto Interior
Bruto) que se invirte (2 puntos menos que calquera país da Unión
Europea): se se invirte menos, o déficit será evidente. O Sistema
invirte en Aeroportos, sen avións (Castellón, Ciudad Real,
Lleida), en trens (6 en Baleares) que non se corresponden co
ancho das vías e non se poden utilizar, pero cando se trata da
saúde da poboación, os gobernos vólvense agarrados e permiten
que o deterioro da Sanidade Pública sexa unha realidade
(quizais para darlle parte do tema á Sanidade Privada, que
teremos que pagar, si ou si para utilizala), despois do que xa
pagamos mes a mes na Sanidade Pública. En Cataluña, cun
goberno de dereitas (CIU), a rebaixa na cuestión sanitaria ten en
pé de guerra os/as sanitarios/as de dita Comunidade Autónoma.
O Sr. Romay Beccaría (tesoureiro do PP) di: “si pudiésemos
encontrar unos copagos que fuesen equitativos...”: El Correo
Gallego do martes 19 de xullo do 2011.
Está o Sistema Sanitario en perigo? Eu coido que se non se
modifican as políticas ao respecto, pensando que a Sanidade non
é un negocio e que debemos implicarnos todos (dende os
asegurados facendo un uso responsable dos servizos sanitarios,
ata os responsables políticos, que deben deixar as súas liortas e
“unirse” nalgo que é fundamental para os seus representados, e
seguindo pola industria, que teñen que decatarse de que a saúde
é un dereito e que é o ben máis prezado que temos). Como dicía o
noso pai, Asclepios ao dirixirse aos seus discípulos, os
Asclepíades: "poderannos humillar e vilipendiar, pero non
poderán quitarnos o orgullo de ser Médicos".
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LECTURAS RECOMENDADAS
FEBRE
HÉCTOR CARRÉ
EDICIÓNS XERAIS
Febre é o título da novela que
acadou o Premio Fundación
Caixagalicia – Claudio San
Martín de Literatura Xuvenil
2011. O seu autor, un home de
cine, Héctor Carré, traballou
como axudante de dirección
de Olea, Camus, Chavarri ou
Spielberg; dirixiu curtas coas
que obtivo premios como o
Goya ou o do Festival
Internacional do Porto e
continúa realizando guións
para series de éxito. Esta é a
súa primeira incursión na literatura xuvenil. Unha novela que
se sitúa nos tempos da posguerra española, nos anos nos que o
volframio era o metal máis prezado pola súa aplicación na
fabricación das armas necesarias para a contenda mundial.
Alemáns e aliados disputábanse o mineral que se gardaba nas
terras tan próximas coma Lousame; os espías andaban
mesturados coas vítimas e os verdugos da ditadura; os
mineiros buscando a veta que os liberase da miseria e unha
serie de sambesugas, parasitos e rapinas zugaban o sangue
daqueles que nunca chegarían a acadar riquezas nin
dignidade. Unha novela crúa que pousa en lugares de noso
para falarnos dunha historia pola que aínda podemos
preguntar. As minas de San Finx e o casino de Noia son os
espazos máis recoñecibles, o primeiro para traballar e facer
estraperlo, o segundo para as grandes xogadas de todo tipo, as
“timbas” e as negociacións; a dimensión do poder e o
refinamento fronte á da explotación e o asoballamento máis
bestial. Porque bestiais son algúns dos personaxes,
especialmente ese Marelo, ao que xa coñeciamos por un texto
de Avilés de Taramancos, e que Carré retoma para
mostrárnolo en toda a súa malignidade, como antagonista
dunha historia protagonizada por unha moza de apenas
dezasete anos, Carmucha, que non se conforma con
enfrontarse ao pai senón que o fai a toda a sociedade noiesa,
colocándose do lado dos máis pobres e marxinais; ela
convértese nunha especie de ladroa de ricos que reparte entre
os pobres, contrabandista que inviste as ganancias en escolas
para as putas e as súas criaturas… coma un anxo vingador
cabalga Carmucha entre o perigo e a aventura, buscando a
xustiza e a liberdade. Unha feminista nun tempo no que era
imposible selo.Unha novela con escenas que nos levarán ao
cine máis dramático, con personaxes que nos traerán
reminiscencias de xentes das que oiramos falar como ese
garda incivil ou o médico don Teo e o mesmo don Severo.
Unha novela que nos convida a acompañala doutros textos
como ese de Avilés de Taramancos “O Marelo (Apocalipse
Now)” recollido en Obra viva, das obras históricas de
Xerardo Agrafoxo sobre eses tempos na comarca ou o libro
colectivo Introdución á minería no Barbanza, e tamén de
magníficas obras literarias como Cabalo de ouros, a última
novela de Freixanes, que tamén se sitúa nos tempos do
volframio.
Pilar Sampedro
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CARTAS AO DIRECTOR
O roubo da auga.
Naqueles tempos tan difíciles das posguerras, intrépidas
xentes desta terra de Outes, amantes das súas familias, coñecedoras
das dificultades e ao mesmo tempo sabedoras de que o futuro lles
pertencía, emprenderon a dura e, asemade, arriscada tarefa de encaralo futuro da súa prole. Son xentes ás que debemos recoñecer, admirar
e, dende logo valorar. Naqueles tempos de carencia dos elementos
básicos necesarios para que unha familia puidese vivir con dignidade,
estas afoutas xentes da terra encarreiraron o futuro, malia tódolos
atrancos que lles puxeron aos seus proxectos. Moitos dos rapaces
daquel tempo lembramos ao Coxo da Marela, calzado cos seus zocos,
pasando por diante da casa da Viúva, baixa-la pendente da costa da
Fonte de Añón, conducindo coa corda á súa Marela, nalgunhas veces
entreposta, para pacer nas bocarribeiras fértiles do Tins. Lembranzas
dunha infancia que se nos roubou. Lembranzas, si, pero que hoxe se
nos antollan inda presentes. Sonvos as cousas da memoria, mentres
non esmorece! Mais, tamén lembramos outras realidades e
circunstancias daqueles tempos. Nas vivendas unifamiliares de Outes
o común era atopármonos con retretes/cadoiros de madeira dende os
que os nenos divisabamos como caía o primeiro cagallón, se non había
cagarrela abrindo as pernas e contabamos o tempo (un, dous, tres… e
pluff!) que tardaba en chegar até o leito da corte que ficaba debaixo.
Unha diversión daqueles tempos, nos que o enxeño nos levaba a
construír carros de madeira, os coches daquelas xeiras. Todo isto
sucedía denantes da chegada da Auga Tola de Boel a algunhas das
casas da Serra, tocadas pola deusa da sorte, e tamén máis
serodiamente, porque os retretes/cagadoiros resistíanse a ficar no
esquecemento despois de tan xeneroso traballo prestado aos seus
usuarios, e as economías familiares non permitían dispendios... Eis
cando as nosas xentes deciden rematar cos molidos nas cabezas, as
sellas para cociñar e beber e as bañeiras de aseo. Aquelas persoas
tiñan entre as pernas o que tiñan que ter e acometeron as tarefas de
dota-los seus domicilios dun servizo de auga corrente. Un dos adiantos
máis grandes e importantes dos últimos tempos, inda que nos sone
hoxe a banalidade. Co seu traballo en man común e sen axudas de
ningunha Administración construíron pozos artesáns, departamentos
de captación, arquetas de decantación e depósitos, así coma
conducións soterradas das augas deica as súas vivendas. Unha
verdadeira revolución da hixiene persoal e comunal naqueles difíciles
tempos! Foi o principio da fin de lavar á man, do rexoubar das comadres
nos lavadoiros e do troulear dalgunhas. Mais, pagou a pena! Estas
realidades persisten, pero os tempos trocaron e aquilo que constituía
unha necesidade mudou nun privilexio. É dicir, que o traballo que os
nosos proxenitores realizaron sen axuda de ningunha índole, por
decisión dos políticos da quenda, carece totalmente de recoñecemento
e valor algún. Hai que paga-la auga, hai que declara-los pozos
construídos, hai que legaliza-las traídas comunais!, ditan os próceres
da política, afeitos a vivir ben e sen falla de recursos. E os demais? Que
se amolen! Vivimos nuns tempos chapóns, chatos e romos, nos que
contamos, ou mellor, descontamos aos grandes homes pola súa
ausencia e, tamén, pola falla que nos fan. E isto condúcenos á traizón, á
aleivosía de Cascarrabias chegados a estas terras, que substentados
en Romeiros ocasionais e liquidados economicamente pretenden
adonarse do que non lles pertence. Mentres os políticos profesionais e
ben mantidos seguen a agocharse detrás do pobo escudándose cos
resultados electorais submisa, forzada e/ou interesadamente
depositados. Creo que esta é unha das peores vilezas que un político
de profesión pode cometer, incluso peor que roubar. Distintos lugares
das parroquias de Cando, Freixo, Valadares, Entíns (os dous),
Outeiro…, terán nun futuro próximo que sufri-las consecuencias das
denuncias do Cascarrabias e principia-la legalización das traídas
comunais construídas polos seus proxenitores. Trátase do roubo da
auga. Un roubo consentido; pero, que non por consentido, deixa de ser
un roubo sen sentido.
Gundar Rial
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ANECDOTARIO
Cónteme algunha anécdota. Porque despois de
tan dilatado exercicio da profesión supoño que
terá moreas delas.
Recordo un curso no que foi escolarizada
por primeira vez na Serra unha nena dunha aldea
de Valadares. A súa avoa xa a avisara de que tan
pronto entrase na aula a mestra íalle preguntar o
nome, mais, en previsión de que a nena se
e s q u e c e s e o u f o s e p r e s a d a ve rg o ñ a
encomendáralle a outra xa veterana que lle dixese
á mestra o nome da cativa. Efectivamente,
pregunteille o seu nome e apelidos e a cativiña,
encollida e entre choros, dirixiuse á compañeira
preguntándolle: Como che dixo miña avoa que me
chamaba? A nena veterana cumpriu á perfección o
servizo que a avoa lle encomendara. A nena
chamábase Carme.
Noutra ocasión mandáralles ás alumnas
traer un pano para aprender a facer labores. Unha
das alumnas trouxo un anaco cotroso e graxento
dun pano que parecía satén. Investigando de onde
procedía aquel pano, a alumna confesou que llo
quitara á boina do seu avó. Ao preguntarlle por
que o fixera, respondeu que porque quería facerlle
un labor bonito ao seu avó.
E afeccións?
Moitas, empezando pola lectura, tamén
fago ganchillo, mantelería e servizos de cama. A
verdade é que non dispoño de tempo para o
aburrimento porque se son sincera teño que
recoñecer que surto de todos estes labores a toda a
familia, que como sabes é numerosa (24 netos,
entre os que está unha netiña que exerce de mestra
en Navarra, e 11 bisnetos).
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Entrevista a Rosa Rodríguez Rego, "DON
É preciso salientar que as mestras e os mestres rurais de
Primaria foron no pasado, por regra xeral, un exemplo de
compromiso coa comunidade na que exercían. Dona Rosa
foi e segue a ser unha fidedigna mostra deste compromiso.
Algunhas destas mestras foron homenaxeadas en vida.
Outras pagaron con sancións e incluso coa propia vida o seu
compromiso social. O paso do tempo e a iniciativa da xente
agradecida perpetuou a memoria doutras outorgándolles o
seu nome a rúas, prazas, centros de ensino e tamén
erguéndolles estatuas. Sen embargo a moitas outras, as
máis, non lles chegou nunca ningún agradecemento
público-institucional. Mais, non por iso son menos
merecentes dese recoñecemento. Recoñecemento que, en
troques, si ten presenza no sitiño máis interior e sensible das
súas alumnas. Dona Rosa non é tan só unha parte
sobranceira da memoria educativa de Outes; senón, e
asemade, unha parte consubstancial á nosa infancia e
primeira adolescencia. Un verdadeiro exemplo a imitar.
OS PRIMEIROS PASOS E ESTUDOS

Teño entendido que Vde. non naceu en
Galicia.
Non, non. Eu nacín na Habana, Cuba, un
30 de agosto de 1914. Naquela Habana
poscolonial aprendín a da-los primeiros
pasos, gocei dos xogos da infancia e
comecei o meu periplo formativo. Fun
escolarizada no colexio da “Asociación de
Gallegos en Cuba” até os 12 anos. Ao
mesmo tempo ía tamén aprendendo
Mecanografía e Taquigrafía, que
constituían unhas aprendizaxes moi
importantes naqueles tempos para atopar
un traballo en oficinas, congresos,
Administración, etc. Na casa xa me ían
Raquel coa a súa nai Deon
anunciando a posibilidade de virme para
España.
E efectivamente esa viaxe realízase.
Si. Cumpridos xa os 12 anos
trasladámonos toda a familia a España
nun mes de agosto e fixámo-la nosa residencia na Coruña.
O meu pai retornaría a Cuba ao pouco tempo.
Como transcorre a vida na Coruña?
Pois continúo os estudos na escola anexa á Normal de
Maxisterio e con 14 anos case recén cumpridos ingreso no
mes de setembro na Normal de Maxisterio e alí curso os
dous primeiros anos da carreira. Logo, a miña nai, por mor
de que o meu irmán quería ingresar no Seminario de
Santiago, determina que nos traslademos a vivir en
Compostela. Alí instalámonos nunha vivenda situada na
Travesía da Troia. Matricúlome na Normal de Santiago,
actualmente sede do Rectorado da Universidade
compostelá. Alí estudo 3º e 4º e remato a carreira en xuño.
Lémbrome de cando, baixando pola Travesía da Troia, por
diante do Seminario, chegaba a aquel enorme espazo da
Praza do Hospital. Daquela o actual Hostal dos Reis
Católicos era o Hospital de Santiago.
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NA ROSA"
E que fai logo aquela moza recén estreada a brillante
finalización dos estudos de Maxisterio?
Como xa dicen remato a carreira no mes de xuño e en
setembro convócanse as oposicións ao corpo do Maxisterio
Nacional. Preséntome ás oposicións e apróboas. Lembro
que as oposicións consistían en tres probas, que incluían
exercicios de Matemáticas, Cálculo, Filosofía, Historia,
Xeografía… Tamén había que facer prácticas de axudante
nunha escola pública en réxime constante durante un mes.
Eu fíxenas nunha escola situada detrás da igrexa conventual
de S. Agostíño en Santiago. Ao ano seguinte non hai oferta
de destinos e eu póñome a dar clases particulares e solicito
traballar como interina e destínanme a Corme dende maio a
setembro.
Cando se produce o traslado ao actual CEIP situado na
Praza de Galicia?
No ano 1973 concéntrannos alí a: Da. Fina, D. Eladio
Lores, D. Manuel Canay, Da. Maruja Gándara (interina) e a
min. Despois chegarían Da. María Luísa, Da. María José

nila

Ageitos, Da. Manuela, Da.
Elena…
E a xubilación?
Xubílome con 66 anos cumpridos, ao mesmo tempo que
Da. Manuela. Ao ano seguinte xubilarase D. Manuel Canay
con 65 anos. Naquel Nadal recibo un comunicado da
Delegación de Educación no que se me dicía que dende o
día 1 de xaneiro do ano que ía comezar estaba xubilada; xa
que logo, gocei parte das vacacións do Nadal en activo e
outra parte en pasivo. Despois veu o agasallo das
compañeiras e compañeiros no Hostal Feliciano. Foi unha
preciosa e grata deferencia que conservarei sempre onde
descansan os grandes e profundos sentimentos.
NOTA. Ao entrevistador tan só lle queda por
recoñecer a plena lucidez da que goza esta señora aos
seus 97 anos cumpridos. Foime gratísimo o reencontro
con ela. Grazas, Rosita. Mellor: DONA ROSA!
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Destino:
Serra de Outes
Como e cando se produce a súa chegada ao concello de
Outes, concretamente á Serra?
Estando en Corme recibo un comunicado da Dirección
Xeral convocándome a elixir praza en propiedade
definitiva. Recordo que había dúas vacantes na Coruña
cidade, dúas en Santiago e as outras en diferentes
localidades. Eu elixo a Serra de Outes, por proximidade a
Santiago. Tiña naquel entón vinte preciosos anos. A Serra
vai se-lo meu primeiro e único destino como mestra
propietaria definitiva. Naqueles anos había dúas escolas de
nenas, unha da que era titular Dona Luz, tía de Enrique
Añón, e a miña, que estaba situada na planta baixa da casa
consistorial, no que foi a sala do xulgado e alí dou clases até
o ano 1940. Paraba na Casa da Viúva, xa que logo, tiña a
esola xusto en fronte.
Que pasa no ano 1940?
Pois que deciden que precisan aquel local para destinalo a
outros usos. A min danme unha casa situada nos terreos do
actual cuartel da Garda Civil. Naquela casa eu non podía
durmir polo medo que tiña, por iso recabei a axuda dunha
familiar de María do Polo para que viñese tódalas noites
durmir comigo. Tempo despois fun vivir á casa do doutor
Esperante e alí fiquei até que casei.
Cando casa?
Caso no ano 1942 con Claudino Outón e voume vivir a unha
casa que mercara Claudino ao lado da dos seus pais (a
Panadería Galdrán) coñecida como a casa de Paco de
Manuela. Alí vivimos durante uns anos mentres que
Claudino, que tiña o garaxe na Rúa Poeta Añón, non remata
de facer alí unha casa nova. Rematadas as obras da nova casa
e xa con dous fillos imos vivir a ela. Claudino ofrece o baixo
para convertelo en escola. Unha vez aceptada a proposta,
comezo a dar clases no baixo do inmóbel e D. Manuel Canay
pasa para a casa consistorial. Do matrimonio nacen 7 fillos;
dous faleceron, unha dun fatídico accidente con só dous
aniños. Cinco fillos que me encheron a casa de netos e de
bisnetos. Amais dos dous sucesos lutuosos xa mencionados
houbo outro que marcou a miña existencia. Foi o paramento
do meu marido, Claudino, no ano 1972, cando contaba tan
só 62 anos. Un mozo, vamos! Cando me chegou Teodoro de
S. Lourenzo con el á casa xa estaba inconsciente e nunca se
recuperou.
Claudio Outón (no centro), esposo de Dona Rosa,
na súa fábrica de Sampaio
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Tab-Asco e outras herbas
Sres. mandatarios…: a Lei é para todos. Ata aquí todo ben. É de
todos sabido que hai chiringuitos con licenza para cousas
concretas, concertos p.e., e non levan a cabo ningún en todo o
ano, e de seguro que hai dúbidas razoables en canto á
normativa dos “decibelios”, pero aí non interesa meterse...
non, non, non... pajarit@s por aquí...
Que oscura sombra sobrevoou o Tabasco, o pub máis
emblemático de toda a comarca? Pois resulta que durante 25
anos, nos que se gozou de cando en vez de cantareas a volume
aberto, nunca se chegou a este punto da actualidade... Non
interesaba, colegueo, incluso “Orella fina” non denunciaba
tanto, teríalle medo ao rexente; e nin que dicir que "este"
último deixou moito que desexar coa súa actitude co actual,
pois o importante era pasar a pataca quente a todo trapo... y si te
he visto... enténdete!!… pajarit@s por alá.
Cantas veces cerraron o Pub?, cantas veces denunciaron polo
exceso de ruído?, cantas veces interveu o Concello nos últimos
anos?... cantas? A resposta é facil: ningún peche e ningunha
intervención en 25 anos, e agora vén todo xunto… Que un
local non cumpre a normativa, aplicar a Lei; perfecto!… Que
algún que denuncia non anda de pleno coa normativa, a que
sexa, pola actividade a desenvolver, pois caña… Todos
sabemos que o Tabasco non é cousa de vida ou morte… pero
jode!, pois antes mirábase para outro lado, non é? Punto pelota.
Que máis?… Hai que deixarse de branduras e dar máis caña,
iso si: violencia cero. Tanto falar do soldo do alcalde, tatarata, e
o segundo de a bordo qué?, outro atraco; polo menos fose máis
educado, que nin os bos días dá… su Ilma.! Pero sigo, moito
alcalde moita leche, estamos de acordo, pero... e os que
manexan o seu Mercedes Benz de tantos .000 € que nin
pintado... Cada un é cada un, de acordo, pero as apariencias,
Sres., o voto de pobreza, hai que ser máis plebeos, que tanta
hipocrisía xa cansa… Máis humildade, que non cremos que
sexa moito pedir; e, por suposto, hai que ser consecuentes, pois
se só vemos a estela no ollo alleo, no propio ollo… que?, todo
ben?… Que máis se pode dicir, cando se actúa ceguiño por
tantas cousiñas, que xa un non se acorda ou igual xa anda un un
pouco desmemoriado… Esa memoria… Case se entendería!!
Máis… Que nos expliquen que pasa co reloxo do Concello, xa
non anda, anda pouco, arránxase, queda así… non?… que pasa
con el?...
En fin, toda unha reflexión en capela sen pretensión algunha de
ofender. Simplemente que unha reflexión de vez en cando
presta.
Lusco e Fusco
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ASÍ NON

O poste case podre e sostido polos cables.
Cinco coches mal estacionados...
e nono pasa
nada.
Para cando
máis vixilancia?
Fenosa,
Jallas...,
ninguén
fai nada.
Tanta comodidade non pode ser
Sóboa...
cobrar!!…

ASÍ TAMPOUCO

Así tampouco: Un fósil dunha neveira... camiño do Requeixo... xa ves!!
Ter Punto Limpo para isto. Non aprendemos nada.

NIN DE COÑA

Era unha vez pantalán no Requeixo?... ónde ?...
Un derroche de cartiños...
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Gran Templo do leste: O Todaiji de Nara
Manuel do Río Rodríguez
Antigamente florecían
na capital de Nara:
flores de cerdeira de oito pétalas
que agora amosan as súas cores
nos edificios do Pazo
Ise no Tayū

Co gallo da nosa estadía o verán pasado no país do sol nacente, un dos
monumentos que puidemos visitar Noriko e mais eu foi o Tōdaiji, unha
das grandes marabillas do Oriente.
O Tōdaiji (“gran templo do leste”) foi construído no ano 752 coa intención
de ser o edificio central de tódolos templos budistas do Xapón.
Ergueuse no que daquela era a capital do país, Nara, unha cidade
inzada de templos budistas que tralo traslado da corte imperial a
Nagaoka, 32 anos despois, pasou a durmir un soño dos xustos que dura
ata a actualidade. Hoxe Nara é unha cidade relativamente modesta e
pequena (tendo en conta a escala xaponesa a nivel urbanístico), é unha
prácida illa de verdor e monumentos antiquísimos a unha distancia
relativamente escasa (en shinkansen, o tren-bala) de grandes centros
coma Tóquio, Kyoto ou Osaka.
O emprazamento do Tōdaiji sitúase no interior do 'parque de Nara', unha
extensísima zona verde inzada de templos e lagoas, e sobre todo de
cervos: na relixión shintoísta, animismo local sincretizado co budismo
de importación, os cervos son os mensaxeiros dos deuses. Esta é a
excusa pola que se permiten grandes hordas dos animaliños
percorrendo o parque e a cidade. Están acostumados ás persoas, e en
cada esquina atópanse vendedores ambulantes de larpeiradas para os
bichos, que perseguen aos turistas e polo xeral déixanse facer fotos ao
seu carón sempre e cando lles dean algo que roer (moitas veces, os
mapas da vila, prendas de roupa ou os dedos dos nenos descoidados).

Rushana), que para as sectas locais representa o Buda Supremo,
repousando estático no centro do universo, e do que tódolos demais
budas de tódolos tempos e lugares son meras emanacións parciais. A
estatua, de 500 toneladas de peso, é todo un fito da produción
escultórica medieval e cando se construíu esgotou case tódalas
reservas de metal do país. Segundo os arquivos do templo, máis de
2.600.000 persoas colaboraron no seu financiamento e na súa
construción, e o fundido levou máis de tres anos. Tralo remate, en 752,
tivo lugar a 'cerimonia de apertura do ollo', coa asistencia de 10.000
persoas (entre elas o sacerdote indio Bodhisena, a cargo do ritual, e o
emperador Shōmu) e con celebracións e espectáculos teatrais
incluídos.
A estatua ten sufrido moitos danos ao longo do tempo: dende a
destrución case total, debido a guerras e terremotos, até accidentes
máis parciais. Hoxe reconstruída en boa medida (as mans son do
período Momoyama, 1568-1615, e a testa do período Edo, 1615-1867),
aínda fican da construción orixinal algunhas das pétalas de loto do seu
trono, ilustrados á súa vez con debuxos dourados doutros budas e
pequenos universos.
O Tōdaiji é, xunto con outras construcións da mesma vila, Patrimonio
Mundial da Humanidade da UNESCO (parte dos 'Monumentos
Históricas da Antiga Nara'), e unha visita obrigada cando viaxedes ao
Xapón. Non deixedes de velo se pasades por aí, e mellor aínda se ides
en primavera, para escoltar as vistas coas célebres cerdeiras de Nara:
as súas flores de oito pétalas farán un fermoso telón de fondo natural ás
marabillas de creación humana.

O acceso ao edificio lévanos a pasar primeiro pola grande portal do sur
(Nandaimon), unha xigantesca estrutura de madeira escoltada por dous
espíritos gardiáns, en forma de feroces estatuas de madeira. Son os
Niō, un coa boca aberta, o outro coa boca pechada que topamos en
case tódalas portas monumentais. Os do Tōdaiji son, nembargantes,
tesouros nacionais do período de Kamakura (1185-1333); cando
despois dunha cruenta guerra civil, o bando perdedor destruíu case
todos os templos de Nara, o shogún, Yoritomo, ordenou a reconstrución
do recinto, e puxo ao cargo desta porta e das estatuas o famoso escultor
Unkei.
Mais sen dúbida o edificio estrela do Tōdaiji é o Daibutsuden ('Pavillón
do grande Buda'): o maior edificio de madeira do mundo, con 57 metros
de lonxitude e 50 de ancho. A construción é a casa dun xigantesco Buda
de Bronce: o Daibutsu, que representa ao buda Vairocana (en xaponés,
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San Campio: contos...?
Emilio de Balado
Se non é polo SANTO a esta hora estaría excomungado. Os sectores
máis conservadores do ceo tíñanme acurralado. Pero San Campio ten
moito sentido do humor. É un coñón. Móvese de marabilla na alta
política celestial e conseguiume un indulto.
Volvo escribir. Porén, non podo dar nomes nin meterme coas
xerarquías. Polo menos por un ano. Logo xa veremos...
Fixémonos bos amigos. Non foi doado. Antes tivémolas gordas... Eu
espeteille que non cría no seu deus. Revirouse. Ten unha lingua viva.
Defendinme como puiden. Foron varias sesións de aguda esgrima
verbal. Discusións tomistas. Quedamos empatados ó meternos en
fonduras co concepto do Amor en san Agostiño.
El abúrrese. Di que está farto de escoitar problemas. Que cando o
mataron era aínda un mozo e gozaba da vida e das bromas. A súa morte
foi un erro. Confundírono cun activista cristián. Os ósos que se gardan
en san Ourente non sabe de quen son. Namorárase dunha escrava
etíope que facía marabillas na cama e na cociña. Choraba ó contarmo.
Hai anos pasábao moi ben cando viñan da montaña curar o ramo cativo
moitas mozas xeitosiñas. Algún dos porteadores “pasábase” apalpando
e amasando nelas... Agora non hai máis que vellas rezando e
confesando. Escoita todas as confesións pero xa non teñen graza
como hai anos. Algunhas noites sae dar unha volta á “movida” de Santa
Comba.
Amosoume o pasadizo segredo que sae do castro da Esfarrapa, chega
ó, Rial e logo sobe ata o santuario. Inzado de esqueletos, vasos de ouro,
moedas antigas. Non podo tocar nada.
Sorprendeume unha tarde de domingo:
- ¡Ei, ti!. Cóntame quites de tolos.
- Vale, comeza ti contándome casos de confesionario.
Tivemos que xogar ás palliñas para ver quen comezaba.Tocoulle a el:
Non se che ocorra por nomes. Aínda vive un neto da señora e sobriños
do sancristán. Este era un tanto saído, xa me entendes... Había unha
misión que predicaban os monxes de Sobrado. Ó segundo día
enfermou un deles e tivo que gardar cama na reitoría. O sancristán
pilloulle o hábito e meteuse no confesionario. Deseguida achegouse
unha freguesa moi prosmeira que falaba baixiño:
Padre, perdóeme por ter pecado. Xa hai moito que non me confeso
porque o noso cura xa vai vello e cando toma os viños na do Gaito xa
non é a primeira vez que fala de máis.
Dime, filla :cales son os teus pecados?
Padre, o demo da tentación apoderouse de min, pobre pecadora.
¿Como é iso,filla de Deus?
É que cando falo cun home teño unhas sensacións no corpo que non sei
como describilas...

Filla, por favor, que eu tamén son un home...
Si, padre, por iso veño confesar con vostede.
Ben, filla querida, e ¿como son esas sensacións?
Non sei se acertarei a explicarllas. Férveme o corpo. Por exemplo neste
intre o meu corpo rebélase a estar de xeonllos e preciso poñerme máis
cómoda.
Falas en serio ?
Si, gustaríame relaxarme e ficar deitada.
Filla... deitada como?
No chan, boca arriba, ata que pase esta tensión...
E que máis?
Como un sufrimento ó que non lle atopo acougo.
He?
Como se agardase unha chisca de calor que me alivie.
¿Calor?
Agarimo, calor, Padre. Quentura humana para soportar o meu penar.
Son unha peregrina do sentimento. Unha necesitada de cariño. Teño
sede de amor. Non atopo a miña estrada de vida.
O sancristán suaba, ancoraba, quecían e medrábanlle certas partes da
súa anatomía. Case eslumecía.
¿Esa tentación é moi frecuente?
Decote, Padre. Agora mesmo imaxínome as súas mans acariciando
suavemente a miña pel sensíbel.
¡Filla!
Si, Padre. Desculpe o atrevemento, pero teño urxencia de que alguén
forte me envolva nos seus brazos para desafogar un anaco...
Os nervios do sancristán a cada intre máis descontrolados. O zume
loitando por liberarse...
¿ Por exemplo, eu?
Por exemplo, Padre. Imaxino que vostede é a clase de home que me
pode aliviar...
Tatexando e removéndose no estreito confesionario ocorréuselle
preguntar a idade. Non fora ser unha adolescente adicta ó sexo.
Perdoa, FILLA MIÑA, necesito saber a túa idade.
Setenta e cinco para o mes que vén, Padre.
Vaite en paz filla. Non me fodas. O teu é REUMATISMO, debes ir a don
Andrés.
Rímonos a cachón. Penso que o santo o pasaba mellor ca min. Pediume
un pito. Tocábame a min. Non me gustan os chistes verdes nin as
picardías. Porén, tiña que darlle polo pau:
Ben sabes que antes non se ía ó psiquiatra. Consultaban co médico de
cabeceira, co cura ou coas “entendidas”. Pasoulle a unha familia deste
concello. Non está ben dicir nomes. Tampouco dar máis pistas porque o
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lizgairo de Urbano deseguida se decata. Atinaron con lle pòr “tenente
Colombo”.
Eran boa xente e con facenda abondosa. Pero a única filla que tiveron
saíulles cun grado menos. Unha chisca curta. Casaran sendo fillos de
irmáns. Pasaban os anos e non atopaban home para casala. Acudiron ó
xastre de F. que se daba boa maña como chufón. Sabía dun mozo de
Mazaricos que era algo retraído pero serio, honrado e moi traballador.
Tatexaba abondo, sobre todo cando prendía nos erres. Asemade
dábase un pouco dunha perna.
Na contorna correrase a voz de que o parira unha irmá que quedou
solteira. Na escola metíanse con el. Xa de mocete, nunha festa,
tiráronlle co cabeiro dereito. Librou do servizo por pés planos. O xastre
insistía en que lucía un dente de ouro e que era mellor que un tractor
para calquera casa. Apalabrouse o casoiro. Na regueifa saíron cousas a
relucir pero ninguén fixo moito caso.
Pasaron tres días de lúa de mel en Barcelona, onde o noivo tiña unha
media irmá. Gustou moito do zoolóxico onde quixo ir
os tres días. Volveron cansos e aparentemente
ledos. Resultou un traballador incansábel. Comía
abondo, mais adelgazaba e saíanlle olleiras. Nai e
avoa confesaron á rapaza.
Descartaron aconsellarse co crego. Botáronlle no
caldo unha herbas que recomendou a meiga de
Baíñas. Nada. Armáronse de valor e unha noite
petaron na casa dun médico de Negreira con sona de
bo sexólogo:
Cando a nosa nena nos comentou que aínda estaba
enteira puxémonos a cavilar. Matinamos se el tería
un querido, e por mor do que din na televisión
revisamos os armarios. A cousa é máis delicada.
Soltade a pita dunha vez que me quero deitar.
Temos unha becerra moi bonita; a Perla. Dúas ou tres
veces ó día sóbese a un tallo e dálle que dá... O animal
quietiño, como se lle gustase... ¿Que imos facer?
Vender a becerra.
Xa o pensamos, pero o problema é que se mercamos
outra igual se volve namorar da nova, ou se mete coas vacas e non
empreñan.
Primeiro vendela. Xa o próximo feirón. Despois que veña vosa filla, ela
soa, para darlle unha medicina.
Non che podo dicir como acabou o conto. A rapaza non chegou ir ó
médico. A penas entraron coa becerra no feirón mercouna, no que lle
pediron, un tratante de Carballo. Chocoulles que non releara e
preguntando souberon que a fora parar á casa do médico... A vida da
Casa portas afora seguiu como sempre. Ó cabo de tres anos a moza
pariu xemelgos.
San Campio conseguiu mirando nos arquivos celestiais saber quen era
o pai das criaturas. ¡Malia a censura!. O caritativo veciño finou hai
pouco. Apúñanlle varios fillos do teso, pero ninguén pensaba nos
xemelgos.
Volvía tocarlle ó santo:
Sabes que hai santos tolos e demos tamén. Mais como no outro mundo
non existe sexo, nin masculinismo, nin patriarcado, os chistes para min
non teñen graza. Agora vouche con algo livián:
Un de San Cosme estaba nas últimas. Xa sabes como son as mulleres
da beira do mar... A dona era unha excepcional cociñeira e boa
goberneira. El navegara moito e fixérase medio ateo. Isto non impediu
que “por se acaso” cando o abade estaba dándolle a Extrema Unción e
recitando aquilo de “almacristiana, sal de este cuerpo para unirte al
Padre que...”, abriu os ollos e dixo: "alma estate quieta non fagas caso
ós contos”.
Pola mañá viñera Dios (o médico) visitalo. Dixera que era cousa de
horas e xa deixou firmado o certificado, só pendente da hora.
Cara ó serán empeorou. Soubo que chegara a súa hora. Alasaba. Tiraba
do aire como podía. Palidecía. O corpo arrefriaba. Xa non sentía dor. De
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socato chegoulle un ulido moi especial. Pensou que igual estaba noutro
mundo... ía aumentando o cheiro. Non había dúbida, era do mellor
manxar que lembraba; as empanadillas de carne que facía súa muller.
Só con lembrar ese pracer reviviu, conseguiu erguerse e ir dando
pasiños vacilantes. O aroma viña da cociña. Atravesou o comedor onde
viu o cadaleito con puntillas e luciñas. O traxe negro da voda preparado
para a mortalla. Acadou a cociña. Na tixola fritíndose máis
empanadillas. Unha bandexa coas recién fritidas. Pillou unha.... Cando
ía metela na boca ¡zas! Un golpe no curuto derrubouno. Antes do
pasamento deulle tempo de ver á muller cun cullerón de ferro na man e
escoitar: "nin se che ocorra, son para a vela”.
Cando chegaron os da funeraria xa estaba na caixa e cunha gorra que
ela non deixou que lle quitaran. Moitas misas e responsos lle botaron. A
muller segue de loito de por vida. Cando tocou o precepto non lle quedou
máis remedio que confesar a derradeira caricia.Tivo que intervir o
cóengo penitenciario.

A Igrexa perdoou. Sen embargo ela segue penando. Cada sábado
represéntalle o finado coa boca aberta e cunha empanadilla nas mans.
Non di nada. Os fillos non entenden que siga coa teima de facer unha
boa fonte de empanadillas cada domingo e levala ó peto das ánimas.
Tiñamos que ir terminando; era a hora da novena:
Volve cando queiras, Emilio. Gusto moito da leria contigo. Es simpático
aínda que arrimas algo ós do BNG.
Dá por seguro que volverei, pero coa condición de que me contes polo
miúdo o da señorita canina que caeu co ligue alemán nunha sepultura
de Muxía. Do empresario que durmiu no coche unha noite que a muller
non lle abriu a porta. Da tola que pasou a vida encerrada na casa. Das
mozas que escapan con homes casados. Das casadas que marchan
cun mozo solteiro. Dos tríos...
De acordo. Pero, como para a próxima tócache comezar a ti tés que
falarme dos “modas” outenses, dos intercambios de parellas que logo
terminan en “depresións”, das cornudos ós que lle receitas un limón, dos
que toman Viagra, dos que se ilusionan cun transplante de pito, da
revolución feminista, dos armarios que se abren cada día neste
concello, dos ligues por internet.
O do limón non me refiro á froita. Quedan sorprendidos cando lles digo
que os venden nas ferraxarías... Que son limas moi grandes para ir
limando cada día os cornos. Pero déixate de tanto sexo; a satisfacción
da Carne non dá felicidade a ninguén. E, ós meus anos...
¿Por que non falamos dos muíños, dos castros, dos petróglifos, da crise
económica, do euro, das eleccións, de como esmorece a Serra, das
casas cerradas, do tecido social esfarelándose, da economía
subvencionada, de como o concello acabará índose para o Freixo, e de
moitas cousas máis.
Trato feito. Ata outra.
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Os muíños do Río Tins (V)
Quinto tramo: Os muíños da Serra
Cando ao Tins lle chegan as augas do Río de Outes pola dereita,
a chaira pola que vén circulando desde Boel, a máis extensa,
contando tamén coas agras de Entíns, das situadas a nivel de
mar en toda a ría de Noia, xa antes fora transformada polo río na
regada campiña que serve de asento á maioría da poboación
outense, a cal convertiu en capital municipal ó cruce da principal
vía de comunicación que é a comarcal 550, coas estradas que, a
unha e outra banda do río, discorren de norte a sur, paralelas a el.
A importancia da confluencia na Serra de toda a rede viaria que
percorre o concello, foi recoñecida polos seus habitantes, que
fixeron do Río Tins, xunto coa principal ponte que o atravesa, as
árbores que o bordean, e as aves que o animan, o emblema do
s e u e s c u d o , o c a l , c o l e m a “ AY U N TA M I E N T O
CONSTITUCIONAL DE OUTES”, na bordura, e un castelo, a
xeito de coroa, no timbre, foi adoptado polas autoridades
municipais da época republicana, no ano 1935, en que aparece
por primeira vez nos documentos oficiais. O río non só serve de
elemento emblemático no escudo, senón que tamén dá nome á
propia Serra, pois este non procede, como podería pensarse,
dunha cadea montañosa, xa que o lugar non está instalado nun
alto, nin ten elevacións montañosas próximas, senón que
procede do céltico 'sar' ou 'ser' que significa 'auga que flúe' ou
'curso de auga', velaí o hidrónimo Sar, para o río que pasa por
Santiago e os topónimos relacionados con cursos fluviais como
Serres, en Muros, Sarria e Sarriaus, concellos de Lugo, ou os

Xoán X. Mariño

Foto 2. Muíño de Añón, despois da súa restauración .
máis próximos Sarnón ou o Sarzón, en S. Ourente e O Freixo
respectivamente. Á ponte medieval que cruzaba o río
airosamente antes das reformas que destrozaron o seu perfil
gótico, voces populares adicaron a seguinte cantiga:
Ponte da Serra non caias / déixate estar dereitiña / por aí ha de
pasar / a muller que ha de ser miña.
Ó seu pé, no lugar no que antigamente estaba o Cruceiro da
Ponte, hoxe trasladado á Praza da Cruz, construíuse, entre 1929
e 32, a casa consistorial, obra de Leoncio Bescansa, un dos
máis reputados arquitectos galegos da época, e, ó seu carón, 34
anos máis tarde, cando a Real Academia Galega adicou a data do
17 de maio ó máis importante precursor das nosas letras,

Foto 1. Muíño de Añón.

Foto 3. Muíño do Bao.
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Foto 4. Muíño da Horta.
ergueuse o monumento de Añón, promovido pola Unión de
Residentes de Outes en Bos Aires, que ademais custearon o
espléndido busto de bronce do poeta, o seu basamento e as
esculturas de pedra que o acompañan, unha das cales foi, hai
algúns anos, barbaramente arrincada do seu pedestal e arroxada
escaleiras abaixo por parte de xente sen alma que fan do
vandalismo a relixión que tamén profesan os que tronzaron de
raíz a cerdeira nova para alegrar o vento, ao pouco de se plantar a
carón da placa que o Concello de Outes colocou en homenaxe a
Avilés de Taramancos en 2003, entre o río e a Casa da Cultura,
edificio este que se levantou fronte ó Pazo da Serra, resto dunha
fortaleza mandada construír en 1385 por Rui Soga Mariño de
Lobeira, avó de Paio Mariño de Lobeira, a quen o monarca Xoán
II, de quen era un alto cargo, lle outorgou a xurisdición da Serra,
desgaxándoa do señorío de Santiago, e que foi pasando, a través

TERRA DE OUTES 15

provincias galegas, que logo de anos de esmorecemento
quérese recuperar, un restaurante de recoñecido prestixio e
diversos pubs que atraen a gran número de persoas a cotío e, por
útimo, a Fonte de Añón, en honor ó poeta, a pé da ponte, cunha
artística cabeza de león tallada en altorrelevo no medio da súa
parede, pero hoxe cambiada de ubicación por mor das obras do
paseo fluvial que leva ata os dous primeiros muíños dos catro que
se conservan nesta localidade.O que dá inicio a este pequeno
grupo é precisamente o Muíño de Añón (foto 1), propiedade da
familia do poeta e que aparece citado varias veces na súa obra,
unha delas no poema titulado O Magosto como escenario dun
encontro amoroso. O edificio, na marxe dereita do río, ten dous
pés de muíño, pero un deles está no exterior, de maneira que se
debía utilizar con pouca frecuencia, porque o vento e a chuvia,
dos que unha simple cuberta non protexe completamente, fano
inutilizable a maior parte do ano; o muíño foi restaurado hai
algúns anos (ver foto 2), pero a gran enchenta do 2001 arrastrou
consigo a cuberta e os postes de madeira que a sostiñan, sen que
os volvese recuperar, como tampouco o uso, a pesar de dispoñer

Foto 5. Muíño dos Píos.
Foto 6. Muíño de Abaixo.

dos séculos, a mans dos seus sucesores, ata que Fernando
Mariño de Lobeira foi nomeado, polo rei Carlos II, Marqués da
Serra e este colocou o escudo dos Mariño de Lobeira no pazo
reconstruído. O feito de que os nobres sobre os que recaía a
xurisdición deste territorio tivesen a súa casa na Serra de Abaixo
foi o motivo polo que o territorio todo fose coñecido durante
séculos como Señorío da Serra e esta é a razón pola que na
actualidade dicir que unha persoa ou cousa é da Serra é o mesmo
que dicir que é do concello de Outes. No entorno daquela casa
levantouse logo, a fins do s. XVI ou principios do XVII, a Capela
do Santiaguiño, hoxe transformada na Capela de A Serra tras o
incendio da anterior en 1936, así como varios edificios
modernistas na Serra de Abaixo, outras casas historicistas de
gran atractivo na Rúa da Vila, a cuxo pé se celebrou durante
décadas unha feira de gran sona que atraía xentes das catro

de tódolos elementos en perfecto estado para a moenda.
Separado do anterior polo Río de Outes, que desemboca aquí no
Río Tins, e mais por unha pontiña de madeira que serve para que
o novo paseo fluvial, a rentes del, pase por riba do río, atópase o
Muíño do Bao (ver foto 3), restaurado como aquel, pero que
carece de pé de muíño, quizais porque nunca chegou a entrar en
uso, xa que os máis vellos non o acordan a moer. Ó outro lado do
río, situado actualmente a carón da Casa da Cultura, pero antes
máis próxima á ponte, de onde foi desprazado para o
ancheamento desta, está o Muíño da Horta (ver foto 4), un edificio
de cantería coa saída do inferno en arco, que funcionaba movido
pola auga que chegaba por unha canle que antes pasaba polos
dous muíños da Avda. de San Campio: o Muíño dos Píos e o
Muíño de Abaixo. O primeiro (ver foto 5), como o da Horta, está
tamén restaurado, pero como el sen poder moer, por estar a
canle, procedente da última represa construída no río á altura do
derradeiro dos de Boel, inutilizada. O segundo, xa desaparecido,
pero do que se conserva unha antiga imaxe (ver foto 6), estaba a
carón ponte, de onde se sacou para anchear a mesma.Tras esta
última veñen a Casa do Concello, remodelada recentemente sen
moito criterio; detrás dela o Parque da Feira, e, a continuación, a
“Horta de D. Andrés” que, por chegar ata as súas proximidades a
marea nas súas enchentes, marca o final deste tramo.
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Añón en Sevilla. Os anos confusos (IV): Benito Vicetto
Ramón Blanco
Fue Vicetto, hombre alto y bien dispuesto, aunque de andar descuidado, de
rostro varonil y hermoso, "de cutis bronceado como las nubes del Tambre en
las brumosas tardes de Otoño", según él mismo dice en Víctor Basben.
Manuel Murguía; "Benito Vicetto", en Los Precursores.
Rescataremos parte da cita de Victorino Novo y
García xa inserida no nº 13 da revista, para
dedicarmos unhas liñas a Benito Vicetto, quen vivía
en Sevilla polos mesmos anos, supostamente, ca o
noso poeta: "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" (1889).
Anos despois, Uxío Carré Aldao ampliará esta
información: "N-eles tamén escribía Vicetto, ao que
as súas novelas, especialmente Los Hidalgos de
Monforte, cuia primeira edición é a de Sevilla (1851),
comenzaban á lle daren merecida sona".
Benito Vicetto naceu en Ferrol en 1824, e na mesma
cidade morrerá en 1878. En 1850, ao deixar a vida
militar, co nomeamento de Cabaleiro da Orde de
Carlos III, ofréceselle un cargo de oficial na prisión
de Sevilla.
Aínda que probabelmente o maior especialista en
Vicetto sexa Juan Renales Cortés (Celtismo y
Literatura Gallega. La obra de Benito Vicetto y su B. Vicetto, RAG
entorno literario. 2 vols., Xunta de Galicia, 1996),
non podemos esquecer que Xosefina López de
Serantes publicou a súa biografía novelada (do mesmo estilo que a que lle
coñecemos sobre Añón): Benito Vicetto iñorado; ed. Alvarellos, Lugo, 1978.
Nela dinos a autora: "Por esas fechas, el escritor ferrolano colabora con
asiduidad en los tres periódicos que existían en Sevilla: “La Aurora”, “El eco
de la juventud” y “El Telégrafo”, y en ellos publica por capítulos LAS
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CRONICAS ESPAÑOLAS".
A finais de 1852 chega á Coruña para comezar o novo ano como maior do
presidio da Coruña. Nesta cidade dirixirá El Clamor de Galicia. Eco Político
de sus Cuatro Provincias (1854-1856). A finais de 1856 é designado
comandante no penal de Alcalá de Henares, onde permanecerá até 1859.
Esta cronoloxía só deixa marxe para que Añón e Vicetto fosen veciños da
mesma cidade no caso de que o noso poeta
estivese nela antes de 1853 (véxase o dito nos
números 14 e 15 desta revista).
Xosefina López de Serantes, en Vida e morte dun
poeta. Biografía de Francisco Añón Paz (1986), no
capítulo que titula "Volta a España", dá como data
da chegada de Añón a Sevilla o ano 1856, "e xa era a
primavera de 1858 cando decidiu trasladarse a
Madrid" (ou "1855: Volve a España, quedando en
Andalucía; 1857: Trasládase a Madrid", segundo a
cronoloxía que coloca ao final do libro).
Coherentemente coa datación que fixera da estadía
hispalense de Vicetto, nada trata este capítulo de
suposostos encontros entre os dous escritores. Si
se menciona a Vicetto, por exemplo, no seguinte
capítulo, "Os Xogos Florais" (aos que dedicamos o
noso artigo no número anterior): "Todo se levou a fin
pola iniciativa persoal do escritor Benito Vicetto",
quen tamén presenta a balada "El enamorado
Macías", en castelán; casualmente, esta
composición, igual que a do outense, foi
merecedora doutro accésit.
No 1928 a R.A.G. tributa unha homenaxe a Benito
Vicetto e Francisco Añón, con motivo do “cincuenta aniversario do
pasamento de tan insignes conterráneos”, pois morreran ambos os dous no
mesmo ano de 1878, e así o recollerían senllas necrolóxicas en La
Ilustración de Galicia y Asturias, revista que dirixía en Madrid Manuel
Murguía.
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