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Editorial
Non deixan nin as farangullas
O neoliberalismo campea libre e vitorioso por toda
a sociedade, que asiste atónita ás súas brutais agresións.
Gaña Telefónica, gaña Botín, gaña o Fondo Monetario
Internacional, gaña a grande Banca, vence Merkel, Sarkozy,
Rajoy, os especuladores e probablemente tamén gañe
Urdangarín. Realmente só son uns poucos, pero perdemos
todos os demais, os e as que lles proporcionamos esa conta
anual de beneficios ás grandes empresas acadados, segundo
eles, no que era un marco de relacións laborais moi ríxido e
favorable aos traballadores. En nome dunha crise creada
por eles mesmos, abandeiran un proxecto (do que a Reforma
Laboral é un ingrediente máis) sen precedentes, do cal non se
coñece o final exacto –aínda que se pode ver xa ese futuro nos
nenos desnutridos das escolas gregas, si, en Grecia, país da
Unión Europea–.
Con esta Reforma Laboral o patrón establece a
xornada ao seu antollo, despedirá no caso de que diga “que
lle pode ir mal o mes que vén”, contratará cun “período de
proba” dun ano ou a “tempo parcial” obrigando a facer
horas extras (iso si, con bonificacións nas cotizacións á
Seguridade Social), rebaixará o salario se este mes facturou
menos que o anterior… Pero así como camiñan vitoriosos,
tamén van condenados ao fracaso: a inseguridade no posto
de traballo, a ameaza constante de despido barato ou gratis,
a rebaixa no poder adquisitivo de traballadores e
funcionarios non é precisamente un método eficaz para
combater a crise: procurarase ir á marca branca,
mercaranse os coches de segunda man, haberá medo a
consumir (quen se atreverá a comprar unha vivenda?),
trataremos, en suma, de sobrevivir neste mundo de criminais
de guante branco que nos envían así de clariño aos
parámetros de escravitude do século XIX.
Un proxecto, diciamos antes, que se sustenta na
eliminación total do antes mal chamado Estado de Benestar
reducindo o gasto público: acabarán eliminando (xa
comezaron) prazas de mestres, de médicos, ou sexa, a escola
e a sanidade dos pobres.
Rematarán privatizando o sistema público de
pensións e S. Social. Con esta reforma laboral só uns poucos
afortunados poderán permitirse pagar unha caixa privada
de pensións. O que non teña recursos será un ninguén, unha
cagalla, un restroballo da sociedade que pasará as noites
tapado cuns cartóns e enganando o estómago co que atope
nos bidóns do lixo. Non, non é Manhattan, nin o Bronx, pero é
o mesmo ou parecido. Está á volta da esquina. Se esta é a
vitoria do capital, menuda merda. Non deixarán nin as
farangullas.
Só a resposta social, contundente, sen concesións,
pode parar esta involución á barbarie. Revolución versus
involución. Os traballadores e traballadoras do XIX
pensaban neles e nos seus fillos, pensaban en NÓS. E NÓS…,
en que pensamos?
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AS NOSAS NOVAS

Inauguración do Muíño Gabriel
O sábado 11 de febreiro tivo lugar a inauguración do Muíño Grabiel en Río
de Outes, coa presenza de Santiago Freire, deputado provincial, e Carlos
L. Crespo, alcalde de Outes, que se dirixiron ás máis de corenta persoas
asistentes para amosar o seu apoio a iniciativas como a asociación Terra
de Outes, impulsora da restauración deste muíño, para a recuperación do
rico patrimonio etnográfico galego. Xoán X. Mariño, pola súa parte,
expresou a satisfacción por poder culminar un vello soño da Asociación
que preside, o de poñer a andar un muíño tradicional coa colaboración dos
veciños e poñelo a disposición dos centros escolares de toda a comarca
para que nenos e nenas observen o funcionamento destes enxeños
hidráulicos. Logo de ser descuberta a placa que recorda a xenerosa axuda
da deputación provincial, as "Pandereteiras do Freixo", que xa antes
abriran o acto, pechárono cunha nova actuación musical.A continuación,
os asistentes trasladáronse ao local social da asociación en Outes, para
degustar unha empanada de millo elaborada coa fariña obtida da primeira
moenda trala rehabilitación deste muíño do século XVIII.

Cea de Entroido
Como xa vén sendo habitual a nosa Asociación celebra a
chegada do Entroido cunha lacoada na que adoitan
participar bo número dos socios e socias con divertidos
disfraces.
Nesta ocasión, o tradicional lacón con grelos,
acompañado con viño de Amandi e seguido de filloas e
orellas, ceouse o sábado 18 de febreiro no restaurante
Areal. Despois a festa continuou animadamente por
diversos pubs da Serra en medio do ambiente festivo que
por varios días reina nas nosas rúas.

Mariscada
O sábado 14 de xaneiro, a continuación da asemblea
anual, no noso local social do lugar de Outes, tivo lugar a
primeira das comidas que ao longo do ano reúne a bo
número dos nosos socios ao redor dunha mesa. Nesta
ocasión foi para dar conta dunha mariscada a base de
mexilóns ao vapor, centolas da ría preparadas polo noso
socio Francisco Rama -Fufú- e polvo con cogomelos
exquisitamente elaborado por Xosé M. Vázquez Xastre-.
Finalmente, na sobremesa, Xoán X. Mariño, presidente
de Terra de Outes e membro do consello de redacción
da revista Terra de Outes presentou a nova entrega
desta publicación trimestral que chegaba xa ao número
17.
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Conflitos forais (III)
Mingucho Campos

No nº 17 desta revista facía referencia ás testemuñas sobre os
documentos asinados polo escriba, Gonzalo de Pazos, en proba
da súa fidelidade e legalidade, do mesmo xeito que facía
referencia a alguhas testemuñas e testemuños. Neste novo
número pretendo continuar coa
relatoria doutras.
Feita esta pequena introdución,
acometo a tarefa referenciada. Juan
Ramírez, o día 17 de abril de 1677,
tendo por testemuña a Nicolás
González, veciño do Noia, di: "decir la
verdad que supiere y le fuere
preguntado y siendoles en dicho
pedimento dijo el testigo que conoce
de anterior pedimento al anterior al
dicho Juan Gomzalez y eso mismo
vio e conocio al dicho Gonzalo de
Pazos escribano que fue del número
desta Villa el cual sabe el testigo era y
fue escribano y como tal, usaba, usó
e egerció dicho oficio desde el año
pasado, de mil seiscientos y cuarenta
y dos hasta el año pasado de mil
seiscientos cincuenta y seis que se
falleció y siempre ha sido y fue
escribano, muy fiel legal y de mucha
confianza y como tal a todos los áutos
y papeles judiciales y extrajudiciales
que delante dél pasaban y han
pasado se los ha dado daba y dio y
hoy en día dá entera fé y crédito en
juicio y fuera dél y siendole al testigo
por mi escribano leido y mostrado la
escritura, de contrato y
arrendamiento, que esta en el mazo
de escrituras publicas que parece
haber pasado y otogadonse por
delante el dicho Gonzalo de Pazos escribano difunto en el año
pasado de mil seiscientos cincuenta y cinco que comienza a ojas
catorce de dicho mazo y acaba a ojas diez y siete dél, la cal tiene

cuatro firmas á la postre y la ultima dellas donde dice Pasó ante mi
Gonzalo de Pazos todo ello visto leio y mirado por dicho testigo
dijo que la firma y firma de ello es muy parecida y semejante, á
otra mucha letra y firmas que el
testigo vió hacer, escribir y firmar, en
semejantes papeles y escrituras, al
dicho Gonzalo de Pazos escribano
difunto y por tal suya mesmas, el
testigo la reconoce y esto dijo y
declaró ser la verdad publico y
notorio y dello publica voz y fama sin
que hayan otra cosa encontrario y en
ello se afirmó y ratificó y firmó de su
nombre y dijo ser de edad de
cincuenta años poco mas o menos
tiempo y que no le tocaran las
generales de la ley por que fue
presentado y dello yo escribano doy
fé-Nicolas Gonzalez de
Romay".Segue un Auto no que se di:
"Antemí Juan Mariño Y Sobrado y
llevados estos auto informacions y
protocolos de escrituras publicas
originales donde esta inclusa la de
contrato y arrendamiento que dichos
autos mencionan y siendo todo ello
visto por su merced Dº Antonio de
Enestrasa, Juez Ordinario desta
Villa De Noya y su jurisdicción en ella
á diez y siete dias del mes de Abril de
mil secientos y setenta y siete años,
dijo que ostenta todo ello esta en la
forma ordinaria y conforme a
derecho mandaba y mando que yo
escribano de un traslado, a los mas
necesarios de dicha escritura de
contrato y arrendamiento y mas autos, que vallan por cabeza
della, á la parte o partes á quien toca y á dichos originales y
traslados queansidiere y firmados de mi nombre"…

A Óptica da túa confianza!
Malecón de Cadarso, 3 (Xunto a ponte de San Lázaro) - Tlf. 981 82 42 60
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A depuración dos mestres de Outes no franquismo (I)
Xoán Francisco García Suárez

O Ensino chegou a ser un dos valores fundamentais na
República. A valoración social do profesorado é moi alta e existen
moitos mestres e profesores entre os dirixentes republicanos dos
diferentes partidos. Por exemplo, a “Agrupación al Servicio de la
República”, promovida por Ortega y Gasset, obtén 13 escanos
dos que a metade eran profesionais do ensino (entre eles
Fernando de los Ríos).
A confianza da República no amplo colectivo de mestres
resúmese nas declaracións do pedagogo Lorenzo Luzuriaga: «El
Magisterio hispánico ha de responder con todo su entusiasmo a
la llamada de la República. El gran ejército de cerca de 40.000
hombres que lo constituyen ha de ponerse lealmente a su servicio
[...]. La República se salvará por fin por la escuela. Tenemos ante
nosotros una obra espléndida, magnífica. Manos, pues, a la obra.
¡Arriba el magisterio republicano!».
Así, o Ministerio de Instrucción Pública (MIP) propón crear 27.000
novas escolas nos seguintes cinco anos,
a dignificación profesional e dos salarios
ata agora de fame, ou a reforma dos
plans de estudo do Maxisterio, a
democratización das estruturas
educativas, o impulso dunha pedagoxía
activa e moderna, a implantación do
laicismo escolar e o emprego na escola
das linguas propias naquelas nacións
(Galiza, Catalunya e Euskadi) nas que
se dera o caso do bilingüismo.Pero os
inimigos da República non fixeron a máis
mínima concesión que axudara á
consolidación do proxecto republicano e
non permitiron nin que polo menos una
xeración chegase a ser formada
completamente naqueles principios.
Ademais, esta vontade democratizadora
atopábase coa contra dunha parte do
Maxisterio indiferente ao cambio ou, no
peor dos casos, fieis á súa ideoloxía
reaccionaria, apoiada desde sectores
como a Igrexa, parte do exército ou os
caciques. Aínda así, durante todo o
período republicano incorporáronse 21.293 mestres ao sistema
educativo, un 56,5 % máis dos existentes anteriormente. Xa en
1937 son 58.982 prazas de mestres e 377 inspectores. A media
de España antes da República era de 1,59 mestres por mil
habitantes, en 1936 era xa de 2,14.
Diante desta situación, a dereita, co golpe militar de
1936, propón a “limpeza de España”. O sector do Maxisterio será
un dos obxectivos principais, mediante a eliminación física, a
anulación moral e denigración da profesión para a xustificación
da imposición dunha nova orde. Un calco da política fascista de
Mussolini ou a nazi de Adolf Hitler. En todo o territorio español
caen fusilados miles de mestres. (Véxome na obriga de recordar
aquí o relato histórico de Manuel Rivas “A lingua das bolboretas”,
levado ao cine de xeito maxistral por José Luis Cuerda).
Unha primeira fase foi drástica, sen posibilidade de defensa para

as vítimas, que eran automaticamente separadas do servizo, o
que leva ao franquismo a un problema de cobertura e máis tarde
delimítanse os contidos das penas en función dos “delitos” (actos,
ideas, militancia política ou sindical, esquerdismo, separatismo,
etc.”). O procedemento era: cese fulminante de todos os mestres
podendo solicitar estes o reingreso mediante instancia no que se
debían facer constar as ideas do interesado e as dos seus
compañeiros. A Comisión Provincial de depuración solicitaba
entón os informes (Garda Civil, Igrexa, alcalde, Falanxe, etc.). A
partir destes “informes” actuábase en “consecuencia”. Os
interesados e interesadas debían demostrar a súa inocencia.A
purga de mestres e mestras acadou extraordinarias dimensións,
pola cantidade e pola calidade. En Outes tamén foi espectacular.
Nun traballo publicado no Anuario de Barbantia nº 6 (Xesús Costa
e Xesús Santos, novembro de 2010), aparecen oito profesionais
que foron depurados, suspendidos, inhabilitados e separados do
servizo, entre os que se atopan algúns que
tiven a sorte de coñecer ben; estas vítimas
foron: Ángel Bandín Figueira, Amalia Batalla,
Víctor M. Blanco García, Elvira Pardo
Carmona, José Rodríguez Pena, Eugenio
Romero Soneira, e Francisco Zubeldía Olivé.
Sen embargo, quen redacta este artigo ten a
sospeita de que foron máis, algo que
comprobaremos no seu día. Do mesmo xeito
que a Comisión Depuradora solicitaba
“informes” para a eliminación de mestres,
tamén os solicitaba para a súa substitución.
Así, houbo casos como casualmente o de Rosa
Rodríguez Rego, a quen esta revista
entrevistaba no número anterior. Efectivamente, no Archivo General de la Administración
consta un expediente (o nº 933) de 11 páxinas
que conteñen os citados informes. Trátase do
seguinte:En decembro de 1936 o Presidente da
Comisión Provincial Depuradora del Magisterio
de La Coruña, Ángel Díaz Grande, solicita ao
párroco de Outes, ao alcalde (Benito Tuñas
Paz), á Garda Civil (Xefe de Posto) e a un pai de
familia (José Vidal Rúa) senllos informes que son redactados por
estas persoas en xaneiro de 1937. Nos citados informes
remitidos polas autoridades e persoas de Outes á Comisión de
depuración, expoñen a boa conduta moral, relixiosa, e
infórmanlle por exemplo que “no tengo conocimiento de que haya
asistido a reuniones antipatróticas y se relaciona con personas
socialmente sanas y de conducta intachable”, ou “no se tiene
conocimiento de que haya pertenecido a ninguna fracción política
del desaparecido Frente Popular” ou incluso “acude a misa todos
los domingos”. En data de 07 setembro de 1938 a Comisión
Provincial de Depuración propón ao Jefe Nacional de Servicios
de 1ª Enseñanza a confirmación de Rosa Rodríguez Rego como
mestra de Outes, que resolve favorablemente en novembro dese
ano.
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SAÚDEGALIZANDO
CONSECUENCIAS DOS RECORTES DO PP
EN SANIDADE

MARMELO CASEIRO
Rosa Martínez Ferreiro

Ingredientes:
1 quilo de marmelo
800 g. de azucre
1 pao de canela
1 limón
Preparación:
Estónanse os marmelos, córtanse en anacos non
moi grandes e colócanse nunha tarteira co fondo
cuberto de auga. Bótaselle o zume do limón por riba
e ponse a cocer a lume medio cun anaco da codia do
limón e o pao de canela (a codia do limón e o pao de
canela retirarémolos antes de que se desfagan).
Debemos remexer para axudar a que os marmelos
se desfagan (pero neste momento non é preciso
estar remexendo todo o tempo). Cando estean
desfeitos, ou case, retiraremos do lume a tarteira e
co batedor intentaremos homoxeneizar a textura.
A continuación botaremos o azucre e volveremos
poñer a tarteira a lume medio; agora deberemos
remexer todo o tempo para evitar que se pegue no
fondo e poderemos baixar o lume se nos decatamos
de que tende a pegarse. Debe cocer uns 25 minutos
dende que volve ferver.
Ao pasar os 25 minutos, botaremos o marmelo en
moldes de cristal que cubriremos cunha gasa para
que temperen e perdan vapor de auga. Ao cabo de
dous ou tres días poderemos desmoldar e gardar en
papel film de cociña na neveira para ilo
consumindo nos vindeiros meses.
Por vez de botalo en moldes de cristal tamén se
poden usar recipientes de plástico que soporten o
calor, tapalos primeiro coa gasa mentres atemperan
e perden vapor de auga e posteriormente tapalos
coa súa tapadeira e gardalos así ata consumilos.

Dr. José Mª Dios Diz

Estamos asistindo a unha perda da calidade asistencial sen
precedentes, debido ás mal chamadas reformas, cando en realidade
son recortes, no sistema sanitario, que nos demos todos dende a
transición democrática. Estes recortes, xustificados polo PP na crise
económica, teñen unha soa finalidade: privatizar os servizos
sanitarios e que uns poucos se lucren a costa da maioría (esperemos
que non silenciosa).Dun tempo a esta parte, fáisenos pagar por
renovar a Tarxeta Sanitaria (10 euros), coa desculpa da crise: é que
non pagamos bastante ao mes, para poder ter unha nova tarxeta en
caso de perda ou que se estrague? Restrínxese o número de tiras de
glucemia para os pacientes diabéticos, o que está traendo xa
consecuencias pola falta de control destes pacientes (cada envase de
50 tiras son uns 50 euros). Se non o cubre o seguro, a xente non se
controla o que debe, e aparecen as Hipoglucemias ou
Hiperglucemias, que poden ser mortais. Somos capaces de invertir
1.500 millóns de euros nun NOVO Hospital en Vigo, financiado con
cartos públicos en réxime de concesión privada, e desbotamos a idea
de remodelar un Hospital Público, por 300 millóns de euros, que
seguiría sendo público, como tiña previsto o goberno do PSOE e do
BNG, en Vigo. O tema da Atención Primaria, xa é sangrante: existían
uns acordos firmados polos sindicatos, sociedades científicas e o
goberno bipartito, que esixía unha serie de melloras ata o ano 2013, e
o goberno de Núñez Feijoo, ao chegar ao poder, incumpriuno. Tamén
coa disculpa da crise, o asinado por un goberno lexítimo, é anulado
polo PP. A indefensión d@s traballador@s é evidente: como podemos
fiarnos dun goberno que obvia o asinado previamente por outro
goberno? A falta deste acordo levou consigo a perda duns dereitos
acadados pol@s traballador@s e a merma de servizos para os
usuarios: o máis importante o da non substitución dos profesionais; no
tema dos médicos, se non está o titular, os pacientes derívanse a
outro profesional, coa saturación do traballo por parte deste e a
incomodidade dos pacientes de ter que ser atendidos por un médico
que non coñece o seu caso e que debe empezar de cero con cada
paciente. Tamén, que como se saturan as Unidades de Atención
Primaria, os pacientes acuden aos servizos dos Puntos de Atención
Continuada (PAC) e os servizos de urxencias dos Hospitais, coa
saturación que conleva a atención de patoloxías que se poderían
resolver nos Centros de Saúde. A estes problemas a política do PP
non lles pon remedio e inda por riba empeoran día a día. Non se
recorda que en AP houbese listas de espera: hoxe en día, ata 4, 5 e 7
días para unha cita co médico de AP. A non substitución dos
profesionais está mal, pero imperdoable é o BLOQUEO DAS
AXENDAS. É dicir, un paciente ese día non pode enfermar, non lle
deixan pedir cita para o seu médico, pois non está, e dinlle que de
estar mal debe ir por urxencias: inaudito que unha administración faga
que o sistema sexa o que funciona mal, a propósito... Podemos dicir
que temos o Goberno que eliximos. Pero eu estou convencido de que
non foi elixido para facer este tipo de política. A crise que padecemos
non a provocamos os traballadores e as traballadoras, e menos @s
funcionari@s, que parecen ser os culpables de todos os males deste
país. O voto maioritario non dá dereito a violar os acordos efectuados
por outros gobernos, e a facer o contrario do que se propoñía en
campaña (“non subiremos os impostos, que é de esquerdas”…). Vaia
por Deus.
Santiago, 1 de marzo do 2012
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CARTAS AO DIRECTOR
UNHAS PERLIÑAS DARLING

COSTA NECRÓPOLE.
ESCENARIOS PARA
DESLEMBRAR
Premio IX Certame Literario
de relato de aventuras “Antón
Avilés de Taramancos”
MARIÑA PÉREZ REI
EDITORIAL TOXOSOUTOS
-Colección NumeXullo 2010
A vida de Saïd, un mozo
subsahariano na procura dun
mundo de oportunidades que
lle permita fuxir do inferno no
que vive é o que nos conta este
relato. Os distintos capítulos
da novela, chamados pola
autora “escenarios”, contan a
historia sen orden cronolóxico, desenvolvéndoa para adiante
e volvendo para atrás.
O terceiro e cuarto escenario (“As Raíces” e “Fatu”) contan as
orixes de Saïd na súa aldea, os costumes nos que o neno
protagonista medra, e como coa morte da nai parte a
determinación do protagonista de emprender a fuxida e
comezar a “deslembrar”.
Coñecemos así un personaxe literariamente moi atractivo. Un
mozo reflexivo, que ten claro cal é a vida que quere vivir e
regálanos conversas intensas, emotivas e intelixentes co seu
amigo Tariq, mentres desfan barcos nas costas de Mauritania
(primeiro e segundo escenarios: “A Praia Desmemoriada”, “O
Gume da Amizade”). As características de Saïd chegan ó
lector converténdoo nunha persoa que ben puidese pertencer
ao primeiro mundo.
A historia chega a conmover no quinto escenario (“Deserto
Tafur”). A decisión de Saïd de rachar co seu pasado e
emprender a travesía polo deserto. As penurias de fame, sede e
todos os perigos aos que se enfronta na fronteira mauritana,
non o acovardan. As ansias por lograr ese obxectivo vital,
mostran a valentía do personaxe, a de moitos homes e
mulleres que pasan a diario polos nosos xornais e televisións e
que parece que nunca son vistos polos responsables desta
traxedia humana.
O desenlace da novela é no sétimo escenario (“O cargueiro e a
noite”). O lector chega ata aquí co desexo e a esperanza dunha
oportunidade para a vida de Saïd. Pero así tedes que chegar
todos vós cando leades esta novela intensa e moi actual, polo
que non desvelarei o seu remate. Deixo aquí un anaquiño
deste último escenario:
“…Escoitámolos falar entre eles, pero a súa lingua é estraña
para nós, comprendemos dun xeito cruel que a partir desta
viaxe todo vai ser estranxeiro e descoñecido. Ata a nosa fala
semella empequenecer...”
Por último quero facer mención ás ilustracións en tinta que
enriquecen cada escenario do libro e que son obra de Emérita
Méndez López.
Lidia Vicente Lorenzo

Chega o momento e unha non sabe como escribir;
de que, si!, pero cómo é outra historia… Se me
poño a pensar hai corenta mil cousas das que
facelo, pero acabas cunha ou dúas máximo.
Well, contáronme unhas amigas que neste
concello dun tempo a esta parte os controis de
tráfico, xa sexa alcohol, papeis, velocidade ou
doutra índole (dado o rebumbio mediático no que
está envolta a comarca por trapicheos
archicoñecidos con nome e apelidos,
sobrenomes, etece, etece; non é nada de estrañar,
e o que teña orellas que escoite), seguen
chamando a atención cidadá e, por que non, do
que ten negocio hostaleiro, que case non se poden
tomar uns viños ou saír de noite sen ter o pleno das
rifas para levar un bo disgusto, pois sábese ben o
que hai, e todo a peor, "mi niño", pero non deixa de
ser unha flutuación de xente cun dime no peto que
acabará en caixa allea.
For anyway neste ano de Añón, ségueme
dando unha tristura e bágoa contida no referente á
casa de Añón. Que un poeta máis que recoñecido,
cun “ano todo pra El”, para el só e a súa obra, siga
sen unha casa museo, ou algo que se lle pareza,
invádeme un solego de tristura, pois hai que ver o
que nos circunda.
Unha bágoa, pero pensándoo ben, se a
Xunta o día de mañá decide cataloga-la casa como
Ben de Interese Cultural, co que os propietarios
terían que velar pola súa conservación, incluíndo
inversións privadas para tal feito... outro galo
cantaría, mais todo chegará!
Time after time … “Máis anos virán, que
daquí nos levarán”.

Sonia Hervella
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BANDA MUNICIPAL DE OUTES
Cando comezou a dirixir a banda municipal, foi fácil a
adaptación?
Creo que non foi especialmente difícil adaptarse, ademais
collino con moita ilusión. Sempre é un reto dirixir a banda
do teu pobo e na que empezaches a dar os primeiros pasos no
eido musical.
Seica cando chegou vostede introduciu instrumentos e
ritmos que non convencían ós máis puristas...
Si, os humanos somos animais de costumes e ás veces somos
reticentes á novidade. A música como arte non debe ser
estática e debe adaptarse ós tempos. Hai que ir introducindo
cousas novas progresivamente e ó final a xente acaba
aceptándoas.
Que fitos destacaría na historia da formación baixo a súa
batuta?
Como dixen antes, penso que o cambio máis radical foi no
aspecto do repertorio, adaptando a banda ós novos tempos.
Tamén destacaría as colaboracións que tivemos con outras
agrupacións, especialmente o proxecto BRILOU na que nos
xuntamos as bandas de Brión, Lousame e Outes facendo
numerosos concertos, nos que cabe salientar os de Granada,
Auditorio de Galicia e Figueira da Foz (Portugal).
Que tipo de actuacións fan e cales teñen máis ou menos
fixas dun ano para outro?
Facemos un pouco de todo: pasarrúas, concertos, certames.
As actuacións fixas que temos son as patroais do concello e
tamén outras contratas coas que contamos case tódolos
anos.
Que número teñen de músicos?
A banda actualmente conta cuns trinta e tres compoñentes.
Non parecen moitos; afecta iso á calidade e promoción da
banda?
Non é unha cifra elevada nin tampouco escasa, pero o
problema co que nos enfrontamos é que moitos deles están
estudando ou traballando fóra e é difícil compaxinar os
horarios de todos, polo que cando tes que ir facer unha
actuación encóntraste con que non podes contar con moita
xente e isto inflúe, sobre todo, no repertorio que podes tocar.
É un problema común a tódalas bandas. Todas pasamos por
altibaixos.
Na música, igual que na Igrexa, percíbese a falta de
vocación?
Dende logo! Normalmente a xente á que non lle gusta e vén
obrigada xa llo notas ó principio. Os estudos de música son
moi latosos e necesitan adicación diaria. Un músico é como
un deportista profesional que non debe deixar o seu
adestramento nin un só día para estar a un bo nivel.
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Entrevista a Manuel Blanco Dosil

Manuel Blanco Dosil (Cando, 1970) entrou na banda municipal de
Outes cando se fundou, da man de Prudencio Romo. Era un neno
que quería tocar o trombón de varas; desde hai quince anos
tamén é o seu director. Aínda que escoita todo tipo de música
(jazz, salsa, clásico, rock, pop…), ten especial predilección pola
clásica orquestral e por algunhas bandas sonoras. Entre os seus
compositores preferidos están Beethoven, Stravinski e Manuel
de Falla. Estivo a piques de estudar veterinaria ou bioloxía, e a
súa profesión frustrada foi a de piloto de avión, mais acabou
adicándose ó mundo das corcheas. Unha das súas últimas
composicións, "O demo de carboeiro", foi estreada pola banda
municipal de Lousame o ano pasado no V Certame Galego de
Bandas de Música, e conseguiu con ela o premio do xurado á
mellor interpretación da obra de libre elección de autoría ou
temática galega. Agardemos que esta boa aceptación (non deixa
de ser un premio indirecto ao labor do compositor) o anime a dar a
coñecer con máis frecuencia a súa obra.
É ben coñecida a súa
paixón pola música.
Lembra cando empezou a interesarse por
ela? Houbo alguén que
o animase a tocar?
Xa dende rapaz me
atraía moito o mundo da
música e sentía unha
gran inquedanza por
coñecer a súa linguaxe e
tamén aprender a tocar
al gún i ns trum ento.
Penso que ninguén mo
inculcou. Lembro
aqueles anos cando,
xunto cun primo meu,
nos xuntabamos polas
Raquel coa a súa nai Deon
tardes de verán a tocar
unha "batería" feita con
caldeiros de pintura.
Comezou na banda
municipal de Outes a
súa formación como
trombonista?
Así é. Comecei os primeiros estudos de solfexo e trombón da
man de Prudencio Romo, mestre fundador desta banda. É unha
época da que gardo moi bos recordos. Lémbrome que
pasabamos os días adicados á música co solfexo, o instrumento
e os ensaios da banda. Había semanas que ensaiabamos
tódolos días e, polo menos eu, non adicaba tempo a ningunha
outra actividade que non fose a música.
Con apenas dezaoito anos botouse a rodar polo mundo das
orquestras de verbena, non? Supoño que sairía moi curtido
da experiencia. Bótao de menos?
Si, estiven en catro orquestras de verbena (Nova Banda, Los
Gemelos, Riazor e Ciudad de La Coruña) durante un período
aproximado de dez anos. Ese mundo, como todo nesta vida, ten
pros e contras. É un traballo cansado, xa que viaxas moito e
pasas moitas horas sen durmir. Pero mentiría se dixese que non
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saquei nada en limpo desa experiencia, pois tocas estilos de
música inhabituais nas bandas (aínda que ultimamente si é cada
vez máis frecuente). Non o boto de menos, pero si recoñezo que
aprendín cousas (ademais gañei diñeiro para pagar os estudos).
Polas noites tocaba nas festas e polo día estudaba no
conservatorio superior da Coruña. Que estudos musicais
realizou e por que os escolleu?
No conservatorio "piquei" un pouco de todo: fixen cinco anos de
guitarra clásica e dous de violín, saquei o título de profesor de
trombón e licencieime en composición, que é realmente o que
máis me atrae da música. Tamén fixen estudos fóra do
conservatorio de harmonía clásica, contrapunto, fuga, análise,
composición, harmonía moderna e arranxos de jazz, piano e
composición para o audiovisual. Dende sempre tiña claro que
quería aprender composición e por iso decidín estudar
instrumentos de distintas familias (vento, corda), pois ás veces o
descoñecemento dun instrumento pode levar a un compositor a
escribirlles pasaxes de
moita dificultade técnica
ou mesmo imposibles
de executar.
Ademais de na escola
de música municipal
de Outes, vostede
imparte aulas no Liceo
La Paz da Coruña. Que
potencial ten a música
como elemento pedagóxico?
A miúdo óiolle dicir a
meu pai que ó que non
sabe música fáltalle un
sentido e creo que en
parte ten razón. A
música é unha linguaxe
universal e como tal é un
medio de comunicación
que realiza unha
importante función
socializadora. Así
mesmo permítenos transmitir sentimentos como tristura, ledicia,
desexos, medos, etc. Ademais, como calquera arte, axuda a
realizarnos como persoas e estimula a nosa creatividade. As
músicas de cada pobo contribúen en grande medida á
construción da súa propia identidade cultural.
Cal é o estilo no que se sente máis cómodo como intérprete?
Probablemente no clásico; supoño que, en parte, porque os meus
estudos foron encamiñados por aí.
Tamén colaborou con algunhas agrupacións jazzísticas...
Si, toquei en varias Big Bands, entre elas a da Escola de Música
Presto Vivace da Coruña, a do Conservatorio de Carballo e, sobre
todo, na do Conservatorio Superior da Coruña, onde tiven a honra
de compartir escenario cun dos máis grandes saxofonistas de
jazz: George Coleman. Foi unha experiencia moi enriquecedora!
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De trombonista
a compositor

No conservatorio tamén estudou composición, e, polo que sei, as súas
obras foron moi ben recibidas. Agora que se sente máis: trombonista,
director ou compositor?
Actualmente o meu traballo é basicamente docente e de director da
agrupación. Dou clases de linguaxe musical e harmonía para os
alumnos da banda e ademais imparto, entre outras, as materias de
fundamentos de composición no conservatorio do Colexio Liceo La
Paz da Coruña. A verdade é que o trombón o teño un pouco esquecido,
pois adícolle máis a esas outras cousas e, como xa dixen, o instrumento
necesita dunda adicación constante. A composición gústame moito
pero tampouco me adico a ela a tempo completo.
Fálenos das súas pezas máis importantes.
Non podo presumir dun repertorio amplo. Teño feito algunhas pezas
curtas para a nosa banda, pero probablemente as obras que tiveron
maior proxección foron o "Himno do Colexio Liceo La Paz´" para
banda, a obra para orquestra sinfónica "Diabolus" (obra fin de carreira)
e a recente para banda "O demo de Carboeiro". Estas dúas últimas
comparten (á parte dun título parecido) unha proposta formal similar e
ambas están baseadas no que en música coñecemos como o tritono
(unha distancia ou intervalo entre sons). Na Idade Media consideraban
que o demo se colaba na música a través deste intervalo e por iso era
coñecido como diabolus in musicae. "O Demo de Carboeiro" está
inspirado nunha lenda sobre o Mosteiro de Carboeiro (Silleda), que
conta como os monxes fixeron un pacto co demo para que este lles
construíse o templo. É unha lenda moi fermosa.
Tamén traballou en bandas sonoras para cine, non si?
Si, algunha que outra curta, pero de escasa transcendencia. Colaboro
habitualmente cun amigo que se adica de cheo a isto (musicando
moitas curtas e películas para a TVG, por exemplo) e cun ex-profesor
meu de composición. Con este último teño un proxecto pendente que
aínda non se puido materializar debido ó retraso na gravación da
película (que se fará en Cuba)
Que outros proxectos ten en mente?
Actualmente teño pendentes dous encargos. Por unha parte, unha obra
que me encargou o director da banda municipal de Lousame, coa cal
pretenden presentarse de novo este ano ó VI Certame Galego de
Bandas; e, por outra, a composición dunha peza sobre un texto do Poeta
Añón (aínda por decidir) cuxa estrea terá lugar na Serra de Outes con
motivo do bicentenario da súa morte, e á que acudirá a Real Academia
Galega.
Compón máis por encargo ou por gusto?
Como dixen, gústame a composición pero recoñezo que me custa
"meter as mans na masa" e por iso me veñen ben os encargos, pois
síntome obrigado a facer cousas.
Daquela, ve a composición como unha saída profesional nun futuro
ou simplemente como proxección artística?
Vivir da composición é moi difícil. Hoxe en día basta botar unha ollada
na internet para decatarse da cantidade de xente que cun ordenador e
algo de software se adica á composición. Eu fago isto só por
satisfacción persoal.

OPINIÓN
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Tanatorio... Tana que?
Como se está a ver ultimamente, parece máis que certo
que xa ten ubicación o tan "demandado" tanatorio de
Outes; iso si, demandado pola empresa que o quere ter
como un bo negocio, normal, e todo o persoal interesado
en que sexa nesa ubicación custe o que coste e punto. Ata
aquí todo ben, a simple vista de corvo canso, pero a
cidadanía pregúntase por que alí e non noutro sitio?…
Máis adiante, p.ex., que hai monte e non molestaba
tanto, algo máis apartado das casas estaba... Eh?
Ao cidadán gustaríalle saber por que ese sitio, cales
foron os motivos, “casualidades” fatais de por que alí, e
non noutro lado quizais máis idóneo pero non tan
rentable para outros. Que pasa cos veciños das casas
colindantes?, que moito tanatorio pero ningúen o quere
ao lado da súa casa, alcalde e concellais incluídos…
supoñemos!! Esas regalías déixanas para que as sufran
outros, como se non tivese remedio.
Imaxina a túa casa fronte a unha instalación desas, que
fai falta ese servizo cada vez máis demandado, que si…
pero habería que buscarlle unha ubicación que teña
contentos a todos, ou polo menos que non sexa cerca das
casas habitadas, pois dá mal fario, como diría algún
coñecido. Con algo diso en fronte da vivienda non podes
levar unha vida normal e minimamente tranquila, que
non...
Por outra banda esas casas en cuestión entrarían nunha
valoración á baixa por esas mesmas circunstancias de
cercanía excesiva con esa actividade, e todo iso non nos
parece ben. É discriminatorio, e de paso todo este
tinglado dá pé a pensar que tiña que ser alí por isto e por
estoutro, e sabe Deus que máis alá… pois dá que
pensar!!
Non se poden facer as cousas porque si, ao tuntún, e máis
vindo do Concello, pois hai que dar exemplo de
comprensión co cidadán, ou só son importantes cando se
aveciñan as citas electorais, nas que todos somos
colegas, paisanos, amiguitos... e despois ao día seguinte
da gran party tracatrá?... E o que non quere unha leva
dúas, ou peor aínda un tanatorio... Tana que?…
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ASÍ NON

O poste case podre e sostido polos cables.
Os portais da pista de tenis deFenosa,
Banzas...o entre
a deriva
e o fai
abandono.
Jallas...,
ninguén
nada.
Chatarra. E debería parecernosSó
ben?
cobrar!!…

ASÍ TAMPOUCO

Cada vez máis a miúdo
queda a dichosa luz dun
local público prendida
toda unha fin de semana…
Outra vez e outra vez.
E non pasa nada.
Pagamos todos coa
que está caendo!!

NIN DE COÑA

Lusco e Fusco

Rüa da Capela, 22 - Tlf. 981 851 100
SERRA DE OUTES
Estes cambios de rasante nas beirarrúas da “Rúa da Vila”,
están para mandar a máis dun ao Centro de Saúde…!! E se non, ao tempo!!
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Camiñando polo Courel
María Golán

Ao baixar pola estrada que atravesa de norte a sur, como o río Lor, o
Esperante, mais preferimos subir ao castro. Hai quen sitúa no Monte
Courel, a angostura do camiño obriga a pisar freo e instálanos no
Cido o sonado Monte Medulio, onde tivo lugar a autoinmolación dos
que ha ser unha constante na maneira de vivir a experiencia courelá:
castrexos que se negaban a entregarse á servidume dos romanos.
a lentitude. Ir a modo, poñer todos os sentidos en alerta, inordiña,
O certo é que na necrópole do castro de Cido, atopáronse unha
como se di aquí, é preciso para podermos gustar do que esta terra
Aguia de bronce imperial, estandarte do exército romano, e unha
Tesela da Hospitalidade do ano 28 d.C que recolle un tratado de boa
acolledora e as poucas xentes que a habitan teñen para ofrecer a
veciñanza entre os “lugoi", galaicos celtas adoradores da deusa
quen viaxa. Porque o Courel, contra todo tópico que pasa pola
evidente fermosura da paisaxe, é moito máis que serras e vales,
medhu, e os invasores. Continuamos polo alto das Travesas e
prados e cumes, soutos e devesas… Courel tamén é o son dos
decidimos ir ao Castelo de Carbedo pois o chamado da historia
propios pasos ao camiñar por riba das follas e os ourizos, o olor a
obriga.
madeira e fume das chemineas das casas que invitan a compartir o
Castelo de Carbedo
lume, o frío aceirado das mañás de xeada, o sabor do caldo de fabas
Ventana de Doña Ildara
feito con mimo e do xamón curado ao norte, as verbas lentas e
prá banda da tara!
agarimosas do pastor que trae as vacas anunciadas polos ecos das
Castelo do Carbedo
chocas, o repenicar das pingas de choiva a caer nas lousas… e o
sólo prá tarde no bico do penedo!
silencio impoñente da neve. Por iso o Courel cómpre andalo a pé.
Uxío Novoneyra, Os eidos
Logo dun bo almorzo con conversa, partimos do Nogueiredo, lugar
Na pista que baixa de Campelo, viramos á esquerda e tomamos un
alto de Moreda, tropeando costa abaixo en dirección a Monte Cido.
carreiro húmido que nos ha levar até o castelo de Carbedo. Pisamos
No Nogueiredo hai un dos máis importantes aciñeirais do Courel,
herba vizosa e mol que calma os pes. Nas cembas, milleiros de
baixo as súas penas agóchase unha serpe mítica, que ninguén dá
panqueixos miran para nós cos seus ollos amarelos. Séntese a auga
atopado, e que xa deixa mudas prateadas de case dous metros de
da fonte próxima. Tras unha curva
lonxitude. Sáenos ao paso o único
pronunciada, irrompe a fortaleza
Prados de Moreda, ao pé da Devesa da Rogueira.
nino da aldea, Adrián, que está a
medieval cravada nunha pena de
ofrecerlle un chourizo e un anaco de
douscentos metros de altura.
chicho a súa Titiña. A Adrián todo o
Apenas se conserva algunha
mundo o quere, os cans adóranno.
muralla e parte da torre dende a que
Deixamos a Fonte da Rosa e botamos
dona Ilduara agardaba impaciente
cara arriba polo carreiro trala capela.
polo Conde de Lemos. As pedras
O camín vaise estreitando e chega a
que miramos cargan ao carrelo
nós o aroma do ourego en flor mentres
moita historia, primeiro foron castro,
contemplamos, atrás, o cimo do Couto
despois fortaleza romana, máis
cheo de uces, brancas e violáceas, os
tarde castelo medieval. Don Nuno
prados cultivados de Moreda e, en
Peláez doouno daquela, século XII,
fronte, Parada. Este era o sendeiro
á Orde dos Cabaleiros de Santiago.
que, antes de faceren a estrada que
A lenda di que os seus muros
hoxe leva a Ferreiría, comunicaba con
gardaron o Santo Grial. Se cadra
Seoane. “Naquel teselo, pé dese gran
aínda segue alí. Así pois,
rebolo -conta María, fermosa muller
agatuñamos polas penas contendo
que garda con ela a historia do seu pobo- xuntábase a mocidade
a vertixe nunha ascensión case imposible. Ao final, a recompensa,
toda a merendar, agardabamos á tardiña uns polos outros para ir ás
acadamos a torre e comemos os arandos recollidos que alfombran o
festas a Sevane. Até que non chegaba o último de nós, ninguén
eido. Ao baixar, outra sorpresa, unha orquídea no medio do prado
marchaba. Obi! Eran horadas andando despois de traballar todo o
que circunda o castelo. A fame aperta e cómpre regresar.
día arreo, pero que ben o pasabamos!”
O descenso facémolo por Chao de Outeiro, as vistas da Devesa e os
Monte Cido
Pariceiros chaman por nós con atracción fatal. Porén, somos materia
Aciños gachos de Cido
e sucumbimos ante a perspectiva do xantar preparado por Rocío:
¡as da Vega de Lago!
botelo con repolo. Cruzámonos con Antonio que volve coas vacas.
Ise aciño
Antonio é o de vagar, pousa o seu caiado e mira en silencio cos seus
deu a madeira dos mangos
ridentes ollos azuis. Estáse preparando para falar, agardamos
das fouces que o chapudaron
pacientes polas súas verbas. Son música e nunca decepcionan.
Uxío Novoneyra, Os eidos
Baixamos xuntos e recollemos a Adrián, agochado tras un
Hai nubes no ceo, pero veñen unhas razadas de sol que quitan o
sabugueiro, anda á espreita por se ve ao xabarín que estragou,
alento. Acompáñannos, para facer máis levadeira a camiñada,
unha vez máis, o trigo. Sentamos no balcón a comer, flanqueados
aciños e espiñeiras, e aló embaixo, pé do río, as cerdeiras onde
grandiosamente: a Rogueira á esquerda e Pía Paxaro, en fronte
agroman as cereixas. Unha píntega temeraria plántanos cara no
Parada, imaxinamos a Uxío Novoneyra no banco da súa casa, e á
camín, a súa prole agarda uns metros diante. Chegamos a un
esquerda, As Travesas. Unha aguia cruza o ceo veloz e leva no bico
espectacular carballal, o vento ao pasar zoando entre os rebolos fai
un coello. Unha bolboreta pasa, allea a todo, preto do noso nariz. É a
un estrondo que non permite que falemos. O mirador invita a baixar a
hora de xantar.
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Como se pode arranxar a situación económica actual?
Kiko Vidal

Son momentos duros para a economía. Os que teñen a
responsabilidade de sacarnos disto desexarían que a economía fose
unha ciencia exacta, pero non é así, pois a economía é unha ciencia
social. Se fose unha ciencia exacta, como as matemáticas ou a
física, existirían fórmulas e axiomas que funcionarían e nos
permitirían resolver os problemas.
Os problemas que nestes momentos ten a economía española
principalmente son:
1.- A desconfianza dos mercados internacionais para
prestarnos diñeiro, o cal nos acarrea un elevado custo de
financiación e en último extremo pode levar ao país a unha situación
de insolvencia financeira. Dito doutro modo: temos que pagar uns
intereses moi altos ou incluso nos poden denegar o crédito.
2.- Un nivel de paro superior ao 20% da poboación activa.
3.- Un sistema financeiro que se encontra moribundo pola
alta morosidade, pois as familias e as empresas non son capaces de
pagar as súas débedas.
Se a economía fose unha ciencia exacta estes problemas terían
doado amaño:
1.- A confianza dun acreedor, é dicir, do que nos presta o
diñeiro, conséguese facéndolle ver que somos capaces de
devolverlles o que nos presten. Para iso é necesario que ingresemos
máis do que nós gastemos; en resumo, subir os impostos e/ou
reducir gastos do estado, co cal queda resolto o problema número 1.
2.- Como o Estado está recortando gastos, e polo tanto non
contrata máis traballadores públicos, a única maneira de baixar o
paro é convencer aos empresarios para que contraten máis man de
obra, e pensamos que estes farán tal cousa se minguo os dereitos
laborais dos obreiros e abarato o despido. Polo tanto fago unha
reforma laboral "como Dios manda" e teño resolto o segundo
problema.
3.-Para arranxar o terceiro atranco, obrigo aos bancos a
fusionarse, pois canto máis grandes, máis fortes serán e, polo tanto,
terán máis empaque para superar a crise.
As medidas citadas son as que están implementando os nosos
gobernantes en gran parte obrigados polos líderes europeos, pero,
como xa dixen, a economía non é unha ciencia exacta, polo que as
accións poden xerar consecuencias opostas ás esperadas.
1.- O equilibrio orzamentario da medida 1 pode xerar un
colapso económico total (se é que xa non estamos nel). A suba de
impostos pode levar aos empresarios a aparcar inversións e o

recorte do gasto público xerar un incremento directo do paro de xeito
inmediato. En definitiva, podemos provocar un empeoramento tal
dos indicadores económicos que aínda xeren máis desconfianza
nos mercados; todo o contrario do que se pretendía.
2.-A reforma laboral pode xerar un medo a consumir por
parte da clase traballadora. Quén vai endebedarse para comprar
casa ou coche se sabe que o patrón o pode despedir calquera día
apenas sen pagarlle nada? Se aínda freamos máis o deteriorado
consumo provocaremos máis peches de fábricas, e, polo tanto, máis
paro; ao revés do que pretendiamos.
3.- As fusións bancarias están tendo e van ter un efecto
negativo inmediato sobre o paro. Ademais as fusións van levar a
unha importante redución da competencia, o que vai supor que os
usuarios dos servizos bancarios terán que pagar máis por eles, algo
de consecuencias imprevisibles a medio prazo.
Como podedes ver non é doado encontrar solucións eficaces, pois
os problemas económicos actuais son consecuencia da
desconfianza xeralizada dos axentes económicos. Os prestamistas
non prestan porque temen non recuperar o diñeiro, os empresarios
non invirten porque temen non gañar con ditas inversións, os poucos
consumidores que aínda poderían consumir non o fan porque teñen
medo de que os poucos recursos que lles queden os precisen para
outras necesidades máis básicas. Con esta roda de desconfianza é
imposible mellorar a economía.
Seguiremos falando.
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FOTO ANTIGUA

RETRATO DE AÑÓN
Cando pensamos en Francisco Añón, a primeira imaxe
que nos vén á mente (e que presta a súa iconografía de
xeito ubicuo ao premio literario homónimo que organiza
o concello de Outes ou ás pescudas dixitais arredor do
poeta de Boel) é a do célebre gravado, en formato busto,
que motivou tamén comentarios fisionómicos de Vicente
Risco. Menos coñecida, porén, é a fotografía que o retrata
nos seus anos mozos, cun perfil e cun aspecto moi
desemellantes ao que estamos acostumados. A tal
estampa (seguramente un daguerrotipo, a primeira
tecnoloxía fotográfica que comezaba o seu andazo
mundial a comezos dos 1840) é un auténtico tesouro e
unha auténtica curiosidade.A súa primeira aparición tivo
lugar nas páxinas do libro que editou a RAG no 1966, cos
poemas galegos e varios textos sobre Añón, aproveitando
a adxudicación do Día das Letras Galegas dese ano.
Tanto neste libro como despois na biografía que lle adica
Xosefina López de Serantes, consta baixo a foto 'Retrato
de Añón, na súa mocedade'. O libro da academia non nos
fornece máis informacións. No de Xosefina insinúase
que a imaxe corresponde aos anos de estudante en
Compostela, e parece dar a entender que sería de antes de
1846. Eis as verbas de Xosefina:“Neste tempo da súa
vida, o xoven Añón enviou a Boel unha fotografía na que
aparece cun atuendo e mesmo cunha fisonomía distinta
da que os seus parentes lembraban. Tiña no rostro unha
expresión pensante, cun anaquiño de tristura nos seus
ollos claros; pero nos beizos, que aínda non cubría o
característico bigode, que sempre ostentaría nos anos
seguintes, víase un xesto suave, cal un contido sorriso. Os
seus cabelos, sempre crechos e enrizados, estaban
peiteados cunha raia no centro, un pouquiño ladeada, e
notábanse adoxados á forza.Pero, case seguro que o que
máis sorprendeu ós seus familiares, foi a nova
vestimenta, tan distinta da dos seus tempos de
seminarista. Vestía camisa almidonada, con garabata de
lazo, chaleque a raias, abrigos e luvas nas mans, e nunha
delas suxeitaba o sombreiro. O rapaz da aldea que antes
se vía pronto nel, trocábase na fotografía por un xoven
vestido á última moda da época.Case seguro que o
enrabechado de Fernando Añón pasou en parte ó ver
aquela nova imaxe do fillo, ó que non deixara de admirar,
a pesar das súas ilusións goradas. Ata el chegaron novas
dos éxitos, tanto literarios coma universitarios, do fillo
que el xuzgara réprobo naqueles momentos de desilusión
e asaño; pero cando mirou a fotografía unha vez máis,
díxose a si mesmo:-Este fillo meu, mesmiño parece que
naceu para algo importante”.Pola súa parte, o especialista
no eido e profesor Gonzalo Navaza (nas xornadas sobre o
poeta que organizaron en 2004 Pilar Sampedro, Santiago
Nieto e Ramón Blanco) deu a entender que na foto Añón
estaba máis ben na etapa de madurez, aínda que o seu
aspecto fose xovial, e debía ser unha das primeiras fotos
da historia galega: quizaves o primeiro poeta galego
fotografado. Segundo Navaza, a foto pasaría a ser dos
anos 1849, 50 ou 51, talvez cando acompañaba ao
enigmático inglés Lord Shawford; malia os ditos rasgos
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xuvenís, andará preto dos corenta anos. E apoia a súa tese
Navaza explicando que na década de 1850 empézase a
divulgar o uso do "lazo croata" (garavata, en castelán
"corbata"), pero antes úsase outro tipo de lazo ornamental
masculino, que sería o que pode verse no retrato.Ramón
Blanco, tamén especialista na obra e que nestes días anda
a preparar unha biografía sobre Añón, cre que a foto
mesmo puido facerse en Lisboa (entre 1846 - 1850) ou
quizaves en Sevilla, onde puido estar despois de 1851.
Cando chega a Madrid xa é 1857, e igual sería un chisco
tarde de máis dado o aspecto xuvenil da imaxe.Futuras
pesquisas poderán completar con algo de luz algúns dos
misterios arredor deste documento fotográfico, que
mentres tanto serve para ilustrar para os nosos ollos e o
noso maxín a imaxe dun Añón moi diferente do poeta
atormentado, sufrido e pobre dos seus derradeiros anos
na Villa y Corte.
Manuel do Río
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Dúas campioas outenses
Xoán X. Mariño
Andrea e María Balayo Caamaño son dúas mozas da Serra que por
motivos familiares viven na actualidade na Coruña. A primeira naceu no
1997 e a súa irmá ao ano seguinte; cursan 3º e 2º de ESO
respectivamente e ambas son destacadas nadadoras. A maior participa
na categoría Junior e a menor na categoría Infantil, pertencendo ambas
ao Club Natación Coruña, cuxo equipo feminino, formado por seis
nenas, quedou campión Galego de Inverno.Os adestramentos que
Andrea e María teñen esta temporada son moi duros e de maior
duración que anos anteriores. Poden facer diariamente
unha media de 7.000 m e aínda que participan en
categorías diferentes, agora xa teñen os mesmos
horarios de adestramento, que duran dúas horas e
media diarias, ao que se lle engade unha hora máis de
ximnasio os mércores e venres. Os sábados pola tarde
teñen lugar as xornadas de Liga ou tomas de tempos, de
maneira que o único día que lles queda libre é o domingo,
no que deben poñer os traballos do colexio ao día,
estudar, e descansar un pouco para enfrontar a nova
semana de adestramento.Os esforzos deron resultados
moi satisfactorios. Así, a tempada de inverno de Andrea
foi moi boa: no Campionato Galego Junior celebrado os
días 28-30 de decembro 2011, na piscina Gómez Noya
de Ferrol, acadou o 2º posto na súa idade na categoría de
100 m estilos e 10º na xeral, 3º posto e 5º xeral na de 200
estilos; 3º na súa idade, 5º na xeral, na categoría de 200
m costas e 4º da súa idade e 6º da xeral nas probas de
400 m estilos. O tempo acadado na proba de 400 estilos (5.23.52)
permitíulle a participación no Campeonato de España de Jóvenes que
se celebrou en Pontevedra os días 26-28 de febreiro, tempo que puido
repetir nunha piscina olímpica (calles de 50 m) e lle permitiu clasificarse
para o Campeonato de España Junior que se celebrará en Sevilla dos

días 13 ao 5 de xullo.Pola súa parte, a tempada de María foi excelente,
pois foi selecionada pola Federación Galega de Natación para participar
no Campeonato de España por Comunidades en Madrid (10-11
febreiro) onde lle axudou á selección galega a obter o 5º posto.No
Campionato Galego Infantil de Inverno celebrado os días 11-12 febreiro
a súa actuación foi espectacular, acadando tres primeiros postos nas
súas probas individuais:100 m libres, 200 estilos e 100 bolboreta; nas
probas de relevos o equipo obtivo o 3º posto na proba
4x100 m estilos e ademais o equipo quedou campión
galego de inverno. Por outra parte, os tempos acadados
levárona a Mallorca os días 9-11 de marzo a participar no
Campeonato de España Infantil, onde acadou o 7º posto
na categoría de 200 m braza 100 braza e na de 200
estilos. O próximo evento ao que se enfronta María é a
Copa de España de Clubes os vindeiros 3-4 de abril en
Madrid.Cómpre engadir tamén que os tempos acadados
por ámbalas dúas permítenlles participar nos
campionatos ou trofeos de categoría absoluta e
compartir piscina con nenas da categoría de Beatriz
Gómez Cortés, nadadora de Pontevedra que está cun pé
para participar nos Xogos Olímpicos de Londres.Non
cabe dúbida de que, sen abandonar os estudos, nos que
tamén obteñen excelentes resultados, as dúas irmás
están adicando plenamente a súa mocidade a un
deporte que esixe unha disciplina férrea. Esforzo para o
que sacrifican practicamente todo o seu tempo de lecer,
pois non hai ningún mes que non teñan polo menos dúas competicións
ou tomas de tempos, pero no que poñen toda a súa ilusión. Os seus
pais, Francisco Balayo e Ana Caamaño, están tremendamente
orgullosos delas, pero os outenses todos debemos estalo tamén.
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OS PAPEIS DE AÑÓN
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Añón en Sevilla. Os anos confusos (e V): Profesor de idiomas
Ramón Blanco

Algúns biógrafos de Añón dan noticia da ocupación principal que
o poeta tivo en Sevilla. Xa na necroloxía publicada o 15 de xuño
de 1878, Murguía testemuña a dedicación ao ensino do francés
(aínda que parece máis ben referirse a 1857, ano no que se
coñeceron, cando xa está en Madrid).
Outra referencia máis exhaustiva, mais non suficientemente
concreta, chegaranos aínda o 19 de marzo de 1960, nun
importante artigo de José M.ª Álvarez Blázquez, por quen
sabemos que "da clases de idiomas": en Sevilla (entre 1855 e
1857, segundo el), tamén en Madrid (1857-1866, na súa
cronoloxía, que viría coincidir no inicio coa de Murguía), e outra
vez en Madrid no traslado definitivo (a partir de 1869).
Temos que repetir que o xornalista
Joaquín Ardila deixaba constancia, noutro
artigo publicado o 9 de novembro de 1889,
da presenza de Añón en Sevilla antes de
1853, pois lembrando a súa época de
universitario Sevilla (1851-1853), conta
como un dos seus compañeiros de
carreira decide presentarlle un profesor de
italiano "que le iba á dar lecciones dos o
tres veces por semana. (…) En efecto, al
día siguiente cumplió su palabra y me
presentó a Francisco Añón (…). Por la
época en que lo conocí volvía de una larga
permanencia en Portugal (…)". Vemos
que este dato contradi o sostido pola
maioría dos biógrafos (incluídos Murguía
e Novo y García, que tamén o coñeceron
en vida): que, despois de Portugal e antes
de Andalucía, vai visitar Francia e Italia; e
Fernando Bel Ortega tamén o acepta, pois
así "explícase mellor que Añón dese
clases de francés e italiano en Sevilla".
A versión de Xosefina López de Serantes
aínda vai máis alá e insinúa que Añón,
unha vez licenciado en Leis, subsistiría
dando clases de latín e gramática (e
facendo traducións) en Santiago, xa antes
de 1846, como tamén faría no desterro
lisboeta; por iso esta autora, ao referirse a
Sevilla, fala de "volver ás clases de
idiomas".
Bel Ortega foi quen realmente demostrou
con documentos a ocupación docente do poeta en Sevilla, pois
na tese doutoral inseriu "anuncios" e "avisos" aparecidos no
xornal El Porvenir. Diario político de Sevilla, correspondentes aos
anos 1853 e 1854 (co cal quedaría probada a chegada a
Andalucía antes de 1855), onde oferta os seus servizos. A seguir
reproducimos fragmentos dalgún deles, onde igual podemos
coñecer a versión do propio interesado no que se refire ao seu
curriculum (os subliñados serán nosos):
"ESTUDIO RÁPIDO DEL FRANCÉS.- SE ABRE un nuevo curso
de francés por el sistema Ollendorff, dirigido por el señor Añón,
ex-profesor del liceo parisiense en Lisboa. (…) La duración del

curso será de 2 a 3 meses, en cuyo tiempo se calcula que los
alumnos pueden quedar regularmente instruídos, advirtiéndose
que ya al cabo de un mes podrán pronunciar y traducir
perfectamente. (…) / Los diversos discípulos de uno y otro secso
que en esta capital han aprendido con el profesor, son una nueva
garantía de las inmensas ventajas del ingenioso método
Ollendorff acogido con entusiasmo en Alemania é Inglaterra (…).
El profesor continúa dando lecciones particulares de francés e
italiano". (4-V-1853)
"ESTUDIO RÁPIDO DEL FRANCÉS, É italiano por el método
Ollendorff (…). En vano declaman contra el ingenioso método de
Ollendorff algunos ciegos sectarios de la rutina, teniendo por
fabulosos los progresos rápidos, que
ellos no han podido jamás obtener por
sus métodos rancios. / En nuestra
España se va haciendo tan popular la
enseñanza por este método, que en
poco máis de dos años han sido casi
agotadas dos ediciones del
Ollendorff". (26-X-1853)
"El profesor se ofrece también á dar
lecciones en colegios por el mismo
método ú otro cualquiera á gusto de
los directores, pudiendo además
desempeñar la clase de geografía é
historia. / En la misma casa del
profesor hay localidades para algunos
huéspedes, á quienes se ofrece,
además de un buen trato, á precios
arreglados lecciones de francés ó
italiano gratis". (20-XII-1853)
O método gramatical Ollendorff,
creado polo doutor alemán Heinrich
Gottfried Ollendorff (1803-1865), fora
introducido en España a partir de 1851
por Eduardo Benot Rodríguez (18221907), a través das súas gramáticas
francesa, inglesa, italiana e alemana,
que coñeceron sucesivas edicións, e
eran elaboradas con claves de
exercicios. O profesor debía facer as
preguntas no idioma a estudar e o
discípulo responder na mesma lingua,
traducindo a contestación española no correspondente tema da
gramática. Deste xeito o mestre ensinaría constantemente a
pronunciación, e o alumno, ao repetir as palabras, imitaríaa. Xa
no inicio do exemplar que manexamos (Cádiz, 1873) podemos
ler: "Si se sigue este método, sin acortarlo por ningun estilo, y sin
omitir ni saltar las preguntas que se hallan en la Clave, aun
cuando á veces parezcan muy repetidas, ni los ejercicios que se
marcan en la misma, garantizo formalmente, que no habrá
discópulo alguno, siempre que no sea imbécil ó idiota, que deje
de aprender bien el francés". Modernos si, pero non tanto; claro,
eran outros tempos.
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Conto contigo
Centro de Información da Muller de Outes

Co motivo da conmemoración do 8 de marzo o Concello de Outes, a través do CIM, presentou o conto "Floy e a xanela do
colexio", resultado do programa “Conto contigo”, cofinanciado pola Secretaría Xeral de Igualdade e o Fondo Social Europeo.
Ao acto realizado na Casa de Cultura de Outes asistiron os docentes e alumnado do colexio Emilio Navasqües do Cruceiro de
Roo.
Floy é un paxariño máxico que vive no monte Tremuzo e observa como os nenos e nenas de Outes traballan a igualdade. A
historia, os personaxes, os diálogos... foron creados polos alumnos e alumnas de primeiro ciclo de primaria do mesmo. As
ilustracións profesionais tiveron como punto de partida debuxos e pinturas orixinais realizadas na aula.
É un conto para ler en familia, pais e nais, avós e avoas, netos e netas, para imaxinar xuntos realidades diferentes, fantásticas,
coloristas, divertidas... cheas de situacións próximas e coñecidas... En definitiva, un conto que, como recurso didáctico, ofrece
múltiples posibilidades no ámbito da coeducación.
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