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AS NOSAS NOVAS

Editorial
A Festa da Vitalla
Ás veces, cando queremos estudar algo do noso
pasado, recurrimos á gastronomía como elemento
determinante na vida dos seres humanos.
Foi precisamente un costume relacionado coa
gastronomía, a forma de levar a comida, o que
deu lugar á celebración das dúas edicións que
levamos da festa da vitalla.
Para os máis novos, que non coñeceron aqueles
tempos, cómpre dicir que se denominaba
VITALLA á comida que levaban da casa as
persoas que traballaban fóra. Un atado cun pano
de catro puntas envolvía unha tarteiriña, unha
fiambreira ou un prato que portaba o que de
comer se tratase. Quén sabe se un estudo da
variedade dos contidos da vitalla nos daría
unha idea das distintas tipoloxías de persoas
e/ou familias. O que si se pode asegurar é que
as persoas responsables de preparala, case
sempre as mulleres, demostraban unha altísima
capacidade creativa, xa que a variedade do
produto era moi pouca e debía presentarse de
forma atractiva para non cansar do mesmo
tódolos días.
Pois ben, desde Terra de Outes consideramos un
acerto que o movemento asociativo do noso
concello fixese esta proposta festiva na que,
tomando como centro a gastronomía, se fai unha
oferta do noso riquísimo folclore ao tempo que
se propicia a comunicación entre persoas de
distintos lugares e parroquias.
O tradicional e o moderno, a xuventude e a
madurez, a comida e a música, a bebida e o
baile, a paisaxe e a tranquilidade de espítito
son partes fundamentais do que vén ser a
FESTA DA VITALLA, a fusión dun pasado
cargado de privacións, pero cun dispendio de
comunicación e afectos, cun presente cargado de
abundancia, pero moi escaso de momentos para
transmitir entre nós o que queremos.
Benvida a esta festa da Vitalla, parabéns ás
asociacións organizadoras (entre as que nos
contamos) e desexos de longa vida para estes
actos festivos, auténticas “testemuñas
antropolóxicas” do existir de Outes, onte, hoxe
e mañá.
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Monumento ás
vítimas do franquismo
O pasado 17 de agosto, Día de Galicia Mártir, nun lugar
próximo á Coviña (O Freixo), no que fora asesinado o
deputado republicano Luis Barrena, foi inaugurado o
monumento, un monolito de pedra de máis de dous
metros de alto, que a Asociación Terra de Outes ergueu
naquel punto en recordo ás vítimas do franquismo de
Muros e Outes, en particular aos sindicalistas outenses
Cipriano del Río e Maximino Martínez, fusilados en
Boisaca e na Fonsagrada, respectivamente, por defender
a legalidade republicana que naquel momento
representaba o seu ideal de liberdade e igualdade.
O acto, ao que acudiron máis de sesenta persoas, entre
as que se encontraban varios descendentes das vítimas
de ambos os dous concellos, comezou cunha actuación
musical a cargo de Patxi García, que interpretou o
emotivo tema Silencio coa súa trompeta, ao que seguiu a
intervención do presidente desta asociación Xoán X.
Mariño, que se dirixiu aos asistentes para recordar o
sacrificio de todos aqueles homes e mulleres que sufriron
na súa carne a violencia asañada de monárquicos
autoritarios, fascistas e militares retrógrados que non
estaban dispostos a permitir a construción dun Estado
democrático, de plenas libertades, de autonomías e
sobre todo igualitario.
Seguidamente descubriuse unha placa fixada ao
monolito que leva os nomes de seis das persoas de
Muros e Outes, represaliadas, asasinadas ou executadas
tras xuízos sumarísimos, ao pé da cal se realizou a
continuación unha ofrenda floral e pechouse o acto co
anuncio por parte do representante da nosa Asociación
de construír en torno á pedra un xardín que dea máis
fermosura a este monumento á dignidade.
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II Muíñada
Coa denominación de Muiñada, a Asociación Terra de
Outes iniciou o pasado ano unhas xornadas de
exaltación do patrimonio cultural galego que adicou
precisamente aos muíños.
Continuando con esta iniciativa, durante a segunda
quincena do mes de outubro do presente ano, no marco
da II Muiñada, a nosa Asociación, en colaboración co
concello de Outes e a Deputación de A Coruña, instalou
na Casa da Cultura da Serra unha exposición sobre o
traxe tradicional galego, elaborada primorosamente
pola Agrupación folclórica Ximiela, de Louro, mostra que
o día 19 de outubro inaugurou o Presidente da
Deputación Salvador Fernández Moreda e se puido
admirar ata o día 31. O segundo acto destas xornadas foi
a presentación do libro A indumentaria tradicional
galega, na que interviron o investigador Clodio
González, autor do mesmo, e Suso Xogaina, artífice das
fotografías que ilustran o texto. Pechan esta nova
Muiñada, o día 15 de novembro, un campionato de
trompo e a celebración dun magosto popular no Parque
da Feira amenizado pola charanga Os Tabernícolas do
Leiradal, de Muros, a cuxo remate, na Casa da Cultura,
será presentado o número 4 da nosa revista, coincidindo
co primeiro aniversario da súa existencia.
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O ASASINATO DO DEPUTADO LUIS BARRENA NO FREIXO
Xoán Francisco García Suárez

Ao igual que no resto do Estado Español, na nosa comarca tamén
terían lugar violentas accións dos partidarios do golpe militar de xullo
de 1936. Estas accións iniciáronse case ao mesmo tempo que as
tropas do Exército, ao mando do Xeneral Franco, se erguían contra
do lexítimo goberno republicano saído das eleccións de 1936.
A historia de Luis Barrena y Alonso de Ojeda ten o seu tráxico final
nas terras do noso municipio, concretamente no lugar de A Coviña,
no Freixo, xusto no límite municipal co termo de Muros.
Luis Barrena, abogado e militante de Unión Republicana, fora
elexido deputado por Melilla, segundo consta na credencial de
deputado que o investigador melillense José Marqués localizou nos
arquivos da Junta Electoral de Apelación de Melilla (o que é hoxe a
Junta Electoral de Zona). Apenas puido
exercer o seu mandato, pois seis meses
máis tarde o seu corpo sen vida apareceu
nunha cuneta de O Freixo.
O 17 de xullo de 1936, o deputado
melillense atopábase en Madrid –cidade
na que estaba domiciliado–, logo de asistir
o día 14 a unha reunión do seu grupo
parlamentar na que se discutiu, entre
outros asuntos, a posibilidade de participar
ou non no Goberno da República. Pero
estas discrepancias entre os membros de
Unión Republicana deixaron de existir
cando o 18 de xullo se produce a
sublevación militar. A situación obrigounos
a deixar as desavinzas e deciden apoiar a
lexitimidade do goberno
democraticamente elixido. Mentres, a
represión dos sublevados contra dos
defensores da República –iniciada xa
desde o primeiro momento– anotaba na
súa conta o día 17 de agosto o fusilamento
nas proximidades de Pontevedra do
nacionalista Alexandre Bóveda, Secretario
de Organización do Partido Galeguista e
artífice do texto do Estatuto de Autonomía
de Galicia de 1936. Data, a do 17 de agosto, que se toma como
referencial para a conmemoración do Día da Galiza Mártir.
Así as cousas, algúns destes deputados foxen e outros trasládanse
ás súas provincias para colaborar na defensa da República.
Curiosamente, ao ser Melilla a cidade na que se produciu o
alzamento militar, Barrena viaxa ata A Coruña, cidade que coñecía,
posto que, ao parecer, nela nacera a súa esposa, Carmen Doval del
Campo. Na noite do día 18 de agosto viaxa en tren desde Madrid a A
Coruña, no que coincidiu co tamén compañeiro e deputado de Unión
Republicana José Miñones. Foron recibidos na Coruña polo tamén
deputado García Ramos, coa intención de manter unha reunión co
alto mando da VIII División, Xeneral Enrique Salcedo. Mentres isto
sucedía, a esposa do Gobernador Civil de A Coruña era fusilada
polos franquistas en Rábade (Lugo).
A reunión co militar nunca se produciu, pois o Xeneral non puido ser
avisado e entérase máis tarde da cita, localizando só a José Miñones
o día 19. Mentres, Luis Barrena viaxaba en dirección a Muros, onde a
familia tiña unha casa que visitaban nos veráns, quizais intuíndo o
posible fracaso dunhas xestións que non chegou a rematar e, por
suposto, descoñecendo o dramático desenlace da súa curta vida.

Esta viaxe a Muros sería o inicio dunha conta atrás. A última sería a
de Muros ata A Coviña.
María Soledad, filla do deputado Luis Barrena, contoulle ao
investigador José Marqués que na noite do 21 de agosto de 1936 un
comando de falanxistas chegou ata a casa e obrigou a Luis Barrena
a que os “acompañaran para prestar declaración”. Este grupo de
asasinos ía encabezado por dous destacados dereitistas de A Pobra
do Caramiñal (un tal Tato e outro identificado como J.B.) segundo
narrou Manuel Hermo Bóo –fillo do último alcalde republicano de A
Pobra, torturado e posteriormente fusilado, Manuel Hermo Vidal– a
Elixio Villaverde en 1995.
Á mañá do día seguinte o seu corpo sen vida apareceu tirado nunha
cuneta con dous tiros na cabeza. A súa
acta de defunción está no Rexistro Civil do
Concello de Outes e na cal se certifica que
morreu en Sabardes como consecuencia
dunha “hemorraxia”, documento asinado
polo Xuíz de Paz de Outes José Etchevers
Rodríguez e polo Secretario José Tuñas
Paz. Sábese polas investigacións de José
Marqués que os restos deste político de 41
anos, que deixou unha viúva con seis fillos
orfos, están soterrados no cemiterio de
San Xoán de Sabardes.
Pola súa banda, o Xeneral Salcedo, home
de dereitas pero fidel á República, foi
fusilado en Ferrol o 9 de novembro xunto
co tamén militar Caridad Pita, mentres
Miñones é detido e fusilado o 2 de
decembro.
O asasinato de Luis Barrena polos
falanxistas, foi unha de tantas canalladas
cometidas polos fanáticos seguidores de
Franco, perfectamente organizados para
levar a cabo a “limpeza” en nome do
“Glorioso Movimiento Nacional”. Un acto
cargado de vileza e cobardía, que levou a
uns individuos a cometer o crime dentro do
Concello de Outes ou, cando menos iso parece, pois ben puidera
pensarse que foi asasinado noutro lugar e logo os seus verdugos
trasladaran o cadáver ata A Coviña, quizais para así tentar agochar a
súa desvergoña.
No mesmo mes de agosto de 1936, e tan só dous días antes, o 19,
caía tamén fusilado en Víznar (Granada) un dos máis grandes
poetas que deu a literatura española, o xove Federico García Lorca.
Mentres, na comarca de Muros e Noia e ao igual que no resto do
Estado, desátase unha voráxine de terror con detencións, malleiras,
exilio e desterros e asasinatos de republicanos, demócratas,
galeguistas, anarquistas, etc. Un desenfreno de violencia no que
non houbo distinción de ningún tipo, desde políticos destacados ata
mestres, escritores, sindicalistas ou obreiros, etc. e que perdurou ata
o momento da morte do ditador.
A Asociación Terra de Outes rende homenaxe aos mártires da
represión franquista, elexindo o lugar de A Coviña, xusto onde caeu
asasinado Barrena, como o ideal para manter no recordo a todos
aqueles que sufriron a persecución ou pagaron coa súa vida só polo
feito de defender os valores democráticos.
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CARTAS FORAIS DOS LUGARES E COUTO DE VARA (III)
OS TERMOS DA TRANSACCIÓN

Mingucho Campos

Como xa temos apuntado no número anterior desta mesma
revista, o presente traballo ten por obxecto deixar constancia
daqueles aspectos máis salientables da transacción acordada
entre frei Dionisio Pérez Tudelano, en representación dos
mosteiros de san Xusto e de Sobrado, e don Fernando de
Caamaño e Sotomayor, en representación dos herdeiros da Casa
de Rubiáns, pola que poñían remate ao litixio derivado da
diverxente interpretación dos foros asinados no seu momento
facendo concesións mutuas.
A este efecto reuníanse o día 5 de novembro de 1594 na vila de
Noia en presenza do escriba Benito López de Reino o
representante-apoderado de Sobrado e Toxosoutos, frei Dionisio
Pérez Tudelano, don Fernando de Caamaño e Sotomayor e don
Josepe de Caamaño, este coa autorización previa do seu tío e titor
dada a súa condición de menor de idade.
Naquela xuntanza conviñan que o lugar de Rates, con todo o a el
anexo e pertencente, quedaba “libre e desocupado a los dichos
Monasterios de Sobrado e Toxosoutos” con tódolos froitos
pasados dende o falecemento de don García de Caamaño,
incluídos os dese mesmo ano de 1594, comprometéndose
asemade a familia dos Caamaño a aboar “os canon e pensión” que
consontes co foro se adoitaba pagar anualmente. En
compensación o prior condonáballes os excedentes de ditos
froitos e don Fernando perdoáballes aos freires e mosteiros os
“perfectos” que en cumprimento da sentenza da Real Audiencia do
Reino de Galicia lles correspondía pagar aos freires polo couto de
Rates e lugares a el anexos e “para que los dichos Monasterios
hagan dello a su voluntad como de sus bienes propios”.
Como se trataba dunha transacción, o prior, en compensación,
eximía á familia dos Caamaño das xurisdicións civil e criminal ás
que estaban obrigados polo fallo da sentenza da Real Audiencia de
data 15 de febreiro de 1594.
En relación cos lugares e couto de Vara frei Dionisio, facendo uso
da carta de poder e procuración outorgada ao efecto, validaría a
escritura de frei Lorenzo Dalvarete, abade do mosteiro de
Sobrado, e o prior do de Toxosoutos, pola que se lle acrecentaba a
don García Rodríguez de Caamaño (pai de don García e de don
Fernando e, en consecuencia, avó de don Josepe) unha nova voz
de foro dos citados lugares e todo o a eles anexo.
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En consecuencia, o freire-prior de Toxosoutos viña recoñecer a
don Josepe como lexítimo sucesor, herdeiro e como nova voz do
foro e, xa que logo, como usufrutuario de por vida dos lugares e
couto reseñados, aboando, claro está, a pensión e demais
cláusulas contidas naquel contrato foral. Ao falecemento de don
Josepe o devandito couto debería pasar ao dominio dos dous
mosteiros “con los perfectos que están hechos é se hicieren é
acrecentaciones de rentas sin que por razón los dichos
Monasterios paguen a los herederos del dicho don Josepe cosa
alguna é los dichos Monasterios lo puedan entrar por su autoridad
sin caer en pena alguna…”.
Deste xeito unha sentenza que non conviña a ningunha das dúas
partes en litixio viña ser substituída por un transacción amigable,
comprometéndose ámbalas dúas partes a respectar o acordado.
“…En fe de lo cual otorgaron la presente carta de transación en
forma como de derecho se requiere en cuyo rejistro lo firmaron de
sus nombres estando presentes por testigos Ruy Perez Bermudez
é Alvaro Prego platero é don Juan Bermudez vecinos de dicha
villa…”. O escriba, Benito López de Reino percibiría como
honorarios cinco reais.
O día 19 de novembro dese mesmo ano o licenciado Yanes de
Parladoiro, xuíz ordinario da cidade e do arcebispado de Santiago,
en nome do arcebispo don Juan de San Clemente, notificáballes
ao alguacil maior, ao seu tenente, aos demais xuíces e xustizas,
alcaldes e mordomos, a Alonso González e ao mesmo Benito
López que frei Dionisio Pérez fixera presentación do concerto
acadado con don Fernando de Caamaño polo que este último lles
facía entrega aos mosteiro dos lugares de Rates e, aos efectos da
súa toma de posesión, ordenaba a nominación dun provedor que,
xunto cun escriba, acudise aos devanditos lugares a levantar acta
da mesma.
O nomeamento de comisionado recaeu en Alonso González de
Ben tal e como certificou no casal de san Martiño de Rates o propio
escriba, Benito López, en presencia do freire-prior de Toxosoutos e
das testemuñas Álvaro Prego e Juan Damanda, procedéndose
deseguido a facer efectiva a toma de posesión dos lugares de
Rates e de tódolos seus anexos, comezando polo casal no que
vivía Juan do Monte, logo do casal no que vivía Juan Damanda e
sen interrupción do ocupado por Pedro de Rates e a súa dona
María Rodríguez e por último aos lugares nos que vivían Domigo
Ledo e Juan do Monte, “o Mozo”.
No mesmo documento contemplábase tamén que no caso de que
os mosteiros decidisen facer un novo contrato foral a algunha
persoa distinta dos labradores que viñan traballando os lugares e
couto de Rates o dereito preferente recaería en idénticas
condicións no herdeiro de don García de Caamaño. É por iso,
precisamente, polo que frei Dionisio recoñece a condición de
“caseiros” aos labradores antes citados, que viñan traballando as
terras de Rates nas condicións fixadas no contrato foral feito a don
García de Caamaño. É dicir: “…Haber de pagar é acudir al dicho
Monasterio con la renta que es el cuarto de todo el pan de trigo que
Dios dá a todo el dicho lugar y herdades del y el diezmo de todo ello
en manojo con mas el quinto de los montes é la primicia que solia
dar e pagar el dicho don García y á sus arrendadores é dos cargas
y media de mijo en grano é una marrana cebada muy buena…”.
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MISCELÁNEA

GASTRONOMÍA
TIRAMISÚ
Ingredientes:
- 2 ovos.
- 1 tarrina de queixo mascarpone.
- 250 grs. de nata líquida.
- Biscoitos de soletilla.
- Café.
- Licor de abelá.
- 100 grs. de azucre.
- Chocolate relado.
Elaboración:
Bátense as xemas co azucre. Cando está ben mesturado,
engadir a tarrina de queixo e bater ben. Montar a nata nun cazo e
noutro as claras a punto de neve. Logo mesturar as claras coa
mestura anterior a man (sen a batidora).
Cando esté todo ben unido engadir a nata. Botar nun cazo o café
ben quente cun chorriño de licor de abelá e pasar os biscoitos
polo café co licor. Botar a metade da mestura por riba dos
biscoitos colocados no molde. Logo outra capa de biscoitos e por
último o resto da mestura. Por riba disto botar chocolate relado e
finalmente meter na neveira.)
Laura Rial Molinos. Alumna do IES Poeta Añón.
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Opinión
Leria barata
Que este Concello non é distinto a tantos outros do seu
entorno está máis que claro, algunhas cousas andan
como andaron sempre… mal!! Neste caso remítome ao
ramo dos servizos de Obras. Hai que dicilo: clama ao
ceo ver a tres ou catro operarios colocando catro
baldosas, chimpín vai, chimpín vén... ou todo o santo día
para poñer adornos de coloríns para a verbena de turno.
Iso si, só se acordan de limpar as cunetas en vísperas,
polo de coidar a imaxe (para os turistas?), ata o punto de
que hai que descabalgar o concelleiro de turno para que
axilice o sistema de mando e así gañar tempo, cando
tiñan que saber –e saben de sobra– as necesidades
imperantes e demandadas dos cidadáns nas distintas
poboacións do Concello, porque andar andan por el.
Cómo se explica que arrinquen sinais, que as beirarrúas
estean cubertas de maleza, que as vemos todos, sinais de
Stop camufladas entre as herbas, e non pasa nada!!
Xa non falemos do labor dos municipais; onde andan?,
que nunca están cando saen os autobuses do colexio, ou
ás doce da mañá calquera día con coches en dobre fila en
rúas de todos coñecidas que deberían ser de sentido
único. Onde están?, quen nos alivia dese caos matinal,
ou unhas noites nas que fan carreiras de coches catro
parvos con nome e apelidos. Onde andan?: pegando
Bandos!! E como os semáforos, sabemos para que
serven…tan noviños e xa xubilados!! A verdade é que
tamén se bota en falta quen dea as ordes oportunas para
que estas e outras carencias que sofre o noso Concello se
resolvan dunha vez por todas, porque despois pasa o
que pasa…Aínda que aquí nunca pasa nada. Verdade?
Lusco e Fusco

H
U
M
O
R
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UNHA VIAXE INOLVIDABLE
Marisol Nieto

Quérovos contar aquí a viaxe que fixen en maio á Arxentina
coa miña irmá e a miña filla.
A pesar das horas de avión, de madrugóns tódolos días e do
cansazo por non parar nas dúas semanas que estivemos
alí, resultou unha experiencia única e inolvidable que lle
recomendo a calquera que teña a oportunidade de facela.
O primeiro lugar da Arxentina que pisamos foi a capital, Bos
Aires, coas súas longas avenidas e os seus grandes
parques nos que fundamentalmente abundan o “jacarandá”
e o “palo borracho”, que chaman a atención pola beleza das
súas flores.
Dentro de Bos Aires
visitamos San Telmo,
cheo de tendas de
antigüidades, Caminito,
con parellas bailando o
tango na rúa e coas súas
casas feitas de uralita e
pintadas de distintas
cores que recordan a un
decorado de teatro, a
Praza de Maio,
Corrientes, Palermo e
Tigre, estes dous últimos
nas aforas. Se ides
algunha vez non
deixedes de visitalos.
Da comida quero
destacar a carne á brasa,
que é un bocado
exquisito, sobre todo o
“bife” (bisté) e o “bife de
chorizo” (solombo).
Recoméndovos os
restaurantes de Puerto
Madero.
Non se debe marchar de Bos Aires sen disfrutar dunha noite
cun espectáculo de tangos e nós non desaproveitamos a
ocasión.
Despois de Bos Aires fomos á parte Norte do país, a Iguazú,
para ver as súas cataratas. Vímolas primeiro polo lado
arxentino e logo polo lado brasileiro. Non hai foto nin
película que se aproxime á súa beleza na realidade.
De alí demos un grande salto ó Sur. Primeiro a El Calafate
para ver os glaciares, se bonitas eran as cataratas, estes
non lles desmerecen nada, a min aínda me gustaron máis.
Logo seguimos máis ó Sur ata a fin do mundo, á cidade de
Ushuaia en Tierra de Fuego. No canal de Beagle collemos o
catamarán desde o que vimos unha illa de lobos mariños e
outra de pingüíns que eran de dúas clases, os papúas e os
magallánicos.

En El Calafate hai que comer o cordeiro patagónico e en
Ushuaia o cordeiro fueguino, o peixe (pescada negra) e o
marisco, todo riquísimo.
Que logo pasaron os días! Vimos e disfrutamos moito pero
viñemos coa sensación de que nos quedaran aínda moitas
cousas bonitas por ver. Quedan para a próxima.
Quero rematar destacando dúas cualidades da xente da
Arxentina que me chamaron moito a atención: a
amabilidade e o dinamismo.
Cataratas de Iguazú

Glaciar Perito Moreno
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O Colexio da Serra
Como era o Colexio da Serra á túa chegada?
Un centro moi tranquilo no que, ademais, ao haber tanto
profesorado nativo de Outes coñecíanse moi ben os problemas
do alumnado e o trato coas familias era sempre moi directo.
Que destacas da súa comunidade educativa?
Desde a miña experiencia concreta destacaría un tempo no que
traballamos man con man Carlos Crespo, Carlos Romero,
Maribel Nieto e eu. Daquela o entusiasmo e a dedicación de
todos eles xunto co bo facer desde a dirección de D. Manuel
Canay, facilitando o traballo e a predisposición completa a
colaborar en todas as tarefas que emprendiamos por parte de
Xerardo, o conserxe, fixeron posible levar a cabo –por
primeira vez– actividades modélicas. Realmente por ese
centro pasou xente moi boa e comprometida que foi deixando
pegada, non quixera dicir nomes para non deixar a ninguén
fóra pero vexo moitas caras mentres o penso… Hai algo que
me preocupa cando falo dos compañeiros e é a invisibilidade
na que mantemos a algún deles por non pecar de favoritismo,
isto podería pasar se non fixera unha mención especial de
Maribel, unha profesora cunha gran sensibilidade e respecto
pola rapazada, coa claridade necesaria para asumir e
convencernos aos demais de verdades como que a gran
discriminación é a pobreza, que antes que ao alumno vía a
persoa, e cunha mente científica e ecolóxica por
convencemento persoal, seguidora da mellor tradición
educadora sen necesidade de ler un libro de pedagoxía.
Que cousas empezastes a facer?
As primeiras excursións educativas co alumnado de
oitavo, con Canay e Pepita, Carlos Romero e María, unha
gran familia... Excursións –daquela– con folleto guía para
que soubesen que eran viaxes culturais, non de praia e
discoteca; as primeiras clases de música, voluntarias, con
Prudencio Romo; as Xornadas de Deporte, cunha
participación maioritaria de alumnado; a participación nos
Encontros de teatro escolar que o propio Avilés organizaba
en Noia con colexios da zona...
Algunha actividade da que esteas especialmente
orgullosa?
De moitas, pero quixera destacar o feito de que o centro
educativo abordaba todas as funcións que non eran asumidas
por outras entidades, os servizos sociais ás veces, a
dinamización cultural…, ata converterse en editora, como
sucedeu cos libros de Xan Mariño e Xepe Torres: Breve estudio
dos cruceiros e esculturas de Ferreiro no municipio de Outes,
no ano 1984. Pero, sobre todo, o feito de que Avilés de
Taramancos nos escribise Tres capitáns de tempos idos,
dedicada aos nenos da escola da Serra, e Xosé Agrelo Hermo
nos asesorara na dirección da obra.
Pili Sampedro con Canay
o día da súa homenaxe.
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Entrevista con Pili Sampedro

Pilar Sampedro Martínez, naceu en Queiruga (Porto do Son),
estudou a carreira de Maxisterio e máis tarde licenciouse en
Ciencias da Educación. No 1979, tras un curto período no colexio
da Silva - Lousame, incorporouse á escola da Serra de Outes,
onde traballou ata 1984, ano no que marcha a Colombia para
traballar durante seis anos no Centro Educativo e Cultural
Español. En 1990 voltou ao C. P. da Serra, onde ocupou a
responsabilidade da Xefatura de estudos e, máis tarde, a
Dirección. No ano 1998 pasou ao recén construído IES Poeta
Añón, do que foi a primeira directora. No 2001 pasa a traballar
como asesora no Centro de Formación e Recursos de Santiago
e, a partir do 2006, na Asesoría de bibliotecas escolares da
Consellería de Educación.
Como estaba a educación cando comezaches o teu labor
docente?
Eran os primeiros anos da democracia, unha
época na que a escola estaba desvinculada
da vida e moitas mestras e mestres novos Pilar Sampedro, na súa etapa
de directora do colexio da Serra
viñamos con moita ilusión e gañas de
transformar o ensino. Era como comezalo
todo: faciamos a revista escolar con
instrumentos hoxe tan prehistóricos como o
cliché ou o punzón, porque non había
fotocopiadoras; poñiamos a andar as
bibliotecas escolares; organizabamos
concursos para o alumnado de todo o
concello ou festivais; os primeiros
obradoiros de baile, teatro, deporte...,
actividades hoxe normalizadas pero daquela
absolutamente pioneiras. Foron tempos nos
que o profesorado se formaba pola súa
conta, tendo que desprazarse e pagar do
seu peto a actualización, organizándose...
Eu pertencía ao movemento de renovación
pedagóxica, ACIES, relacionado coa
pedagoxía Freinet, que foi xermolo dos
actuais AS-PG ou Nova Escola Galega,
asistiamos ás universidades populares en
Corcubión...
Por non falar da desgaleguización do
ensino.
Efectivamente, houbo que comezar non só a introducir o galego
na escola, senón tamén a nosa cultura, a buscar a identificación
co propio, a que nenos e nenas puidesen falar na escola a lingua
que traían da casa... Para min, como para moitos, tratábase de
levar adiante a responsabilidade de facer país desde a
educación.
Houbo éxito?
Do colexio e mais do instituto da Serra foron saíndo magníficas
promocións de alumnos/as, tanto a nivel académico como
persoal. Grandes persoas que andan polo mundo e dos que non
dou nomes para non ser inxusta, moi boa xente, sempre disposta
a botar unha man, a participar en todo canto propoñías... e esa
era a sona que tiñan os estudantes de Outes que ían facer o
bacharelato a Noia.
Como ves agora a educación?
Os tempos teñen cambiado a nivel educativo pero sobre todo

a.

Nº4 - Novembro 2008

ENTREVISTA

TERRA DE OUTES

9

O IES Poeta Añón
social. Nos últimos anos este semellaba un país de novos ricos e
poucos nenos, o que implicou que a rapazada (ademais das
complicacións propias dunha sobreabundancia de fillos únicos)
fose considerada unha especie de xoia sobre a que se actuaba
unicamente para proporcionarlle todos os dereitos e non esixirlle
ningunha obriga. Desta maneira chegamos a unhas situacións
case esperpénticas nas que parte das familias e das escolas
exerceron a condescendencia evadindo ese papel educador para
o que –segundo un proverbio africano– “se precisa toda a tribo”.
Educar é un labor tremendamente difícil onde resulta
imprescindible a implicación e a colaboración de todos os
estamentos sociais, na que se debe tratar con respecto á
rapazada ofrecéndolle todo o apoio que precisa pero tamén
esixíndolle o que deben devolver á sociedade. Isto tan sinxelo e
de sentido común, non o foi tanto e os resultados estamos a
velos...
Estás desanimada entón?
Non, os tempos semellan estar
cambiando... e eu sigo crendo nas mesmas
cousas: a formación do profesorado –á que
lle levo dedicando tempo tamén desde fóra
do posto de traballo que desempeño– e
agora volvo ás bibliotecas escolares, eses
lugares que son o corazón, o centro de
recursos do centro educativo... Sigo
defendendo o idioma e os dereitos dos que
menos teñen, pensando que os mellores
profesionais débense aos rapaces que máis
o necesitan. Outra das miñas teimas á a
cuestión cultural, a vinculación co mundo
educativo, pois considero que os centros
han de ser catalizadores, difusores e
colaboradores das iniciativas culturais que
se realizan no entorno. Creo no poder da
educación para mellorar a vida individual e
colectiva e na capacidade do profesorado
para reflexionar sobre a propia práctica e
avanzar no camiño educativo. Porque
sempre queda algo por facer, sempre hai
máis obxectivos dos que se poden acadar,
nunca chega o tempo, sempre hai inconvenientes cos que
pelexar.
Para rematar, gardas bo recordo de Outes?
Non me gusta perder as referencias e créome débedas cos
lugares e as xentes, así é que volvo a Outes sempre que me é
posible e reivindico a súa xente, as súas paisaxes
deslumbradoramente fermosas, como a enseada do Langaño, a
desembocadura do Tambre, as hortas de San Cosme metendo os
pés no mar, a subida á montaña atravesando ríos e vales,
¡poucos lugares hai no mundo de tanta beleza!, o que me doe é
que haxa xente a quen semella que non lle importa perdelas, e
pode colocar sen compaixón muíños de vento no Tremuzo, por
exemplo. Valoro de Outes lugares concretos como a zona da
casa da cultura (con eses ventanais ao parque, o río e o pombal, a
recuperación da beleza do río Tins), pero tamén o estudo e
recompilación do patrimonio artístico e popular, un traballo que
non ten parangón na zona polo apoio que recibiu do concello.

Como foi a posta en marcha do instituto?
O novo centro púxose a andar en 1998 con moita ilusión, pero tamén
con moitas dificultades, derivadas da necesidade de adaptación do
ensino á nova Lei de Educación (LOXSE) que separaba a antiga EXB
en dúas etapas diferentes: unha Primaria, que continuou no Colexio e
outra Secundaria, para a cal había que construír un novo centro; a
demora nas obras obrigounos a permanecer por un tempo nos antigos
espazos escolares, de forma provisional. Por outra parte, o novo
edificio estaba planificado para un futuro cun menor número de
alumnos, polo que tivemos que arrancar con falta de aulas naquel
momento.
Cóntanos máis daquel primeiro ano de andadura.
Desde coñecer o edificio e tentar facer os cambios imprescindibles
antes do traslado, ata o acondicionamento do mesmo ao tempo que o
ocupabamos. Houbo que facelo todo: desde cargar coas mesas, facer o
parque, deseñar os nomes nos cristais e o mobiliario ou decoración,
buscarlle o nome ao centro... O alumnado colaborou
marabillosamente e o concello puxo todos os medios ao seu alcance
para facelo posible. Gardo moi bo recordo da xornada de portas
abertas á que convidamos a todos os vellos mestres e os actuais,
alumnos e pais, asociacións e sociedade civil. Pensabamos que tiñan
que entrar e saber que lles pertencía, que era deles, do pobo de Outes,
porque eles foran os artífices dese logro.
E xa se acabaron os problemas?
Ao contrario, a ampliación da idade de ensino obrigatorio é unha
medida progresiva pero trae consigo moitas dificultades, como
obrigar a permanecer nas aulas a un alumnado que xa se sente
excluído do sistema educativo e quere irse ou, o que é máis doloroso,
unha parte do profesorado que aínda non tiña asumido que estaba no
ensino básico e obrigatorio, para todos.
Que facer, entón?
Traballamos coas familias tentando crear unha escola de pais/nais,
con charlas sobre a adolescencia e a orientación académica e
profesional; co alumnado, con técnicas de traballo intelectual ou
orientación estudantil e co propio profesorado a través de actividades
de formación e buscando a implicación no centro. Participouse nos
programas de Voz Natura, na realización da revista O Moucho (a
través dun traballo colaborativo dos IES que ían desde Outes a
Carnota)... O concello estivo sempre disposto a colaborar en todos os
proxectos que quixemos sacar adiante, como o apoio a alumnado con
dificultades (retraso escolar, retorno da emigración, familias
desestruturadas...).
Para rematar, hai algún logro que queiras salientar?
Satisfíxome moito a participación dun gran número dos nosos
estudantes na catalogación da arquitectura popular de Outes que
baixo a coordinación do profesor Xoán Mariño se levou a cabo no ano
2000, pero sobre todo a creación do premio Leixaprén de
normalización lingüística en colaboración cos IES e CPIs da zona, un
premio no que se recoñece a alguén vivo pola súa defensa do idioma,
que comezamos entregando ao poeta Manuel María en 1999. Desde
entón, cada ano, e xa van nove, organiza a entrega do premio un
instituto diferente da comarca.
Pili Sampedro na entrega do I premio Leixaprén
ao poeta Manuel María.
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PODEMOS SALVAR A RÍA (III)
Xesús do Río da Torre

No primeiro artigo desta serie puxen de manifesto os que que
para min son os principais problemas que afectan
negativamente á ría, ou que son potenciais ameazas, como a
falta de depuración das augas residuais, as obras públicas
destrutivas, o “urbanismo depredador”, un “Plan acuícola”
insustentábel, o deterioro dos ríos, a sobreexplotación
marisqueira e pesqueira da ría, o descoñecemento científico
do mar dende un punto de vista ambiental, o cambio climático
ou a insuficiencia de protección legal. No segundo artigo
centreime máis polo miúdo na depuración de augas e nas
obras públicas destrutivas. É agora a quenda do “urbanismo
depredador”. A forte e aguda crise económica que padece o
noso país e máis en concreto o estoupido da burbulla
Ría de Noia. Foto: Alba Mariño.

inmobiliaria está a traer consecuencias dramáticas para unha
boa parte da poboación e sobre todo para os máis débiles da
sociedade. Ese triste “crack” vén sendo á súa vez o manifesto
da derrota do neoliberalismo, que en realidade nunca trunfou,
ou polo menos non para a maioría da poboación do mundo,
que vive na miseria. Pero esta circunstancia de crise non só
ten consecuencias negativas, así estamos ante unha boa
oportunidade para mudar o modelo de expansión baseado no
“ladrillazo”, que estaba a esnaquizar a costa galega. Dende os
anos 50 do século pasado foron constantes os abusos
cometidos na costa do noso país, construción libre onde non
houbo nunca un auténtico control de distancias, de alturas, de
materiais... incluso tras a aprobación da vixente Lei de Costas
de 1988 continuose coa desfeita urbanística, xa que aínda

que, aprobado un instrumento normativo estatal, fallaba o
control autonómico e moito máis o municipal. En Galiza temos
auténticos exemplos de barbarie urbanística que hipotecaron
para sempre o territorio e a paisaxe fluvial e marítima. Foi xa no
século actual cando se comezou a pór algo de couto a nivel
autonómico a estes abusos, limitación que resultou ser
insuficiente por coincidir precisamente con eses anos pasados
de expansión urbanística nos que o sector, desbordando
beneficios, buscaba, como ave de rapiña insaciábel, novos
territorios e mercados, e a costa de Galiza era un pastel
excelente para que o capital de aquí e de acolá comezase o
seu labor de asentamento masivo nas nosas ribeiras;
tratábase só de tentar
repetir os abusos que xa
corenta anos antes se
produciran nas Illas
Canarias, na Costa
mediterránea e noutros
lugares, esa era idea do
capital que voa xa hai
anos a golpe de tecla de
ordenador dun lado a
outro do planeta sen que
saibamos xa ónde está e
de ónde vén, que xa
perdeu a cara visíbel,
pero que goberna as
vidas da maioría, que nos
vemos dirixidos cáseque
coma monicreques sen
que a nosa capacidade
de manobra en senso
inverso sexa
significativa. A crise
económica, coa súa cara
tan negativa, non puido
chegar nese aspecto
concreto en mellor
momento; estamos a
tempo, veremos agora se é que en Galiza existe unha mínima
fortaleza política para dispor as bases dun crecemento
urbanístico san que virá de novo algún día, pensemos que virá,
tras esta aguda crise. É o momento de que a nivel autonómico
se dispoña unha normativa que de acordo coa estatal aposte
xa por un modelo de crecemento de construcións afastadas da
costa e tamén dos ríos e das zonas inundábeis, é o momento
de ir ao control da presentación exterior das construcións, dos
materiais, das alturas, de fomentar a concentración e diminuír
a dispersión, problema este último que dado o forte
arraigamento que ten en Galiza, tarde máis en poderse
controlar. E esta normativa require non só do control coactivo
aos concellos, senón tamén da colaboración activa dos
mesmos. É un momento de pór xa freo a un modelo de

Nº4 - Novembro 2008

MEDIOAMBIENTE

expansión de turismo de sol, no que, aínda a pesar do cambio
climático, non podemos competir. Sen negar a importancia do
turismo en Galiza é precisamente a posibilidade de ofrecer un
produto diferenciado o que pode salvar este sector, pois pouco
temos que facer se quixésemos ir convertendo as nosas vilas
en sucedáneos malos de Marbella, e o produto diferenciado
que pode ofertar a nosa costa ten que estar baseado
precisamente no respecto á mesma e nisto debemos incluír
non só o mar senón o conxunto do patrimonio natural: ríos,
brañas e zonas inundábeis, bosques de riqueza e paisaxes
privilexiadas en xeral. Non se perciben grandes cambios neste
aspecto entre o actual goberno autonómico e o anterior salvo
en determinados acenos de carácter “publicitario-festivo”
como a campaña “Onde vivimos importa” da Consellería de
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes que demostra
a súa gran contradición coas súas actuacións públicas que xa
tratei en anteriores artigos, e para mostra o desgrazado
proxecto do viaduto de Outes, obra que os representantes da
Consellería inauguraban, case en segredo e baixo unha forte
protección policial, diante do cartaz da campaña “Onde
vivimos importa” nunha foto de cinismo e hipocrisía.
A ría de Muros e Noia non foi allea aos abusos urbanísticos
privados. Sen presentar os graves deterioros que amosan
neste aspecto outras rías como Pontevedra, Vigo ou Ferrol si
existen determinadas manchas que causaron un importante
dano e a palma lévaa sen dúbida o concello de Porto do Son,
lugar sen lei, onde abondaba con dispor dos medios
necesarios e saber onde situalos para erguer todo tipo de
construcións, chegando esta anarquía á máxima expresión de
conxunto en lugares como Portosín; séguelle o Concello de
Muros, especialmente nalgunhas zonas do núcleo urbano de
Muros e de Esteiro, e ademais aquí é obrigatorio facer unha
referencia ao problema da Illa da Creba, xoia da nosa ría, en
boa medida estragada na súa costa pola ocupación privada,
tolerada polas diferentes administracións, chegándose ao
extremo de que aínda pertencendo á xurisdición de Muros,
outorgouse unha licenza polo Concello de Outes, anomalía
esta de incompetencia por razón do territorio que aínda hoxe
pode ser aproveitada como un elemento de renegociación ou
xudicialización deste problema a fin de restituír a titularidade
pública da illa, non só cun obxectivo de uso e goce da mesma
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para todos, senón tamén cun afán conservacionista, aínda
tendo que asumir agora o tremendo dano irreversíbel que as
obras da costa da illa causaron, con recheos e construcións de
peiraos que só trouxeron destrución no medio da ría sen
ningunha contrapartida pública nun dos episodios máis tristes
a nivel medioambiental que viviu a nosa ría, talvez só
sobrepasado en intensidade polos anos de extracción areeira
no esteiro do Tambre.
Na nosa cultura a palabra crise ten unha connotación negativa,
non é así na cultura oriental, onde crise tamén é sinónimo de
mellora, de renovación, de oportunidade e así debemos
enfocar a crise do sector da construción en Galiza; á parte das
tan lamentábeis consecuencias humanas, tamén debemos
aproveitar un tempo precioso para definir moi ben o modelo de
crecemento urbanístico que pretendemos para a costa. Agora,
sen presións especuladoras, é o momento de definir, de
planificar, de lexislar cunha detalladísima concreción, para que
zonas que están relativamente pouco agredidas, como a ría de
Muros e Noia, se poidan salvar. ¿Será este país capaz de
aproveitar a gran oportunidade que agora se lle presenta? De
non ser así de seguro que outro novo boom do ladrillazo non
nos deixará unha segunda oportunidade para salvar os nosos
ríos e a ría de Muros e Noia do urbanismo depredador.

Broña. Foto: Alba Mariño.
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O AIRE
Rosae

Hai anos, na materia de antropoloxía que tiña na facultade, o mestre
mandáranos facer un traballo sobre algunha crenza ou tradición que
houbese na nosa zona. Dende pequena eu sempre oíra falar sobre “o
aire”, algo que me chamaba a atención, pois na miña casa nunca se
creu niso, pero si se falaba dalgunhas historias que lles pasaban aos
veciños. Para saber máis decidín facer o traballo sobre iso e investigar
algo sobre este tema preguntando ás persoas máis vellas. Cheguei á
conclusión de que isto é algo moi complexo e para poder falar con
coñecemento e propiedade fai falta realizar un bo traballo de campo e
case facer unha tese, pois, dependendo de con quen falases,
explicábache unha cousa ou outra, todas co mesmo fin, “quitar o aire”,
pero todas diferentes.
Direivos que “o aire” collíase cando unha persoa ía ver un defunto e se
impresionaba ou lle daba noxo, aínda que tamén se pode coller dun
animal. As súas manifestacións clínicas son perda de sono e da fame
(atópase sen humor). Hoxe en día aínda hai xente que cre nisto e, se
teñen nenos na casa, cando veñen dun velorio fan unha fogueira e
pasan por riba dela para que o fume as purifique, evitando así eliminar
o aire e non pasarllo aos máis cativos.
Cando se sospeita que alguén ten “o aire” faise o seguinte para poder
confirmalo:
Cóllese unha peneira e unha tesoiras. A continuación crávase a
peneira nas tesoiras e dise: “Xesús Sacramentado tres veces de
millóns che pido bendito e alabado dicirme se (o nome da persoa que
se cre que ten o aire), se ten o aire que me dea a cara (onde se bota o
trigo) e se non o ten que me dea as costas (o outro lado)”.
Isto vólvese facer para saber se o aire collido é dun animal ou dunha
persoa e dise:
“Xesús Sacramentado dime se o aire de (o nome da persoa afectada),
é de animal ou de persoa. Se é de animal que me dea a cara e se é de
persoa que me dea as costas”.
Repetimos isto outra vez para saber onde hai que quitar o aire:
“Xesús Sacramentado dime se o aire de (o nome da persoa afectada),
pode ser sacado nunha encrucillada ou nunha figueira”.
Unha vez que coñecemos todos estes datos hai que pasar a quitar o
aire, para o que temos moitas formas de actuar. A máis tradicional é a
de ir ao que chaman Campo Santo. Unha lápida que hai detrás do altar
da igrexa de San Xoán de Roo. Segundo a lenda nesa lápida está
enterrado un crego. Crese que é un santo porque hai anos quixeron
levantala e botou fume. Pois ben, o que ten o aire déitase nesa lápida e
ten que durmir. Así que esperta ten que ir lavarse nunha fonte que hai

Ó fondo igrexa de San Xoán de Roo.
En primeiro plano, panos xunta a fonte.

cerca da igrexa. Colle un trapo e lávase sempre para arriba. O trapo
tírase e non se pode volver coller. Esta operación repítese na casa
durante nove días (hai quen leva a auga da fonte, pero vale a auga da
casa e o trapo que se usa na casa non fai falta tiralo).
Outra forma de quitarlle a alguén o aire é nunha encrucillada onde se
fai un círculo aberto por abaixo, cunha cruz no medio. Alí déitase a
persoa e váiselle dicindo: “Nesta encrucillada o aire voucho quitar, aire
de vivos mortos malfados enramilletados de dentro e de fóra do
axuntamento podan vir e marchar, levántate corpo”. A persoa
levántase e vólvese repetir toda a operación nove veces.
Se é un neno o que se cre que ten o aire e se desconfía que é de morto
e quen é o morto, entón vaise á tumba desa persoa, lévase ao neno e a
tres mulleres. Este ritual é coñecido co nome das “Tres Marías” e
consiste no seguinte: as mulleres póñense ao redor da tumba e
pásanse ao neno unha a outras mentres din: “Toma María”, “que me
dás María”, “douche o neno”. Unha delas bate coa palma da man na
tumba e di: “Dálle o aire do vivo e ti toma o do morto porque el co do
morto non pode vivir e ti co do vivo non podes descansar”. Isto repítese
nove veces.
Se o aire é dun animal, normalmente saen grans ou bochas nunha
parte do corpo, entón vaise a xunta dunha persoa que saiba quitar o
aire. Ela bendíceche a parte do corpo afectadas e rézache unhas
oracións, isto faise durante nove días.
Estas son algunhas formas que se utilizan para quitar “o aire”, pero hai
máis, como xa dixen no comezo.
Este tema é algo no que se pode crer ou non, pero está aí, como parte
da nosa tradición e dunha historia non tan afastada, onde non había
tantos recursos ou coñecementos para curar enfermidades e collíanse
outras alternativas para non perder a esperanza da recuperación dun
ser querido. Por todo isto, penso que é bonito escoitar as lendas dos
nosos avós para que a historia dunha aldea non quede no
esquecemento.
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ETNOGRAFÍA

O NOSO SOMBREIRO
Deolinda

Falando entre nós saen mil cousas e fai que entre elas
recolla “O Sombreiro”.
A miña avoa era María, muller de Silvino de Vilar de Entíns.
Era nacida en San Orente. De nena recordo as cousas que
ela me dicía, e como as recordo, agora as escribo.
“—Avoa, qué sombreiro tes, con esas palliñas da
cor do ouro, e qué ben tecido.
—É, miña nena, para quitar o frío, o sol que máis
quenta e levalo comigo.
—Dime, miña avoa, ¿quen cho teceu?
—As miñas mans xa desfeitas polo tanto traballo
que daquela eu tiña.¿Sabes como se fai, miña nena? Con
pallas de trigo. Déixanse secar, esperando o día, e logo, con
calma, únense unha a unha, con moito cariño. Vanse
enrolando, facéndolle forma á copa, envolta en pano negro,
cortándoo en dous picos. As mulleres de Outes van con eles
ás leiras, é o seu compañeiro nas horas de sol e tamén lles
quita a choiva. Naceu, para min, o sombreiro de San Orente
de Entíns.”
Hoxe chámanlle Sancosmeiro e eu aínda non sei o
motivo, tamén outras xentes dinlle de Noia; cando eu creo
que é mentira, se é de San Campio, deixalo que sexa e ós de
San Orente, que aínda os
fan como lles ensinaron os
seus seres queridos,
anímoos a seguir, con moito
cariño, tecendo as pallas,
uníndoas unha a unha e
dándolle forma ó noso
sombreiriño.
Sexa de San
Campio ou de San Cosme
de Outeiro, non deixa de ser
O NOSO SOMBREIRO.
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SILVA NIGROMÁNTICA
E MITOLÓXICA
O Ciprianillo
Inda que os grimoiros e os libros de maxia son unha invención
relativamente recente (non se nos conserva ningún que sexa sen
lugar a dúbidas medieval, aínda que poderiamos rastrexar formas
primixenias como encantamentos romanos topados nas
escavacións, ou os Libros dos Mortos exipcio e tibetano), a tradición
galega inclúe o chamado Ciprianillo (presuntamente recopilado
polo santo e practicante das Artes Negras San Ciprián de Cartago).
É este un libro de maxia no que se comprenderían as artes
diabólicas necesarias para a pescuda e achado dos tesouros que
os encantos teñen gardados nos castros, furnas e mámoas. Foi
libro de culto xeral na Galiza, e quizaves deba o seu éxito lendario
ao incanculábel número de tesouros achados nos moimentos
prehistóricos, se non é que ten a súa orixe na variedade de metais
nativos e preciosos que nun pasado abundaban no noso sochán.
Para usar con éxito o Ciprianillo había que buscar a herba cabreira,
e amais, un cura que, revestido de estola, soubera ler e desler no
fantástico libro e que tivese moito valor, porque cando saía o
encanto en forma de serpe, non debía suspender a lectura nin fuxir,
pois de facer calquera das dúas cousas ficaría enfeitizado, tanto el
coma os seus acompañantes. Esta cerimonia ou práctica
supersticiosa había que realizala formando un círculo no chan e
meténdose nel. Unha vez dentro todo o grupo, e lendo o cura sen
parar as fórmulas e ensalmos do libro, o feitozo amosábase coas
ocultas riquezas, deixábaas e desaparecía tan axiña se debuxase
unha cruz dentro do mesmo circo. Deron por certa a existencia do
Ciprianillo algúns dos nosos escritores, entre eles Barreiro de
Vázquez Varela no seu Brujos y astrólogos de Galicia. Afirmaba
Murguía que no contido do sonado libro e nas fórmulas que nel se
expoñían eran visíbeis as pegadas das supersticións celtas.
Negrumantes
Tamén chamados degrumantes, ou legrumantes, trátase dunha
xeira de seres sobrenaturais da mitoloxía popular galega, na
existencia dos cales cría no pasado o campesiñado. Segundo
Murguía, pertencían aos espíritos que viven nos antros e como
xenios do aire que eran, tomaban por veces feitío humano. Eran
feiticeiros, tomados en mal concepto como inimigos do home,
compartindo a súa condición de seres maléficos coas lumias. A
crenza xeral, nembargantes, era a de que eran xenios do aire que
por veces adoptaban feitío humano na terra. En Sarria, por
exemplo, dicíase que os tronos eran causados por eles subindo ás
nubes en polvoriñas. Xuntaban unha morea de po, devorvaban
auga nel e formaban con iso a polvoriña; e no remuíño que se
producía nesta rubían ás nubes, para dende alí facerlle dano a quen
lles parecese. En Sarria chamaban degrumantes aos espíritos da
tempestade que vulgarmente se coñecen como nubeiros.
Nubeiros
Especie de trasnos ou espíritos malignos, moradores nos aires, aos
que a mitoloxía popular atribúe o poder de producir a treboada e
dirixir os raios. Críase entre os labregos que os nubeiros e as súas
mitolóxicas compañeiras, as nubeiras, eran os que formaban nas
nubes o trebón para descargalo logo onde lles petase. O pobo
consideraba que estaban dotados da facultade de distrubuír os
raios e producir os tronos, misión esta última máis propiamente
encomendada aos tronantes.
Manuel del Río Rodríguez
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POEMAS
Pasarán os anos.
Desaparecerán os camiños estreitos
engulidos polas silvas.
Xa non haberá árbores
nas que gravar os nosos nomes
cun corazón derredor.
Pode que os nosos se sigan querendo,
aínda que non será igual.
Pode que ti sigas sendo ti,
e eu xa non sexa eu.
Mais,
seguramente,
quedarán as lembranzas.
E nada do que hoxe amo
poderá borralo o tempo
por moi de vagar que pase.

Aferrada ós teus ombreiros
Aferrada ós teus ombreiros
quixen subir ó mais alto.
Aferrada ás túas costas
cheguei a ir ó mais alá.
E na outra beira,
estaban as túas mans
aferradas á miña cintura...
Soledad Agra
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Lecturas recomendadas
Agustín Agra
CAZARÍA SALVAXE
Colección Fóra de Xogo
Edicións Xeraris 2008.
Unha novela
curta na que asistimos
ao relato dun cego que
conta o sucedido no
P a í s d o Ve n t o . . .
daquela, cando as
estacións eran só dúas,
cando a morte cambiou
os seus costumes e en
vez de ir á procura dos
que foran advertidos de
que a fin estaba
próxima segaba –coma
unha gadaña– as vidas
ao seu paso sen
distinguir novos de
vellos, e un tal Ricardo
Ferreiro resultou elixido
para rematar con esa maldición.
Un relato fantástico no que a noite e o inverno se
transforman en tempo de medo e onde os mundos se suceden
uns a outros sen atender a coordenadas espazo-temporais.
O autor noiés, que acadara o premio Merlín co seu
primeiro libro destinado á rapazada, O tesouro da lagoa de
Reid´Is, incursiona agora no mundo xuvenil a través dun texto
fantástico que planta as súas raíces na tradición e no misterio.
Un aspecto que continúa sendo característico deste
escritor é a creación duns topónimos que fan transcender a
realidade para adentrarse nun mundo propio, nun imaxinario
que se sitúa a un paso do aquí, como podemos ver nunha
rápida enumeración: Mar Tenebroso, Mundo Subterráneo ou
Inframundo, Alto da Moa, Serra do Pedregal, Illas do Poñente
ou Grande Océano.
Un libro de rápida lectura pero con reminiscencias que
ficarán reflectíndose nos espellos e nos ecos. Así se conta:
(...)“Dicían que Wotan, o Demo negro, tiña os ollos de
lume, o corpo invisíbel ás miradas e que unha negrume
inescrutábel ocupaba o baleiro que este deixaba. Dicían
tamén que saía dacabalo as noites de inverno dende o Mundo
Subterráneo cos seus cans. Que saía, si, de caza, coa
compañía dos feros cadelos que perseguen e degoan canto
atopan. O Demo e a manda de sauxos á caza eternamente.
Todo isto se contaba e moito máis, e agora tamén eu o afirmo,
e xuro que non falo mentira pola boca, que o vin, que os vin
antes de perder a vista, a Wotan e mais aos cans diabólicos
con estes que foron meus ollos, que vivín aqueles días de
destrución e morte e que por algunha caste de milagre
sobrevivín á apocalipse de terror para agora volo contar” (...)
Este é o ton da narración... para facer boca.
Pilar Sampedro
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O vello Añón que quería ver o tren
“Coma un estraño rebuldar de gatos brancos —así lle pareceu ó
neno—, correu lonxe, por riba dun pinal, unha fumarada, e un
primeiro asubío foise perder nalgunha erma penedía. Outro máis
furente foise espetar no ceo. E outro, imperioso e longo, axiña
denunciou, co tremer da terra, a veciñanza do Non Visto. ¡Alí viña
xa o tren, unha riola de monstros ben mandados, co alteiro capitán
de ferro ó frente! ¡Medraba, medraba!” *

Coma no conto de Dieste, medra, medra en Galiza o conto do
AVE, ese fantasma que nos vén aparecendo desde aquel
fastuoso ´92, polo de agora tan impalpábel coma o fume das
vellas locomotoras. Os políticos falan del como se fose a panacea
desta terra maldita, quizais para que se fale menos da actual crise
(what crisis?), a mesma crise que lles vai servir como escusa para
explicar por qué o AVE non fará o seu niño aquí.
Esta fe no progreso, encarnado no ferrocarril, sempre nos remite
a aquel poema de Curros Enríquez: “Na chegada a Ourense da
primeira locomotora” (Aires da miña terra, editorial de La
Ilustración Gallega y Asturiana, 1881, 2ª ed.
aumentada), no que o poeta, coa
iconoclasta forza das palabras, bautiza a
máquina: “que parece unha Nosa-Señora /
unha Nosa-Señora de Ferro”, “que a
máquena é o Cristo / dos tempos
modernos”. O gravado que reproducimos,
onde pode verse dita inauguración do
ferrocarril de Ourense, publicouse en 1881
en La Ilustración Gallega y Asturiana.
Se no século XIX non perdemos o tren, si
chegou, cando menos, tarde, o mesmo que
vai acontecer co ultimísimo AVE.
Sorprende, ou non, observar como as que
daquela eran áreas economicamente
potentes do Estado, seguen a selo hoxe, co
cal foron as primeiras beneficiarias do
trazado da ferrovía e un século máis tarde
tamén liñas inaugurais do tren de alta
velocidade. Lonxe da coincidencia, as
empresas concesionarias buscaban
participar da estratexia económica. Pola
contra, nas zonas menos favorecidas
(enténdase, por exemplo, Galiza), papá
Estado tivo que intervir para garantir o disfrute do trazado. O
mesmo acontece agora; os políticos, parvos non son: nin sequera
hoxe ten Galiza pasaxeiros suficientes como para amortizar a
implantación do AVE.
Sempre andamos “un paso adiante e outro atrás”. Somos unha
especie de Xapón acomplexado, nunha eterna loita interna entre
tradición e progreso. Xa na época do poeta Añón (non
esquezamos que viñemos aquí para falar del) a sociedade galega
se debatía entre estes dous mundos, ou alomenos así o quería a
súa clase intelectual.
Xa ben mediado o século XIX comezan os tímidos proxectos dos
ferrocarrís para Galiza (as primeiras liñas españolas son de 1837,
en Cuba, e 1848, na península), que se materializarían con moito
retraso e pouca cobertura (chegando dito proceso cando menos
até mediados do século XX). Canda aquelas primeiras fases do
trazado ferroviario, discorría o debate social galego, que tiña voz
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Ramón Blanco

a través da prensa dos anos 50 e 60, nalgúns casos publicacións
que mesmo recollían a palabra “ferrocarril” nas súas cabeceiras.
Na revista Galicia: revista universal de este reino, falaba en 1864
Antonio María de la Iglesia de “semirreligioso entusiasmo” ante o
novo adianto (Ramón Villares e Aurora Artiaga: en A Gran Historia
de Galicia, tomo XII:Galicia no século XIX. Vol. 2: Industria e
ordenación do territorio; ed. La Voz de Galicia, 2007). Nótese que
volve estar presente, igual ca en Curros, pero con maior respecto,
a alusión relixiosa (e a relixión é por natureza conservadora). Non
está de máis recordar que Antón de la Iglesia fora o incentivador e
organizador dos Xogos Florais da Coruña de 1861, e secretario
do Consistorio dos mesmos, que concede o primeiro accésit á
Flor Natural en lingua galega para a composición titulada “A
Galicia”, autoría de Francisco Añón. Foi a consagración do noso
poeta na literatura galega, xa que ao ano seguinte este e outros
catro poemas aparecen publicados no Album de la Caridad,
novamente organizado por De la Iglesia.

Pois ben, neste poema “A Galicia”, aparece a tantas veces
mentada estrofa que di: “E dimpois un-a endromena rara / Vin
moverse con agoa fervente, / E silvando com’un-a serpente, /
Como un lóstrogo os campos cruzou. / Era aquel o porvir que ja
soa / E d’as probes aldeas fay vilas… / Adios cantos e Musas
tranquilas!, / O imperio d’a industria empezou”. Temos aquí unha
sutil alusión ao ferrocarril, que na altura de 1861 era “endromena”
tanto para os que non acreditaban nos tempos modernos (polo
que supuña de ruptura traumática co pasado), como para os que
si acreditaban no progreso (porque a chegada das primeiras
locomotoras aínda eran pobres proxectos deslabazados).
Podemos ver pois a Añón como un auténtico vate, previndo o
porvir esperanzador que el quere para as “probes aldeas” grazas
ao “imperio d’a industria”. Non esquezamos que a data de
composición, cando menos, non é posterior a 1861, co cal queda
ben clara a relativa modernidade do tema na nosa literatura. No
entanto, é consciente de que ese progreso ameaza a paz dos
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“cantos e Musas tranquilas”, aos que despide sen dor no corazón,
porque ese sería o prezo dunha vida mellor para Galiza, que
aínda hoxe calquera poeta, a falta dun político, podería desexar.
Na Galiza atrasada do século XIX (“Ay esperta, adorada Galicia /
D’ese sono en q’estás debruzada; / D’o teu rico porvir a alborada /
po-l’o ceo engergándose vay”) temos aquí un intelectual pioneiro
nas reivindicacións de melloras das infraestruturas, e por iso ve
nese medio de transporte un gran proxecto de futuro. Isto leva a
que cando queira que a súa ideoloxía progresista e liberal
republicana se poetice en galego escolla o ferrocarril como
elemento representativo deses ideais (como nos lembra Gonzalo
Navaza), sinécdoque ou metonimia do que el quere para a súa
terra.
Temos que considerar, polo tanto, anecdótico o texto “O meu
amigo Xan Bautista Neira, salvado providencialmente no
descarrilamento de Viana”, que xa de por si non é máis ca un
poema de circunstancias, sen valor literario: “Maldigo o ferro
carril, / carros con lume é vapor, / que cal lóstrego sútil, / arrebatan
de Madril / o meu amigo millor. // […] // Viaxar podes moy ben / alí
[Galiza] con gracia e donaire, / sin que che estorbe ninguen… /
cando alá se gaste tren, / aquí andarán po lo aire.”. Escribiuno en
Madrid en 1873, e xa polo tono vemos que é unha broma literaria,
mais non podía ser máis sentida esa hipérbole final referida á
modernidade do centro, en oposición ao atraso periférico.
Queremos facer notar as datas nas que foron escritos os dous
textos que, sucintamente, vimos de comentar. En 1861 tiña Añón
corenta e nove anos e, polo tanto, en 1873 fixo os sesenta e un. A
febre do tren xa o colle en plena madurez, tirando a vello segundo
os patróns temporais do 1800 e pico. Ao morrer en 1878, non tivo
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moito tempo para disfrutar dos tempos modernos (Chaplin debe
estar a sorrir nalgunha parte). Pero o realmente grave é que
aquela promesa de progreso inminente, como parecía, non se
materializou en Galiza en vida del, a pesar dos primeiros tramos
levados a cabo, xa que aqueles proxectos de comunicación
ferroviaria interrexional e interestatal comezaron a ser viábeis –e
nunca mellor dito– a partir de 1880 (non esquezamos a data na
que Curros se fai eco da primeira locomotora en Ourense), e
aínda boa parte da actual rede (se cadra insuficiente) só se
construíu ben entrado o século XX.
E volvendo ao poema “A Galicia”, xusto a continuación daquela
“endromena rara” vén o vagón da seguinte estrofa, a cal, como en
toda boa ilusión, é coma un caldeiro de auga fría e realismo cru,
co manido recurso literario do soño, do que a voz lírica esperta
con amargura: “Acordei… O meu soño dourado, / como fume
pasou de repente,”. O fume das locomotoras tamén podería
servir para a teima heraclitiana. O tren do progreso non fai a súa
parada nesta estación, parece dicirnos.
“O vello fala pouco. Vai satisfeito pero un tanto tristeiro. Naquel
mundo que lostregara un intre diante del, avesullaba moitas
cousas endexamais presentidas alá nas altas toxeiras. Había máis
mundos có seu. Mundos embruxados, ledos e tentadores. Mais el,
xa, malpocado…
De súpeto o rapaciño dixo:
—Eu cando medre tamén hei de andar en tren.
As enrugas do vello teceron unha sombriza tristura.”*
* RAFAEL DIESTE:
“O vello que quería ve-lo tren”, en Dos Arquivos do Trasno.

