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EDITORIAL

Un desastre e pico
Durante miles de anos todos os habitantes do val do U/la, das
Terras de Compostela, adoraban a maxestuosidade do Pico
Sagro. A él dirixian-se con té cando /les atacaba ca/quera doenza,
cando querían facer unha poesía, cando repousaban a vista na
harmónica paixaxe que baixo o reinado do Pico nos ofrece o
fermoso val do U/la. Algo tivo que acorrer na sensibilidade dos
habitantes da nosa comarca para permañecer impasasibel frente a
barbarie de quen está a desbasta-lo. De seguir ese progresivo
desprécio polo entorno e polo noso património natural e artístico,
non seria estrano atapar-nos un día como ca/quera multinacional
derriba a Catedral de Santiago para vender o Granito da sua pedra
frente a pasividade de todos.
Neste número prestamos especial átención a unha parte
esencial da nosa paisaxe. Agardamas que serva para que de
agora en diante cada vez que dirixamos a o/lada ao horizonte,
apreciar o que nós rodea, cunha renovada sensibilidade.
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O suicidio ecolóxico e cultural dun pavo

A Desfeita do Pico

pode considerar-se como unha "catastrofe
natural". Non, non ten nada de natural. É
a man do home - como sempre - anda detrás doutra das moitas agresións que
O Pico Sagro forma parte da nosa paisofre o noso ecosistema.
saxe, do noso refreneiro, das nosas
30.000 metros cadrados de monte e
tradicións, da nosa história, do noso meio
prado quedaron sepultados na madrugaambiente - e ainda que non forma parte
da do 29 polo lodo dunha das minas do
do noso território - podemos dicer que o
Pico Sagro ao derrumbar-se a parada
Pico Sagro forma parte de nós mesmos.
Por iso moitos estradenses quedamos
dunha presa a consecuéncia da choiva. O
perplexos cando o 30 de Agosto pola · barro chegou a alcanzar máis de tres memañá ao erguer a vista topamos que a sotros de altura, e estivo a ponto de causar
lución de continuidade en que as
unha traxédia humana se o lodo houbese
acadado aviado tren, ou se hoube-se endiferentes tonalidades de verde e azul se
ian conxugando no horizonte quedaba vicauzado por algún camiño cara as casas.
olentamente
atravesada por
unha
Non irnos entrar no debate se o culpábel é
coitelada de lodo e barro. Houbo quen se
a choiva, ou quen fixo a mina, porque se
apresurou a botar-lle a culpa á trevoada.
ven non podemos impedir que choivo
Pero un desastre ecolóxico como ese non
(polo de agora) quizais tañamos algo que

Xoán Carlos Garrido
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dicer das canteiras que están a desbastar
o Pico.
As Minas do Pico Sagro pertenecen a
ERIMSA e delas extrae cuarzo. posue
tres pozas nas que deposita a agua con
que lava a pedra. Fai seis meses, a
mesma presa xa desbordou - ainda que
sen os efectos graves do dia 29. ERIMSA
(Explotación de Rochas lndustriais e
Minarais Sociedade Anónima) foi constituida no ano 1980 e ten como actividade
única o aprobeitamento de xacementos
de cuarzo con destino á indústria metalúrxica asi como ao suministra de áridos
para a construción. Pasando de facturar
114'5 millóns de pts. no 1982 a 897 millóns en 986 e a 1.990 millóns no último
exercício. A matéria prima na que basa o
seu negócio entraea de catre minas máis
a maiores da do Pico Sagro, catre delas
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na Corul'la e outra en Lugo, ainda que
posue 41 concesións en Galiza e no resto
do Estado, Galiza é o único prouctor de
ferrosilfcio e silício metal, minarais imprescindibeis para as industrias de aceiro e de
alumínio, e para obter siliconas e os seus
derivados, os noves minarais que compol'len, entre outras causas, o corazón
dos Chips. Pero, claro, na Galiza só se
extraen as matérias primas - a elaboración e comercialización désta realiza-se
fóra - quedando a riqueza fóra. Ainda que
da extración tampouco podemos dicer
que Galiza reciba moito. ERIMSA está
participada por unha multinacional Noruega, Nor Kuarts, que ten o 33'3 % das
accións, xunto con Casburos Metalúrgicos
(cutre 33'3 %) e outras sociedades españolas do sector mineiro (o 33'3 % restante);
senda precisamente Noruega, xunto con
Canada, quen aprobeitan unha porcentaxe importante do quarzo estraido nas
Minas.
Dita empresa concesionária non só
non revirte os seus benefícios en Galiza
en consonáncia ces perxuícios que causa,
senón que nen tan siquera paga licéncia
de obras, ou outra taxa municipal, recibindo subvencións da comunidade autónoma
e outras administracións - como a recén
recibida de 8 millóns da Xunta de Galicia sen cumplir os máis mínimos compromisos aes que abriga a lexislación de que
cada 3 meses se proceda á recuperación
da zona traballada mediante a implantación dunha capa de polo menos 5 cm. de
profundidade de terra fértil, nas que deberá ser plantadas gramíneas e espécies
arboradas para evitar a erosión.
As canteiras ofecen-lle aes viciños da
zona a contaminación de pó, con posíbel
perigo de silicose para a zona. O non
cumplimento das distáncias mínimas do
regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas; e o posíbel
cámbio de clima da zona por parda da
protección dos ventes do norte. A cámbio
compran o seu siléncio con vales de Zahorra, e cando alguén se queixa moito,
recibe a desemulada ameaza de expropiación que lle fai pansa-lo duas veces
antes de armar máis guerra.
Ninguén entande a actitude da administración e os escures cámbios de opinión

de cartas políticos. Quizais a resposta
estea nos miles de millóns que move dita
empresa, frente aes cales non lle representaría moitos custes ter un capítulo para
sobornos, como toda "boa" multinacional
que extrae os recursos en calquera república bananera como a nasa.
Nos Concellos limítrofes o grupo de
Governo garda un "cortés siléncio", e
cando os Concelleiros nacionalistas propuxeron un pronunciamento do Concello
a favor da protección do Pico os alcaldes

- como ocorreu en Vedra - afirmaron que
o Pico xa estaba "suficientemente protexido", quince dias despois pudemos
comprobar o protexido que estaba .
A actitude da Xunta de Galicia quedou
de manifesto ao alterar - por "arte de
máxia" - as directrices dos técnicos que
elaboraron o proxecto de Normas Complementárias
e
subsidiárias
de
planeamento de A Coruña os cales declaraban incialmente a zona que comprende
a Serra do Pico Sagro, desfiladeiro de
Gundián, S. Miguel de Castro e os seus
entornos como zona non urbanizábel de
protección de espácios naturais. Lego
apareceu publicado no DOG do 19 de
Xuño a resulución da COTOP, en contra
dos consellos dos seus próprios técnicos,
a sua non declaración de zona protexida,
cando na mesma arde recolle no artigo 28
as ordenanzas Reguladoras de solonon

CLINICADEN

urbanizábel de protección de Espácios
Naturais definindo o seu ámbito de aplicación naqueles terrees que merecen unha
especial protección, polos seus valores
ambientais, ecolóxicos, biolóxicos, botánicos, paisaxísticos, científicos, educativos
ou recreativos tais como os montes, as
serras e zonas de montaña, ancores,
lagos, illotes, e illas, marismas, xungueiras, esteiros, etc... contradecino-se ao non
especificar no anexo no que se incluen os
enclaves naturais e paisaxísticos a Serra
do Pico Sagro, a cal cumple perfeitamente as condicións do citado artigo 28.
En conclusión, as riquezas do naso
subsolo son expoliadas sen contribuir ao
naso desenvolvimento económico e deteriorando de tal xeito o naso meio
ambiente e património paisaxístico que sí
pode poñer en perigo uns futuros ingresos
polo seu valor recreativo para uso turístico
destes espácios de singular beleza, ou
mesmo, a parda de protección baixo a cal
se atopa a zona máis productiva do agro
estradense, pode ter consecuéncias nefastas para a economía da comarca.
Mentras a Administración - lonxe de ser
caseira - é un árbitro que non pita as infracións dos visitantes, mentras que expulsa
do terreo (expropia) aos locales. E ao
fondo deste panorama un Pico que fai séculas foi considerado Sagro polos
Suaves, vaticinando toda clase de desas. tres para aquel que furara con ferro no
seu solo. Quizais o acorrido o dia 29 fara
un adianto deses agoiros. Só esperesmos
que a Raiña Lupa - que segundo din vellos - habita as suas entrañas, dirixa ben a
sua fúria e non a descargue sobre os inocentes. Ainda que caberia preguntar-se
diante da pasividade da opinión pública
se acaso hai alguén que por activa ou por
pasiva, non sexa culpábel da desfeita que
está a sofrer o naso Pico.
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O grande valor ecolóxico do Pico Sagro

Protexamos o Pico

O Pico Sacro, está catalogado polo "Instituto Geológico y Minero de España", como "Punto de interés
Geológico de Galicia", e mais exactamente, como ponto de interés Xeomorfolóxico, didáctico e nacional.

Ramón Varela
Xeolóxicamente o Pico Sacro, o monte
Castro e as elevacións próximas correspondense cun filón de seixo hidrotermal,
intruido a favor dunha discontinuidade tectónica que pón en contacto a unidade de
Lalfn, e o macizo básico de Compostela,
presentando unha direción N 125', e buzamento 75'aproximadamente 9 Km. de
longo e poténcia que se aproxima en alguns pontos a 100 m., senda as rochas
encaixantes de menor resisténcia e máis
erosianabeis: xistos, lousas e seixitas.
A Zona onde presenta altitudes importantes como a do Pico Sacro de 530
m, (Constituindo un remarcabel inselberg)
destacan dos terrenos circundantes que
se aproximan aes 400 m. A erosión fluvial
e mesmo vales con meandros e illotes formados polo Ria Ulla son accidentes
xeolóxicos de primeiro arde e o accidente
máis destacabel fai da zona un dos lugares máis interesantes xeolóxica e

xeomorfoloxicamente talando de toda
Gal iza.
A nível paisaxlstico destaca este filón
de seixo, tanto polo Pico Sacro e Monte
Castro, como por toda a Serra en si, e
palas terras que se chegan a dominar
dende o seu cúmio: O val do Ulla, Santiago, A Estrada, Lalfn, Arzúa, Sillada, etc...
Lugar hoxe visitado por numerosas persoas de dentro e fara de Galiza.
Botanicamente, ainda dominando na
área donde circunscribe a Serra unha inaxeitada e irracional repoboación forestal a
base de Pjnus Pjnaster e Eucallptus globulus podemos observar ainda un
reducido e a veces en parte degradado
bosque de ribeira e bosque galeria con
espécies autóctonas (da Clase Alnetea
glutinosae, Orde Alnetalia glutinosae e
alianza Alnión glutinosae), e ao estar enclavada a área do Ulla nunha zona con
influencia de clima mediterráneo con
vales encaixonados e cun microclima
local moi particular, a vexetación presenta
características próprias e diferenciadoras
(ainda que tamén están presentes abun-

dantes componentes da Clase Quercetea
Robori-petraeae como na maioria de Galiza).
Non existen estudos sistemáticos da
vexetación da Conca do Ulla nasa zona,
pero cabe esperar na área a preséncia de
máis de 400 espécies de plantas, algunha
delas no límite da sua distribución Europea e a existéncia de algún endemismo.
A preséncia de Quercus suber, Arbustus unedo, ruscus, Clstus, ... próximas
ou entremezcladas a veces con vexetación típicamente atlántica; a existéncia de
formacións de ericifruticea ( Clase Nardocallunetea, Orde Calluno-Ulicetalia ) e os
ecotonos das marxenes fluviais chegan a
formar un méio idóneo para refuxio, habitat e zona de cria dunha variada fauna xa
desaparecida xa desaparecida de outras
partes do país como acorre coa Genetta

genetta, Meles meles, Mustela erlmea,
Mustela putorlus, Lutra lutra, Fells sllvestrls,
Canls lupus,
Erlnaceus
europeus... etc, (algún dos caisestan
ameazados de extinción na Galiza) e
unha variada avifauna senda a insectivora
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e de rapil'\a as que reportan grandes
beneficios a agricultura das terras próximas, ademais de manter e ser parte do
equilibrio ecolóxico da zona. Asemesmo,
a parte dos vertebrados citados a comunidade de invertebrados é moi rica e
variada na área.
No refernte a calidade das aguas do
Rio Ulla dicer que no estudo "Avance de
estudio Integral y de planificación de los
Rios Ulla , Sar y Umia" Maio 1989 publicado pola COTOP a uns Km. arriba de
Ponte Ulla antes de chegar a concluéncia
co rio Deza, as aguas presentaban unha
concentración de amónio, nitrinos e coliformes fecais que indicaban unha clara
contaminación e se catalogaba como non
tolerabel. aguas abaioxo de Ponte Ulla o
PH das aguas podia-se considerar non
tolerabel e a concentración de amónio,
nitritos e fosfatos estaba por encima do
que se consideraba normal e indicaba
certa contaminación.
Ecolóxicamente a zona é de grande
interese pola diversidade botánica e
zoolóxica que ainda existe o microclima
especial que difiere das áreas próximas
de Santiago ou da Estrada ou mesmo de
Bandeira-Silleda. Os alumnos de diversos
Institutos de Santiago e o Instituto de Bacharelato M. Garcia Barros de A Estrada
teñen cmo unha das suas zonas de estudo na asignatura de Ciencias Naturais e
Ecoloxia tanto en BUP como en Bioloxia e
Xeoloxia de COU ao Pico Sacro e Monte
do Castro, donde ao longo do curso escolar observan estudan e recollen material
para posteriormente estudalo no laboratorio e mesmo fai xa anos estes estudiosos
da área diron a voz de alarma nos médios
de comunicación ante o deterioro e atentados que se daban na zona.
A finais de 1979 comenzou na Serra
a explotación industrial do filón de eixo
con extración de 1600 Tm/dia, que dende
aquel ano foi en aumento, esta explotación siñifica un atentado xeóloxlco,
xeomorfolóxlco, palsaxlstlco e mesmo
ecoóxlco da área, atentado que non é
local senón que se lle fai a Galiza enteira,
demostrando as autoridades resposabeis
unha falta total de sensibilidade social e
de defensa da Natureza e do Patrimonio.

Actualmente o malor sentado que
existe na área do chamado Pico Sacro e
na Serra é esta explotación industrial nas
proximidades de Gundián e no alto do
monte do mesmo se aprecia a moitos kms
de distancia ao aflorar a rocha, conlevando a extración unha alteración da
fisonomia natural da serra inxustificabel
dende intereses sociais, para canto mais
dende intereses privados, que chama a
atención mesmo dos que non se interesan polos temas da natureza. Este
atentado que se acompaña con contaminación de pó e acentuación da erosión
nunha zona de gran pendiente de monte,
fai quedar pequenos outros moitos de
diversa índole que necesitaban tamén de
correción: lixo, incendios, repóboacións
inaxeitadas de Eucaliptos, urbanismo na
área ...
ConfirnJamos polo tanto unha desfeita irreversibel ao patrimonio xeoloxico de
Galiza e un atentado ecoloxico na zona
con posibeis cambios no microclima local
do Ulla de seguir dándose o rebaixamento
das alturas do monte abrindo o Val hoxe
abrigado aos ventos do N-NE con considerabeis consecuéncias negativas para
determinados cultivos da zona. A extracción de seixo nunha das serras máis
notabeis da nación coa desfeita que provea e provocará para o futuro de forma
irreversibel non ten xustificación poibel.
Considero polo tanto que a Serra do
Pico Sagro debe ser unha zona Protexida,
que debe adicar-se a conservación e recuperación de espécies na medida do
posibel e a fins sociais, educativos, culturais, recreativos... e calquera actuación
que se realize na zona debe ser previa e
debidamente estudada pola fraxilidade do
ecosistema que está en xogo, e hoxe,
polo tanto débe-se impedir calquera extración de seixo e precisa-se unha
urxente paralización da actual explotación.

Ramón Varela Díaz
Biólogo, Catedrático de Ciéncias e
presidente de ADEGA (Asociación para
a Defensa Ecolóxica de Galiza), autor
de grande número de obras sobre ecoloxia.

Qtoucrtro C!ltuímicas
José Couceiro BugaUo
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Lendas do Pico
Gabriel Díaz Sueiro
Din que ali estaba o castelo da derradeira raifla-druida
dos antiguos pais suevos. Din que os mouros construiron
un paso, que atravesando o corazón da montafla, /les permitia chegar cos seus cabalas ao rio U/la, sen seren
descubertos polos infideis cristiáns que defendían estas
terras. Contan que milleiros de escravos romanos deixaron
a sua vida esplotando as riquisimas minas de
ouro. Dase por certo que alí estan agachados grandes tesauros, pero que a sacra montafla, dende a que se domina
o val do U/la as terras de A Estrada, Santiago, La/in e Si/leda, castiga sen piedade aos aventureiros que na procura
das mundanas riquezas se perden no interior das infindas
galerías, e nunca mais se sabe deles ... Aseguran que pese
a ser un dos lugares mais interesantes de galicia xeoloxica
e xeomorlicaqamente, como din os espertos, esta en grave
perigo todo o seu entorno, por mor das actividades na
sua ladeira, de unha enorme canteira de cuarzo, que non
ai moito deixou escapar varias toneladas de material de
desfeito que arrasaron hectareas de vexetación, e terras

de labradío, e que a choivas do outono poderian levar os
lodos toxicos a verter nas augas do rio U/la e nas de moitos regatos, causando nestes u/timos, por teren menor
caudal unha toxicidade do 100%, segundo a analise da facultade de CC Químicas de Compostela. Contase que xa
varias asociacións de veciflos de Vedra e Boqueixon, advertiran tempo atrás do perigo que para persoas e
explotacións rurais, supuflan os continuos desmontes feitos pola canteira, pola perda de protección dos ventos do
norte. Din que a empresa non ten nin licencias de obras
nin cousa semellante, nin se fixeron os estudos de impacto
medio-ambiental aos que obriga a lei, mais con todo iso reciviron cuantiosas axudas oficiais.
Sabese que a cobiza dos homes non ten limite, que
non respeta nin as cousas mais sacras, a nosa vida
presente, as nosas raíces mais profundas, o noso "ser",
que parte de nos corre laderia abaixo feita lama infesta e
venenosa. Sabese, os mais vellos o saben, que como outras veces, o espíritu do Pico Sagro vaise vengar dos
humanos cobizosos, ou se cadra, xa o esta a facer.

-- ----

R/ ~ :a, BaiJo, Tlt. 5707fjf JU 5707fr/
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Referente fundamental do naso património

Un Histórico Pico
Felipe Senen
Non esquezamos que ao falar do Pico
Sagro referí monos a unha das máis representativas bandeiras dos camiños que
levaban a Compostela, e hoxendia todos
isas conceptos astan de actualidade en
"mesas de trabal/o". Pero a realidade é
outra ben diferente, as ameazas son moitas máis, o expolio faise cotián e o
patrimonio cultural corre novas riscos e
non se aplican nin vellos, nin novas remedios.
O Pico Sagro é isa cono de cuarzo,
agudo monte de 550 mestros sobre o
nivel do mar, asomada cara 6 nacer do
sol, erquéndose nas ribeiras do Ulla, por
denriba do antergo paso de San Xoán da
Coba ... que as xentes decian "feito polos
mauros", mosteiro de sana, cuberto pala
escombreira do gran viaducto de ferrocarril A Coruña - Zamora.

Dos primeiros lugares que
todo Galego debe coñecer

Manuel Chamoso Lamas, que se responsabilizou nos difíciles tempos
da postguerra da inmensidade do Património Artístico de Galiza, insistí
no interés paisaxístico, histórico, mítico e incluso literário do Pico Sagro.
A finais da década dos anos setente, e deica a súa marte en 1985,
denunciou ó Ministerio de Cultura e a súa Dirección do Patrimonio
Artístico da que era titular Tusell, as ameazas e o incontrol que afectaba
tanto ao entorno como á mesma simbólica cima do Pico Sagro ...
Paralizáronse as obras dunha construción que ainda hoxe conserva a
súa estructura. Pero aquela ameaza sigue: Apertura de pistas, canteiras,
explanacións... todo producto dunha falla de planificación e coordinación
entre os responsabeis inmediatos, Concello, Consellerias da Xunta,
Ministerio, etc...

Hai lugares aos que todo galega debe
peregrinar si quera cumulgar dise panteismo que é valla característica: A Catedral
de Santiago, o Pico Sagro, Teixido, Fisterra, a Franqueira ... e iso ven dado pala
forza da tradición.
A existencia de minas creou diversas
teorias populares e científicas, asi como
unha ampla gama de mitos. Justino, autor
romano do século 111 escribe referido-se a
Galiciam, "Nos conffns deste povo está o
monte sacro, ó que se considera pecado
excava/o; pero si a terra se fende cun
raio, o que nestes lugares é frecuente,
permitese recoller o ouro descuberto,
como don do deus .. ." . Os paisanos falan
de antiguas minas de curo, palas que botaron un parrulo que foi sair 6 Ulla...

telf. 57 15 02

a estrada
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xunto con varios de aquiles arriscados estudantes, comprobando a dificultada, o Sr.
Vizconde S. Alberto fai un informe para a
"Real Academia de la Historia", falando de
varias galerias con pequenos hoos que se
supoñen para entarimados de madeira e
para permitir o paso ós mineiros: "... baixaron, va/éndose de cordas os obreiros que
viñan con nós; pero hai ni/ tal cantidade
de pedras, guindadas por espacio de incontables anos polos visitantes da cova,
que se fixo imposible continuar na nosa
investigación".
Serpas con figura humana defensoras
dos tesouros da cova, fontes con canos
de curo, panteón antergo chao de riquezas ... son ideas que bulen na tradición
popular dende vello, símbolos que se van
perdendo no tempo e poñen a proba que
as cimas do Picos Sagro recibiron algún
tipo de veneración en todo tempo, é non é
para menos tal solpresa na inmensidade
da paisaxe que do Ulla abre á lexendaria
Maia e a Compostela do Sartego do
Aposto l.

As enigmaticas minas ...

Outros din que "aque/es pazos daban ó
palacio da Raíña Lupa... •
Nas abas do monte téñense atopado
ladrillos "romanos~ o que xunto coa crónica de Justino fixo cavilar a algúns que
aquelas foran minas auríferas pero a dificuldade de exploración e o feito que , polo
de agora, esten atuadas de pedra as súas
galerias impiden seu millor estudo.
Manuel Vldal escribe no 1924 que no
ano 1649, un Padre xesuita, explorou cos
seus alumnos devanditas covas, "un dos
que, atado con cordas e alumeado por un
facho baixou até trinta e tres metros, non
podendo seguir por non atopar onde facer
pé. Desde aqueta fondura, vendo que a
cova se alongaba en forma de caracol,
retrocedeu. Xa é importante saber que
nesta data podía decenderse a moito máis
de trinta e tres metros". Tamén di que nos
dias da "Casa de la Troya", polo 1915,

A cima do Pico Sagro está cortada artificialmente
no
medio,
o
que
popularmente se entende como o que
seria pasadizo ou ben foxo da fortaleza
medieval que tanta sena tivo naqueles
di as.
A primeira idea de construir unha fortaleza neste paraxe tivoa Dona Urraca,
nos escomenzos do Século XII, lugar no
que foi cercada pelas tropas do arcebispo
Diego Xelmlrez, nas loitas sucesórias.
Pero o que seria un auténtico bastión ou
niño de aguia, construiriao no século XV,
Alfonso 111 de Fonseca, o introductor das
ideas renacentistas en Galiza; rival dos
Condes de Altamira... Pero co tempo os
paisanos desfarian o torreón para facer as
súas casas nos baixos de Lestedo ...
Compañeiro da torre, pero anterior, do
século IX era a capeliña adicada a San
Bastián, fundada polo bispo Sisnando,
dempois pequeno cenobio de bieitos, altares cecais para cristianizar máis
antergos cultos. A mesma leenda xacobea fala que a Ralna Lupa, ordenou aos

discípulos do Apostol, Teodoro e Anasta·
slo, ir ao monte sagro, ou llicino, coller
dous touros bravos, os que amansaron
milagrosamente os santos varóns, para
xunguir ó carro que transportaria ó corpo
do Apostol cara "Arca Marmórica", lugar
oculto na espesura do Libredón, o que
hoxe é Compostela, onde aparecería polo
813 o chamado sartego do Apostol Santiago.
Pero a grande sena do Pico Sagro
non se daten unicamente na leenda xacobea, ou nas liortas medievais ou
renacentistas. Sensibilidades de todo
tempo repararon na enigmática silueta do
Pico Sagro.
O escritor estradense Marclal Valla·
dares, autor da primeira novela en
galego, "Maxina ou a filia espúrea", ambienta a súa obra de sensibilidade
fondamente romántica, en estas terras,
sendo o Pico Sagro o lugar de encentro,
testimuña das magoas e as ledicias.
Tamén Rosalla viviu en fondura estos solares, nos seus primeiros anos de nena...
E xa nos nosos dias Xosé Nelra Vllas,
natural de Grés, tamén nas ribeiras do
Ulla, non deixa de recoller a paisaxe presidida polo Pico Sagro, ese vixiante de
pedra erixida ao cabo dos Camiños que
se ahegan a Compostela, cargado de landas, de mitos e ritos, de historia ... onde
nos derradeiros dias do mes de Maio se
sigue celebrando a tradicional romeria ...
Noutrora o camiño faciase na noite, camiñando ... agora xa a viaxe é mais rápida,
pero a fontiña dos encentres, da leenda
da serpa, que a defendia, sigue botando
un has pingas de auga ...
Namentras as canteiras, a especulación, a insensibilidade poñen en perigo
unhas das primeiras paisaxes a salvar
nistes nosos fisterres.

Felipe Senén
Director do Museo Arqueolóxico
(Castelo de San Antón - A Coruña),
Co-autor da "História de Galiza• (Ed. A
Nosa Terra), e de numerosos artigos e
obras sobre pre-história, arqueo/oxia,
etc...
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Restauragom dum topónimo

Sagro ou Sacro
A toponfmía galega, como a língua em geral, sofreu e sofre contfnuas agressons e interferéncias por parte
do espanhol. Em vista disso, nom é estranho que os nomes de lugares oufreguesias estradenses, dos nossos
ríos ou montanhas, se utilizem muitas vezes com pouca propriedade.

José-André Porto
Xavier Puga
A propósito deste problema,
queremos lembrar hoja o caso do
Pico- Sagro, situado tora do
nosso tenno municipal mas intregrado no nosso entorno mais
próximo, marcando o limite setentrional do vale da Ulha. Tentaremos demonstrar que a fonna
mencionada, Pico- Sagro, é a
única legitima e que, portanto,
deve deve preferir-se á variante,
talvez •cultismo eclesiástico compostelancf', "Pico Sacrcf'. O povo,
a cultura tradicional e os nossos
escritores oferecem-nos provas
que podemos considerar concludentes.
No Cantiguejro Popular de
Marcial Valladares, datado em
1867, achamos coplas como as
seguintes:
A fonte d'o Pico-Sagro
gardan düas sobreiriñas.
Bénia a quen alfas puxo
ó pe d'aquelas auguiñas.
A chover vai de seguro,
qu'o Pico-Sagro pon touca.
Leva, meniña, a facenda
qu'a chuvia non será pouca.
¡Canta xent'a/á n'o Pico,
d'o Pico Sagro n'a cima
Parece un pucho de rosas
caldo sobr'unha piña.
Vilancosta é maravilla,
meu encanto, porque vexo
de Pico-Sagro o abanico,
en lindura sin parexo.
Também no passado século,
Joám António Saco e Arce, autor
de umha Gramática Gallega
(Lugo, 1868), igual que o es-

tradense Valladares, dedica-se a
compilar cantigas, contos, landas
e provérbios populares. Entre
estas últimos achamos o que di:
"Pico Sagro, Pico Sagro, hoxe te
vexo, mañan te paso•. E entre as
cantigas apresenta-nos esta:
Vexo o Faro, vexo o Faro,
E tamen vexo o Farelo,
E tamen o Pico Sagro, .
E ademais o Bocelo.
A anterior quadra encontramo-la igualmente no Cancionejro
Popular Gallego de José Pérez
Ballesteros, cuja primeira ediyom
apareceu em 1886. Em Ballesteros di assim:
Vexo o Faro, vexo o Faro
e tamén vexo o Fare/o
tamén vexo Pico-Sagro
e ademáis o Bode/o.
E ainda na mesma recopilayom descobrimos umha nova
cantiga que alude ao nosso assunto:
ó San Bastián corramos
.1 cima d'o Pico-Sagro
para ver cal raya o sol
n-as torres de Santrago.
Esta última quadra incorporou-a José Filgueira Valverde no
seu Cancjoneiriño novo de Com~ onde incluí tambén a
copla seguinte, procedente de
Aromas de Levenda de Ramón
Maria del Valle lnclán:
Campana, campaniña
do Pico Sagro
toca por que froreza
a rosa do milagro.
Outro grande colector de
provérbios, locuyons e modismos
populares da Galiza foi Eládio Rodrlguez González, autor de um .
Diccionario Gallego-Castellano,
do qual extraimos algumhas fórmulas e ditos acerca do Pico.

"Pico Sagro, Pico Sagro, que
te consagrou o Señor Santiago,
cos seus bois e cos seus carros,
líbranos deste fogo airado".
"¡Pico Sagro, Pico Sagrol,¡sáname do mal que traio"
"Cando o Pico Sagro pon
capelo, meniñas da U/la poñede o
mantelo".
"Cando o Pico Sagro pón
touca, temos auga, moita ou
pouca".
Umha variante da penúltima
sentenc;a recolhe-a Ramón Otero
Pedrayo na sua famosa ~

ourensano Heraldo Gallego em
Abril de 1875. O capitulo intitulado
El monte y el rlo, que se retare,
evidentemente, ao Pico-Sagro e
ao Ulha, finaliza assim:
·cuando las lluvias del invierno amenazan destruir la vegetación que germina, el ribereño mira
con ansiedad hacia la cumbre del
Pico-Sagro y así que la ve despojada de su capuz de nieblas se
sienta más tranquilo a la vera del
hogar, seguro de que muy pronto
radiará el sol en la altura.
Aún habita en las grutas del
tajo el genio del rfo que fecunda la
~:
tierra: aún el monte sagrado rep"Cando o Pico Sagro pon o
capelo - mociñas da U/la vestide o
resenta al sol que asegura y
mantelo".
protege la incubación de la semilOtero Pedrayo emprega o lela.
gitimo topónimo ainda nas suas
¡Ah1 no; todavfa no han abanobras en castelhano, como a que
donado sus dos templos los viejos
acabamos de citas ou como a
Dioses de la U/la... !"
E para concluir esta defensa
Historia de la Cultura Gallega
(Buenos Aires, 1939). "Más claro
do topónimo Pico-Sagro nada nos
aparece - refere neste volume - el . parece melhor que invocar o tesmito del Mons Sacer descrito por " temunho do autor das Aventuras
Justino: era sacrflego abrirlo con
de Alberte Ouiñoi. Manuel García
el hierro y sólo cuando el rayo toBarros, de quem se recolhe un
caba al monte era recogido el oro
texto neste mesmo número de
de su entraña como un presente
Contrarretranca, ao qual nos rede dios. No es dudosa la identifimetemos. Com isto julgamos
cación con el Pico Sagro, el
serem as expostas provas sufiMonte 11/icino de la leyenda de
cientes para aconselhar ao emSantiago, el gentil pico de cuarzo
prego, sem duvidar, da forma
dominador de extensos horizonPico-Sagro, tradicional, popular e,
tes de montaña y del valle del
por se for necessário legitimada
U/la, perfil caracterfstico rodeado
polos nossos escritores.
por el sentir politefsta de los gallegos de una ondeante corona de
leyendas•.
Muitos anos antes que Otero
Pedrayo, aludiu nossa montanha Alfredo Vicenti em A Orillas del
Ulla IPerfiles Gallegos), cuja publica9om se iniciou - segundo relata José António Durán - no jornal

a
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A necesária modernización do sector

Salón do Mobel

Despois de seis anos da celebración do Salón de Moble, demóstranse moitas deficiéncias, entre e/as, que é
necesario dar/le un xiro a súa intencionalidade comercial, aínda que ésta resultara beneficiosa para os
intereses dos comerciantes que expuxeron os seus productos e outra, moi importante, é que as instalacións
das que na actualidade dispón o Pazo de Exposicións non é suficiente nin para acoller a tódolos fabricantes
estradenses, o que significa que, aínda que se queira continuar coas mesmas intencións e non pasar a outro
sistema de certames, o espacio do que se dispón, non é suficiente nin para iso.

Ramiro Sánchez Garcia
O V Salón do Moble, segundo os seus
organizadores, foi un éxito rotundo, pero
foino en dous aspectos un tanto egoístas,
como foron o número de visitantes e as
operacións económic.as feitas durante o
desenrrolo da feira, neme que a organización do V Salón do Moble non é partidaria
de utilizar.
Nesta edición os visitantes superaron
ós das catre primeiras e incluso superaron
as previsións da propia organización, chegándose a una cantidade moi xeitosa,
como é a das setenta mil persoas que
acudiron a ve-lo que os fabricantes estradenses ofrecían como novidade.
Así como da edición pasada hai estadísticas, por certo moi interesantes, que
poñen de manifesto, entre cutres aspectos, a intencionalidade da xente á hora de
visita-lo Salón cu encargar algún moble,

nesta V edición non dispoñemos de ningúns datos deste tipo, pero cáseque se
pode asegurar que non variarían moito
dos do ano pasado.
O cutre aspecto a ter en conta na celebración
deste
certamen,
é
a
rentabilidade económica dos seus expositores. Segundo enquisas feitas durante o
desenrrolo deste V Salón ós propios
comerciantes, todos coincidían na valoración positiva das súas transacións
económicas cu encargas de mobles á
medida.
Neste sanso pode asegurarse que o
Salón do Moble que se celebra na Estrada é un éxito, xa que os fabricantes
cubren cós pedidos deses días tódala producción anual. Esta é a verdadeira
intencionalidade dos comerciantes estradenses e dende o meu punto de vista
unha intencionalidade un tanto miope,
aínda que segura, pero que non deixa de

Viajes Canoa S. L.
Tamén en A Estrada

ser corta de vista, sobre todo si se ten
mentalidade empresarial.
A raiz da celebración do Salón do
Moble, hai seis anos, as encargas e os
pedidos desbordaron de tal maneira ás
empresas, que a maioría delas non pudo
atendelos debido a infraestructura industrial da que dispoñían: fábricas metidas
nos sótanos, maquinaria cáseque anticuada para o tempo no que andamos e que
lembran máis ás industrias familiares que
o grande sector industrial mobleiro da Estrada e do que viven moitas familias.
A veces non se explica o éxito que ten
o Salón do Moble, a non ser, e iso tamén
hai que tele en conta, pela calidade e madeira do que se expón.
As edicións do Salón do Moble cu,
dito doutra maneira, esas "exposicións
conxuntas" que se tan na Estrada colleron
de tal maneira en paños menores ós fabricantes estradenses, que a maioría deles

Capitán Bernal, 1
Tlf. 57 28 68
36680- A Estrada
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tivo que reforma-las súas instalacións e
trasladarse a outros lugares da Estrada,
dende Liñares ata o Alto da cruz, facéndose nestas zonas un verdadeiro
Polígono Industrial e rexeitando ese
"cementerio industrial" no que se convirtiu
o de Toado, do que agora non paga a
pena falar.
Nestas condicións e con estas premisas, non é nada de extrañar que os
Salóns do Moble foran ata o de agora un
éxito rotundo, pero nestes intres hai que
ter miras comerciales moito máis lonxanas e pensar no libre mercado e nas
competencias mobleiras, non só nas de
dentro de Galicia, sinon nas de España e,
por suposto, tamén nas Europeas, porque
a data da Acta Unica está xa enriba.
Por ese derroteiro é por onde deben
camiña-los fabricantes de A Estrada, si
non queren pasar á historia como pasou o
"torno de baras" de Berres, como llo lembrou o Presidente dos Empresarios
Galegos, Antonio Ramilo, durante a súa
visita ó V Salón do Moble. Moitos xa están
a face-lo e están reciclando as súas fábricas, aínda que moitos cidadáns
estradenses temen que non só sexa
cuestión de recicla-las instalacións e moderniza-la maquinaria, sinon e máis ben, de
poñer ó día a mente empresarial dos xestores do sector do moble.
Decía Antonio Ramilo que os empresarios galegos "tenemos que ser capaces
de responder a loo que ese nuevo mercado nos exija y para ello hay que
mentalizarse en que esos millones de
habitantes europeos cada día van a fijarnos nuevas exigencias, tanto en la calidad
como en los servicios. Los empresarios
41iflo sólo tenemos que exigir de la Administración que sea capaz de dar la réplica en
infraestructura, sino que también nosotros
seamos capaces de reciclar nuestros conocimientos y modernizar nuestra forma
de actuar".
Un dos conceptos máis criticados do
moble estradense é a falla de novo dise-

ño, críticas vertidas tamén polas autoridades que visitaron o V Salón do Moble.
Sen embargo, o propio Presidente do
Comité Organizador, García Lorenzo,
comentaba que "critican aqueles que non
saben máis. Nos facemos un moble de
calidade e éste non se presta a novos
diseños". A súa visión empresarial e o seu
reciclaxe quedan definidos nestas palabras,. pois indica que "facemos aquilo que
o cliente quera e nos compra e como nos
vai ben, non ternos por qué facerlle caso a
aqueles que nos critican".
Cumplida a primeira fase da intencionalidade dos Salóns do Moble, como
era a de cubrí-la producción anual, éste
aspira agora a ser unha mostra rexional.
Aspiración lexítima da comarca estradense, por tradición madeireira e
mobleira, pero o que lle falta é esa infraestructura necesaria para monta-lo
Salón do Moble de Galicia.
Si o Pazo de Exposicións resulta
pequeno para dar cabida a tódolos fabricantes estradenses, non é difícil pensar
que esa superficie é ridícula para albergar
unha mostra de tipo autonómico e que A
Estrada se convirta de maneira oficial na
"Capital do Moble de Galicia".
Por ese vieira andan os organizadores
e as autoridades municipais, dando a sensación de que andan solos tropezando
coa testa nas paredes e nos inconvintes
políticos.
Hai uns meses todo parecía estar xa
solucionado coa tan ensalzada e cacarea-
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da "Fundación", cuio consorcio iba se-la
panacea dos problemas mobleiros de A
Estrada, pero a formación do goberno tripartito non pareciu gustar a algúns e o
único que fan e darlle voltas ó asunto para
vende-lo favor. E iso que só se trata
dunha subvención para amplia-las instalacións, cousa que o Conselleiro de
Industria ofreciu cando veu a inaugura-lo
V Salón do Moble, decindo que ese diñeiro estaba xa a disposión para a súa
inversión.
Outra causa, e por certo moi distinta, é
que A Estrada sexa a sede dese Salón de
Galicia. Ahí si que van a prima-los intereses políticos. O que fai falla é que
tódolos grupos municipais esquezan as
súas ideoloxías e as súas dependencias
políticas e pensen no pobo de A Estrada,
que o fin e o cabo, foi quen lle dou o voto
para defende-los seus intereses, os de A
Estrada, non os seus propios, que en moitas ocasións son os que defenden.
Esta V edición resultou moi ben, polo
que xa se dixo e os seus organizadores
atópanse satisfeitos do éxito obtido, aínda
que éste debería ser entre comillas. Sen
embargo notáronse algunhas deficiencias
organizativas, aínda que éstas hai que
disculpalas polo precipitado do propio
proceso organizativo, esperando que para
o ano, sexa ou non rexional, se prepare
con mais tempo e tañan menos cabida os
erros deste ano, sobre todo no que se refire a actividades paralelas.

LOITA GALEGA
Un Deporte autóctono
Masaxe Integral
Relaxación

Karate
Ximnasia
Ballet
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Mentras o Governo, Governa ...

A oposición espera
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Antes de entrar nos temas tratados pola Corporación Municipal dende que Suso Tallón toi elexido Alcalde,
non podo deixar de facer unhas reflexións sobre o tan traído e levado tema da estabilidade do goberno
tripartito.

Ramiro Sánchez Garcia
Decía no número pasado desta
mesma revista que o P.P. non supera
asumi-lo papel de oposición e, polo visto,
non s6 non supo asumilo, sinon que anda
acosando os lndependentes para intentar
compralos e derrumbar así un goberno,
que de momento, está "gobernando" e
facendoo mellar que algúns que xa pasaron pala mesma situación.
Os populares estradenses, axudados
por algúns do cumio galega, están conquerindo pouco a pouco apartar da
política estradense a Elvira Fernández,
quen fara obstáculo para faca-lo pacto
ces lndependentes e ó mesmo tempo,
están utilizando todo tipo de artimañas e
presións para que éstes deixen de apoialo goberno tripartito e facer unha moción
de censura.

Pero, de momento, os lndependentes
están satisfeitos co funcionamento do
goberno en xeral e das súas parcelas de
poder en particular. Polo tanto, e de
momento, tódalas presións son patadas ó
aire.
O que este goberno pasara xa dos
100 días extrañou a uns e defraudou a
cutres, pero, de momento, ahí está para
satisfacción da maioría, que cada vez ten
máis claro que o Pacto de San Antón, foi
un bo acorde.
Das curiosidades ou anécdotas ocurridas nos Plenos, hai que destaca-las
ausencias de Elvira Fernández, concretamente das tres últimas sesións e os
encontronazos dialécticos entre Suso Tallón e o portavoz oficioso do P.P., Arca
Castro, quen, na última sesión plenaria
tivo que oi-las críticas do mandatario municipal,
cando,
despois
dunhas

,, u.g_UL
-•

intervencións daquel, dixolle "comprendo
a necesidade que vostede tén de escoitarse a sí mesmo ... pero, en calquer caso,
hai palabras que non sirven para encher,
nin o silencio".
Este actual goberno municipal, a parte
de darlle un aire diferente á forma de
gobernar que nos tiñan acostumados os
anteriores grupos, en moitos dos casos,
está a tramitar aqueles temas pendientes
da Corporación anterior.
Así atopámonos con acordes plenarios, que non tañen maior relevancia
dende o punto de vista analítico, como
son as aprobacións provisionais ou definitivas de diversas obras, a modificación
das Normas Subsidiarias na zona da subestación de Fenosa, ou a imposición de
Contribucións Especiais en diversas rúas,
aínda que neste último asunto o P.P.
demostrou non estar dacordo co criterio

•
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utilizado polo goberno, como é o metro lineal de fachada, cando é o mesmo que
aplicara sempre o goberno anterior.
Neste mesmo sanso de disconformidades entre a oposición e o goberno hai
que lembra-la aprobación do pliego de
condicións para contratar de maneira directa a adquisición duns contenedores,
adxudicada pela Comisión de Goberno,
precisamente hai uns días á Empresa
Contenur. Arca Castro protestou pelas
presas da adxudicación e acusou ó
goberno de eludi-lo concurso público "porque podría no resultar ventajoso para las
intenciones del Gobierno", cando o P.P.,
como lle lembrou o Alcalde, fixera outras
causas peores, como tora caso da Rúa do
Matadeiro e, daquela, a oposición non
fixera demagoxia do tema.
Nesta mesma sesión, extraordinaria e
urxente, acordárase adxudica-la obra de
"infraestructuras viales, alumeado e agua
na zona rural" á Empresa Covsa, por sala oferta máis ventaxosa para os
intererses municipais, así como asinar un
crédito de pouco máis de 25 millóns co
Banco de Crédito Local de España, para
poder levar a cabo obras incluídas no
POS. A urxencia deste pleno viña determinada, segundo dixera o Alcalde, pela
necesidade de contrata-las obras do POS
antes do 1 de Outubro e o P.P. protestara
por estas presas, cando no goberno anterior éste era o sistema habitual de
convocatoria de plenos. Pela contra, e segundo expuxo tamén Susó Tallón, cando
chegaron ó Goberno Municipal atopáronse sen proxectos elaborados para este
Plan de Obras e Servicios.
Dentro deste tipo de asuntos que requiren algún comentario, está o tema da
aprobación dos Estatutos da "Fundación
de Exposicións e Congresos de A Estrada" e a cesión por parte municipal do
Pazo de Exposicións. Por medio de
Xesús Palmou, o P.P. solicitou un pleno
para debati-lo tema, dada a súa importancia e urxencia. A sesión plenaria

celebrouse o 18 de Xullo e o Concello
cumpliu coa súa abriga, pero dende antón
non volviu a saberse máis do asunto.
Este foi un dos temas no que empezou a poñerse de manifesto o lugar que
ocuparía o novo goberno e a súa maneira
de actuar. A cuestión planteouse na cesión das instalacións do Pazo de
Exposicións e o uso prioritario do sótano.
Pois mentras o P.P. propoñía que tora un
uso compartido e incluso con prioridade
para a Fundación, o Goberno defendiu
que o Concello tería prioridade na súa
utilización, postura que saiu gañadora,
pois era necesario como garaxe do parque móvil municipal.
Outro dos temas nos que quedou
claro que o Goberno non ten inconvinte
en gobernar sen ter en canta á oposición,
sempre e cando ésta non consensúe de
maneira razoable, foi na elección dos representantes munic1pais nos órganos
colexiados dos Centros de Ensino. Segundo consideracións do propio goberno,
o P.P. esixfa demasiado e aquel non tivo
remordementos en reparti-los postes
entre os membros dos grupos que sosteñen o goberno municipal, quedando tora
do reparto os concellais populares, que,
dita sexa de paso, algúns deles non actuaran con demasiada responsabilidade
na lexislatura anterior. Non hai máis que
lembra-lo papel feito por Durán Rivas no
Instituto de Bacharelato ou o da propia Alcaldesa no Colexio Público de Oca,
quenas nunca asistiron ás reunións dos
Consellos Escolares.
Pero onde máis se notou a entrada do
novo goberno, foi na súa política laboral, e
aínda así non foi moito. Lembren, si non, a
contratación do persoaJ para as Piscinas
Municipais. Ata o de agora a contratación
facíase tarde para que non dera tempo a
facer anuncio público e contratar ós de
sempre, a pesar das promesas anuais da
Alcaldesa de que para o vindeiro ano, faríao por ese devandito sistema.
Este goberno fixo anuncio público, con
preferencia para os minusválidos e contratou ós mesmos, menos a Celia
Cerviño, quen aínda anda en litixio laboral. O P.P. protestou polo sistema
utilizado e propoñía que se contratara ós
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mesmos de sempre. Como xa pode pensarse a proposta non foi a cabo.
Como tampouco foi a cabo a protesta
popular para que se lle renovara o contrato a Isabel Domínguez, mentras se lle
prorrogaba a cutres catre funcionarios. As
razóns aducidas polo P.P. foron de que
era unha boa funcionaria e facía falla no
seu departamento, mentras que o Goberno argumentaba que o traballo polo que
tora contratada, un estudio sobre a vivenda, xa rematara, insinuándose durante as
intervencións, cartas irregularidades no
momento da súa contratación polo goberno anterior.
Neste bloque de temas, o caso que
máis dou que falar, foi o asunto do Xosé
Manuel Pereiras, conserxe da Casa do
Concello por oposición, chófer da ex-Alcaldesa, representante sindical pela CSIF
e axente político de Elvira Fernández nos
seus ratos libres, ó que ten dereito, por
suposto, como él mesmo dí.
O Partido Popular fala de "caza de
bruxas", pero o actual goberno di que o
único que fixo foi colocalo no sitio que lle
correspondía, é decir, de conserxe, ou
utilizando tamén términoloxía lingüística
medieval, o que fixo foi eliminarlle as
"bulas", que o goberno anterior lle concedera polos seus servicios prestados,
sobre todo no terreo político.
E así, deixou de ser chófer do coche
oficial, por non facer falla, o goberno actual.eliminoulle o Complemento Específico
por este mesmo concepto, que rondou as
200.000 ptas. e por riba revisou unha
lista de beneficiarios de Vivendas de Protección Oficial e Xosé Manuel Pereiras
quedou sin ela. Había dez Vivendas e él
estaba no número 1O, pero ó revisa-los
expedientes, comprobou que había outros
con máis dereitos, a parte de que, polo
seu soldo, segundo informacións municipais, xa estaba excluído, polo que, non lle
quitou nada, sinon que corrixiu un erro
existente, cometido pela ex-Alcaldesa,
cáseque con toda seguridade, de maneira
·
involuntaria.
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Enredos

Lembranzas do
Pico Sagro
Dos meus recordos
Pra Vírxínia Pereíra Vda.
de Castelao, recordando días
rísoños e inda espranzados

Ken Keirades.
Era, ou debla ser pequeno
cando meu pai me Jevou ó Pico
Sagro. Denda miña casa non se
vía, pro, un pouco mais arriba,
dend-as veigas onde andabamos co gando poi-a corda, ou
dend-as touxeiras onde, se cadraba o botabamos ceibo, vfase
todo enteiro dend-os pés á
cabeza. Nos días de sol facfanos coadrante pois, cando a
sombra d-un guiaba dreita ó
mais sa/ente da punta non eran
as doce de todo, pro, estaban a
cair. E tamén de "pronóstico•
pois ó pousarense a/f as brétemas era, e segue sendo, sina/
de mal tempo.
A impresión que nos daba,
a min ó menos, a vista do Pico
Sagro non era a dun monte
com-os demais que viamos
senón a dun altar facéndolle de
camarfns as aldeas que figuraban peequeniñas, pausadas
por il affiba, ou, mais ben a
dunha Nosa Señora sentada,
com-as que viamos nos cruceiros, cuio manto cubrfndolle
cabeza e hombreiras se fa ancheando e alongando hastra
pausarse no río Uf/a que pasaba
bicándolle os pés. Ou onde nos
decían que cadraba, pois nosoutros, os rapaces, non-o
coñecfamos mais que por certo
ruxido que sofa ouvirse a/gunhas mañáns sentas producido,
asegún nos decían, por unha
aceña que a/f habla e que non
a/cancei a ver.
Espertáronme ben cediño e
cando salmos inda non se vfa;
pro, cando chegamos ó río xa
era día craro. iMoito me entusiasmou o velo! Xamais vira tanta
auga xunta. E aquil coffer tan
mansiño que xiquera se sabia
se cofffa. O caffeiriño que nos
Jebaba cara a ponte fa mesmo
poi-a beiriña da auga separada
soio por unha ore/a estreita
cuberta de herbas longas que
botaban as puntas a nadar no
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rfo, dentre as que salan tamén
árbores semellantes ós que viamos poi-os rigueiros. Nos sitios
en que millor podfa verse parabamonos a mirar, e nunha destas paradas, meu pai que
levaba unha pedra col/ida mais
atrás, sen que souberamos pra
qué a oollera dfxonos ós que
.íbamos, algúns tamen rapaces,
que mirásemos ben, e dito isto
tirou a pedra por alto e oon forza
que foi a cair ben adiante no río.
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No sitio onde caeu i-o momento
de bater na auga, formouse nista unha rodiña que comezou a
medrar facéndose cada ves
mais grande, logo, dentro d-ila
nacendo no mesmo punto fan
medrando sempre a igoa/ distancia unhas das outras indo a
mo"er todas, cada cal a súa
ves a mais de catro varas á redonda do punto de onde salan.
Eu quixen tamén facer a proba,
pro non atopei pedra axeitada.
Ademais, tirábame a ponte que
xa a/biscara por baixo as pólas
dos ameneiros.
Eu vira xa a ponte de Uñares unha ves que fóra á vi/a;
pro, aqueta, a da U/la ¡tfñache
que ver/ Era moito mais grande,
e mais ben feíta; hastra tifla miradores poi-as dúas bandas.
Dend-ali, si, que daba gusto ver
o rfo e os lugares, tamén bonitos, que habla poi-as dúas beir-
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as. Poi-a banda d-a"iba vfase o
Coto de Gundián ali pretiño, e
ós pés d-il o Pozo de San Xoan
da Cova a onde irfamos á vo/ta,
se cadraba, -que non cadrou- e
poi-a outra vfase ir o rfo sempre
mansiño car-a un sitio que xa
viramos, en que se parte en
dous fndose cada mitá poi-a súa
banda, volvendo a xuntarse un
pouco mais adiante, fixándose
tamén en que, a carón da ponte
habla casas mais boas, algunhas tan á beira da auga que,
ca/quera oousa que caira das
ventanas poderla moi ben ir a
dar a e/a. Prendida cunh-a
corda ó pé dun ameneiro estaba
unha barquiña que foi o primeiro
navfo que eu vin. Mirando pro
rfo dende a ore/a da ponte
acordeime dun conto que lle ouvira contar a meu pai mais dunha ves. Fora un crego que na
romarfa de Gundián andaba por
ali ás misas, cousa que nos
tempos do conto puidera moi
ben suceder.
E as misas que lle daban
fbaas apuntando cunha naval/a
nunha vara que levaba na man.
Cada misa unha cortaduriña. E
sucedeu que, vindo de volta pota ponte, as/ coma pra descansar, debruzouse no antepeito da
ore/a mirando o pasar da auga.
E estando as/, nun descoido,
fóisel/e a vara ó rfo e vendo que
a cousa non tiña volta exclamou: "iVaia que che foi boa/
Vara inda poderei ª"anxar
outra, pro, as misas /evounas o
demo•.
A min tfñaseme figurado
que pr-alá do rfo, pra chegar ó
Pico todo era ir ª"iba. Por iso
me solprendeu ver que pasabamos treitos longos sen ter nda
que subir. As veces inda tiña-
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mos que baixar. E lugares, e
pa"oquias co-a súa iglesia, e
veigas, e carballeiras, todo en
te"a chan. E todo ademais sin
ver o Pico pra nada. Cando chegamos a velo xa o tiñamos case
enriba da cabeza.
Era o dfa da festa do Santo
do Pico, San Sebastian, que ten
ali a súa capeliña, soitaria,
anque aquel dfa non-o estaba.
Habla bastante xente, a/gunha
escotando a misa, a mais d- e/a
dende fóra, pois na casuca do
Santo ben pouca poderla caiber,
outra sentada por ali formando
róda ó redor dun mantés ouservelleta co pantrigo, tomando a
parva e escoitando os viollns
dos cegos e as copras cheas dinxenio que descurrfan pra que
/les botasen unha codia na pandeireta, que non decote era de
pantrigo que estaba á vista
senón que moitos, ou mellor dito
moitas, /evábano da casa, do de
millo, pra istes mesteres. E outros, prencipalmente homes, adicados a sobir ó cumio do monte,
ou baixar do mesmo. Eu tamén
fun, non faltaba mais. Sei que
por algún treito subfn a gatas
aga"ándome ás carpazas, indo
meu pai detrás, que non me
deixaba de olio. O porme de pe
na cima e ver dun golpe todo
canto dend-all se vfa, quedeime
abraiado. Fegurábaseme que
vía o mundo dende fóra d'il.
Meu pai tróuxome á realidade
mostrándome puntos coñecidos:
o Xesteiro, o Amado, Castrovite,
e p8"oquias incruso a nosa,
cuia ilesia se vfa refrexar alá
lonxfsimo, igoa/ que as duas veciñas. A prencipa/ ocupación
dos que ali estaban, era a descuberta de lugares, con mais
afinco cada coa/ o seu. Tamén
se vfa Santiago bastante mel/or
que dende o monte dos Carba/liños pra onde solamos ir co
gando e mira/o en dfas araros; e
hastra algunha ves na noite da
vfspra do Apóstolo pra ver o
fogo, sen que xamSis viramos
nada. Tamén tomos a ver a
aova e tiven o valor suficente
pra chegar por e/a a onde dá a
vo/ta cara abaixo e tirar a miña
pedra escoitando como zoaban
os golpes que iba dando
contr'os penedos da fondura.
Tal foi o meu primeiro viaxe
ó Pico Sagro. O segundo e quizais de"adeiro, tardei bastantes
anos en faceto.
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Eran os tempos da primeira
ditadura, ¡que tiñamos por mala/
Andaba Castelao poi-a Estrada,
onde sola pasar longas tempadas. Eu non vivía na vi/a, pro,
tifla ali uns entretimentos e la
todol-os días non sendo os de
gardar. Viámonos case a decotfo, e fa/ábamos moito. Mellor
dito, fa/aba il. Eu bo era se
sabia escoitar. Unha tarde erara
de alta primaveira estabamos
na galería do "Centro de Emigrados", simpática organización
criada e sostida poi-os estradenses da Habana. Dende ali
vfase moi ben o Pico Sagro.
Castelao nunca ali chegara. E
foi cando se me suxereu a idea
de levar ali a Castelao.
Fa/ei con Otero Abelleira,
Direutor do "El Emigrado", periódico sostido poi-o devandito
"Centro", que tanto contribufu á
cultura i-o progreso da comarca
e inda de Ga/iza, todo o que a
min tan caro me habla de custar. Otero Abelleira, encantado
da idea, sumándosenos deseguida outro amigo da Vi/a, o
procurador D. Manuel Castedo.
Facfa falla un automóvil, dende
logo, que non custara cartos.
Tfflao o médico de Moreira e
municipal da Estrada, Dr. D.
Manuel Nodar Magán, bo amigo
que non se nos negou a leva/o.
Por último requerfn a outro
amigo, D. Pedro Brei Guerra,
mestre de Oca, que tiña un estupendo equipo fotográfico e
unhas boas mans pra manexa/o.
Os da Vi/a entendéronse coas provisións. E un domingo de
mañán, cun sol fermoso e xa
bastante alto, arrincamos con
Caste/ao caro ó Pico Sagro.
Acarón da praza de Oca agardábanos Pedro Brei con todo/os avíos da súa arte. Estaba xa
preparado e disposto a botarse
a andar. Pro, de volta pr-a casa.
lbamos con dúas horas de retraso.......... .
Chegados ó Vinteseis propuxémonos deixar o coche i-os
avitua/lamentos na quinta de D.
Manoel Sinde un "americano"
con mais pesetas que fame
d'las pasamos moitos nesta
vida. Dos que ibamos nengún o
coflecfa mais que un pouco de
referencias. Pro, estabamos seguros de que abondarfa nomear
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a Castelao pra sermos ben acollidos.
Así foi. Recibeunos con
fonda ledicia fndose dreito a
Castelao cos brazos abertos
coma se o conocera de sempre.
Ali, á súa casa, chegaban
tamén "Os homes" e "As mulleres" que salan no "Faro" a
decotfo. O caso constituía pra il
un acontecimento.
Aquil domingo habla festa
na parroquia e Sinde estaba
preparándose pra sair pr'a misa.
Enteirado dos nosos propósitos,
pensou un intre, e ó cabo dixo:
"Vou a ir tamén". Colgouse do
hombreiro uns grandes prismáticos, colleu-se un bastón de
camiño, asubióulle ó can, un
can coma un becerro de dous
meses, e alá nos fomos todos á
conquista do Pico Sagro.
O Sinde, era un falador
sempiterno. Fa/aba de todo e
decote. Era un d'ises fa/adores
que nen precuran o diálogo; o
que queren é ouvidos que escoiten, e se son de categoría, xa
non digamos. Colleuse a Castelao por banda e xa non-o deixou.
Os
demais
apenas
contabamos. Castelao contounos despois que estivera pra
dar/le un viraxe, pro, comprendeu que non podía ser. E en ves
de poder gozarse na contemprazón dáquil viaxe, boa parte
do mesmo tivo que ir prisioeiro
da locuacidade dun señor moi
simpático e todo o que se
queira, pro, que lle ausorvfa a
atención con asuntos que a íl, a
Castelao, pouco llfnteresaban, e
dende logo a/leos ó ouxeto que
por ali nos levaba. Anque o
Sinde entendía tamén un pouco
de pintura. Contoulle como se
fixera cun coadro vello e como
se fora coi/ a París gastándose
unha porción de pesetas pra
que /lo decraran auténtico. O
que non podo recordar e se o
conseguira, pro, coido que non.
Enteneou tamén moito sobre o
proieuto que se lle iba ocorrindo
de levar a Castelao ás Américas
asegurándolle éisitos redondos,

pro, Castelao non se deixou
convender. Cando lle puiden
preguntar por que lle non acataba, dfxome que lle agradecía a
atencifon, dende logo, e que il
iría de boa gana a América, pro,
de ningún xeito cotratado coma
se fora unha tiple ou un toreiro.
Con todo, podía verse que o
Sinde non era compretamente
un profano en varias materias
de que trataba, senón que tiña
os seus coñecimentos e a súa
esperencia, pro o que eu /les
decía ós outros: "Coidabamos
traguer a Castelao ó Pico
Sagro, e tróuxemosllo a Sinde".
E así fomos chegando ás
dúas sobreiras solitarias que
pouco antes da hermida acochan unha fontelilliña que pode
chamarse milagrosa pois non se
comprende de onde nin de que
xeito poida deic'alf a auga. Pretiño da cima, coma engarzada
nas penas está a hermida que é
de forma tan primitiva, que mais
ben figura caseta de feira. Con
todo non desentoa do conxunto
paisaxfstico que contribue a formar. Quizais estea como debe
estar. Estaba pecha e si/enzosa
sen xiquera un pardau poi-o
aleiro. Dimos volta poi-a banda
oposta onde se atopa o único
subideiro pra ir ó cumio. Uns
con mais trabal/o, outros con
menos todos chegamos a il. Ali,
no curuto do Pico, que dende
lonxe fegura apuntado, inda se
poden dar uns pasefños curtos.
Xa non estaba a gran crus de
madeira que habla cando eu
fora e que podía algiscarse
dende dúas ou mais leguas á
redonda. No seu lugar estaba o
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pegote dun castelete de cemento que lle cai tan ben ó Pico
coma un pitillo na boca a unha
Nosa Señora.
Eu tiña desexos de lle porbar os prismáticos a Sinde. O
que eran xa o sabia pro inda
non rivera ocasión de pór ningún ós olios. Eu, levaba, tamén,
uns xemelos dos correntes, pro,
dábame vergonza desempaqueta/os. Cando me chegou o turno
e os puxen á cara quedeime un
pouco defraudado. os meus non
alcanzaban tanto, pro abarcaban maior campo e vfase con
mais claridade. Foron os que
mais andaron.
Eu quixera poder refrexar
como era debido as impresións
esprimentadas no cumio do
Pico Sagro, pro, non vendo
como facelo, no seu lugar vou a
pór eiquf un párrafo d'outro trabal/o meu inédito - e trazas anque feito xa fai anos: "Din polo San Andrés de Teixido que o
que non vaia ali de vivo terá que
ir de morto. Eu coido que non
irei ali de vivo, e non porque non
sinta desexos de facelo. En
canto a Ir de morto é cousa que
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me ten sen coidado ningún.
Pero, o que penso e digo é que
ningún galega que sinta agarimos poi-a Terra e tella un
pouco de gosto e meios de satisface/o, debera de morrer sen
haber sabido, unha ves xiquera,
ó cumio de Pico Sagro•.
A baixada do cumio atópase
deseguida a gran boca da cava.
Non recordo os que entramos
n'ela, pro, coido que non tomos
todos. O que recordo ben é que
entrei diante, e tras min Castelao. Mentras tomos por llano e
chegaba bastante lus de tora foi
indo ben a cousa, pro, ó irse estreitando a cabidá e fndose a lus
a menos e o piso deixaba de ser
chan, Castelao dou en tirarme
da chaqueta coutándome de
que fora mais adiante. Eu dfxenlle que tiñamos que ir un
anaco mais adentro e subir
agarrándose como se poidera,
unha costiña que levaba ó sitio
onde a cova torce cara ó fondo,
se o ten, pois inda ningún puido
sabe/o, pra tirar por alf unhas
pedras que levaba ó afeito e
quería que ouvira il como
zoaban, pro, il dixo que as escoitaba dend'alf, negándose a
dar unha pasada mais non
sendo pra tras. Daquela apoliqueime como puiden adentránedome hastr-o sitio menzoado
e dende alf lancei as pedras,
unha seguida da outra que se
foron poi-as paredes abaixo
zoando en cada golpe coma se
bateran nunha gran pipa valeira.
Pregunteille lgo a Castelao se
ouvira o sunido e dfxome que sí,
pro, non quedei moi seguro de
que esf tora. O que vin craro era
que il non estaba alf moi a
gusto, e se m'esperou foi por
me non deixar alf soio.
Xa tora, preparou Brei Guerra os avíos pra facel-os retratos.
Ffxose o primeiro na entrada da
cova con Sinde sentado a unha
banda co can botado ós pes, e
os demais á outra uns tumbados e outros poi-as penadas arriba colocados a discreución.
Outro fómolo facer á chamada
"rúa da Rafña Lupa", unha especie de calexón recuberto de
carpazas e uces; seguidamente

retratamos a hermida, non
podendo retratar o santo por
estar pechado dentro.
Dunha penada que os tiña
colleu Otero Abel/eira un crofño
cristlizado e gardouno pra recordo, pois "probáblemente non
volveríamos alf". Eu protestei
ouvindo aquilo. ¿Por qué non
hablamos volver? ¿Era aquil,
quizais un viaxe a Roma? Tardei moito en perder o mentres
de volver alf. Pro agora xa miro
o Pico Sagro con certa pena,
pois "probáblesmente" non volverei alá.
Cando chegamos de volta ó
inteseis xa eran ben horas de
xantar. Fixámolo pastos ó redor
dunha ampla mesa de pedra na
horta, en xardfn, de Sinde, baixo
a sombra agarimante dunhas
frondosas acacias, si á que eran
acacias, que xa non estou moi
seguro. O que nós levabamos
agregoulle Sinde bastante mais
da súa cociña póndonos o servizo que nos faltaba. Porbounos o
viño e mandou vir outro tanto do
que il tiña pra mesturar/le, co fin
de melloralo. 11 non comeu conosco, pro, á hora oportuna
apareceu co café con tod'o demais que soie usarse n-esta
e/as de solenidades, incruso
unha caixa de puros dos lexftimos, sen esrear. Alf portóusenos Sinde esprándido cal
conviña á outa categoría do xe-

MANUEL GARCIA

nial artista que tiña na súa
pousa. antes de sair pasamos á
escalinata de entrada pra nos
retratar todos co- il e a súa familia.
Gardamos pr-á volta a visita
ó pozo de San Xoán da Cova.
Vendo isto, Sinde mandou proparar o seu autopra vir tamán
deic-alf. E así íbamos, o noso
coche diante e o de Sinde atrás
cando nun lugar da carreteira'.
que seica habia algo de festa
poi-a xente que por alf se vía, o
condutor do noso, vendo, ou
creendo ver que unhas mulleres
se lle puñan por diante, co fin de
arreciar/le dou un viraxe rápido
fndolle a dar unha soberba cotada na traseira a unha camioneta
que estaba alí parada facándoa
ir un bo anaco mais adiante. A
camioneta, gracias a fuxirse
seica pouco mal se lle fixo. O d~
nosos reduceuse a saltárenl/e
os dous olios. Nosoutros os que
ibamos dentro, tamán saltamos
de raio, pro, ningún caeu tora.
Segufmolo viaxe tirando
cara a U/la. Antes da entrada
torcemos poi-a carreteira de Codeso, que é a que vaia á Arzúa
pra ir ó pozo de Xoán da Cova'
que está alf pretiño. Tamén s~
pode ir por baixo por un carreiriño que vai poi-a mesma ore/a
do río pro á mellor vel-o poi-a
banda d'arriba, anque, unha
vista non quita a outra.

O chamado pozo, non é
mais que o paso calado do río
por antre dous despeñadeiros,
coma se a serra fora por alf
tronzada pra lle dar camiño á
auga, que o col/e mansiñamente sen nengunha e/as de
violencia. Daquela banda, igoal
que da outra pódese ver ben
todo, pois non hai ningunha eras
de vexetación que o empida.
Todo á abrupto, escarpado,
dend'a cima á tondura por onde
a auga pasa, e anque a caída á
bastante rápida hai sitios onde
porse pra poder mira/a sen
moito resgo dun esbarrón. Castelao, en ves de avanzar con
nós, quedouse un anaco atrás
recostado sobre o céspede que
facfan mol esas carpaiñas enanas de cuia frol tanto gustan as
abe/las. O decir/le se non viña
dixo que sf, que xa iría, Cand~
/lo pareceu tendeu-se de papo
abaixo, tirou a unha bando o
chapeo e arrastro, camiñando
sobre os cóbados, foise achegando pouquiño a pouco hastra
botar os olios o suficente pra ver
aquilo. Estivo así uns intres
quedo, sen rebolir miga e ó
cabo foise ceando hastra poder
revirarse e porse de pe. Eu Jf8.
lle collera o sombreiro que o
puxo a mar de satisfeito poi-a
aventura que acababa de realizar.
Coido que alguán ten dito
que Castelao era un neno
grande. Eu tamán así o creo. Un
neno grande, pro, con moitísimo
coñecimento.

Dita escursión, da que
acabo de ocuparme, fixen
d'aquela un reportaxe que se
publicou co as fotografías en
"Cáltiga• de Bos Aires, e seguido en "Vida Gallega•, de Vigo.
Dos que tomos a ela, de Sinde
deixei de ouvir fa/ar, coma de
moitas cousas mais, os outros
inda imos andando por antre os
vivos, non sendo Castelao que
repousa no simiterio da Chacarita da nobre e fidalga Bos Aires,
á espera de que poida ser traguido a descansar pra sempre
na Terra que tanto amou.

-
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A esperada conferéncia ao fin produciu-se

Xosé Neira Vilas
na Estrada

Desacordo coa
discriminación por
razóns de normativa
Chegou a nosa redacción un
comunicado da Asociación Cultural
"Marcial Valladares" no que baixo
o título "Umha máfia <cultural>
controla a cámara municipal Estradense"
expresan
a
sua
denúncia pola descriminación - por
motivos de normativa - que se está
a producir na celebración do Prémio de Novela "MANUEL GARCIA
BARROS", manifestando o seu
malestar - por outra banda - a que
nos xurados estean "sempre os
mesmos". Segundo os "Marcial
Valladares" o novo Governo verifica a lfñea de actuación de
descriminación que viñan exercendo os anteriores ao impedir que
non poidan concorrer a este concurso as obras de autores que
posuen outros critérios normativos,
concretamente, reintegracionistas.
Segundo esta Sociedade existe un
"grupo de pressom que negoceia
com o galego e forqa instiuiqons
públicas, como os concelhos, a entrarem no seu jogo", acusando
incluso ao secretário do Xurado,
de participar nelas.
Considera a Asociación que o
comportamento do BNG é "estranun ha
ho"
cando
dirixeu
interpelación contrária a disciminación por razóns de normativa na
anterior lexislatura, mentras este
ano abalan a continuidade desta.
Frente a este "espectacular
show" - segundo o califican - eles
mostran-se máis interesado por
outro tipo de actividades que
defendan realmente o noso idioma.

\

\

l
Fai 1O anos vários membros da Asociación Cultural "A Estrada", aficionados a
leitura da obra de Xosé Neira Vilas, ao
coñecer a nova de que estaba pasando
uns dias na sua casa de Gres (PonteLedesma), puxeron-se en contacto con él,
e entablaron unhas relacións co escritor
Galego afincado en Cuba, que se prolongaron ao longo dos anos, nos que se
sucederon viaxes de Xosé Neira Vilas a
Galiza, e de algúns membros da Asociación Cultural (como o seu actual
presidente, Francisco Barreiro) a Cuba
nos que se produciron encontros esporádicos, e nos que se apontaba a
posibilidade de celebrar un acto na Asociación Cultural "A Estrada" no que a
xente do noso Concello tivese oportunidade de interrogar ao escritor acerca da
sua obra e vida.

Ese acto celebrou-se finalmente o pasado ' mes de setembro, e cunha
asisténcia multitudinária, Neira Vilas, fixo
un repaso da sua actividade literária, e
disertou sobre as suas facetas de investigador e criador, tendo a Galiza, e aos
nenos, como preferentes destinatários da
sua preocupación.
Neira Vilas - que concedeu unha entrevista a CONTRARRETRANCA - que
aparecerá nun vindeiro número. Participou , logo da charla, nunha cena de
fraternidade con membros da citada Asociación e con algúns dos seus máis
apreciados amigos na nosa vila, entre os
que conta co anterior alcalde Manuel Reimondez Portela, ou o membro da
Sociedade Marcial Valladares, Xavier
Castellanos.

Clínica· Dental
óegitm.U.nd.o J31.anco C\fald.~
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Outro ano máis realizaron-se con éxito

Colónias de Verán
Doores Chedas
Desde o pasado dia 16 de Agosto até
o 30, celebraron-se , como ven sucedendo desde hai tres anos, as colónias de
Verán no centro de vacacións "Novo
Mundo" de A Lanzada. Este proxecto que
ia ser organizado , en principio, pola Asociación de Ocio e Tempo Libre "Mistura",
foi - co cámbio de governo - asumido polo
Concellalia de Servícios Sociais sendo
MISTURA, os encargados, unicamente,
da programación das actividades da Colónia.
A estas colónias asistiron 83 rapaces
e 13 monitores, dividindo-se en grupos de
7 ou 8 persoas a cargo de cada un dos
monitores.
Entre as actividades realizadas destacan as competicións deportivas, onde
procuraron fuxir dos deportes tradicionais
para recuperar e primar xogos que estimulasen a psico- motricidade e a
cooperación entre os nenos. Luis Torres
Vázquez, o monitor encargado da coordenación
das
colónias,
amosou-se
especialmente satisfeito da grande participación e o interese que demostraron os
nenos, superior ao de outros anos.
Tmén se realizaron talleres, algún
deles cunha aceptación mais masiva
como o de Papel Reciclado, disfraces,
marionetas, e o de Rádio, éste xa "decano", para o cal a Asociación Proxecto
"Zarabeto" prestou a sua infraestructura
desinteresadamente.
En canto as actividades de campamento, MISTURA tiña como obxectivo
obter uns momentos case "familiares" que
incentivasen a colaboración entre os
rapaces e os monitores, para o cal programaron diversos actos como xogos, ou
bailes de disfraces.
Entre as actividade extra destacan
unha excursión pola península do Grove
con visitas a Fábrica de Conservas "Isa-

bel" a Lonxa, ao Porto, e "A Toxa"; e unna
Festa de Confraternidade coas Colónias
de Lalín.
Maria Blanco, tesoreira de MISTURA,
e monitora nestas colónias, deu-lle tamén
unha grande importáncia as actividades
realizadas na praia, xa que "moitos dos
rapaces que van con beca, procedente da
zona rural, e van por primeira vez, nunca
viran o mar".
A seleición dos nenos asistentes realiza-se mediante o Departamento de
Servícios Sociais, distinguindo tres categorias, a de beca completa, reservada
para nenos procedentes de familias con
problemáticas específicas e tratados xa
nos programas do Departamento; os de
meia beca, que pagan por asistir 7.500
pts. selecionados segundo critérios económicos. E os de pago total, que abonan
15.000 pts. para nenos con ingresos superiores aos sinalados no apartado
interior.

As colónias contaron cun presuposto
total de 2.644.000 pts. das cales
1.800.000 foron destinadas a estáncia
dos nenas e monitores no campamento, e
as outras 844.000 a gastos de MISTURA
no desenvolvimento das actividades.
Tanto José António Dono, Concellal
Delegado de Servícios Sociais, como os
integrantes de MISTURA, amosanse moi
satisfeitos do desenrolo das colónias.
Ainda que os segundos recoñecen alguns
erros como os derivados da convivéncia
entre rapaces de 8 e case 15 anos, que
implica para eles a organización de 3 colónias nunha, xa que "os xogos que
interesan aos de 8 anos non lle interesan
ao maiores". Outro fallo reside - segundo
Luis Torres - na eleición do Campamento,
porque ao repetir moitos dos nenos "xa o
tañen moi visto, por ser un entorno moi
limitado".
Os monitores son elexidos pola própria Asociación en base a vários critérios:
- Ter realizado Cursillos de animación
sócio-cultural.
- Ter participado en actividades da
Asociación.
- Ter experiéncia recoñecida como no
caso de Mestres, ou estudantes do INEF.
Os integrantes de MISTURA notaron
diferéncias con outros anos en canto a
financiación, xa que no primeiro campamento realizado a Deputación, entidade
da que depende o Campamento da Lanzada, subvencionou os gastos do local;
mentras que este ano abstiveron-se de
colaborar economicamente neste sentido.
Agardamos que esta actitude da Deputación non fose un castigo polo cámbio de
Governo na Estrada, pois os rapaces non
tañen porque sofrir as consecuéncias dos
abatares políticos do município, e por riba
das ideoloxias, todos deben ·de colaborar
no éxito dunha actividade que ano a ano
tan bons resultados reporta no desenrolo
físico e social dos nenos da Estrada.

En
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A Estrada, paixón
intelectual dun
médico Rural

Dr. Manuel
Reimondez
Porte la
Sónia Sánchez
Fotos: Marcelo Vidal
Hoxe é vosté quen máls datos
domina sobre A Estrada, como flxo
para recabar tanta Información como a
que - por exemplo - empregou na sua
obra "A Estrada Rural"
A contestación é de perogruio: Traballar, Traballar e Traballar. Aquel tan clásico
método de traballar moito. O que pasa é
que quizais estea un pouco no sentimento
das persoas que leva un no fondo, o que
te leva a querer comprender, entender e
estudar en función de algo que podemos
chamar as "raices". Entón empezas a
buscar, metendo-te cada vez máis en fariña; rematando por facer un ha cousa como
por exemplo o traballo meu de toponímia
no que chego a recuperar case 9000
nomas. Se lle din a alguén de repente que
tañen que recoller 9000 nomas parece
unha cousa de loucos. Empezou-me a ilusionar pouco a pouco porque se perdian
os nomas. Coa concentración parcelária
aquilo que tiña vinta chamadoiros - verdadeiramente moi bonitos - quedaban
reducidos a dous ou tres. Para min foi un
grande esforzo nun traballo que me levou

Galeria 2000. A Estrada
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logado polo escritos Xosé Nelra Vllas.
Fale-nos deste llbro

uns 1O anos ou máis. Traballando arreo
niso; sabados á tarde, domingos, etc. pateando as aldeas, en contacto direito cos
paisanos aos que lle ia preguntando, a
vários, porque o testemuño dun só non é
fiábel, sobre os nomas dos camiños, veigas e accidentes que poidese haber nos
lugares. Ainda asi non están recollidos
todos os nomas. Despois o traballo foi moi
mal tratado pola imprenta, e en vez de
pasar a limpo os nomas publicaron o borrador que lles presentara eu.

que desaparecen. De 103 Cruceiros que
topamos no Concello de A Estrada, é posibel que antes hoube-se o doble, uns
200. Entón ocorreu-se-me que se eu recolle-se isto quedaría testemuño do que hai
af. O mesmo que haberia que facer diante
do deterioro dos Pazos, igrexas, ... ou paisaxes, o mesmo Pico Sagro - teriamos
que ter constáncia gráfica de como era
antes das alteracións que se lle están a
facer. É unha riqueza que ternos ar que se
está a perder.

Os Crucelros e as Pedras, outra das
grandes paslóns do Doutor Relmóndez, que lmportáncla teñen para vosté:

Que actltude constatou dos nosos
paisanos cara os crucelros:
apego,
cariño, respelto, lndlferéncla.

Para min ten unha importáncia transcendental. Porque a Pedra é algo que
por definición esta ar mais tempo que nós,
transcendendo a nosa existéncia; ainda
que non sexa imperecedeira - irá cristalizando, erosionando, etc. pero é digna de
chamar a nosa atención. É unha toleada
máis que me gosten as Pedras. E os Cruceiros - porque é outra das cousas a
extingüir - porque se extinga todo; tamén
nos extingüimos nós, pero extingüen-se
os cruceiros - que son unhas obras de
arte dos nosos canteiros, e testemuño da
expresión do pensamento relixioso dunha
época • sexa por tropezar con eles con
carros, tractores, pola concentración
parcelária, as novas pistas, etc. o caso é

Quizais cariño si, pero non é o de
antes. É máis racional, si se quer, antes
adoraba-se ao cruceiro cunha fé cega, e
como todo o cego é o que non vé: Non se
pasaba por diante dun cruceiro se persinar-se, ou mesmo axoenllar-se a rezar.
Hoxe pasa-se por diante dun cruceiro sen
facer caso del. O que eu non digo que
estea ben ou mal, parece-me moi fermoso
que se teña fé - porque se falta a fé, falta
todo, pode ser a fé no Sol, pois o Sol é un
Deus fabuloso que nos quenta , ás veces
demais. Hai que ter fé en algo.
O último libro no que está a traballar é sobre o Médico Rural, val ser pro-

Como . non me gusta estar parado non porque renegue de Tabernas, nen da
conversa - sempre estou a pasar o tempo
nestas cousas. E esta obra é na que
estou agora a traballar para ver se sae un
libriño xeitoso sobre unha temática que
penso eu que ten que encarar-se; e precisamente eu que tiven que exercer esa
profisión no tau meio, entre a tua xente,
nunhas condicións moi duras. Atendendo
á xente no seu entorno en contacto direito
con eles. Hoxe as condicións de traballo
melloraron pero tamén se perdeu ese
contacto direito, o desarraigo do paciente
é maior ao mete- lo nunha habitación
onde hai dous ou tres máis descoñecidos,
onde es un número máis, onde non tes un
trato persoal.
Estou facendo unha cousa dese tipo.
Sendo unha ilusión que teño desde hai
moitos anos. Quería face-lo, facendo a ~
distinción entre o médico de aquel entón,
do Seguro de Enfermidade, do de agora.
É en certo modo auto-biográfica.
Cando chegou Neira Vilas chamou-me
para ir á busca-lo cando vrñamos polo
camiño comentou-me o tema sobre o que
xa tiñamos falado outras veces. Preguntou-me se fixera algo do asunto. Eu
dixen-lle que ainda non fixera nada. Ao
que el se me ofreceu a que se o facia, en
canto el estivera aquf, escrebiria-me el o
prólogo, e publicarian-mo en Edicións do
Castro.
O caso é que estou a rematar precisamente hoxe quedei de estar a noite con
el para tratar do tema.
Como xurdlu a sua amlzade con
Nelra Vllas escritor vlclño seu, de
Ponte Ledesma, hoxe afincado en
Cuba.

Serafin Pazo, 19 Tlf. 570612
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A miña amizade con Neira Vilas xurdiu
por unha razón. Eu era o médico familiar
que asistia a xente da sua casa e de ar
naceu a miña relación. el via en min un
médico que viu doutra Galáxia, que pasaba o rio a cabalo na barca (xa que nen o
barqueiro nen eu sabiamos nadar eu non
baixaba do cabalo pois sabia que era o
único que sabia nadar na barca). el recorda-me nalgún libro un pouco diso. Non
tivemos un contacto seguido. Primeiro el
era un rapaz e non lle prestaba moita
atención. Despois marchou para Cuba, e
até que publicou un libro que me enterei
de quen era e escribin-lle unha carta.
Desde aquela a relación foi medrando.

Como presidente do CIT (Centro de
Iniciativas e Turismo) cales foron as
actividades máls Importantes nas que
traballou para a promoción do noso
Concello.
No CIT empezou facendo-se a primeira Guia Turística de A Estrada. O cal
foi unha imnovación naquel momento,
fixeran-se uns 3000 exemplares. Quen
montou o CIT na Estrada fora o alcalde de
aquel entón Pepe Fernández, el chamoume a min - non sei por qué xa que non
tiña daquela moita relación coa Estrada e alí fun e topei cunha série de amigos
entre os que estaba o direitor da Caixa de
Aforres, Cerviño, Lolo Casagrande... Pepe
lsamel propuxo a idea, e formou-se alí
mismo, presidindo-a naquel momento Luis
Martínez Gil - da Caixavigo - marchando
ao ano para Vigo.
Actividades feitas polo CIT? Fixeron- .
se semanas culturais todos os anos, a
traida e levada Festa do Salmón, o Museo
de A Estrada, que está cerrado. Alí xuntaron-se - no museo - unhas cantas cousas
que ten o seu valor importante, ainda que
claro eso seria o comenzo, eso tería que
dinamizar-se e ampliar-se non cerra-lo.
Cando eu estiven no Concello tentei traslada-lo ao Matadeiro vello cando se fose

para o Matadeiro novo, pero o Matadeiro
Novo tiña un problema: non se daba acabado máis. E non se daba acabado
porque quen festidiou todo foi ,entre outras cousas, porque o arquitécto que
levaba o matadeiro era de Burgos. E viña
A Estrada só cando tiña que cobrar. Armándo-se unhas discusións con el
terribeis. Pero grácias a Montero foi-se
sacando adiante.

Como ex-alcalde, que valoración fal
do periodo que estivo a frente da corporación e cales foron os problemas e
máls graves cos que se atopou
Os logros foron moitos menos dos que
se deberon ter conseguido pois se ben se
conseguiu o Matadeiro foi importante, o
Mercado de Gando Saneado, os semáforos, a electrificación das Ruas principais
de A Estrada ou actividades culturais tan
interesantes como a traida dos restos da
muller e filio de Castelao; puxemos a Farola na praza da Farola que nunca se lle
debeu cambiar o nome. A rua do Harreo,
é a rua do Horreo desde sempre e ninguén ten direito a vir agora cambiando-lle
o noma. Eu teño documentos de 1501 da
propiedade dunha Casa na Rua do Hor-

reo. Se o Xeneral Franco ten que poñerse-lle unha Rua, pon-se-lle en calquera
Rua que non teña nome, se hai que
poñer-lla a Lenfn, pon-se-lle a Lenin, pero
nunca a unha que xa teña un nome popular.
No campo Cultural no Concello fixerase-lle unha homenaxe a Varela Buxán, e
a Losada Dieguez e outras actividades.
Se ben tratei de esquencer un pouco esa
época porque teño un mal recordo daquela época. E mal recordo por duas causas,
unha porque quen me tiña que respaldar
que en todo caso seria o Partido polo cal
estaba alf - adinda que non era militante
do partido - non o fixo en absoluto, e por
outro lado a xente en xeral, que ao ver alguén nun cargo político que vai ao seu,
que vai aos cartas. O ter sido alcalde de A
Estrada - non obstante - é un orgullo que
sinto.

Cre que Dona Elvlra, sucesora sua
no partido polo que vostede se
apresentou ao mesmo cargo, mantlvo a
llt'la de actuación Iniciada por vosté
Dona Elvira non seguiu para nada as
obras que eu empecei, se ben cando estaba na oposición dicia que non era
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colores diferentes chegamos a un final
feliz, a un ante-proxecto de Estatuto para
Galiza que penso que era mellor que o
actual. Traio un bon recordo do Estaturo
dos 16, e tanto é asi que o 28 de outono
irnos ter unha reunión aqui. Irnos xuntarnos desde un Cuñado de Fraga até Anxel
Guerreiro. En contraposición co actual ainda que eu non son un técnico - si sei
que as diferéncias eran importantes, ou
asi mo fixeron ver aqueles que si entendian do tema como eran Camilo Nogueira
e Anxel Guerreiro. A raiz desa experiéncia
publiquei un libro no que recollo ese
momento de especial transcendéncia na
história de Galiza.
suficiente ou que se deberia de facer
máis, a miña sorpresa foi cando foi alcaldesa que non seguiu nada adiante. O do
Matadeiro foi algo inconcebibel, que en A
Estrada se sigua a matar nun matadeiro
como ese, en condicións increibeis de má
hixiene. O Matadeiro Novo quedara, naquel antón, inaugurado con todo listo para
empezar. E no governo seguinte deixouse podrecer as cousas que alí habia, o
que traerá grandes custes agora para
poñe-lo en marcha. Dou a impresión que
non se fixo nada, quizais a falta de
preséncia física da autoridade, a alcaldesa, que faltaba moitísimo, ou a
capacidade, o feito é que non se fixo
moito.

Que opinión lle merece o actual
Governo do Concello
Eu penso que de momento moi boa,
tañen xente que está traballando... que
me parece que están traballando, polo
menos vexo-os mover, ainda que é moi
pouco tempo para avalia-lo. Penso que é
un governo que de momento está moi activo eu creo que vai facer cousas. Agora
que seria moi mao que lle negasen asisténcia das institucions por diferéncias
ideolóxicas.

No periodo eleltoral houbo molta
polémica polo enfrentamento dos lndependentes con Elvlra, diclndo que non
apolarlan nunca un governo apolado
pota ex-alcaldesa

O presente número de CONTRARRETRANCA presta unha especial atención ao Pico Sagro. Vosté que vive tan
parto del. Que nos pode dlcer do seu
estado actual

A palabra que habia dos persoeiros
que levaban a política Galega nas máis
altas esferas era que antes de nomear un
candidato do PP as eleicións locales contarian coa opinión do comité local. E sen
máis nen máis saiu nomeada Dona Elvira
Fernández. O que sentou moi mal, e
houbo persoas que non o dixeriron considerando isto unha falta total de palabra.
Eu non teño resentimento ningún, pero eu
apoiei-nos, non contra ninguén, senón
porque son meus amigos, e para mín esa
amizade grande con eles foi a que me
levou a apoia-los.

Pois que é unha mágoa. Sinto-o fondamente. É desastre desde todos os
pontos de vista, ecolóxico, paisaxístico,
histórico, relixioso, folclórico ... Os que o
ven desde o lado de acá, desde Santa
Cruz de Rivadulla non é nada. Pero o
caso é ve-lo desde o lado de alá, desde o
lado do Codeso. É terríbel ver o que rebaixaron alá. Come-no, terminan con el.
Xa digo, desde o ponto de vista Xeográfico, desde o ponto de vista das landas e
do mistério que hai en torno do Pico; ou
mesmo, é un desastre desde o ponto de
vista literário: Na noveliña de Marcial Valladares, "Maxina ou a filia espúrea"
precursora da novela Galega, remataba
precisamente no fondo do Pico Sagro,
nas sobreiras, facendo unha descripción
preciosa do entorno. Parece-me unha
barbaridade, e adíro-me en corpo e alma
ao que sexa evitar que todo eso se destrua.

Cal fol a sua experiéncia na Confeclón do Estatuto de Autonomla, chamado o Estatuto dos 16 cuxa Comisión
vosté presldlu, e que contraposición
farla co actual.
A miña experiéncia foi moi bonita, foi
unha grandiosa experiéncia porque xuntaron-se 16 persoas que a pesar dos seus
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Do libro "La Estrada" , publicada no 1923

O ,Pico

Pedro Varela
O Pico-Sagro de importáncia indiscutibel na História Rexional, resulta para os
estradenses, ainda que se levanta en terras de Vedra, como algo próprio. Cando
regresamos de Sillada, de Forcarei ou de
Cuntis, ao remontar as estribacións do
monte de San Sebastián, alcanzar os
limites de Codeseda ou ascender ao Castro Loureiro, surxe a nosa vista as
maxestuosa atalaia natural, producindonos unha impresión de alegria porque nos
anúncia que estamos entrando na comarca querida dos nasos lares; e parece que
nos anima, nos defende e nos guia.
Divisa-se tamén desde Santiago o
elevado Pico, "Monte llicino" ou das aciñeiras, onde en épocas remotas tiña
asento un dos centros máis considerabais
da superstición druídica. O Pico-Sagro é
un dos lugares máis estreitamente xunguido a traslación da cadavre do Patrón das
Españas, que entrando desde o mar pola
boca do Ulla, conduciron-no Atanasia e
Teodoro discípulos do Apostolo até os
dominios da rica e poderosa Raiña Lupa;
quen en principio, temerosa de cair en desagrado con
Filotro,
Legado
do
Emperador Romano, non quería consentir
o enterramento nas suas posesións, que
se extendían a un e outro lado do Sar;
máis tarde observando que os toros, a
pesar da sua bravura deixaban-se uncir
tranquilamente para conducir no carro a
arca pétrea na que os restos do Santo estaban
depositados,
dou
o
seu
consentimento e convirteu-se ao cristianismo. Os nasos paisa-nos conservan o
dito de:
"Boí bravo ven-te ao carro
que o manda o Apostolo Santiago".
Ainda hoxe canta o vulgo que nas entranas do monte Sagro, que os Suevos
proibiron ferir co Arado por consagra-lo

flidro \mela ([sc¡uerda) xunto con ootrffi

redactores de "El Eco de La Estrada' en 1916
aes seus Deuses, está o Pazo da Raiña
Lupa.
Canta-se tamén, e escrebeu-se que
os discípulos de Santiago derribaron o
ídolo adicado as serpentes que había no
Monte llicino ("Tradición Compostelana do
Século IX da que se fai cargo a epístola
de San León").
O Pico foi habitado segundo ,alguns
historiadores, polos Suevos, os Romanos
e os Arabes, e alí prestaban xuramento
aos seus Reís.
O Bispo de Iría, Sisnando 1, fundou no
primeiro de setembro do 904 o monastério
de San Sebastián do Pico-Sagro ("Lopez
Ferreiro, História da lgrexa Compostelana
- Apendice XXVI").
O Mesmo Bispo, por escritura do 914
fixo copiosa donación a este monastério,
figurando en ela Lámis (Lamas) e Code-

sión (Codeseda). O próprio monastério
obtivo no 1090 un priviléxio especial de El
Rei Alfonso VI, con motivo das queixas
que lle presentara o Padre Velasco contra
vários Señores Feudais que non deixaban
en paz aos monxes.
Por orden do célebre arzobispo Don
Diego Xelmírez, edificou-se un Castelo
nas crestas do Pico-Sagro, para ter coas
suas tropas en Xaque ás da Raiña Dona
Urraca, establecidas en Santiago e en
Cira. Houbo por fin un amaño, quedando
a Raiña posuindo definitivamente a fortaleza deste último ponto, que obstentara
algún tempo o Prelado.
Desaparecido o primitivo Castelo do
Pico, edificou outro no 1473, Xoán Rodríguez Decampo, dacordo co Arzebispo
Don Alonso 111, e para manter en continua
alarma aos da fortaleza de Cira, q~e ocu-
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paba o Conde de Altamira. Para realizar
esta segunda obra foron derruidos unha
capela adicada a Santiago, e o Monastério de San Sebastián de fins do século IX
que había no cúmio. O novo Castelo
debeu toma-lo o de Altamira, por canto o
19 de Xuño de 1478 foi notificado para
devolver-lle ao Arzebispo.
Constituida en Santiago no ano 1418
a Formidabel Liga das lrmandades ou
Xermanias Galegas (lrmandii"ios) co Mariscal Pedro Pardo de Cela ao frente,
lanzaron o grito de "Deus fratesque Galliciael", Abaixo as fortalezas!; e cairon
moitas, entre alas a do Pico-Sagro, pero
debeu ser restaurada máis tarde, por
canto nunha lista das do arzobispado taita
no ano 1626, figura o repetido Castelo do
Pico, "feíto de Pedra moi ben labrada e a
porta a unha pica de altura non se pode
entrar nel sen esqueira".
A Fonte na sua História Xeral de España: "dice-se era frecuente en Galiza ao
labrar na terra enredar-se o arado en grosos anacos de Ouro e que había nas suas
fronteiras un bosco sagro ao cal era
proibido aplicar o ferro". Todo fai erar que
o bosco Sagro é o monte llicino, monte do

Pico-Sagro, povoado de encii"ias en pretéritas idades. Justino tala tamén do
Monte Pico-Sagro, dicindo que proibiran
feri-lo co arado por estar consagrado aos
Deuses.
En canto ao terreo di-nos o Señor
Murguia:"unha das rochas máis dignas de
estudo pola extensión e forma que afecta
é a que construe o Pico-Sagro, consistindo nun fermoso cuarzo completamente
branco e médio cristalizado, o cal arranca
desde a base, para dilatar-se máis alá do
Ulla en dilatado crestón". Segundo outros
historiadores, o terreo é volcánico, e non
falta quen supoña que en épocas pre-históricas houco un volcán no Pico,
atribuindo a eso as grotescas Galerías e
Pozos que houbo no monte: Outros din
que se trata dunhas minas abertas para a
explotación de metais que até corre a versión que as explotaban os frailes de San
Xoán da Coba.
Cara o ano 1680 fundou Don Pedro
Valdés unha capela e un hospitaliño na
ladeira do Pico, lugar de Folladáns, parróquia de Vilanova.
Entre os montes Sagrados doutros
tempos un dos que máis fama conserva é

,a<fla~
-O~Osodo
o Pico-Sagro: Ainda agora algúns devotos, o día da festa de San Sebastián,
axoenllados no cúmio pronúncia en alta
voz estas tradicionais palabras:
"Pico-Sagro, Pico-Sagro,
libra-me do mal que traio".
Os do Ulla tei'len o grande barómetro
no Pico, pois cando se cobre de brétema
é sinal de choiva próxima:
"Cando o Pico cobre o capelo,
meniñas da Ulla poñede o mantelo".
Solprendente e balo en extremo é o
panorama que moitas leguas a redonda
se admira desde aquelas alturas.
Pedro Varela Castro
"La Estrada", 1923, pax. 7 - 1O

Excursións ao Pico-Sagro
Unha excursión ao PicoSagro
é
sempre
moi
interesante. É para o andante do campo, para o
andarín, para o que goza escalando picachos ainda a
risco de romper-se a crisma
nunha das suas ascensións;
para o arqueólogo que vai
sempre en busca dalgún castro,
dalgunha
mámoa,
dalgún dolmen, dalgunha
Pedra Abaneante. Pero así
como para o amante do
campo, ou para o Escala-picachos calquera montaña
podaría servir-lle para pasar
ou menos divertido o día,

para nós os Galegas, para
os amantes das nasas tradicións, do naso pasado
histórico, da nosa pretérita
época de grandezas, do
naso folclore lexendário, o
Pico-Sagro ten unha importáncia
extraordinária,
inmensa. Tal vez sexa o
naso Monte máis interesante, monte sagrado que
ainda nos tala de Bardos e
de Druidas, monte que ainda
conserva restos do seu Castelo, famoso nos tempos
explendorosos para a nasa
terra, do grande Xelmirez;
monte misterioso que se-

gundo a versión popular
garda no seu seo un sagrado pasadizo que comunica
coas ruinas do histórico
Mosteiro de San Xoán da
Cava en Ponte Ulla; monte
de landa que di aes presentes do paganismo dos nasos
paisanos que ainda se postran hoxe a sua vista e
exclaman con fervor cando
queren curar algunha rara
enfermidade:
"Pico Sagro, Pico Sagro
sána-me este mal que eu
traía".
É, en suma, o PicoSagro xunto co Cebreiro, o

monte que garda perennes
os sagrados vestfxios da
nasa antigua época de
poderío
e
grandeza;
daqueles tempos en que
Galiza era ama e señora dos
seus destinos.
Por eso para os Galegas
amantes que recordamos
con saudade o noso século
de Ouro, tañen unha importas
áncia
indescriptibel
excursións ao Pico-Sagro.
ABRAXAS
"El Emigrado"
A Estrada, 30-9-1926, Ng
206, pax. 1
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O espirito inquedo dun escritor literário,
ensaista, sindicalista agrário, nacionalista,
e un longo etcétera

Antón Losada e A Estrada
Nesta edición traemos a estas páxinas da sección "As nosas Letras" - a través da que
GONTRARRETRANGA pretende dar un repaso aos escritores estradenses - a unha figura que xa é familiar
nestas páxinas, como nas de ca/quera publicación do noso Gonce/lo que faga un exercício de memória
histórica, aos lectores desta publicación. De el fa/amos xa no número Ona referéncia ao pasado xornalistico do
noso Gonce/lo co El Estradense e El Emigrado nos que colaborou. Del falou-nos A Fraguas no número 6, e
neste mesmo número reproducimos un texto del sobre as eleicións. Hoxe, xa dun xeito máis sistemático
fa/amos da sua relación coa Estrada tanto na sua vida como na sua obra.

Xoán Carlos Garrido
António Losada Dieguez naceu o 22
de Decembro de 1884 en Moldes, Concello de Borobás, nun vello pazo do século
XVI, filio de Carme Dléguez Arlas e do
notário da Estrada D. Miguel Losada Losada. Pasando a sua infáncia entre
Moldes e A Estrada.
Morre a sua nai, moi enferma de
tuberculosa, cando el conta con 4 anos.
Seu pai casa en A Estrada con Amparo
de Siiva Gómez no ano 1894. E el, con
dez anos, interna-se nun coléxio de Xesuitas, que xunto cos seus estudos en
Deusto - Universidade Xesuita na que se
Doctora en Filosofia e Letras - completan
a sua formación na cosmovisión católica e
tradicionalista, o que delimitará en grande
parte as suas categorias ideolóxicas.
Entre 1907 e 1909, ainda que vivindo
en Madrid, participa intensamente nas actividades do agrarismo social-católico
fundando Sindicatos Labregos en A Estrada, no Val Miñor e na zona de Borobás Carballiño. Aos seus 23 anos destaca xa
como loitador anti-caciquil e defensor do
sindicalismo labrego como arma para
emancipar aos traballadores do campo e
propiciar o desenvolvimento económico
de Galiza. Topamos o Xornal El Estradense salpicado dos seus artigos en

Silleda
R/Usidro, l m•
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Asistentes á IV Asamblea Nacionalista. Monforte, 18-20 febreiro
1922. Losada é o terceiro da primeira ringleira pola esquerda; o
primeiro é Castelao. O segundo e cuarto da segunda ringleira son
Antón Villar Ponte e Ramón Otero Pedrayo; o segundo e terceiro
da última ringleira son Ramón Villar Ponte e Xosé Calviño.
.
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Antón Losada Dleguez
(de pé, arriba a esquerda),
xunto con membros dos sin·
dlcatos agrárlos de A Estrada de principios de século.
O noso Concello fol un dos
que mala lmportáncla tlvo
na difusión do sindicalismo
labrego.

prol do sindicalismo agrário e contra os
caciques: "Coas Sociedades e Sindicatos
agrícolas conseguiu-se que os /abregos
sexan mais libres e poidan facer uso dos
seus direitos. Hoxe, os caciques de A Estrada teme- nos, e por eso queren impedir
a toda costa que interveñan nos asuntos
municipais"(EI Estradense, n2 94 - 1908).
A descripción que fai de A Estrada do ano
8 resume-se no que escrebeu nun artigo
seu intitulado "Ref/exións". "Un cadro
negro, horrfbe/, desenro/a-se non só en
Galiza, senon en grande parte de España
e un reflexo fide/ dese cadro é o que pasa
en A Estrada. Caciques, rutinários, coa
sorrisa nos beizos e o látigo oculto
defende os /azos que atan aos labregos;
estes pedían auxf/io e non o topaban e a
desesperación era o camiño de América".
Estas artigos nalguns casos son duros e
contundentes, e destaca o feito de que
Losada os asina-se frente ao que era
común naque! antón, pois consideraba
que o enfrentamento era de ideas e non
de intereses, polo que na defensa dunha
idea calquera calificativo era xusto para
combater a inxustiza. No artículo "A Retirada" comenza dicindo: "Xa son nosos; xa
fuxen os caciques co seu exército de criados e servos. Fuxen dando coces, é
verdade, pero desorientados, descompostos, regando o camiño por onde fuxen con
bilis e con baba."
Como sinalei anteriormente a organización sindical dos labregos era para
Losada unha obsesión e constatamos

unha grande actividade propagandística
desde a sua xuventude. O 5 de Maio de
1907 na parrótjuia de Oca ternos constáncia dun mitin dado por Antón Losada, logo
atopamo-lo de representante das Sociedades Agrárias de Oca e San Andrés de
Vea en Caldas. No 1908 publica os seus
princípios teóricos sobre o sindicalismo
agrário nunha série de artigos baixo o título "De asociación agrfcola~ no que, entre
outras cousas di: "Son enemigos dos Sindicatos en primeiro lugar os caciques
porque na acción dos Sindicatos está a
sua derrota e son ademais os ignorantes
infelices de boa fe, e ignorantes e rufns de
má fe."
No 1912 oposita en Madrid a cátedra
de Lóxica do Instituto de Pontevedra e
suspende. A consecuéncia diso sofre
unha forte crise. Neste verán princípia o
seu noivado con Albina Espinosa Cerv•
lo, que daquela vivia en Vilancosta,
parróquia de Berres, na casa familiar dos
Espinosa Valladares onde vivira e
morrera Marcial e Avelina Valladares. Daquel
noivado
conservan-se
notas
·manuscritas suas tituladas "En lembranza
da miña muller, Albina Espinosa Cervela,
morta no mellar da sua vida cando máis
feliz se crfa, e gozaba co seu meniño en
Ourense en Decembro de 1916'. Escrebe
Losada: "0 resultado inxusto daque/as
oposicións que perdfn por un voto desconcertou-me por completo, e sufrfn
unha fonda crise espiritual da que pouco a

pouco fun saindo gracias ao que consideraba a miña única esperanza e acicate
para outras /oitas, volvfn á Estrada o 11
de abril. Aquel día, por unha casua/idade
providencial viu Albina á miña casa de A
Estrada, e ao ve-la sentin-me renacer, ao
día seguinte souben que tiña mozo. Desesperei-me e quixen comproba-/o e ao
mesmo tempo despedir-me dela para
sempre. O 16 fa/amos en Vilancosta.
Fixen-1/e fer unha copla que di: "Canta
rula, canta rula - canta rula naque/ souto Coitadiño do que espera - polo que está
na man doutro ". Comprendeu-me e enterei-me da verdade. Aque/a noite en
Vilancosta, non durmfn. Ao dia seguinte,
17 de Abril houbo unha eclipse de sol ás
11 da mañá: xuntos e sós presendiamo/a. Poucas veces sentfn tan triste nin tan
frfa a miña alma. Dixen-1/e o que nunca lle
dixera, todo o que e/a fora para min e despedin-me con intención de non volver
máis. O 21 foi e/a A Estrada.Aove-la foi
para min unha esperanza: souben que
quería desfacer-se daque/ mozo - rapazadas dicia e/a. Durante todo o mes de
maio vimo-nos con frecuéncia. Eu estudaba moito preparando-me para as
oposicións, e facfa versos. E/a estaba
libre, toda a trevoada pasara e do seu namoro dun mes, nada ficou."
En 1913 obtén a cátedra de Psicoloxia, Lóxica, Etica e Rudimentos de Direito
do Instituto General y Técnico de Canárias, Permuta-a e queda en Toledo. O 28
de setembro morra o seu pai na Estrada.
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No 1914 incorporara-se ao Instituto de
Ourense e inícia unha activa participación
na vida cultural da cidade. Coñece a
Vicente Risco, Marcelo Macias, Arturo
Noguerol, Florentino López Cuevlllas,
etc.
No 1915 casa con Albina Espinosa,
que morrerá no 1916 de tifus, do que el
non se enterará até que supere el a
mesma enfermidade que tamén padecia.
Desde o ano 16 vai-se interesando
cada vez máis polo nacionalismo organizado naquel momento entorno ás
lrmandades da Fala. No 1917 ingresa no
nacionalismo, o que é anunciado no voceiro das lrmandades, A Nosa Terra.
Axiña entra no grupo dirixente das lrmandades e inicia o proselitismo de
Vicente Risco, Arturo Noguerol, Florentino López Cuevlllas, e Ramón Otero
Pedrayo, criando en dous meses o que
será un dos princiais centros motores do
nacionalismo galega dos anos vinta.
Losada combina no 1918 a sua vocación agrarista co seu ideário nacionalista
alternando mitines agrarista - como o pronunciado en Agosto na Estrada- coa
organización da 1 Asemblela Naclonall&ta, que el presidirá en Lugo en novembro
dese ano e na que se aprobará a acta
fundacional do nacionalismo galega e a
base de todos os programas das suas organizacións até a fundación do Partido
Galeguista en 1931.
Malia as presións de Rodrigo Sanz
decide presentar-se as eleicións Xerais
decide presentar a sua Candidatura non
no Carballiño, onde o propuñan, senon na
Estrada.
Losada traballa a sua candidatura nun
ambiente de crispación que mesmo chega
á agresión física dos candidatos nacionalistas. Na Estrada enfrenta-se ao poderoso
Marqués de Riestra. O Programa Electoral con que as lrmandades da Fala se
apresentaban polo distrito de A Estrada
dicia: " Mirando ao ideal, e co corazón
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posto en Galiza a todos os e/eitores deste
distrito me dirixo, e en especial aos agrários compañeiros meus noutros tempos
e amigos de sempre"... - propoñendo:
/. No caso de ser elexido Diputado,
antes de ir ao Congreso nunha asembleia
de Sociedades Agrarias e de representacións de todas as clases e gremios
do Distrito pediría a expresión das aspiracións e necesidades da comarca para
proceder nas Cortes de acordo con e/as.
Ao terminar acada lexislatura, ante a
mesma asembleia daría conta da labor
realizada. A miña acta quedaría sempre a
disposición dos eleitores cando existise a
discrepáncia entre a miña opinión ou a

miña conducta e a opinión xeral do Distrito.
//. Dentro da obra xeral da asembleia
de Parlamentários que se dirixe a garantir
a soberanía do povo e os seus direitos, de
acordo con e/a urxe afirmar a personalidade de Ga/iza a cal debe conceder-se a
facu/dade de governar-se e administrar-se
por sí mesma en todo o que se refere ao
desenvolvimento da sua vida interior".
En consonáncia cos principios xerais
devanditos /ogo propoñian medidas concretas entre as que destacamos algunhas
como:
- Supresión das Deputacións ProvinCJaJS,
constitución
dunha
única
representación Galega.

- Organización municipal máis conforme coa caracter da vida rural, e con
toda a posfbe/ liberdade.
- Redención dos foros. etc.
Rematando cun "Fora Caciques/,
Terra a nosa/."
O caciquismo volve a triunfar eleitoralmente e Losada terá que combater a
desmoralización con numerosos artículos.
Seguindo o consello de Vllar Ponte
diante da asimilación da verba Rexionalista, perdendo o seu caracter Galeguista e
a sua forza, e baixo a cal os antiguos inimigos se apresentaban disfrazados
denovo diante do povo, Losada escomenza a empregar "nacionalismo Galego", e a
defender o caracter nacional de Galiza.
No 19 denúncia dita asimilación na Estrada:
"Fai un ano que no distrito de A Estrada se ergueu a bandeira rexiona/ista
como ideal de nobre e azoutada terra
Galega. Fixáron-se os xenerosos rapaces
loitadores no.meu nome para acompañar/les no novo camiño e presentar o peito a
todo o feixe de caciques acougados baixo
de Riestra, e ao mesmo Riestra. E foi
entón cando os tiranos de Ga/iza, os que
asoballaron sempre toda idea forte e
redentora, encheron de cuspe e lama as
nosas predicacións rexiona/istas e as
nosas arelas de liberdade galega... mais
os tempos pasan e o mundo non para... E
entón os noxentos grandes caciques da
polftica galega para non ver-se desamparados e a descoberto o segredo dos
seus rufns triunfos, e en baixa a sua forza,
dun golpe, dun soio golpe, fixeron-se rexiona/istas... E tras deles, agrários de A
Estrada, xa o vedes, os que fai un ano /oitaban contra os rexiona/istas como
criados de Riestra, son os mesmos que
hoxe chaman-se rexionalistas. Homes de
mentira, Que sodes vos?, Caciques de A
Estrada para que engañades ao povo?...
Sabemos que os maiores inimigos, os
que deteñen a xerminación da nosa vida
están na casa. "
En Abril do ano 19 topamos a Losada
dando un mitin nacionalista xunto con
Leandro Pita e Xesús Culebras na Estrada, publicando o "Manlfesto do Partido
Nazonallsta Galego" redactado por el,
apostando por unha estratéxia absten-

Labores de artesania
Tapices- Alfombras
e toda clase de lans
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cionista frente ao fraude que representan
as eleicións baixo o caciquismo no rural,
neste manifesto declara:
"Nos, os nacionalistas galegas, as representacións das lrmandades, a mais
sinceira e persistente forza de persecución a morte dos caciques, vellos e
va/eiros po/fticos de Galiza, fa/amos aos
nosos irmáns coa seguranza de que levamos o mandamento da Terra nosa e a voz
doida de todos os que ne/a se laian "... "as
e/eicións chegaron, xa estamos diante
delas, e hoxe ternos que dicer diante de
Galiza que é preciso despreciar a loita,
abster-se absolutamente de intervir nestas eleicións... Non sancionaremos
xamais co noso concurso unha fición legal
como esta. Non queremos servir de vencidos para a tristeza e groria duns
vencedores que somentes loitan con
armas que a nosa dignidade nen quere
nen pode empregar".
A pesar de todo isto, en Xuño chegan
as eleicións e volve a apresentar-se á
antevotación no distrito de A Estrada para
impedir que sexa aplicado ali o Art. 29 e
logo retira-se da eleición para non colleitar
unha nova derrota, segundo explica aos
seus partidários nunha folla impresa distribuida pola Estrada, Cerdedo, Forcarei e
Sillada (distrito polo que Losada se
apresentara) tacando a seguinte analise:
•1e Nos Gonce/los de Cerdedo, e Forcarei teremos unha grandfsima maioria de
votos, mais o tempo en que se tan as eleicións fai-nos perder mais de 500 eleitores
que están trabal/ando tora de Galiza e
non vo/ven até o inverno. E esa forza
cumpria-nos para compensar posfbeis pucheirazos doutras seccións e/eitorais.
2e No Gonce/lo de Si/leda, ternos amigos, mais a presa con que se convocaron
estas eleicións non nos dou tempo para
organiza-los, e o caciquismo de Si/leda,
cfnico de cote, pensaba dar un pucheirazo
como o derradeiro ano, de mais de dous
mil votos. Somentes con oito notários
poderiamos garantir ali, agora, as eleicións. Esto non pasará xamais...
E ben sinto que os meus eleitores de
A Estrada, os grandes amigos desa vi/a e
desas aldeas que tanto quero, desas sociedades que olio con tanto agarimo,
tarden un pouco mais en ver-se libres dun

Con Mercedes Espinosa, a súa segunda muller.

~an~a
boJe3óT)
Vllfos do Pals, Rlbelro,
Valdeorras, Albarlño,
Condado, Rlo/a
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espanta/lo que é unha inxúria para o Concel/o e unha erara mostra da polftica de
Riestra."
No verán dese ano infcia o seu noivado con Mercedes Espinosa Cervela, a
sua cuñada, que viña coidando do seu
tillo na Estrada desde a morte da sua muller. E para estar mais parto de ambos os
dous traslada-se de Ourense a Pontevedra, onde concibe a idea da revista Nós
que proporá a Risco, e a cal sairá á luz ao
ano seguinte - e na que tamén participará
Castelao, co que nacerá unha grande
amizade pola común militáncia nacionalista.
En decembro casa con Mercedes Espinosa no oratório da casa de Vilancosta.
En 1924, durante a dictadura de Primo
de Rivera, Losada Dieguez recibe a
promesa de Calvo Sotelo de que se os
Galeguistas entran nas novas corporacións
pode-se
conseguir
a
Mancomunidade de Galiza (especie de
Governo unico Galega fundindo as catro
diputacións, seria un pre-estatuto de autonomia). Así o 20 de Xaneiro toma
posesión como diputado provincial pola
Estrada. É nomeado vice-presidente da
Comisión Permanente. Ao comprobar coa promulgación do Estatuto Provincial que a Mancomunidade non se ia conseguir a través do seu traballo na
Deputación, dimiteu e abandonou-na.

Antón Losada morra no ano 29, del
dirá Risco que é dificil atapar un home tan
completo. Dominaba toda clase de temas
nos seus artigas: arte, relixión, filosófia,
literatura, política, económia, música, pedagoxia, ... . A sua actividade abrangueu
todos os campos, desde o Deportivo
(Presidente do Clube de Furtbol Eiriña)
até a arqueoloxico (escabacións de Domaio), escrebeu teatro, narración e
mesmo poesía. A Estrada tivo a honra de
despertar o seu interese e o seu amor, e
é algo que levemente correxido pola denominación dunha rúa, e do Instituto de F.
P., ainda non está suficientemente correspondido. No ano 26 publicaba un artigo
nos periódicos "Galicia" e "El Emigrado"
titulado "A Estrada" no que nos di:
"A zona de A Estrada viu-1/e o nome
cando xa foi un verdadeiro cruce de duas
estradas de moito andar: O camiño de
Santiago e o que ven de beira mar sobre
as terras montesias. O lugariño de A Estrada - un mesón e dúas casas - apar9ceu
como un descanso no longo camiñar e
chegou a ser fermosa vi/a de descanso e
deagarimo.
No cume dun outeiro ergue-se A Estrada, ollando lonxanos horizontes: O
Xesteira, o Pico-Sagro, e o da Rocha, as
Baiucas... Miran-se terras feiticeiras e o
peito abre-se aos limpos aires. Quen
chega á Estrada camiñando po/a carreteira ou po/a vida, ali se queda
enmeigado. E asf foi medrando a aldea
para chegar a ser un povo no que por
todos os xeitos vai izando a vida. Non hai
en toda Ga/iza povo máis galego, pois ne/
aniñaron xentes de todas as terras galegas. Moitos chegaron A Estrada como un
paso no camiño e ali quedaron para sempre... Estrada, Estrada inesquencíbe/ para
quen te ve de pasada, qué serás para
quen de ti leva no peito lembranzas de
neno, de i/usións e de cariños, berce de
amores e tumba de pail".

~ecl~
~amona ria.
Tapas Xamón, Quelxos,
Embutidos, Bocatas •
ZONA DOS~
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Empezo con mal pé

1.- De momento estamos empezanJ e falta moito de liga, con catro ou
neo partidos non podes dicer nada.
demais ao empezar nunha nova ca1goria non sabes se che vai ir ben ou
1ao, igual que ao fichar seis ou seta
ersoas novas, en principio non sabes si
e van acoplar ben a equipa. De
1omento en todos os partidos houbo
casións de Gol, ainda que non resolve1os marcando, pero ainda podemos
uedar entre os seis primeiros.
2.- Nota-se que as equipas entrenan
Jdos os dias, alguns incluso mañán e
arde; sendo equipas que ao mellor de
luas ocasións de gol, resolven unha.
:sa é a diferéncia. Algúns xogadores
incluso, estiveron tacando a pre-tempoada no Celta, e iso nota-se. Nos
lrbitros sigue habendo de todo, non se
1ota tanto a diferéncia.
3.- O público de momento está ben.
~laro quererian bos resultados! pero
eñen que entender que é o primeiro ano
rn terceira e estamos empezando.
4.- O ambiente entrenando é bon,
:>olo menos pola miña parte vexo todo

:xm.

O desonrolo desigual da
campaña na terceira división do
Clube Estradense, con derrotas na
casa, e victórias tora (Gran Peña),
empezando con mal pe a su
andaina por esta nova categoría
para a primeira equipa local,
quizais pola incorporación de
novas caras coas que levará
tempo conxuntar-se e acoplar-se
ben na equipa, ou por descoñecer
os adversários dunha categoría
que /les é totalmente nova a
moitos dos xogadores deportivos.
Esto
levou-nos a sondear a
opinión de dous directamente
protagonistas, que a sua vez son
os que acumulan máis longa
experiencia xogando no Clube
local, José Maria García Seoane
("Seo") procedente do Atlético
Pontevedrés leva xa 7 anos
xogando na Estrada, e José
António Dieguez ("Bala'~ empezou
xa en Xuveniles hai 15 anos.
Preguntamos-1/es:

,¡, •

valorsdes o
1.- Como
liga
tan
comenzo
da
sorpreslvamente
decepcionante.
2.- Nota-se molto o cámblo
de Categorla tanto a nivel das
Equipas como das Arbltraxes.
3.- Que oplnades da actltude
da afición dlante destes
resultados.
4.- Que ambiente se respira
dentro da plantllla .

1.- Ao empezar nunha nova categoria é necesário collar-lle o ritmo e
asentar-te. Ésto pasa-lle a calquera
equipa. O que sucede é que nós non estamos decidindo na área, criamos
situacións de Gol, pero non acabamos
de resolve-las satisfactoriamente. lsto
baixa-che un pouco a moral, e ternos
que empezar a superar-nos cando nos
marcan goles, sen poñer-nos nerviosos.
2.- Si, as equipas de Terceira están
moito máis asentadas, resolven ven as
situacións de Gol, e non che dan tantas
facilidades como as equipas da Preferente,
En canto as arbitraxes, de
momento estiveron bastante ben, son
xente máis profesional ainda que sempre se salen equivocar máis a favor das
equipas tradicionais de terceira que cara
os recén chegados.
3.- Eu estou moi contento co apoio
da xente. Ven que estamos loitando no
campo, e que nos saen bos partidos, o
que nos achacan de que baixamos nas
segundas partes é un pouco por falta de
moral ao ver que non che entran os
goles.
4.- Dentro da plantilla e co adestrador hai boas relacións, igual que coa
directiva.

Un Sindicato Profesional e Reivindicativo
Un equipo da proflalonala da
todos os campos ao sarvlzo da
socladada rural
- Tramit~ción de prestamos e
subvención~.
Asesoramento xutldico e fiscal- Formación, xornadas tecnicas ·
- Seguridade Social, IRPF
- Becas, Licéncias de Caza e
pesca, permisos de armas.

O Futuro, Campo Común

Na Estrada
estamos en:
Serafín Pazo, Ne 8, 1e
Tlf. /Fax: 57 32 32

Aberto días /abarais
de 10a 13'30
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Asociación Cultural

''O Brado''
A Asociación Cultural "O Brado", desde a sua constitución, hai pouco máis dun ano, esta a significar un
claro revulsivo no panorama cultural estradense. Actos case "multitudinários" como a Charla sobre o
Nacionalismo, estan-1/e a demostrar, até aos máis escépticos que a actividade cultural de base, que o
asociacionismo non está morto.

Doores Chedas
Entre as actividades realizadas até o
momento destacan as Charlas de Escritores como Alonso Montero, Nel Rodriuez,
Carlos Casares, Ramón Villares, a Mesa
Redonda celebrada cos Cabeza de Lista
as anteriores eleicións municipais, e a
proposta ao Parlamento de Tradución de
vários traballos de estudosos estranxeiros
acerca do noso país. Nas actividades programadas proximamente salientamos o
Concerto da Xove Orquesta de Galiza no
salón de actos do Pazo de Oca, prevista
en princfpio para Outubro, a parte, dos
proxectos enmarcados no contexto da
FACE (Federación de Asociacións Culturais).
A sua directiva está presidida por escritor David Otero, e integrada por Sito
Moares, Lourdes Vieites, Manuel Sanmartin Obelleiro, Xosé Figueiras, Manuel
Otero Espiño e Alfredo. Contan nestes
momentos cuns 130 sócios e as suas actividades e propagandas obteñen apoio
financieiro da empresa RENAULT.
As relacións coas institucións son as
normais de calquera asociación Estradense, destacando o seu presidente
que non existe un trato preferencial cara
eles por ser vários dos integrantes da sua
directiva membros da comisión de Governo do Concello, como o caso de
SanMartin Obelleiro, e Otero Espiño, que
ademais ocupa o cargo de Concelleiro de
Cultura. Neste sentido expresou-nos
David Otero a sua oposición a que dimitisen - como eles pretendian no seu

O escritor David Otero, Presidente da
Asociación Cultural "O Brado"
momento - cando sairon elexidos concelleiros.
Afirma o presidente do BRADO que o
seu único postulado ideolóxico é o de traballar nunha nación que se chama Galiza,
e a programación das suas actividades
non responden a ningún critério particular
senon que en cada momento "elixen as
persoas que nos parecen as axeitadas
para o desenrolo de determinados actos".
Segundo David Otero, a función das
institucións é elaborar Plans Integradores
a partir das inciativas de base apresentadas polas Asociaciacións, poñendo os
médios para a sua realización, deixando
executar as próprias asociacións, e nunca
sustituindo as iniciativas de base, sen
misturar actividades próprias que lle

corresponden ao Concello, ou outra institución, como o Prémio de Novela
"Garcia Barros" e outros actos deste tipo,
coas propostas do asociacionism·o. Esa
dinámica non se levou até agora deste
xeito - segundo nos di David Otero senon que "o que se fixo foi chamar as
Asociacións para participar no proxecto
cultural do Concello, cando deberia ser ao
revés".
Quera destacar - o presidente do
Brado - a pouca resonáncia que tañen
nalgúns meios as manifestacións ou comunicados da FACE e sobre todo,
ademais, sen respetar o idioma, algo que
O BRADO considera moi importante.

TODO EN PEL
A PRECIOS DE
FABRICA
' marqués de la Vega de Rrmlio, l

A Estrada
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telf. 57 14 64
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Un proxecto que é posibel gracias a colaboración de todos
Podes atapar os nasos exemplares nos seguintes pontos de venda aos que agradecemos a sua
colaboración desinteresada na distribución desta revista

A Estrada
Libreria Faro
Libreria Durán
Libreria Plazuela
Libreria Cervantes
Libreria Maceira
Libreria Rosarito
Libreria Gran Via
Libre ria 8 Pilar
Libreria La Artística
Libreria Lolymay
Estanco Carballeda
Café Bar "Tubos"
Café Bar "A Farola"
Taberna "St. Sede"

Rural

Matalobos
T. Pino

Toedo
Regengo

Vea
Merendeiro de Vea
Taberna Emiliano
A Fandiña
Casa Elisa
CasaAller

I RnRrff>n.c::

Taberna Estanco

Moreira
Carballo Grande
A Pica

Berres
Taberna de Ceferino

Cal/obre
Bar Rivadulla

Riobo
Taberna Gañete
O Pequeniño

Oca
Taberna Horéncio

Castro
Taberna da lgrexa

Arnois
Taberna Hipólito
Taberna O Recanto
Taberna Andión

Loimil
AsCamélias

Codeseda
Taberna Portela
Bar Carracedo

Taberna Xubrei

Orazo
Elma

Agar
Taberna Anselmo

OFoxo
O Forno
O Mancho
Dama del Ria

Olives
Taboada (Viladafonso)

Lamas
Alfredo (Sequeros)
Xesús de Sobrado

Guimarei
Taberna da lgrexa
Taberna Mariño
Taberna Estebo

Cereixo
Taberna Cereixo
Taberna Perna Viva

Arca
Taberna Dionisk»

Nigoi

Taberna lgnácio
Tabeirós
Taberna Dávila
Taberna Sangiao

Ouzande
Manuel Porto

Lirípio
Morgade

Ancorados
Brei - Bouzón
Daniel Rodriguez

Rubín
O Sol

Rivela
Viláboa

San teles
Taberna

·o Cruceiro•

Sabucedo
Taberna Maria
Taberna do Meio

