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O Rural tamen existe
Existe hoxe unha Estrada roral e
unha Estrada urbana. Pero ende
están os límites? Quen do mral
non ten que ir a vila a mercar,
traballar, ou estudar? Quen da
vila non ten que ir a aldea a botar
unhas patacas, de festa a casa dos
parentes, aos bailes do verán?
Pero curiosamente existe unha
incomW1Ícaci6n e descoñeclmento entre ambas as realidades. O
desprécio que os da vila teñen a
miudo polo roral basea-se na ignoráncia de non coñecer a
riqueza hist6rica, paisaxística, arquitectónica, e cultural do noso
rural. Máis grave resulta o desprecio que sinten os do rom por
sí mesmos e pola sua realidade:
un complexo de inferioridade
que non ten nengÚll fundamento.
O roral estradense, pesie a inferioridade de condici6ns en

servizos e infra-estnlcturas,
demostrou ser moi fertil parindo
inte1eetuais e escritores de
grande talla (Marcial Valladares,
M. Garcia Barros, Cavada Vázquez, etc...) e grande número de
produci6ns artísticas. Rara é a
parr6quia que non nos ofreza
unha obra de arte, desde un CIUceiro, un h6rreo, lDl pazo, un
pombal, unha igrexa, até unha
fervenza, lDl val, un arbe, etc...
En Contrarretranea cando escomenzamos a nosa andaina
marcamo-nos como obxectivo
dar a· coñecer ese mral ignorado.
~rimeiro ensaiamos lUl intento de
tratar brevemente m: cada número unha parr6quia. l.ogo vimos
outra necesidade, pola cantidade /
de datos que se pode obter e as
moitas dimensi6ns desde a que
se pode traballar o tema, debe-

SuttUÍTÍO

mos adicar números enteiros a
cada parr6quia, e mesmo nÓDleros monogrtficos para algún
aspeito de a1gunh~ parr6quia por exemplo o Pazo de Oca polo que a empresa é maior do
que nun principio creíamos. Así
que hoxe o que queremos inaugurar este repaso, que de xeito
discuntínuo, daremos ao DOlO
rural, cunha ollada xeral ao que
sup6n o Rural Estradense no seu
conxunto. Ainda que xa reparamos un poueo 9unha parr6quia a
modo de exemplo: Nigoi. Esperamos sexa de teu agrado este
número 9. Se non o é podes de
devolver a revista, ainda que non
esperes recuperar os cal1os: fannos falla para onÚlDero 10.
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Turismo rural desde a mirada
retrospectiva e reparando máis
pausadamente nas terras de Nigoi

A Conform.ación do
Rural Estradense
Como se a CEE. e o Tratado de Adesión non pintaran nada, o Turismo Rural sería producto do maxín que non existe
nen pode realizarse; unha entelequia cuxo valor p~uco tería que ver coa perfección, actualización ou realidade do ser ou
a sua capacidade para producir os seus próprios actos.
De ser así, entelequia, presto estará o político "realista" a solucións de posibilismo resignado, á política dos Jeitos
conswnados. Con astucia e tartufismo reflexionará sen rebentar en que o que hai é o que hai.

Sindo Villantayor
Chéganos, serodiamente como non, o
Turismo Rural en discursos milenaristas
onde o apocalíptico e espantoso inimigo
morre frente ao inquebrantabel e decidido
ritmo da Nova Orde Internacional, agoiro
dunha nova era. Xa é· pre- historia o combate das organizacións obreiras por
conquistar o dereito ao descanso remunerado cando non concesión altruista
do patrón. A friaxe da sociedade filia da
Revolución Industrial, ao branco e preto
sucede-lIe unha atmósfera vizosa de cor;
bandeiras azuis, tarxetas amarelas ou turismo verde son signos dos novos tempos.
A Galiza antano periféria, na infexión finisecular aquel noroeste peninsularsen
"privilexio de situación" proxéctase no século
XXI
como
paradigma
da
favorabilidade para o Turismo de moderno
carimbo. Éste ciménta-se nas ruinas do
Turismo masivo dos catro S: Sun, Sea,
Sex, San. Cal catro serpes descabezadas
polas redentoras categorias.
Positivamente, é indispensabel a alternativa, novos enfoques e capacidade de

innovación ou participación. O que cumpre é nen sermos suntuosos nen
papanatas.
A adopción do termo, mesmo sen
máis en Galiza, poderia levar a un dinamarqués, turista rural, a Vigo. Ulos límites
do rural e do urbano fora de sociedades
capitalistas plenas? Neste sentido é
necesário actuarmos con responsabilidade e tamén con dignidade e
respetuosos ca material que pretendemos
intervir. A ese material - suxeito é ao que
daremos preferénqia.

o reto Europeo
É tarefa polftica, sen duvida. Dificilmente, escasos de poder político real nos
foros internacionais e no Estado Español,
pode-~e _actuar como forza centrípeta
capaz de canalizar capitais; dificilmente
atinaremos se tamén non se sabe o que
se quer facer ou como face-Io. Os proxectos desta caste de turismo deben fuxir de
ofertar servícios elitistas debedores na
sua concepción dos Paradores Nacionais
do Ministério Fraga. Así Irlanda, por
exemplo, ofrece unha diversificación de

categorias nos establecementos. Agora
ben, coñecer concretamente a demanda
posibel en Galiza é indispensabel. Neste
camiño os Encontros de Sillada incidirán
asemade en coordenar e harmonizar
ideas, ensaios, experiéncias e fracasos.
O que fai falla é iso. Sen precipitacións pero tamén sen ambigüidades que
Tamames e Cáncio se nos presenten
como abal, garantia dunha visión ecoloxista
non
oculta
contradici6ns.·
Políticamente non é verde aquel governo
autonómico ou municipal que gravite no
cheiro das celulosas ou se deleite na fragáncia dos "alcolitos", peregrine entre os
vertedeiros espontáneos (que non incontrolados) e marque a sua liñea de
flotación aguas sulcadas por petroleiros
ao garete.
Noutra orde de cousas, na mesma reivindicación da dignidade, o perigo máis
grave, unha vez postos a ·funcionar, é a
descontextualización do que se lIe amosa
ao visitante. A criaditividade do turismo
rural como actividade empírica, en cifras e
previsións, dependerá en último caso do
ideal que ao respeito teñamos. Contribuira- se ao desenvolvimento, e non ·só ao
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crecimento se concebemos a natureza ou
a sociedade desde nós; ao home galego
. como suxeito capaz dunha cultura diferenciada, instrumento de articulación social e
crítica perpétua. Eis o deber primeiro de
quen pretenda meter man ao turismo ecolóxico: O coñecimento do pasado dun
pafs senon será a nosa cultura peza de
museo, curiosidade residual, arqueoloxismo, un mundo atípico e folclórico. Por
tanto, sabermos nós mesmos, do noso
pasado, posibilitará unha axeitada planificación do cámbio. Os critérios de
actuación próprios deben recoñecer e indagar en todo o tradicional: Os seus
valores e actitudes como compoñentes
coas que a Modernidade dialogará. Froito
do estudo do outro será o diálogo entre
iguais se pretendemos unha evolución integrada. Ensinar- nos, o que temos e o
que somos, como un mundo emerxente
precisará unha pedagoxia adecuada que
nos protagonice nunha impresión de continuidade. A aldea, o mundo tradicional, é
depositária de elementos culturais aos
que haberá que integrar outros elementos
non rurais que precise. Aclaratório é ese
contexto: Elementos como a micro-economia e a diversificación, exemplos
paradigmáticos do tamaño, economia da
escala e poli-eultivo en todos os sentidos
serven para introducir. tecnoloxias integradas, poder de produción.
Asociacións Culturais e de Viciños, organismos de base que apostan polo
Turismo Rural, son meritório testemuño
de vitalidade e reflexión pois son conscientes da criatividade e da necesidade
da non dependéncia.
E se a nosa cultura é visitada como un
museo (inevitabelmente así será) faremos
fincapé en organiza-lo como conxunto
onde non hai elementos específicos, especificidade cultural, senon que o singular
é a articulación de todos eses elementos.
Na traxectória suliñada por Marcial Gondar e Felipe Senén, a relación ou
equivaléncia museo - cultura traduciremola en senso de vida, explicación dun povo,
sfntoma de identidade, madurez e cria-

ción. Difundiremos a nosa cultura resposta do galego aos problemas do entorno,
conflicto que resolve conxugando tradición e modernidade dentro dunha ánsia
de progresarmos, non sentido de que as
cousas melloran cara á madurez da persoa e da sociedade. Debemos moldear as
impresións, orientarmos ao Turista na
válida concepción de "enxergar"; este
concepto filosófico de Otero Pedrayo farase comprender na necesidade de meter
dentro dun mesmo a Terra con visitas "in
situ", integral e participativamente. A Xeira
como catálise positiva aglutinou aos
homes que formarian a Académia Galega
e nelas relacionáron-se a Xeneración Nós
e o Seminário de Estudos Galegos ou descubriron o Pico Sagro Castelao, Otero
Abelleira e Garcia Barros.

Turismo Rural en Nigoi
Partícipe déstas adverténcias, o
CITUR (Centro de Iniciativas de- Turismo
Rural) en Nigoi como realidade de princípio é válido.
É correcta e admitida a necesidade do
pasado porque é necesário o futuro; nesta
direción sensibiliza-se os contemporáneos porque sensibiliza-se o futuro. En
Nigoi asénta-se a ambición en programas,
organización, equipas, técnicas, respaldo
económico (Xunta, Deputación, Concello,
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Viciños) e o máis importante, habilidade e
decisión.
Quizais todo o "galego" determine
unha estética saudosista. Preferéncia
pola visión nostálxica sen que se manifeste de paladina forma de lamentación.
Ante a crise servida non parece suficiente
garantir o direito que cada cultura ten a
sobrevivir. As solucións están na capacidade que teñan esas culturas para
recuperar o protagonismo na configuración dunha sociedade que ,máis al6
dos mecanismos económicos que xeneran necesidade primárias, e secundárias
de consumo, se auto-abastezan de forza
criativa para humanizar as relacións de
poder, destruindo a dialéctica amo - escravo, Estado - nación, e Cultura de
maiorias - Cultura de minorias.
É necesário a intervención institucional e Guvernamental para regular os
procesos de transfronteirización. Procesos nos que a Cultura Galega deberá
estar presente en igualdade de condicións
que as outras culturas Europeas. Salvaremo- nos como cultura na medida en que
,sen as ataduras que a minorizan no concerto democrático dos povos de Europa,
consigamos chegar sen intermediários
aos cenáculos nos que se deciden operacións de infra-estructura tecnolóxica, e
problemas de incidéncia sócio-eultural en
todas e cada unha das culturas. Tamén

LOITA GALEGA
Un Deporte autóctono
Karate
Ximnasia
Ballet

Masaxe Integral
Relaxación
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na medida en que desde dentro se provoquen f6rmulas de refrixeraci6n e
osixenaci6n nas, até agora artesáns estructuras da cultura.
No contexto de redifinici6n de termos,
en Nigoi o 6cio inscrfbe-se como resultado
dun dato sociol6xico: O retorno do home a
natureza. Alén de ofertar un turismo permanente (todo o ano) para todas as
idades; ultrapasa os contidos tradicionais
pretendendo a gloqalidade na sua intervenci6n: Productos da Terra, Industria do
Liño, Canteiria, Conxuntos artísticos, etc...
A novidade, a decisi6n que se asume
acciona-se sobre unha urxente realidade
unitária: a parr6quia. Desde ésta única
criaci6n expontánea e popular, como
desde o século XXIII, neste ente perfilado
pola hist6ria, os viciños recoñecen-se a sí
mesmos partfcipes da convivéncia neste
ámbito. As iniciativas do CITUR en Nigoi
queren facer viva a nota hist6rica máis
acusada da parr6quia: a sua permanéncia. Definida por ser sempre unha
instituci6n natural representada dun centro de convivéncia e intereses comúns,
fndice, desde ésta unidade económica, de
organizaci6n social e de traballo, que implica e coesiona "o grupo humano
correspondente, a revitalizar o caracter
comunitário dos servizos básicos, estabelecidos desde sempre pola parróquia:
Fornos, eiras, muiños, teares, etc... Esta
unidade debe recoñecer-se denovo como
aglutinadora, agrupaci6n obrigada, comunidade, para velar dos intereses
colectivos.

o estudo antropolóxico das
relacións do borne co seu
entorno, interese de rnoitos
intectuais
Como xa se indicou, a singulariedade
dunha área xeográfica" reside na articulación dos seus elementos. Favorecida por
un médio xeográfico de atractiva heteroxeneidade, a comarca de Nigoi recibiu o
carimbo da acci6n do home a través da
hist6ria rastrexada nas pegadas materiais
ou non da cultura ou da economia como
transformaci6n humanizadora e progresiva da dialéctica home - natureza. Os

mesmos lindes xeográficos describen un
ciclo hist6rico completo e rico s6 posibel
nun contexto ffsico - cultural tan vigoroso.
Arca é o ponto de orixe pre-hist6rico que
nos invita a unha viaxe iniciática a través
da atm6sfera medieval de Tabeir6s, no
sixiloso mundo pacego de Codeseda, ou
no vibrante e xeneroso comércio que
atopa en Parada un intre no que fixar-se.
Arca Caldas, Bando Torviso, Bouza Brei,
L6pez Ferreiro, Ofélia Rey Castelao, Rodriguez González, Hipólito de Sá Bravo,
San Martfn Sobrino, o xa clásico Pedro
Varela Castro, ou a referéncia inevitabal
de Reim6ndez Portela. Outros acreditaron
o seu interese desde perspectivas máis
xenéricas: Otero, Lisón Tolosana, ou Marcial Gondar - no campo da Antropoloxia
Social. Autores tamén foráneos actuan no
mesmo senso: Marqués de la Ensenada,
Pascual Madoz, Geránio del Hoyo.
Xa que logo o País de Tabeir6s dotase no conffn da dualidade dupla,
conxugan-se as relaci6ns Montaña - Ribeira e Pasado - Futuro; onde o cultural é
arqueol6xico no seu inerte contido, pero
tamén proxecci6n na sua vontade. E moitas outras relaci6ns se conxugan nesta
bisbarra de forte valéncia de comércio e
importante xuntoiro de Camiños, en palavras de Don Ram6n Otero Pedrayo: De sul
a norte de leste a Oeste, Nigoi e a sua comarca foi testemuño' do paso de
peregrinos camiño de Compostela, de arrieiros, de viaxeiros emigrados cara o mar
da Arousa, de comerciantes casteláns ou
xentes que buscaban as aguas termais de
Cuntis, Caldas de Reis, Codeseda, qu
mesmo Tabeir6s, Callobre, Limil ou Cora.
Aquf confluen homes de Terra de Montes,
Portugal, Deza e Tras-Deza, ou mesmo
de alén Pirineos. Pero o alento dos anos
determinou que aquf fluira un diálogo xa
perpétuo.

o pasado proxecta-se ao futuro
na história
Define-se concretamento o cilclo histórico completo desde o cuarto milénio
antes de Cristo até hoxe. Toponímia, folclore, arqueoloxia etc... testemuñan
etapas culturais desprotexidas ou, ainda
pior, descoñecidas. Do castrexo ao

Viajes Canoa S. L.
Tamén en A Estrada

mundo romano albfscan-se as relacións
potenciais por refrendar.
A preséncia das vias Romanas nesta
comarca delata-na diversos indfcios: As
calzadas catalizan moitos topónimos
como Camino de Mámoas, Camiño Real,
Brea Vella, Camino Romano, Xeira, Estrada, Rúa Vella, Rúa... E máis en nomes de
persoaxes, fábulas, lendas de bosques e
fontes que se cristianizaron en fadas e
diaños. O Folcl6re retoma Tesouros, Cabaleiros, Santos... Aparecen alusi6ns a
cruces de Camfños, Bibliários, Santos,
Mansi6ns (Parada, Pousada), pasos naturais (Portela, Porto); os accidentes ffsicos
fican en Codos, Couzada, Retorta, Rodeleira,
Congonstra,
Rodfcio,
Torno,
Torneiros, etc... Sabe-se que a Cuarta Via
militar do Intinerário de Antonino, desde
Ponte-Cesures recorria S. Miguel de Barcala até Couso, que aU pasaba a
Ponte-Vea. Segundo L6pez Ferreiro, seguia o curso do Rio por Erbón, e Carcacia
até Reis de Teo, onde partia un ramal
para Santiago e outro, pasando por
Ponte-Vea, por territ6rio da actual A Estrada, dividia-se a súa vez en dous. Un
por Couso, S. Xorxe, S. Andrés de Vea,
Cuntis. E outro pola actual A Estrada,
cara Terra de Montes, Carballiño, Portavla
e Ourense, internando-se en Portugal por
Chaves até o Douro. Outra importante vfa
ou camiño pasando por Pardemarfn e
Rubfn, acadaba a Pica en Moreira, para
baixar a Ribeira e pasar orfo Ulla pola
Barca, e despois a Ponte de Sarand6n
até Compostela. Tamén era importante o
camiño que desde o il1terior achegaba-se
por Latrn, Silleda, Salgueiros, adentrando .
polo límite norte das actuais Terras Estradenses, Orazo, Loimil e S. Miguel de
Castro, para chegar a antigua Ponte-Ulla
que cruzaba até a falda sul do Pico Sagro deica Santiago. Estes camiños
eran derivaci6ns da vfa dazanove.
Optimizaremos o protagonismo destas
terras de "camiño", de causalidades
"camiñantes", ca maxistério de Otero,
quen reverenciou en obras suas a sua admiraci6n polas terras de Tabeir6s con

Capitán Bernal, 1
Tlf. 57 28 68
36680- A Estrada
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precisión, a brevidade e exquesitez· en
harmónica sfntese en canto a privilexlada
percepción da xeografia global polo patriarca.

De Roma ao Reino Suevo
A xigante supe'r-estructura do Império
Romano pactará a súa morte ante o empuxe dos povos Bárbaros. Os acordos ca
Império dos Suevos asfnan-se no 411
,cun dos povos bárbaros máis romanizados e que serán de erguer o primeiro
poder bárbaro orgaJlizado anterior a estabilización de Francos ou Visigodos.
Asimilados culturalmente a Roma os Suevos deixaron a sua pegada nos nomes de
persaa ou topónimos. Xustrn, Castroramiro, Xubrei, Cimán, Sandán, Fermil,
Picáns, Eiriz, Escariz ou Nigoi. Se tamén
poden derivar de étimos Visigodos como
por exemplo Goleta, Grela... pero sempre
xermánicos. Máis importante e palpabel é
a sua aportación a organización administrativa estr.uctur~da a, partir da parr6quia,
célula básica alnda hoxe da nasa sociedade que se recolle por escrito no,
"Parroquiale Suevum".
Unha segunda oleada de invasións
terá lugar entre os séculas XVIII e X. Directamente musulmáns e normandos non
aportaron nada tanxibel, sen embargo o
temor a calquera posibilidade de ataques
a inseguridade langa e constante actua~
ron incrementando as relaci6ns feudo vasaláticas, un dos alicerces da sociedade Feudal. O nome dalgúns lugares
como Vil abaa, Viladabaixo, Vilareal, e Vilademeus,
ou
Vilas,
máis
que
preocupación pola recuperación demográfica, remfte-nos a un proceso de
re-organización administrativa. Os monarcas encargan a nobleza e ao clero a
tarefa de re- ordenar e controlar o territ6, rio, restaurar ou criar di6ceses e, en Un,
asegurar de novo a drenaxe do excedente
agrário. Castelos e fortalezas erguen-se
como necesidade defensiva. Certos topónimos mudan mesmo de campo
semántico, é dicer, Muros, Paredes,

(Parada). O novo contexto, artélla-se
nunha sociedade estamental. Os núcleos
defensivos devanditos son tamén centros
de poder da aristocrácia terratenente e
militar, tanto laica como eclesiástica.

o Señorio Xacobeo
No proceso de formaci6n do señorio
da igrexa de Santiago (829 - 1037) as atadas do Señorio Xacobeo aparecen
dispersas en numerosas zonas da Terra
de Santiago e comarcas limftrofes, castelaourensá, o Bierzo, eran os leoneses e
dentro da area de repovoaci6n entre as ci- .
dades de Tui e Coimbra, desta maneira
quedan xa delimitadas as comárcas básicas de implantaci6n deste señorio. Nelas
vai- se incrementando un pouco por todas
partes o cultivo -da viña durante o século
X, inda que con preferéncia nas Terras da
Ulla, o Salnés, Castelaourensá, Braga e
Bierzo. As relaci6ns de produci6n dominantes veñen definidas pola utilizaci6n
preferente do traballo servil tal como testemuñan as numerosas lexi6ns de servas.
A tendéncia do fluxo dem~gráfico refléxa-se na aparici6n de topónimos como
Compostela, Aldea Nova, Vila Nova Viladabaixo (A Somoza), Vilaboa, Cod~seda,
Vilademeus, Vilas (Parada) que xunto co
de roturaci6ns, rutelas, e os de Souto e
Soutelo, falan-nos da transformaci6n en
terras de cultivo de antigas zonas de
pasto e bosque (Saltus: etimo de' Souto).
Todo esto supón unha mellar racionaliza-

ci6n da man de obra por parte da clase
señoria. Idea que se deriva das frecuentes menci6ns - e pervivéncia na Comarca
de Nigoi - de muiños de agua os cais postas en funcionamento van librando
importantes cantidades de forza de traballo que se poden aplicar a un incremento
da produci6n agrfcola. Elementos como a
microeconomia e a diversificaci6n proponse-nos como acertos ben articulados na
concepci6n do tamaño na economia a escala e na integraci6n de tecnoloxias como
poder de produci6n. A mesma difusi6n do
viñedo, cultivo que esixe máis que outros
unha maior adicaci6n, tamén o confirman.
Sen embargo' a produci6n orienta-se basicamente
ao
abastecemento
e
~eforzamento do Poder Señorial, por iso,
Inda que se detecta un carta crecimento
econ6mico a polftica señorial frea a expansión da economia ao investir partes
Importantes da renda no mantenimento
da debida coacción do campesiñado e
facer frente a turbuléncia dos próprios
señores feudais. De feito a fisonomia da
case totalidade dos bispos da igrexa de
Santiago neste periodo é a de permanentemente embargados polo exercfcio da
milfcia na defensa dos intereses mateiriais
da sua igrexa. Estes bispos membros da
mais alta nobleza galega cumplen o seu
quefacer gracias ao auxflio doutros nobles
aos que ceden en préstamo (prestim6nios) pingües tenéncias do Señorio
Xacobeo. Unha grande parte das rendas
van parar a parte da nobleza laica deste

([oucrlro C!ltuímlcaS
José Couceiro BugaUo
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momento que rivaliza entre sr mesma polo
control da sede Xacobea ficando ésta
desde comenzos do século X en mans do
poder laico.
Entre 1037 e 1140 consolida-se o
seriorio de Santiago. O contexto hisórico
permite a configuraciÓn dunha ampla conxuntura excepcionalmente favorabel para
este señorio desde o ponto en que esta
época pode ser definida como a da sua
plena consolidación. O custe económico
do novo sistema de exencións que Urraca
e o seu filio Alfonso VII inauguran e da reforma Gregoriana que se implanta é
absorvido sin importantes trastornos obtendo desta última como consecuéncia
importantes benefícios derivados da reorganización tanto da administración eclesiástica
,do
logro
dunha
maior
independéncia frente ao poder réxio, da
recuperación de igrexas próprias e da
xeneralización dos dezmos, do apoio pontificio a implantación do voto de Santiago
e a conversión metropolitana da sede Xacobea e do recoñecimento sen reservas
do seu caracter apostólico; o que incidirá
na con$olidación da prospera corrente de
peregrinación cara a tumba de Santiago.
A adquisición de unidades de explotación agrária é considerabel ao longo deste
periodo por parte do Señorio Xacobeo.
Sin embargo, a documentación a este respecto é máis parcial que a referente ao
domínio xurisdicional. Acaso vaia por
outra parte moi intencionadamente este
último aspecto en canto que constitue
unha proba evidente do proceso de consolidación désta entidade señorial. A
História Compostelana relata minuciosamente con referéncias diplomáticas a
ampliación do Coto Xacobeo a todo o território intermédio entre os Rios Ulla e
Tambre, a adquisición da xurisdición
sobre novas terras (Tabeirós) e novos
castelos, e mosteiros cos seüs respectivos Cotos, ademais da ptena xurisdición
en burgos da ruta Xacobea. A "Provinciam Beati lacobi" corresponde ao
domfnio xurisdicional, coa adquisición de
determinados priviléxios que veñen reforzar a plenitude dese domfnio. Así a
crónica conclue que os Prelados da
Igrexa Compostelana lograran acumular
un poder case réxio.

grinatória pode-se reducir a unha carta
afluéncia do numerário que favorece a aotitude dos cambiadores, ao incremento
das Hospedaxes, ao desenrolo dun sector
do artesanado que nace máis direc>tamente vencellado coa venda dos seus
artigos manufacturados aos visitantes do
templo Xacobeo. e a configuración dun
pequeno mercado para peregrinos diante
da Porta Norde da basflica; ademáis de
xeneralizar o fraude no intecámbio cos
peregrinos e de provocar alzas repemtinas dos précios de mercado. O Xubileo
Xacobeo experimenta unha notabel expansión entre o 1140 e o 1266.

o froito dunha situación
privilexiada
O proceso de consolidación do Señorio Xacobeo realiza-se igualmente ao
abeiro instiucional do clero secular adscrito a basílica Xacobea, convertendo-se ao
longo deste periodo nun Cavildo Catedralício,
dotado
xuridicamente
de
personalidade própria e que cada vez
comparte máis co Bispo a tarefa de administración de bens e rendas da igrexa
de Santiago. A reieváncia da configuración dun Cavildo Catedralicio e a
incorporación as tare1as de administración
señoríal é de suma importáncia como se
desprende da conflictividade entre Cavildo e Bispo, sobre todo no Pontificado de
Xelmírez.
A reactivación económica característica deste periodo evidéncia-se dun modo
singular na aparición de núcleos urbanos
animados por unha burguesia de mercaderes e artesáns. A vida urbana no
marco do Señorio Xacobeo non é, sin embargo, consecuéncia directa da corrente
de peregrinación que dentro deste periodo
irrompe progresivamente cunha forza que
se acentua cada vez máis e o protagonismo
da
mesma
tampouco
pode
adxudicar-se a unha xeneralizada implantación- de Francos. O suposto miragre
económico de Santiago en canto destino,
e derradeira etapa dunha corrente pere-

O dito até agora s6 obedece ao senso
de unidade que a comarca de Nigoi representa: Vias Romanas. e Camiño de
Santiago alén referéncias históricas traducen-se a nocións máis explicitas: son
duas etapas históricas que se configuran
baixo o aglutinante do priviléxio da situación xeográfica. "O valor da situación" é
o concepto como sumidoiro está detrás
das vias romanas. do camiño de Santiago
e do protagonismo da zona de Nigoi e do
rural Estradense en Xeral. Unhas terras irmanadas a Santiago ao longo da história,
frorecendo parellamente ao desenrolo de
Santiago. Asf o románico do noso rural
está a altura deste irmanamento. Un r6mánico próprio da mentalidade dun povo.
o galego. A inexisténcia do Gótico, a frustración da revolta burguesa do XIV, e
todos os abatares históricos ulteriores' a
idade meia foron sedimentando na faciana plástica humanizada pola intervención
do home conformando o actual aspeito
dun rural. o Estradense. que podemos
celebrar como o de máis surprendente
riqueza heteroxénea.
Gumersltldo Vlllamayor Martfnez .
Licenciado en XeografUJ e História, Traballa
no erroR en Nigoi

o teu sindicato. A tua forza
Rua Peregrina Nº 9
A Estrada
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o Rural como problema político

Xosé Manuel Paz Vidal
Concellal do Rural
Cal é a tua traxectórla e experléncla
na problemática rural no noso Concello.
Unha das problemáticas máis graves
que ten o rural é a nivel económico a situación da actividade agrária, própria deste
medio. Diante da cal, nun momento ande
habia unha grande desunión entre os
Gandeiros, un grupo de persoas no 83-84
traballamos para a formación dunha cooperativa que se puxo a andar no 85,
empezando cuns 60 sócios, chegando até
82. Despois por problemas no sector a
crise levou a que uns abandonaran as
vacas, e outros polas presións das fábricas que lIe ofertaron maior précio naquel
momento, e diante do seu pouco sentido
do cooperativista, abandonaron COASTRA. Participei dous anos no Consello
Rector nuns momentos moi tensos para o
sector coa caide de précios e os impagos
da empresa LARSA que nos recollia' por
aquel entón o leite da cooperativa. No
BNG sempre apoiamos ao sector agrário
como clave da economia rural en todas as
loitas, e hoxe desde o governo seguiremos a apoiar ao agro nun momento en
que os labregos temas que facer-lIe frente
a unha crise gravfsima, o que a mín personalmente tamén me toca padecer como
gandeiro. Hai que ter en canta que a administración en Europa apoia aos seus
respeitivos labregos, mentras que aqui estamos abandonados tanto a nível de
axudas, como a nfvel de defensa dos
nosos mercados, e duns précios mínimos.

A nfvel de servfclos e Infra-estructuras como ves a situación con que ato. pas o rural Estradense
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Xosé Manuel paz Vidal,
Concelleiro do BNG, un
gandeiro de Olives, que
obstenta actualmente as
responsabilidades do
Rural no Concello
Estradense, fala-nos da
situaci6n na que atopa
esta ámplia zona do
noso concello, no que
podemos detectar máis
de 500 núcleos de
povoaci6n distribuidos
en 51 parr6quias sobre
unha extensi6n de 281 '
81kil6metros cuadrados

Desde que pasou IRVDA hai vinte
anos a nfvel municipal creo que non se
volveron a acordar máis do agro. Poñian
unha pistiña a casa do amigo de turno, os
pontos de luz distribuidos entre aqueles
máis debatas do governo, e o dos teléfonos, eso xa foi totalmente descarado. Hai
10 anos na nasa zona, por Curantes,
Olives, a intensidade da luz nalgúns
momentos chegaba a menos de 80 WTS.
Tratamos de xuntar-nos os viciños desta
área para tratar de que nos puxeran unha
luz como é debido: 220 Wts. xa que na
situación na que estabamos non arrancaban nen muxidoiras, nen tanques, nen
siquera funcionaba a Televisión. Tivemos
que mover-nos diante dos organismos
competentes para conseguir a re-electrificación da zona, non tendo naquel
momento desde o Concello nengún apoio.
Ainda actualmente existen zonas no Con-
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Que pensades facer a respelto
desta desastrosa situación coa que
vos atopades a actual equipa de Governo
Neste momento no tema de Infra-estructuras estan-se a asfaltar sobre o Plan
de IRVDA moitas das pistas que antes
fixera a concentración. O problema máis
grave que temos é a falla de presuposto
con que acometer as accións a levar a
cabo. Como hai tantas pistas as que lIe
hai que facer frente temas establecido un
rfxido orden de prioridades empezando
palas m,áis transitadas, e sobre todo por
ande pasa o transporte Escolar. E ainda
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celia nunha situación semellante a que tiñamos nós hai 10 anos como é caso, alf
perta, de Pardemarfn, ou en S. Miguel de
Castro.
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sobre estas houbo que facer outra criba
para poder acoplar-se ao presuposto con
que nos contamos. As pistas que non se
lIe vai poder facer frente este ano, esta-se
acometendo nelas un plan de bacheo
para permitir que se fagan un mínimo de
transitabeis. E para o ano está previsto
aumentar o presuposto e desta maneira
poder seguir o Plan ·que nos marcamos
de chegar a arranxar o 100 % das comunicacións viais do Concello. Temos
proxectado establecer unha regulariedade
de periodos de 5 anos no re-asfaltado e
acondicionamento de cada un das pistas
da rede viária local.
No tema dos telefonos imos a traballar
conxuntamente cos outros organismos e
con Telefónica na instalación de novos
Teléfonos Públicos, e declaración de
novas Zonas Urbanas que permitan abaratar os custes de instalación, pero dun
xeito radicalmente diferente ao que mantiña a anterior equipa. Hoxe os poucos
teléfonos que hai están moi mal repartidos, xa que nalgúns casos hai Teléfonos
Públicos que distan uns doutros 50 metros, e noutros deixan a zonas inteiras sen
teléfono a mais de 2 kilómetros. É preciso
. deixar-se de clientelismo e distribuir os recursos excasos dun xeito equilibrado.

aguas subterráneas podendo ir a para a
calquera das moitas traidas que de xeito
particular foron instalando moitos viciños
do rural.

o dos

teléfonos públicos
foi descarado. E*' preciso
ter critérios para distribuir os recursos excasos
do xeito máis equilibrado
Este mesmo critério debe rexir na colocación de Contenedores. de Lixo, cuxa
partida actual é moi excasa, polo que xa
temos previsto a compra de máis de 200
contenedores máis co que xa cobririamos
este servicio dunha maneira máis completa e evitar os vertedeiros incontrolados
que existen por todo o Concello que ademáis do perxuicio estético e ecolóxico que
provocan ao rural, amenazan tamen a
saúde por canto se filtran os residuos as

Pretendemos democratizar o Rural para rematar
co caciquismo e ter que
deber favores por algo
ao que se ten direito
Cres que o plor problema é precIsamente a falla de Instrumentos representativos do Rural co que facer-lIe
frente aos problemas sen ter que recurrir aos caciques. Como pensades
facer-lIe frente a ésto. A elelclón
"democrática" de alcaldes de bárrlo
cres que pode servir.

o ponto de partida do noso programa
para facer-lIe frente aos problemas do
rural é democratiza-lo. Un dos nosos
eixos fundamentais da acción de Governo
será que o mesmo rural se dote de organismos de representación nos que poder
expor a sua situación,- e dar-lIe unha solución global, e non particular, como viña
facendo o cacique de turno ao que se lIe
ia con tal ou cual petición. O dos Alcaldes
de 8árrio foi algo provisional até as eleccións das Xuntas Parroquiais no que
estamos traballando para que sexan as
máis democráticas posibeis, e onde a
vontade da xente esté realmente representada.
A que se debe a demora na convocatórla destas esperadas elecclóns a
Xuntas Parroqulals
Elaboramos un proxecto que xa
presentamos aos técnicos municipais. Nel
estabeleciamos un sistema de elección
semellante ao de calquera elección democrática: Municipais, Autonómicas, etc... É
dicer, cOn candidaturas, campaña, furnas,
etc... Pero a lexislación pon moitas trabas
a democratización dos Organos des-een-

r '-----=~g~~~M.----'
a
lizados, tendo que vencer moitos obstáculos para poder leva-la a cabo co máximo
de garantias. Antes de fin de ano temos
previsto ter rematado todos os trámites.
Para entón o Presidente da Xunta Parroquial asumirá as funcións de Alcalde de
Bárrio. E a Xunta Parroquial será a que
estude as necesidades que hai en cada
parróquia e será ésta a que faga unha petición global para a sua parróquia,
evitando o individualismo de ir mendigando de un en un algo ao que se ten direito
sen necesidade de ir-lIe pedir un favor que logo haberá que pagar - ao cacique
de turno.
'

BNG e PSOE teften a nivel nacional
enfrentamentos respelto a problemática que sufre hoxe o agro galego; tendo
cada un unha IUiea de actuación a nivel
xeral diferente. Como facedes para
convivir no Governo Municipal e como
son esas relaclóns a nfvellocal
Os problemas socio-económicos do
agro, como é o caso da crise do Leite, e
da Carne, ou mesmo cuestións como a
Cuota Empresarial, Cuotas do Leite, etc...
non son competéncia dos Cancellos. E a
hora de chegar a un acordo de Governo
non foron obstáculo porque non era o sftio
nen o momento de trata-los. Cada un
mantén no tocante a polftica autonómica,
estatal, ou internacional a sua postura, a
nós o que nos interesaba era chegar a
acordos no referente a política municipal
para facer-lIe frente a grave crise que
padecia A Estrada, e eremos que o logramos dun xeito satisfactório para ambos;
polo que as relacións son boas, e mesmo
millores que a de' algún governo monocolor no que os enfrentamentos de intereses
particulares impedian unha acci6n de governo para o conxunto. No seu momento a
n6s apresentaba-se-nos a disxuntiva de
permitir un governo en minoria dos de
sempre, que é o mesmo que continuar no
desgoverno, ou participar nunha nova
maioria que abri-se unha esperanza na
renovación da vida municipal. Creo que
optamos pola opci6n máis acertada.

Un Sindicato Profesional e Reivindicativo
Un equipo de proflslonala de
todos 08 campos ao .rvlzo da
sociedade rural
- Tramit,ción de prestamos e
subvencióna. Asesoramento xurfdico e fiscal- Formación, xornadas tecnicas .
- Seguridade Social, IRPF
• Becas, Licéncias de Caza e
pesca, permisos de armas.
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o Futuro, Campo Común
~ SINDICATO
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o rural desde un ponto de vista médico

Retrincos de Mediciña Rural Onte e Hoxe
M. ReiDlondez Portela
Onte perder a saúde supoñia unha adversidade ffsica e anfmica con grande
preocupación xa que xunto a enfermidade
estaba a inquietude imposta pola pobreza,
a falta de cartos para pagar médico e mediciñas, tendo en ocasións que botar man
aos bens moi queridos, vendendo millo,
patacas, ou uns piñeiros se os tiña.
Tempos de fame, cartilla de racionamento, sufrindo as camalidades do
século coa tuberculose pulmonar, ósea,
ou outras cando os médicos tan sabidos
receitabamos aire dos montes e clima de
A Estrada, e parad6xicamente, boa
alimentaci6n, ademáis de encharca-los de
cálcio, como quen barrea unha parede.
Cando loitabamos cos micróbios, sen
ter con qué, recomendando hixiene,
sabendo que quen tiña lañas nas mans
de tanto traballar e non lavalas, como
remédio mexaba de cando en vez por
elas; cando se cortaba fregaba a ferida
con terra ou ia a que lIe bendecisen a belida, ou facia unha casiña de carozos e
plantába-lIe lume na eira, berrando de
paso: Ah, de Dios, que arde a casa dos
ouriz6sl. Perdiamos a loita contra os Piollos (noxentos piollos e léndias), ou coas
simpáticas pulgas saltariqueiras que nos
poñian en movimento. Nenos e maiores
estaban contaxiados das lombrigas ,que
xa a nai diagnosticaba lembrando que o
neno non lIe durmia ben e chiscaba os
ollos.
Era cando a mediciña oficial rexeitaba
a popular recoñecida e abalada por miles
de séculos de tradici6n ,que cura por convencimento, por fé - porque a fé move
montañas - , sen duvida; sabendo que as
duas mediciñas complementanse e que
hai cen anos os médicos empezaban a
falar de "soma e psiqué", pois ent6n?
E que diremos sabendo que as ourinas teilen lisozima coma o cuspe - por
exemplo - e na terra de Venezuela descu-

brese o anti-bi6tico clorafenicol? Desde
entón desapareceron a rábia, a viruela, o
xarampelo, xa non fai falla o trapo vermello para tapar a luz, a tosferina e curanse
moitas enfermidades, ou sexa que "hoy
las ciencias adelantan que es una barbaridad", ainda que é certo que adiantaron,
tamén adiantarán sempre, ou sexa que
sobra-lIe o "hoxe".
Naqueles tempos tan malos cando
viña a enfermidade, despois de non arranxala cos consellos dos da casa e dos de
fora ou da entendida, iase chamar ao
médico, que chegaba cando podia, a pé,
ou cando máis a cabalo, persoa respetada e querida en xeral que lIe podian
chamar Don Pepe, Don Manuel ou Señor
Médico, así de sinxelo, de familiar pero
xamais Doutor, cousa que se fai hoxe,
nome que ven das américas, pero que é
frio, alonxa, afasta, deixando de ser familou
sexa
o
comenzo
da
iar,
deshumanización do acto médico.
A figura do médico de aldea, recorrendo camiños e carreiros, congostras
lamaguentas, tripadas cos seus zapat6ns
de encarga (por algo era médico), seu abrigo de pana, secadra cuberto co
sombreiro, a carteiriña cos trebellos do
ofício debaixo do brazo, andando e lendo
o xornal que o achegaba a civilización
que deixara ou repasando o pequeno "vademecum" para poñerse ao dia.
Ese era o médico de Aldea, entendido
na sua ciéncia e arte pero ademais conferor, amigo e conselleiro ben mirado,
snetandose na mismísima cama do enfermo para maior achego as suas doenzas
corporais e aos seus sentimentos; con
toda a familia pendente do seu diagnóstico, pronóstico e tratamento, esperando
escoitar calquera frase de alento.
Era o médico que facia posible seguir
nacendo e morrendo na casa, no sagrado
leito, área das nosas intimidades que nos
cingue a esta ~ida onde se ria e choraba e
sempre se soñaba durmindo, e desperto
recreandose naquelas imaxes "eidéticas"

GRUPO ZURICH'

que adornaban as táboas do fallado ou do
teito cheas de nós, rendixas e remendos,
facendo caras, galos, cabalos forquitos,
ou mesmo anxos do ceo; mentras un
impío non lIe dou unha man coa cal borrar
a ensoñación. Ainda así daquela, riase,
argallabase e rexoubabase como está
mandado.
.
Practicabase unha mediciña menos
cientffica, loxicamente, pero moito máis
humanística e humanitaria.
Hoxe nacese fora da casa entre xentes e paredes alleas, e secadra morrese
tamén. O médico é o doutor, poida que
descoñecido, e o respeto é mútuo, a familiaridade non existe. Cumple coa sua
obriga, tanto que lIe receiten un tratamento como se desfaga del con un P.1 0, o
máxico papeliño que nos leva ao especialista ou ao Hospital.
Mentras non se asistan enfermos nas
suas casas (cando o permita a enfermidade) a consulta domiciliaria é sen duvida
moito pior. Nas ocasións de urxéncia é
cando sae do recordo aquel médico e a
mediciña que practicaba, desparecido por
imposición dun servício oficial que lexisla
sen contar coas características orográficas e demográficas de Galicia, con
vivendas tan espalladas e infindas fronteiras que obrigan ao paciente a
desplazar-se moito, tendo servícios mais
pretos.
5ó a ingratitude do home permite que
non se lembre un colectivo de médicos
que prestaron un grande servizo nas aldeas e que desapareceron da sua
maneira sacrificada de traballar.
O pobo lémbrase de quen lIes fai ben
anque non o demostre, coido que cando
se lembrou da vaca marela tamén debia
recordar o médico rural; o centro xeométrico do Concello de A Estrada seria un bo
sitio para padras xuntas que representasen o agradecimento de toda Galicia
aos sufridos médicos rurales deste tempos pasados.

@

MANUEL SANMARTIN CAO
AXENTE DE SEGUROS

R. Perez Viondi. 7. Baixo. Tlf. (986) 57 1O09 - 36680 A Estrada
NOVEMBRO 1991

NUMERO 9

A ESTRADA

CONTRARRETRANCA

11

Entrevista co Sr. Eirín, promotor do
proxecto de Turismo Rural en Nigoi

Facer Turismo en Nigoi
rural era unha saida posto que levaba
consigo algunhas ventaxas: o nucleo familiar non ten que desintegrar-se, o neg6cio
está establecido dentro da própia casa,
este negócio podia ser compartido no entorno...; ademáis o turismo rural leva
consigo un apoio á artesania, á producción agrícola a pequena escala. Todo esto
sup6n un reparto de riqueza e tamén a
idea da cooperativa, onde todas as famílias do entorno teñen que actuar en
consonáncia. Esto consigue-se salvando
o asunto da libre competéncia que é o aspecto que machaca o mercado xa que a
guerra de précios leva sempre á perda de
calidade.

Sindo Villalllayor
Cau80u sorpresa a Idea do turismo
rural en Nlgol. Póde-se encadrar dentro
dunha nova fll080fla e dunha nova visión do óclo. Nesta Ilfia anovadora falenos da sua experéncla no terreo do
turismo tradicional e valoración dos
CITUR.

o

turismo rural en Nigoi aparece por
unha iniciativa na cal aparecen uns conceptos cos que hai que loitar, os
conceptos ruarais anclados nunha filosofia de estabilidade económica na cal os
veciños ante a experéncia do turismo
rural, dunha casa que se adica para este
menester reciben-no con certa inquedanza e cavilando, cecais, en que a solución
do turismo rural pode non ser a que os
patrocinadores queren dar a entender. As
. veces pensa-se que detrás desta filosofia
tal vez se esconda algo fora do normal.
Esta barreira taspasa-se co tempo ao demostrar cos feitos a seriedade do
proxecto mesmo polo tipo das primeiras
persoas que se achegan a el, polo xeral
acomodada e con estabilidade familiar. O
tuirismo rural vai trair tamén resultados
positivos no económico a outros departamentos da sociedade, directamente á
hosteleria: Casa Pena, Casa Ignácio, e
tamén a todos os industriais da zona lIes
afecta posto que aparece. unha dignificación económica xeral maior en toda .a
parróquia.
Agora ben, esta iniciativa ailladamente
é difícil que se desenvolva axeitadamente,
é mái$ difícil encher cinco habitacións que
encher cuarenta. Os transportes particulares encarecen as vacacións polo que é
previsível que se opte polo transporte co-

Cals son hoxe os modelos seguIdos, cal é hoxe hoxe a punta de lanza
en Europa desta experléncla.

lectivo, os chamados paquetes turísticos
para os cais está establecido un número
de cuarenta persoas.

Que experléncla prévla ten
mundo do turismo

no

Eu entrei no mundo do turismo no último governo de Fernández Albor cando
fun designado xefe territorial de turismo
na província de Ourense. Durante os duos
anos que exercín este cárrego intereseime polo aspecto do turismo rural porque
aquel fora o momento no que aparecen os
primeiros problemas económicos no meio
rural pola incorporación á CEE. Ve-se que
os problemas que chegan van crear sérias deficiencias económicas e para paliar
estas deficiéncias hai que buscar outros
cauces de financiación das famílias que
viven no rural. Pareceu-me qué o turismo

O caso máis claro é da Bretaña
francesa onde hai moitas familias que
viven dunha forma extraordinária utilizando os poucos recursos que teñen.Tiven aU
ocasión de coñecer a unha familia de
dous avós que vivian con dous netos que
tiñan unha pequena granxa de coeUos de
Angola e facian prendas co seu pelo; eu
quixen comprar. unha e valian ao cámbio
30.000 pts, e ainda o señor me dixo que
teria que esperar porque non podian atender a demanda. Aquela aldea todas as
familias explotaban o seu neg6cio de
forma parecida, non habia competéncia,
todas as ventas quedaban rexistradas
mediante uns talonários unha parte porcentual das ventas ian para a cooperativa
quen afrontaba as obras comúns de servícios e entretenimentos (instalacións
deportivas, museo, rutas turísticas, xardíns). O turista atopaba-se cómodo neste
meio.

Praza da Farola
Num. 1, 1º
TIf. 571 051
A Estrada
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Ve-.. entón o turismo rural como
un proxeeto máls global que non tenda·
80 a crear bolsas de riqueza nun pals,
como vostede dlxo, en crlse por un tra·
tado de adeslón mal negociado ou que
non .. deu nln seq~er negociado.
Loxicamente é un proxecto global,
pero persigue dar solución a ese problema que está ar e que eu creo que tivo o
tratamento que tiña que ter no seu
momento. E certo que este ano non podemos albergar moitas esperanzas pero
cara o próximo poden-se abrir moitos
.proxectos como o que tratamos agora. A
miña máxima ambición é que estas alternativas sailan adiante, para o cal a
colaboración da polrtica interior debe ser
grande posto que son necesários uns servicios mrnimos nas zonas ande se
pretenda desenvolve- las: alcantarillados,
estradas, recollida de lixo. Estes son
.tamén os critérios da Xunta de Galicia.

Que papel se Iles asigna aos cursi·
nos e á formación no proxecto
Para que haxa desarrollo de produccións ten que haber unha formación e esa
formación pasa porque todos os implicados se volquen. Necesitamos facer
servfcios e zonasw recreativas, necesitamos recuperar os nosos montes que
forman parte do noso património, e loxicamente necesitamos persoal capacitado
que nos informe para que a xente faga as
causas. Estes cursos fai-nos a Conselleria de Traballo, nós este ano temos un de
viveiros co que se intenta que todos teñamos os nosos montes plantados, teñamos
os nosos xardfns e, en definitiva, que poñamos á parr6quia de Nigoi nas
condicións óptimas. Haberá outros cursos
encamiñados cara o 93 que será ano da
proba definitiva de turismo rural co Xacobeo. Entón nós temos que ter a xente que
vai estar impicado neste proxecto, que
. son todos aqueles que queiran estar implicados, preparados para dar-lIe un trato

homoxéneo e de calidade ao cliente. Por
exemplo agora estamos tratando de montar un restu rante, para ésto é preciso
establecer cursos de cociña para os que
se ocupen nél, pois o que pretendemos é
que este restaurante ofreza unha cociña
tipicamente de aquf, sinxela, tal como cociñaron os nosos abós. Entón af, inda que
sexa unha tradición, lóxicamente ten que
haber unhas persoas especializadas nesa
cociña. AsI o próximo ano levaremos a
cabo entre 6 ou 8 cursos de 400 horas básicamente para formar-nos nós de cara a
ofrecer unha calidade ao turismo rural que
pretendemos que veña aquL

A ubicación de Nlgol, perto de San·
tlago, é clave para enmarcar este
proxecto no conxunto do Xacobeo 93

da a carretera - de Santiago. E un lugar
de descanso e reflexión, nun sftio onde
temos practicamente de todo. Para nós o
93 é a meta porque no 93 queremos chegar a ese tope. O tope das 40 habitacións
dobles con cuarto de baño en todas elas,
unha série de áreas recreativas no que a
xente poida desfrutar, un conxunto de fontes e manantiais naturais, etc... Toda a
parróquia ten que estar axardinada, que
os contenedores veñan, que a iluminación
sexa axeitada, que a traida de aguas se
faga dun xeito integral. E todas estas cousas cremos que as imos conseguir coa
colaboración da Xunta. Contamos cun
apoio moi importante que é o apoio do
noso parlamentário Xesús Palmou que
está loitando para que esta área se
desenvolva, e eu penso que coa axuda
del imos ter un trunfo seguro.

Imos xogar a baza importante do 93.
Nigoi está a 20 minútos - unha vez acaba-
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Por quen repicán as
campanas?

Sobre o rústico e o
urbano

Se volvo a ollada atrás para lembrar o mundo rural da mifia
infancia semella coma se me debruzase no borde dun abismo.
Vai alá máis de media vida e o vértigo dos anos súbeseme á
cabeza co recordo das estradas de macadán, os camiños enlamados e as lareiras alumeadas por candiles de gas.
Para cofiecer o asfalto compría achegarse a Caldas. A luz
eléctrica, escasa e ranqueante, non existia fóra dA Estrada e non
sei se algún outro pequeno núcleo do Concello. E pistas polas
que poidesen circular os escasos coches de algún privilexiado da
época case me atrevo a asegurar que chegarian os dedos dunha
man para contalos.
Asi e todo o cámbio que se me fai máis chocante cando o
considero desde o presente é ese repicar de campanas electrónicas esparexidas por altavoz con que desperto os fins de semana
que paso en Rocaforte.
Moreira, Berres e Arnois cércanme de repente cos seus caril16ns obstentosos, demostrativos do avance que os respectivos
cregos acadaron no camiño da modernidade. E mentras os escoito matino no que escribirla Rosalia en lugar de "Campanas de
Bastabales", se se atopase coma min no centro de tal competencia sonora. ¿Será a poesia de Antón Reixa a resposta?
Non sei. Pero o que queda claro é ese loable esforzo de modernizaci6n que fai o noso crego rural, gracias ao cal espero que
as parroquias de Ribeira, Ancorados e Riobo actualicen axiña os
seus campanarios para que a sonorización das miñas mañáns aldeanas sexa total.
Daquela cada igrexa poderia ter a sua musiquifia especial e
organizar entre unhas e outras un hit parade campaneiro. A clasificaci6n sairia todos os meses en Contra-retranca e a ansia de
ocupar os primeiros postos levaria ós respectivos párrocos a
renovar con certa frecuencia o repertorio.
Porque a verdade, aquí entre nós, é que xa vou un pouco farto
de escoitar sempre "'La Novia" de Ant6nio Prieto, un éxito musical, si, pero dos anos sesenta, como toque horario da igrexa de
Arnois. ¿Non poderian poñer de vez en cando algo de Dire
Straits, ou Mike Oldfield por variar?
É unha suxeréncia, gracias.

Cultura rural versus cultura urbana

o
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Falar de rural en Galicia foi, e ainda é, sinónimo de atraso, de
incultura e de inmovilismo. Nembargantes ista asimilación tan
compartida, non é mais ca unha das moitas trapelas que os galegos avalamos irreflesivamente. A identificaci6n do rural co
rústico, non se manten nin cultural, nin histórica, nin econ6micamente. A cultura rural está moito máis elaborada e é moito
máis congruente que a cultura vilega que, en Galicia non é mais
que puro mimetismo de modos de comportamento alleos, puro
papanatismo, cando non sumisi6n a modos e modas de comportamentos capitalinos. No rural, na cultura rural, mantívo-se contra
todo avatar hist6rico, o cerne da cultura galega: língua, cultura,
sentimentos vitais, e xeito de enfrentar-se a vida. Sin ela Galicia
xa teria esmorecido: en vez dun pobo con singulariedade específica, seríamos hoxe unha pura circunscripci6n administrativa.

o inmovilismo rural: un tópico
Economicamente, o rural, o rústico, simbolo de inmovilismo,
deu unha vez máis nos últimos anos, mostra dunha abeléncia e'
unha plasticidade da que non foron quen outros segmentos sociais teoricamente máis ilustrados, e pasaron dunha economia de
troco e subsisténcia, a unha economía monetaria cunha elasticidade abraiante. Elo, unido a apertura comunicacional, os
cambios da súa relaci6n coa súa circunstáncia exterior, produxeron unha variaci6n de comportamentos sociais tan fondos que
fan que o mundo rural sefia hoxe o gran descoñecido, e aplicanselle medidas pr6prias de pasado e que pouco teñen que ver coas
realidades de hoxe.

o rústico non só está no rural
As veces, e non poucas, poderia-~se pensar que hai máis rústicos no goberno que no campo.
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Dicia Castelao: "O Galo pensa que
amanece porque el canta"

Municipal

o galiñeiro alporizado
A chegada dos 100 dlas de goberno, ou máis ben, a valoración que sefixo das actividades levadas a cabo neste tempo,
alborotou o galiñeiro e axitou a quietude política municipal, que se estaba a vivir. Utilizo esta comparanza de corral e
esta terminoloxía avícola en base á mesma que utilizaron os políticos nas súas manifestacións e nas súas réplicas.

Rantiro S. Garcia
Comenzou Somoza calificando ó
Goberno como "o galo de Morón, sen plumas, pero carareando", botándolle en
cara que se aproveitaran das herdanzas
recibidas do goberno anterior. A resposta
non se fixo esperar e Piso, novato nesto
da polftica, contestoulle na mesma terminoloxía decindo que había cousas que era
mellor non herdar, e de ser así "outro galo
cantaría".
Pero na realidade o problema non era
avícola, senón de pura paternidade, xa
que se trataba de saber quén era o pai
das actividades feitas dende que tomou
posesión o goberno, ata o de agora e en
vez de face-Ias probas médicas de consanguinidade e incluso de cromosomas,
dedicáronse a "cacarear" cada un desde
un pao do galiñeiro.
O asunto xa viña de atrás, cando Palmou, tamén empoleirado e tamén por
cuestións de paternidade do paso elevado de Baloira
dixo que había certas aves que acostumaban a "vertirse con plumas alleas".
Como pode verse a nosa Corporación,
con tódolos respetos para a Institución,
máis ben parece un corral, tamén con tódolos respetos para os seus animais, que
un foro político onde se discutan os
problemas e se intenten arranxar. Algúns
dos seus compeñentes parecen "galos de
pelexa" con ou sen plumas, que están a
ver quén canta máis alto e non mellor, e
incluso pode ocurrirlles que se crean tan

importantes como o "galo" de Castelao
que creía que por cantar él pola mañán,
raiaba o día. i Como si non houbese cousas máis importantes que facer 1 A
verdade é que i son como rapaces 1
Para non caer no mesmo erro que
eles, vou deixa-Io tema galináceo que é
unha simple anécdota e pasar a falar da
actividade municipal deste mes, que pode
resumirse na sesión
plenaria ordinaria, celebrada pala Corporación, na que o
Partido Popular fixo algunhas preguntas que deron moito que
falar, como foi a caso do recurso interposta por Celia Cerviño
e o dictame da sentencia que condena
ó Concello ó pagamento de 165.000 ptas.,
por "despido" improcedente.
Celia Cerviño Calvo viña prestando os
seus servicios nas piscinas municipais
desde o ano 1983, a maioría das veces
en virtude de contrato laboral de duración
determinada, polo que ela mesma se consideraba como traballadora fixa con
carácter discontinuo.
O novo goberno fixo oferta pública das
plazas para atende-Ias piscinas municipais, causa que nunca se fixera, e Celia
Cerviño non foi contratada, reclamando
ante a Maxistratura do Social. .
Aínda que sacados do seu contexto,
hai párrafos da sentencia que son muy
significativos e peñen de manifesto, como
dixo Rendo, a maneira de actuar do anterior goberno no terreo laboral.
O dictame dí que "os contratos temporais celebrados tódolos anos deben

calificarse como realizados en fraude de
lei, xa que ocultan ou desfiguran a verdadeira natureza da actividade". Por outra
banda, malia "nulidade do despido", a trabailadora "non pode ser readmitida
forzosamente, xa que, do contrario, se
perpetuaría unha situación viciosa e perxudicial para os intereses públicos, que
debe defende-Ia Administración" e todo
isto porque "a traballadora viña sendo
contratada de maneira irregular e sen
ofrecerse a plaza a concurso público".
Polo tanto, temas que, por un lado, se
condena ó Concello ca pagamento de
165.000 ptas. e, por outro, se declara que
os contratos que se estaban a facer non
eran legais, pero, obviamente disto non
ten a culpa a traballadora, senon os responsables municipais daquela e tódolos
que permitiron esa "situación viciosa".
Neste número adicado especialmente
ó Rural, non podo esquecer unha actuación da Alcaldía, calificada por uns de
democrática e por outros de prehistórica,
como foi a designación dos Alcaldes de
Barrio, previa proposta veciñal. Segundo
os Decretos de nomeamento "a súa duración estará limitada ó tempo do meu
mandato, (agás resolución en contra) e
que, coma representante persoal meu,
terá carácter de autoridade no desempeño e cumplimento dos cometidos oficiais
que lIe sexan encomendados por esta Alcaldía".

·Perez Viondi. Nil ,1. A Estrada
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Un Estradense Secretário Xeral do PSOE
do norde de Pontevedra

x.
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Municipal

-..-... .tónio Dono

Desta entrevista despréndese a imaxe
pública, vizosa de Xosé Antonio
Dono L6pez. Médico, Presidente do
Callobre C.F., futbolista practicante e
político inexplicábel sen o pasado
máis dificultoso: estudante a forza de
traballo, enxeñeiro frustrado en
Vigo... No dicer dos rnáis atentos este
horne, desde o ángulo escuro,
acredita o seu prestíxio no seu papel
clave, agllutinador, no seo do PSOE
de A Estrada. Os seus partidarios
proxectaríano á alcaldía especulan os
nelVosos (?).
Falamos da tua traxectorla polltica.
Como chegas ao PSOE?
Teño contacto coa política por primeira
vez na Uni versidade. En Santiago teño
como compañeiros de estudo e de piso a
militantes do PSOE; pero sin embargo
non teño ningún tipo de actividade política
deica o ano 87 no que o PSdeG- PSOE
me ofrece a posibilidade de entrar nas lis-

tas municipais. A raíz da entrada como
concelleiro é como entro no partido e participo na orgnización comarcal como
secretario de organización.

A túa presencia no Concello coincide con tres xelras ben diferentes:
como oposlclon, no governo PSOE-PP
e, finalmente no acordo tripartito
PSOE-BNG-Independentes. Cal é a túa
valoración?

Como oposición na pasada lexislatura
o grupo municipal do PSdeG-PSOE distinguiuse polo traballo constante ó langa
de toda a lexislatura, baseado sobre todo
na constancia e na experiencia do seu
portavoz Suso Tallón.
En canto ó período de governo de
coalición, teño que suliñar que non foi un
governo de coalición PSOE-PP sanón un
governo
de
coalición
PSOE-Inda-

strada
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pendentes. Hai que ter presente que até
tres concelleiros do grupo abandonaron o
Concello antes da integración de Elvira
Fernández no PP. Hai que destacar do
perfodo de governo a gran contribución da
Xunta de Galiza ás inversi6ns na Estrada
nun tempo no que coincidiu o governo d~
coalici6n en A Estrada co governo socialista na Xunta.
En canto 6 pacto tripartito actual remftome ás declaraci6ns recentes dos tres
grupos polfticos, no sentido de que se
están a cumplir os obxetivos marcados no
pacto e de que está resultando ser un
pacto moi positivo para A Estrada.

Poderlas Incidir máls na túa avallaclón do presente governo?
Sí. O governo actual está demostrando que ten unha gran capacidade de
traballo e que as diferencias ideolóxicas e
partidarias non van supor ningún tipo de
traba a hora de levarmos a cabo unha
xesti6n eficaz. Este pacto vai significar
para A Estrada un avance importante que
comenzará coa aplicación dos novos
presupostos dado que no actual exercício
estamos traballando con trasferencias de
creto para podermos sacar adiante as actuaci6ns máis urxentes.

Das túas responsabilidades no governo, que destacarlas?
Das miñas delegaci6ns teño que destacar a de Servizos Sociais pola súa
importancia en canto á incidencia social
naqueles sectores máis desfavorecido~
da sociedade.
A pesar de contar cun presuposto importante, que supera os SO millóns de
pesetas, temos certas dificultades de funcionamento debido a dúas cuestións
fundamentais: por unha banda o retraso
con que nos chegan as subvenci6ns da
Xunta, e por outra, a variabilidade a que
estas subvenci6ns están sometidas, fai
que non poidamos planificar as actuaci6ns en Servizos Sociais coa anticipación
que serfa de desexar.

A marxe das actuaci6ns que se levan
a cabo en colaboración coa Xunta de
Galicia, o Departamento de Servizos Sociais vai poñer en marcha un proxecto moi
importante para A Estrada, que é a Escola
Taller en colaboración co INEM, que coidamos factíbel a súa posta en marcha no
primeiro trimestre do 1992.

o

PSOE de A Estrada
segue a ser a agrupación
máis importante da comarca por militáncia e
representación
Como médico relacionado co Servlzo de Urxenclas do Ambulatorio de A
Estrada, cal é a opinión que che
merece a sanldade en Gallcia e a súa
situación no noso Concello?
A asistencia sanitaria está a pasar un
momento crítico en toda Galicia, debido
fundamentalmente a unhas transferencias
precipitadas e mal negociadas polo anterior conselleiro, e isto vai repercutir
negativamente en todo o sistema sanitario. De todos os xeitos, non é este o
problema máis grave polo que atravesa a
sanidade en Galicia, senón a falla dun sistema sanitario por parte da actual Xunta
de Galiza que está traendo como consecuencia que na actualidade coexistan
d~us sistemas ben diferenciados, o antigo
sistema de ambulatorio con médicos de
APD e un novo sistema, xa totalmente implantado
noutras
comunidades
autonomas de Centros de Saude con adicación exclusiva dos profesionais. Esto
que está a suceder no Ambulatorio de A
Estrada leva a que coexistan dous tipos
de profesionais e dous tipos de asistencia
ó cidadán co conseguinte deterioro da actividade
profesional
e
mesmo
a
desorientación dalgúns profesionais, en
canto ás directrices das Consellería como
se demostra nas xornadas de folga que
acabamos de vivir.

Noutra arde de causas, cales foron
os motivos que te animaron a acceder
á Presidencia do Callobre C.f.? Como
ves a situación actual e que obxetlvos
se propón a actual directiva?
A presidencia do Callobre C.F. surxe
como unha necesidade de relanzar unha
sociedade deportiva en crise, sen6n deportiva, sí econ6mica máis ou menos
grave, e tamén en crise organizativa. A
raíz desta situaci6n un grupo de socios
ademáis de pais de xogadores, decidimo~
facerlle frente á situaci6n e tratar de
superar a crise económica, como xa se
conseguiu, e tratarmos de colocar ó Clube
nunha situación que lIe permita o desenvolvemento
da
súa
actividade
fundamental que é a promoción do fútbol
base. Pretendemos manter equipas en
todas as categorías inferiores: alevfns, infantís, cadetes e xuvenís, así como
mellorarmos as instalacións actuais que
son moi deficitarias.

Persaal e polftlcamente o cargo de
Secretario Xeral da Comarca do
PSdeG-PSOE, que significa para ti?
como valoras a discrepancia Interna,
lóxica retórica ou critica necesaria?
A Secretaria Xeral da Comarca significa persoalmente un paso máis dentro da
actividade interna do partido, pero tamén
significa máis esforzo e adicación. Para o
partido en A Estrada significa manter a
súa posici6n de agrupación máis importante da Comarca pola súa militancia e
pola r~presentatividade institucional que
neste Intre ostenta o partido, a través do
compañeiro Suso Tallón que acadou a alcaldia nas pasadas eleccións municipais.
A discrepancia interna no pasado congreso foi practicamente inexistente como
demostra o feito de que só se apresentara
a miña candidatura a secretaría xeral.
Probablemente a única discrepancia estivera baseada nalgún que outro
personalismo, pero nunca en cuestións
ideolóxicas ou de organización interna do
partido.
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Tráfico de Escarabellos

Olimpio Arca Caldas

Con este Conto
inauguramos a seición:
Criación Propria. Nela
queremos ofrecer un meio
de expresión aos criadores
locales tanto literários
como artísticos (deseño,
Fotograjia, ..) estamos
abertos a tua colaboración.
MACARIO e XUUAN,
aínda que pola sua linaxe eran cidadáns galegos con plenos dereitos,
polo seu trato cotián coa retranca dos
seus coterráneos, pola vestimenta que
requería o seu oficio, pola sua cor
morena, testemuña de soles e xeadas,
amosaban, nunha primeira ollada, un

dades. Mentres MACARIO vivia
nunha vila, cabeceira dunha bisbarra
culta e aberta ás novas innovaci6ns,
XUUAN tiña a sua orixe e o seu
comercio nunha zona de povoaci6n
máis primixenia, máis interiorizada,
máis cándida e confiada.
A boa marcha dos negocios
xunguido á facilidade das comunicaci6ns tentou 6s nosos personaxes a
extende-Io seu radio de acción no
labor de compra e venda de patacas.MACARIO
mercaba o seu
producto alá pola bisbarra de Xinzo
de Limia e zonas achegadas; XUUAN compraba as balocas 6s seus
veciños de Arzua. Logo saían a
ofrecer a súa mercancía polas feiras
do entorno... E, cos seus cami6ns un
pouco distantes por aquilo do respeto
ás máis elementais nonnas do comercio, atopábanse nalgúns mercados.

esquecida da lavadora, e dunhas barbas medradas a posta, tentaba
poñérselle á mesma altura para inspirarlle confianza 6s labregos.
Cunha parsimonia ben estudiada e con chanzas e retrónicas de
labrego vello, 6 remate da feira achegábase atá o camión do MACARIO.
-E logo, rapaz, seica mercas patacas desta terra... Son de moi
boa caste... Eu levoas a bo precio... Se
precisas algúns sacos podemos chegar a un acordo.
O MACARIO fervíalle o
sangue nas veas, pero segmalle a
leria.
-Pois se o trato paga a
pena, tamén llas compro...
-Foi unha pena non falarmos antes xa que hoxe vendinas todas
e ¡máis tivera!, pero para a próxima
feira de Boente podo levarchas, ¿ can-

Tráfico de
Escarabellos
OCimpio Yl.rca Cardas
certo aire axitado.
MACARIO fixera estudios
de comercio en Vigo. Polo seu curriculwn ben poidera ser un bo alumno
en calquera facultade da universidade.
A tradici6n familiar puido máis en el
que as inquedarizas dos seus pais por
facelo un brilante empregado da administración ou un tecn6crata. Ollar
dende a sua nenez a faltriqueira da
súa nai ben repleta de billetes cando
chegaba das feiras; clasificar en fateixiños aqueles valores, engaiolaron
6 MACARIO; foron o xénnolo da
sua futura dedicación comercial á
volta da mili. Coñecementos mercantís tiña dabondo e labia non lle
faltaba, ademais de coñecer a idiosincrasia dos nosos labregos.
XUUAN, con máis anos
de vida e oficio, non tiña, en troques,
moitas luces; posma, eso si, unha
elemental calculadora, unha sofisticada malicia, unha pacencia sen límites
e sabía defenderse con éxito nos
negocios de compra e venda. No trato
era raposo vello, experimentado e con
sabencia.
Ademáis da diferencia de
idade, uns vintecinco anos menos o
MACARIO, os asentamentos xeográficos, distintos e distantes, eran
condicionantes das suas personali-
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Nunha daquelas feiras
MACARIO ainda non era coñecido.
Siareiros e vendas non eran moi escasas e, como 16xica consecuencia, o
seu camión 6 remate da feira cáseque
estaba coa mesma carga que á chega-

tos sacos queres ?
-Os que queira, e se ten á
man catro ou cinco vagóns pode
traelas que onde colocalas teño de sobras e creto tamén.
-O creto non chéga, rapaz.

da. Feito que non desesperaba a MACARIO xa que sabia que os negocios
van paseniño.
XUUAN non viu con bos
ollos aquela competéncia. Desexaba
afastar do mercado, que coidaba lle
pertenecía en exclusiva, a aquel intruso, a aquel señotrito que, baixo o
disfraz dunha bata da mesma feitura
que a súa, incruso tamén un tanto

Para vender hai que ter outras cousiñas. Xa irás aprendendo.
MACARIO tiña correa suficiente para cansar ao veterano
feiriante.
XUUAN remataba a súa
conversa.
-Pois atá a feira de Boente
do pr6ximo día.

CONTRARRETRANCA

Na seguinte feira de
Mareque na que XUUAN tiña a
clientela, ainda que a venda de MACARIO fora "in crescendo", detalle
que non pasou deapercibido para
aquel, voltou coas suas bromas.
Rapaz - saudouno XVUAN 6 tempo que palpaba os sacos
do camión de MACARIO - ¿onde
diaño mercaches estas patacas?..• De
Xinzo non SOl1,••• pola pinta deben ser
portuguesas, e xa sabes, portugueses
nin os canSo
Teño que felicitalo polo
seu coñecemento na materia - respostoo MACARIO mentes lle pasaba a
man polo hombreiro e comprobaba a
corpuléncia do rival - Sonl1e de
Chaves!
-Andate con 0110 que, sen
penniso de importación pode caerche
un bo paquete.
MACARIO botou a man á
carteira; con estudiada fachenda apartoo un bo feixe de billetes e 10go
sinaloulle unha carpeta moi ben
presentada e dando con ela labadas no
aire, respostou:
-Aquí está o penniso...
Todo en regraL.. Na alfándega teño
un cunn~ que me arranxa todo canto
queira.
-Rapaz, non xogU~" co

contrabando.
Mentras estas escenas se
repetían na feira de Mareque, na feira
de Boente na que tiña toda a sua
clientela o MACARIQ, os dous vendédores non chegaban a oIlarense
pois estaban en plazas diferentes.
Pasaran poucas fei!U e o
XUUAN xa investigara a procedencia de t6dolos ponnenores encol do
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competidor. Soupo que era xenro
un tratante ben coñecido seu. Un
tltigo tratante, fonnal nos seus tratos
respetuoso con tódolos ootros tramtes de feiras e mercados. Atá tivo
lterés por coñece-la nai do MACA10, mul1er que tamén se adícaba ó
ato noutra caste de negocios.
Agora, ainda que o XUIAN amosaba un certo respeto 6
IACARIO, seguía coa teima de desLeerse daque! incómodo rival que en
ida feira aumentaba a sua clientela.
ralgunhas ocasi6ns chegaron a tomar
dé xuntos. Non obstante o MACA10 non esquecía a actitude de
lperioridade que o XULIAN non
~ixaba de amosar.

Tráfico de Escarabellos

-Home, señor XUUAN
vostede podería buscanne dous
rapaces da sua confianza para un traballiño?
-Depende, MACARIO,
depende de que traballo. Ti ben sabes
que os rapaces de hoxendía saben
facer ben pouco.
-Xa, estou dacordo, pero
este é un traballo doado. Sería apañar
uns cuantos quilos de escarabellos.
-¡Carallol, ¿para que
queres ti os escarabe11os?
-Eu non os quero para
nada... O caso é que os precisan nos
laboratorios da Celtia en Porriño, para
facer probas de insecticidas... ¡Hai
unha forte demanda deles 1
-Pero para esas probas non

-Dixeches... A trescentas
pesetas quilo... Rapaz, deses sesenta
quilos, encárgome eu.
-Amáis pagar110s mesmo
110 agradezo, pois non me gustaría
faltarlle a quen mos encargoo.
TIBURCIO non aguantaba
coa risa. Co pano da man, nun aceno
de limpa-lo suor, acochaba os beizos.
MACARIO, por debaixo da mesa, pisába11e os pés.
Apurou XUUAN o pouso
do café, ergueuse da mesa, ca100 a biseira un pouco ladeada e achegandose
á beira de MACARIO extendeulle a
mano
-Trato feito... ¡sesenta quilos 1.
Cando XULIAN atravesa-

farán falta moitos.
-Tamén eu pensaba o
mesmo, pero quen mos encargou díxome que son moitos os experimentos
que lles fan. Tamén mandan remesas
deles a outras fábricas para comprobar os resultados.
-Eche a primeira nova que
teño.- Dixo rabuñando con gañas detrás da ore11a-. Vai o burro morrendo
e vai aprendendo.
-Bueno, esta zona queda
lonxe do Porriño e poida que lle chegaran cos daquela bisbarra.
-E, ¿páganos por cento ou
por peso?
-Por quilo, señor XULIAN; a trescentas pesetas o quilo...
Eu teño encarga de cen quiloso Deles,
cuarenta xa os teño arranxados por
uns rapaces da miña zona. Ainda teño
que buscar outros sesenta quiloso
XUUAN non facÍa máis
que dar11e voltas á biseira.
-E, ós reco11edores nos
meterás nun bofandango?
-En ningún, o que non
poden é machaca-las leiras 6 apañalos.

ba o comedor cara a roa, TIBURCIO
berrou:
-Sr. XUUAN, ¡teñen que
ser machos!.
Volveu sobre dos seus
pasos o tratante.
-¡Carallo, iso vai se-lo
malo l... ¿En que coño se diferencian?
-Ten razón TBURCIO; con
preferencia quérenos machos... Diferéncianse ben xa que os machos
teñen unha pata máis. Pero... non importa, os rapaces que apañen a eito xa
que sempre hai moitos máis machos.
TIBURCIO estaba asombrado do sangue frío do seu amo.
Aquel aplomo do MACARIO era
digno do millor actor de teatro.
Axiña desapareceu XULIAN, TIBURCIO tivo un atranco na
gorxa. No intre de degusta-lo derradeiro grolo de augardente 01100 o
expresivo corte de mangas co que o
seu amo despediu ó contrincante. O
súbito ataque de risa fIXO que o líquido escapase pola larinxe. Con duas
grosas bágoas esbarando polas meixelas e un n6 na gorxa foi capaz de
advertir:
-¡Meteuse nun tio de moito
coidado! Ese home tragou o conto.

...............

Aquela primeira feira en
[areque no mes de xuño fora moi
la. Tanto o MACARIO como o XUIAN esgotaran toda a mercancía.
pesares de que as relacións xa se
anquilizaran, XUUAN, no desexo
~ demostrar11e a sua valía comercial,
legou a car6n do posto de venda do
[ACARIO para ver se ainda a este
~ quedaban patacas:
-Bos días rapaz, hoxe foi
lba feira redonda.
-Pois si, ¡máis patacas
)ubera! Pero... Menuda mañanciña
~e un sol a plomo! Vostede ¿tamén
:acabou?
-¡Home, vai boa! Levo folmdo máis de media hora. ¡Xa che
andei clientes, ¿ou non te percaches?
-Moitas gracias, a ver se
lra a feira de Boente ternos a mesma
~rte.

A hora da comida coincidien mesas veciñas. MACARIO
taba en compaña de TIBURCIO, o
lÓfer do camión. XUUAN vende)r e conductor nunha peza, estaba

111

~.

Comeron ben, beberoo mil11' e no intre do café XUUAN voltou
1 chanzas e 6s consellos para que o
lACARIO abandonase o negocio.
'este, diante do candor que ollaba en
:UUAN, agromaron fantasías para
mriJlar, dunha vez por todas 6 vai:>10
XUUAN. E, de súpeto

JPCtou11e:
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-¡Que va! ¡Han desenganá101 A ese pimpín faille falta un
escannento.
-Pois, como 110s traiga, xa
veremos como se libra del. Mire que
o tio é moi besta e polas malas non
leva catro dacabalo.
-Con ca1quera que o
comente ha se rir del e xa se dará
conta da broma.
-Diolo queiral
Na viaxe de volta falaron,
como bos aficionados dos problemas
da selección española de fútbol no
próximo partido internacional. No
intre de garda-Io camión advirtiu:
-TIBURCIO, non comentes con ninguén este conto.
Pola noite MACARIO
xogou ca filla e na convivencia familiar esqueceu o conto. Despertou ás
tres da mañá soñando co enredo, e
non silencio da noite comezou a comprender a verdadeira peligrosidade da
sua tropelía. Desexaba autoconvencerse de que non ía facerse realidade:
" Boh, ainda que o XULIAN é un infeliz ten moito de zoina". Voltou a
donnirse pero o subconsciente seguíu
coa teima.
Quince días despois, data
da nova feira de MAREUQE, onde
tivera lugar a chanza, MACARIO non
foi a ela. Tiña medo a que XUUAN,
xa caído da burra, xa desenganado da
broma, He preparase a correspondente
vinganza. Soupo, de boa tinta que o
XUUAN preguntara por el. Non dera
explicacións a ninguén do seu interés
en atopar ao pataqueiro MACARIO.
Estas novas awnentaron as
inquedanzas e os temores de.MACARIO... ¿E se fora certo que apañara os
escarabellos?... Pois tería que pagarllos... E alá van unhas dazaoito mil
pesetas para o nabo...

"mI:; :rllll'llI1
Oito días máis tarde celebrábase a feira de Boente, onde
MACARIO tiña a residencia e os
clientes. Este desexaba, no máis
fondo do peito, que esta data estivese
pasada. Segundo se achegaba o día, o
temor a un desenlace cativo aumentaba as suas angurias.
As nove da mañá daquel
día, XULIAN, denantes de aparca-lo
camión no posto do mercado, encamiñouse á casa do sogro de
MACARIO.
-¡Bos días! ¿Non vive aquí
un tal MACARIO?
-O interfecto case 11e cae a
culler da man en canto recoñeceu a
voz do tratante. Ergueuse coma un
lóstrego, poís por nada do mundo
quería que ninguén da casa se enterase da falcatmada.
-¿Qué pasa señor XUUAN?
-No camión teño os escarabellos. Son cincuenata quilos, ou
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Jexa quince mil pesetas. ¿Traigochos
,ara aquí, ou onde queres que chos
leixe?
MACARIO tiña moita
,resa en que se fora. Non desexaba
lue falase máis.
-¡Vaia, vaia para alá! En
~to acabe de almorzar xa vou eu.
Cando entrou de volta na
:ociña a cara do MACARIO perdera
l coro Nin rematou o café con leite. A
:úa mu1ler, descoñecedora do enredo,
~íxolle unha seña e levouno a un curuncho.
-MACARIO, ¿que caste de
legocio de escarabellos traes entre
nans? Dame o corpo que será un dos
eus líos... ! Mira ben o que fas! Meu
)ai, en cuarenta anos de trato, endexLIDais tivo unha liorta.
Tan atordoado estaba que
~a non sabía que facer: se esperar un
)Ouco ou enfrentarse cato antes coa

videncia. Sonou o teléfono e descolouno a mul1er.
-Si, si, está aquí... ¡Chámate
~uinnán!

Col1eu o teléfono MACAa mu1ler 6 seu car6n.
-¿Que pasa? -preguntou-.
As palabras do seu innán a
:avés do teléfono aumentaron o seu
abreo.
-Oes, ¡fixechela boa, señor
studiadol O XUUAN acaba de deixrche aquí cinco latas grandes de
emento cheas de escarabellos. ¿Para
ue coño queres ti esta mercancía? As
úas pasará a cobrar, pois xa seica es.v o contigo.
MACARIO contestaba
omo un autómata:
-Si..., si..., si...
-¡Pero que che pasa que
on sabes dicir outra cousal

~O,
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-Nada..., nada..., non me
pasa nada.
Por enriba da cabeza, a
mu1ler apuntou cara o auricular:
Algunha trampallada que
11e vai sair cara.
-Fuches por lá e saiches
rapado. Así aprenden os estudiados
dos analfabetos.
-Bueno..., bueno..., buueno; xa irei por aí.
MACARIO exprimía os
maxíns na procura dunha f6nnula
axeitada para sair do atranco. Non a
atopaba. Por unha banda amoláballe
ben perde-Ios caratos e a posible
burla se o XUUAN chegaba a sabe-la
verdade; pola outra arrepiaba matinando na vinganza da que sería capaz
o infeliz. Aínda quedaba unha terceira, non menos grave: se seu sogro
se enteraba era capaz de botalo da

casa.
Decidido, saiu á rúa. Non
estaba disposto a atora-las risas e
chanzas de seu irmán con aquel malfadado trato. Encamiñouse cara o
negocio que súa sogra tiña na praza
de abastos. Debaixo do mostrador colocou un dos ferros da reixa do
establecemento...
Cerca das dúas viu entrar
na praza a súa nai empuxando con
forza 6 XUUAN 6 mesmo tempo
que berraba:
-¡Pero ti que pensas, lambón! ¡Chegas hoxe coa mercancía! ¡A
boas horas 1 ¡O prazo xa tenninou fai
catro días!
Aquelas palabras alumbraron, de súpeto, as razóns dunha boa
defensa. Realmente a súa nai era excepcional.

Os empuxÓlls e os berros
seguiron ata chega-la parella, agresora-agredido, 6 pé do mostrador.
MACARIO tomou a palabra:
-Pero, señor XUUAN,
como se lle ocurre trae-la mercancía
tan tarde.
-¡Que carallo de tardel Xa
a tiña na última feira pero ti non
viñeches. Ben que preguntei por ti.
-Pois habela mandado,
¡lambón! -volveu a golpealo Súa
nai.
-Ten razón miña nai. Que
eu ía pagarlla. ¡Que non me como as
miñas palabras, ¡coño!. Eu quixen
chamalo pero vostede non ten teléfono ¿non si?
-¡Non me jodas, rapaz!
¡Que non paso por isas! Ti non
me puxeches prazo para recollela.
-¡Como que non che puxo
prazo! -berrou súa nai.
-Señor XUUAN, de verdade que o sinto moito, máis do que
vostede pensa, pero non me podo
facer cargo dela. Mire, acabo de chamar por teléfono 6 Porriño e non hai
maneira. Rematou o prazo.
A nai do MACARIO non
paraba de empuxalo.
-Veña, ¡póñase f6ra estafador! ¡Que vou busca-la garda civil!
¡Vostede non cumpríu os prazos!
¡Non ten nada que reclamar, lambón!
Non satisfeita, virouse cara
o fillo:
-MACARIO, se te deixas
embaucar por este trampas, non che
falomáis.
-¡Estese quieta, coño! Mire
que me perde...Doulle unha...
-Perder, perder queres ti
perder ó meu fillo.
A xente da praza comezou
a arremoiñarse diante daquel barullo.
A cara da sogra de MACARIO era
todo un poema. Non entendía nada.
Tramaba de medo e de vergonza e
non daba abasto a ollar 6s tres protagonistas.
XULIAN, antes de cumprir
os desexos de retorcer11e o gañote a
nai e fillo, marchou da praza.
MACARIO admirou a
maestría e a inventiva de súa nai; sentiu ganas de abrazala, pero debía
garda-Ias fonnas. Fixo promesa de
nunca máis xogar co candor da xente.
Por unha banda estaba ledo por non
ter que pagar a mercancía, pero pola
outra tiña craro que non podía voltar á

feira de Mareque, e tamén tiña medo
á reacci6n do sogro en canto o
soupese.
Esperou a hora que sabía
marchaba XULIAN. Voltou a casa de
seu innán. Alí estaban as latas. Meteunas no cami6n e foinas tirar 6
regueiro máis próximo. Seu innán
reuse a cachón.
Na casa, á hora do xantar,
a mul1er berrou con el 6 sabe-lo
desenlace do conto.
-As túas bromas hanche
sair caras. Calquera día que te atope
nas feiras xa veremos o que pasa. E
xa veremos cando se entere papá.
Pola noite, MACARIO
atopou a seu sogro cunha cara de ferreíro que asustaba. No intre da cea o
vello tratante dixo que non se sentaba
á mesa.
-Eu con estes "listillos"
non quero trato. E ti, MACARIO, ándate con 0110. As palabaras de
XUUAN polo teléfono foron ben claras: "Dille 6 listo do teu xenro que os
escarabellos morreron dentro da
caixa, pero tamén a el vaille facer
falta outra caixa".
-Papá -terciou a filla- MACARIO tencionaba pagarllos.
-Iso era o que tiña que
facer. O noso oficio fundamentase na
seriedade; senón somos peores que
carteristas.
-Pero foi súa nai quen...
-Súa nai nada tiña que pintar alío O trato fixerao el. Salvádesvos
qie hai na casa unha neta, se non...
MACARIO en máis de tres
meses non recibiu máis palabra de seu
sogro. Unha longa penitencia. Tardou
máis de catro meses en voltar á feira
de Mareque, e cando se decidiu aínda
levaba
medo. Miraba de esguello en t6dalas direcci6ns e non deixaba que
TIBURCIO se separase de el.
Cambiou de bar para ir
comer. Pero con todas esas precaucións atopáronse na mesma acera.
TIBURCIO baixou da acera; MACARIO tremaba; sacou as mans do
peto e seguiu coa mirada perdida.
Cando chegaron a mesma altura, XULIAN, torcendo a vista berrou:
-¡Con señoritos cabróns
non quero ter tratos l.
FIN
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Charla de Socaliña para a prevención e
auxílio en accidentes domésticos

A~

ClJÚtrral

o Teatro protagonista
Dores Chedas Hervés
A actividade cultural durante o mes de
outubro tivo un protagonista indiscutibel, o
Ciclo de Teatro orgnizado polo departamento de Cultura do Concello e
subvencionado pala Conselleria de Cultura. Así o confirma a afluéncia masiva de
público, superando a última obra, "Rio
Bravo" de Chévere, todas as espectativas.
Éste éxito non deixa de ser surprendente se temas en canta que non é ésta
unha actividade novidosa no Concello, xa
que se tiñan programado outros ciclos en
anos anteriores, ande pasaron obras de
grande calidade con máis pena que gloria,
ante a indiferéncia, apatia, e sobre todo
inasisténcia do público. Con este ciclo semella que esta inerte actitude quedou
superada.
Programaron-se tres obras, "Batea" de
Artello, "Mani" de Ancoradouro, e a citada
"Rio Bravo" de Chévere.
A primeria contou coa preséncia do
Televisivo António Durán, "Morris", e os
coñecidos Rosa Hurtado ,Manuel Pombal
e Luis Lago. A música da obra é de Julián
Hernández (Cantante solista, percusionista e Guitarrista de "Siniestro Total") e o
argumento é de dificil transcripción pois
obedece a unha série de esquets entorno
a uns elementos moi primitivos (Unha
batea), e baixo unhas apariéncias tamén
moi primitivas (monos); posición desde a
que fixeron unha fermosa e dura sátira da
modernidade.
"Maní", interpretada palas actrices
Mónica Camaño e PiIi Rial, e dirixida por
Xosé Vázquez Pintor, foi unha "critica
sotíl" da conmemoración do V Centenário
do Descubrimento de América por médio
do mimo, e coa colaboración - mesmo dalgúns membros do público; se ben

temas que lamentar o rexeitamento do
Concelleiro do BNG Manuel Renda da invitación a subir ao cenário, ainda que
vendo o papelón que lIes tocou sofrir aos
que sí atenderon dito convite, é de comprender os seus reparos.
"Rio Bravo" de Chévere foi con moito
a obra máis popular , concurrida e
aplaudida, como xa era de esperar vendo
a espectación eoa que se agardaba. A
obra, unha paródia do "Selvaxe Oeste",
cunha banda sonora excepcional e moi
orixinal a cargo de Pepe Sendón e Fran
Pérez, compoñentes dos Grupos' "Os Kinindiola" e "Nicho Varullo", interpretes
tamén da obra xunto con Miguel de Lira,
John Eastham, Xesús Ron, Branca Cendán e o coñecido pola sua estáncia no
Instituto Estradense, Vicente Mohedano.
Por outra banda a único acto realizado
desde asociacionismo consistiu nunha
charla organizada por SOLCALIÑA sobre
a Prevención e primeiros auxílios nos accidentes domésticos, desenrolada por

Fernanda Beceiro, coordenadora de Enfermeria do Centro de Saude de A
Estrada. A charla asistiron unhas cuarenta
persoas as que a conferenciante explicou
os pasos a seguir en accidentes tais
como queimaduras, cortes, caidas, etc...
pois segundo as estadísticas os accidentes
domésticos
producen-se
fundamentalmente en horas en que as
amas de casa teñen máis traballo (as 13
h. e as 21 h.).
Tamén é d~stacar o Curso de Galego
que está a realizar a Asociación "Marcial
Valladares", que xa está na súa segunda
tase, e canta cunha nutrida asisténcia.
Éste non é o primeiro Curso que organiza
a citada Asociación.
E por último sinalar que a "Rádio Zarabeto" re-iniciou as suas emisións en
colaboración con Rádio ECCA, a partir
das 20 h. da noite podendo atopar-se no
dial no 107.8.

Clinica Dental

óegibmundo ]3LancoCVaLdeb
Prm de GalDa. &EDtk -A&trada

Medico Odontologo
Horario: De luns a \énres de 9'30 a 1'30 e de 4'30 a 8'30
A ESTRADA
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Trunfo de "Rio Bravo" a máis aplaudida
das obras representadas no noso concello

DA Estrada ao Cine

Moito antes de rexentar
un Bar no Selvaxe Oeste,
Vicente Moedano, estivo
no como "Dios" Umbral
do Ceo, e participou na
Petición de Man, no
grupo de Teatro do
Instituto de Baherelato do
noso Concello. Co grupo
Chévere trunfou ao cabo
dos anos a volta pola
nosa vila, arrasando na
sua representación de Rio
Bravo.

Fala-nos da tua traxectórla artlstlca
desde o grupo de Teatro do Instituto de
A Estrada até "Martes de carnaval", peIfcula na que tes un pequeno papel
NA Estrada, no Instituto, baixa a dirección de Charo Bellot, montamos o grupo
TINGLADO ca que representamos nA petición de Man" de Chehov, e "Anxélica no
umbral do ceo" de Blanco Amor, obra na
que tiven unha grande satisfación. E foi
cando me empecei a plantexar a ver si se
pudera vivir désto algún dia.
Despois de estar currando en diversas
causas decidín entrar na Universidade. En
Santiago a raiz duns cursiños de Teatro
xuntamo-nos os CHEVERE, sacando xa
deses cursiños unha primeira obra,
SUPERSONIC, que é unha adaptación de
Supertrop, de J. Mª Burnet. Feita cun presuposto dunhas 10.000 pelas, con material
de desfeita. Era asi moi experiemental. E
gostou bastante. E de aí xa nos catapultou ao Centro Dramático Galego, ca que
representamos "Salomé". A última representación precisamente desta obra
fixémo-Ia nA Estrada.
Con "Rio Bravo", o grande éxito de
Chévere, xa vides traballando desde
hal tempo
Ano e médio máis ou menos. Cando
fixemos "Rio Bravo" utilizamios un escenário tan versatil pensando un pouco na
falla de espácio que hai en Galiza. Propuxemo-nos facer unha obra que calle-se
practicamente en todos os lados e que
poidamos mover por aL E efectivamente
levamos en Galiza unhas 60 prazas. E a
aposta de sair fora tamén a xogamos,
apontando-nos médio de coña no Certame
de
Mijas
de
Málaga
e
selecionaron-nos entre 60 grupos, e gaña-

(

mas o certame, ca prémio a mellar Dirección e Millar Montaxe. Esto abriu-nos as
portas do estado. De ·feito temas pendiente unha especie de xira por
Andalucia. Estivemos en Eibar, en Euzkadi. E un pouco animados por esto
decidimo- nos a entrar en Madrid. Estivemas 15 dias en setembro na sala Mirador.

bastante grande entre os tres médios. O
mais satisfact6rio é o Teatro, e en segundo lugar o Cine. A tele é bastante
queimante ao non ter contacto ca público.
En Cine, aqui en Galiza é dificil traballar porque... quen fai cine aqui?
E ademals de Cine, Teatro e Televisión, agora tamén Música coa publicación do voso primeiro Disco

Como fol a tua experiéncia cinematográfica con "Martes de Carnaval", e •
como se sole preguntar - que diferéncias atopas entre Teatro, Televisión e
Cine. E que médio che gosta máls

E que aqui Chevere máis que un
grupo de teatro é unha factoria. O disco
foi unha idea que tivemos desde o princípio ao facer "Rio Bravo". Tiñamos unha
banda sonora espléndida e lanzamo-nos
a sacar este producto que se está vendendo moi ben e tendo moi boas críticas.

A experiéncia cinematográfica foi algo
incidental, cunha aparición bastante
breve; pero bastante cañera. Os directores eran moi enrrollados, e a equipa
estaba moi ben cordenada e cun ambiente moi agradabel. Como Chévere
traballamos en programas producidos por
televisión en "Velar", "Adiviña quen ven
esta noite", e agora en "Tarde taina"
dunha productora privada. A diferéncia é

CENTROS
AGRICOlAS

Que tal respondeu o público na Estrada
Estupendamente en cantidade e calidade

A .ESTRADA

e/.

lrida. 48

Teléfono: 57 17 74

SlLLEDA

e/. S. ISIDRO N.Q ,:16
Teléfono: 58 10:46
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Folclorista e
conversador

Xosé

Figueiras
Baltar
89 anos de hist6ria do rural
estradense dunha das personalidades
máis características da cultura
popular, Músico, Director do Coro
"Airifios da Ulla", escritor, etc... A
mem6ria viva duns re:mpos que si ben
non foron mellores, quen nos derá
nalgunhas oousas estar a altura do
noso pasado na vitalidade e
criatividade do rural estradense

Xoán Carlos Garri(lo
Fotos: Mal celo Vid~ll
1t

Como ve a actual situación cuhural
do rural Estradense a diferencia dos
seus tempos nos que exlstla grande
varledade de experiencias

o

problema neste momento é que non
hai iniciativas. Non hai unha persoa que
se peña ao frente. Seguro que de existir
estas persoas pronto se xuntarian ao seu
redor rapaces ces que podía facer Coros
ou outras ceusas como daquela.

Voste e unha das testemunas méls
lúcidas· que quedan de aquel seont.
cimento agrarlsta de enorme trascendencia na Gallza, s(mbolo das lonas
labregas, a prlmelra Festa do Labrego
de Lagartóns.

CLINICA DENTAL
!Jvf. (iCaria o/ázquez Pérez
MEDICO ESTOMATOLOGO
Consulta de Luna 8 Venr..
calvo Sotelo, 7, 11 B I TIf. 572404
A Estrada
.
A ESTRADA
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Si, tina eu 13 anos, e quedou-me moi
Cando a quixeron recuperar par:icipei en actos nos que recordei- lIes tal
, mo fora aquela festa. Na miña casa non
~uerian que fora porque xa se sabia que
~ra causa polftica. E eu quedara rabiado.
:nt6n os meus primos das Cancelas che~aron a casa e dixeron-lIe: "Tia RamóQ,
en que deixar vir a joseciño a festa do
liso", "Caralla - dixo meu pai - era- che o
~ue el queria". E alá nos famas a pé até o
liso polo Camiño Real, un camiño que
riña desde Ponte Ledesma (Gres). Antes
,abia unha carballeira aH ande se fixera
>or primeira vez, pero agora xa a elimina'on. Eu penso que o dia que non haxa
:arballos, non haberá Galiza.
~ravada.

Como naceu o Coro "Alrlños do
JUan e cal fol a sua hlstórla

o Coro naceu dunha máscara. Nun
lntroido no que me encargaron preparar
lS cantigas para ir botar as coplas coa
náscarada. Eu ensaiei un coro con caorce m_ulleres e dezanove homes, e
omos cantar palas casas - como se fai no
lntroido - pero a xente gustou-lIe tanto, e
;obre todo os participantes animáron-se
anta que quedamos como coro. Lago M.
~arcia Barros escribiu-nos canci6ns, as
lue lIe puxo música o compositor Bernarlo del Rio. Outro que nos musicaba letras
Ira Torres Creu. E famas por Galiza
ldiante actuando. Actuamos ca coro en
;antiago, na Praza de Tauros de Pon~vedra duas veces, etc...

zando, cos instrumentos ao lombo. O piar
era o do bombo, eu traia a frauta e inda
non tiña tanto problema. Pero inda recordo
unha
noite
que
mentras
descansabamos o vento empuxou-lIe o
bombo monte abaixo cara o rio. E alá foi o
bombeiro - que era Maximino Rosende alá a trás do bombo.

o Coro "Airiños do Ulla"
naceu a partir dunha
mascarada no antroido
que me' e~cargaron que
eu prepara-se

Como aprendeu música vosté
Estudiei con Liste. Director da Banda
e Orazo, unha das mellares bandas de
~aliza. Inda
a recordo cando era peueniño tocando nas festas do aposta!.
taquela habia por aquí cerca duas banas en Ribeira ademáis da de Orazo.
Indiven tamén unha temporada tocando
frauta ca Gaiteiro de Remesar, e teño
lo a Curantes, Olives, Seoane... que sei
ul. Indo a pé o dia anterior, e vindo a pé
s 2 da mañá de noite, tanteando e trope-

•
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Como era a vida dos galtelros
daquela, era tan boa como dln as cantigas
lamas tocar ao mantido palas festas.
Daquela habia moitos grupos de Gaitas e
moi bons palas parr6quias. Aqui perta estaba tamén o Gaiteiro de Arnois. Era
gaita, tambor e bombo nada mais. O pr6prio eran Gaita e tambor s6. Lago

NUMERO 9

empezaron a meter-lIe bombo; puxeron-1I0
polo da música. Pero se hai un gaiteiro
bon cun bon tambor non precisa bombo
para nada. Cando foi a Festa do Labrego
no concurso de gaitas o primeiro foi Avelino Cachafeiro, o Gaiteiro de Soutelo, e de
segundo quedou o Gaiteiro de Remesar,
Manuel de Bosende coa Alborada de
Veiga, que para toca-la como é debido...
Recordo ter tocado con él en Cuntis no S.
Ram6n da Anllada. lamas tocar as bísporas e durmiamos alr tumbados nuns
colch6ns que nos botaban no chan. Ainda
que pouco durmiamos porque como
eramos mozos, ao acabar a festa seguiamas a tocar para as chabalas. Despois
tiñamos que levantar cedo para tocar a
Alba ao mencer. No S. Ram6n acordo-me
que cando despertamos faltaba-nos
roupa, a un calcetfn, unha bufanda, ... e
pensabamos que nos viñaran a roubar. E
resulta que foran os gatos.
Faciamos pasaruas a "patacón por
cuadra" (cuadra era como chamaban os
cubanos ás ruas).

Que outras actividades culturals
recorda que flxeran polas aldeas os
noso paisanos
Durante as eleci6ns recordo que representaban obras de Teatro. Lembro-me
dunha anécdota de cando presentaron

A ESTRADA
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Un dia, xa de grandes viu-me pola rua
nA Estrada e chamou- me: "Figueirasl, dilIe a este home quen foi o primeiro
paracaidista de .Galizal, Di-lIol. E eu dixeno: Fu-ches tilo Ellogo diria-me: Inda be é
que non lIe dixe-ches que festidiara a
perna.

Outra das cousas que foron a
menos nas aldeas son as festas. Vosté
fol o fundador dunha de grande sona:
O Santo Crlto de Rlobó. Cal fol a sua
hlstórla
Habia unha señora que se chamaba
Anúncia Baltar que era da nosa famflia.
Era da presidenta da asociación "Las

aqui en Riobó organizado por uns de direitas, mentras os das esquerdas, sobre
todo un que se chamaba Caramés, prepararon unha canUga para botar-1I0 no
entre-acto:
"Eses burgueses
traidores que nos ~tropellan
serán barridos sin remedio.
Despiertaobrero y vil .
y ya la luz de la verdad
y verás a los socialistas
como luchan con amor y equidad.
iUniónl,iUniónl, contra la explotación
forjadores del progreso
la libertad.
y si no viene un nuevo retroceso
un nuevo sol al mundo iluminará
La Ii ro lá."
Menuda se armou alr despois. Veu-se
cara mrn un dos xefes dos carcas máis
grandes de aqui chamando-me a atención: Como' consinte esoL Eu que lIe ia
facer. Viñan facer propaganda cada un do
seu.

o

Outra das cousas que se perdeu
foron °as feIras, que eran motivo de en·
contro da xente das aldeas nas que In·
tercamblaban
productos,
contos,
coplas, etc... Co "progreso" todo eso
desaparee8u.

Daquela habia feira na Estrada o 7, o
16 e o 24. oE odia 15 e o primeiro era no
Foxo. Xuntaba-se aH moita xente e era
onde tiñamos notícias das novidades dun
mundo cambiante. Inda recordo cando se
empezou a falar dos avións e dos paracaidistas sendo eu rapaz. Désto lembro
agora unha anécdota do que logo seria

o Cura de Curantes, Don
Contastino ¡oi o primeiro
paracaidista de Galiza
cando era rapaz

I

Cura de Curantes, que de neno foi conmigo a escola. Os pais de Constantino
deran-lIe un paraguas para ir a escola destes grandes antiguos, que chamaban
"Sete parróquias". Ao oir falar deso dos
paracaidas, os rapaces, vendo o parecido
co paraguas Constantino pedrmos-lIo para
facer paracaidismo. E alá nos marchamos
até os Caños de Sifón. Todos nos queriamos tir~r pero el dixo: "O paraguas e meu,
e tiro-me eu". E alá foi o Constantino do
Caño de Sifón en baixo, e festidou unha
perna. Despois tivemos que ir leva-lo a
casa.

Fundei a Festa do Sto.
Cristo,
mercando
o
campo dos Esteiros para
o baile, pero agora é o ci.mitério. Comprei-no para
bailar nel e agora nel
van-me enterrar
Hijas de Maria" que comprendia Remesar,
Ocá e Riobó. Entón dfxo-me un dia que
estabamos co gando a beira da casa
deles: "Joseciño, e ti que tes tantos amiguiños por ar porque non vos xuntades e
lIe facedes unha misa ao Santo Cristo?
Os mozos fan-lIa ao San Roque, pero
agora xa se cansan, e os rapaces
PQdedes facer-lIa ao Sto. Cristo, eu ei-vos
axudar no que poida." Tiñamos 9 ou 10
anos daquela. Pero xuntamo- nos uns
cuantos, e xa o Cristobal, o Gaiteiro de
Arnois se apontou a vir, e de ar para
adiante, ao ano seguinte outra vez, e despois viu a Banda de Merza e máis outra, e
asr foi quedando-se a Festa. Hoxe é a
mellor Festa que temoso O campo do baile
era de~aixo da viña, diante da Igrexa,
chamaban-lIe o Baile dos Esteiros (polos
esteiros da viña). Pero conseguir o campo
bO'
ca' 'sa r "9 diSQOsID
o

'oo_me

-Abrimos a' partir das
. 7'15 da maná
- Disfrute dos nasos
vinos variados polo dla.
- E amblent8-" coas
nasas copas e a nosa
múslca.pola nolte.
TUBOS, o noso bon
servlzo corrobora a
nosa boa Imaxe•.
I
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Cura, Don Francisco - que era botado para adiante - dixo- nos: Hai este
campo af, a ver si o compra a parróquia
para a festal. E n6s pareceu-nos ben e
fumas pedir pola parr6quia, pero ao chegar onda o de Maure dfxo-me: "A ver ti,
que eres fixo dun home teso que non
cambia asf por asf, ese campo vai ser
para a Festa do Santo Cristo ou para
prender o Cura a Besta mentras di
misa?". Eu dixen que era para o Santo
Cristo, pero eu piquei, e fun falar con meu
. pai do asunto, non vai a ser que compremos o campo e se quede o cura con él.
Meu pai levaba-se moi ben con notário e
fumos-lIe plantexar o caso. Entón este fixo
un escrito que poñia: "José Figueiras Baltar, compra para sf, y para cada uno de
los vecinos de San Martín de Riobó".
Fixo-se o papel, pero haber agora o
que di o Cura, que seguro que vai armar a

Garcia Barros era un
home que non tambaleaba, ~ que dicia, Jacia-o.
Pero tiña nemigos por ser
acérrimo das esquerdas
-de dios. Entón, mentras él estaba na Sancristia e eu subin-me a unha pedra a
saida da misa e lin alí correndo e coa
mesma dei volta e mentin-me entre os esteiros. Pero él saiu correndo: "ande vai
ese Xefe do campo do Santo Cristo".
. Estou aquf - dixen - quere algunha causa.
Quero, home quero - dicia él - pasa para
aquf para a Sancristia e canta-me o canto
a ver como é. Si ohl, pase vosté para
entre os esteiros e conte vosté, contesteilIe. El tiña bastón pero eu tiña unha
navalla desas de estalos.
Pero agora mirade en que se convirteu o Campo dos Esteiros, no cimitério.
Comprei-no para bailar nel e agora vanme enterrar nel.

C8J CI Capitán Bernal. 8
NOVEMBRO 1991

Como recorda a Manuel Garcla Barros e Otero Abellelra, director do Emigrado.

Como chegou a ter amlzade ca teólogo e escritor o Profesor Torres
Quelruga

Fomos amigos fntimos. Manuel Garcia
Barros, axudou-me moito no Coro. Era
moi listo, e non tambaleaba, o que dicia
facia-o, pero... non comulgaba algunha
xente con él porque era todo de esquerdas, como Otero Abelleira, e dahí lIe viñan
os nemigos. Cando a época do "El Emigrado", os contrários escribian contra eles
en "La Palanca" os direitistas. Recordo
que metendo-se con él porque era calvo
lIe puñan: "Falou alr Garcia Barros - que
de tonto non ten un pelo". Eu fun dos prim·eiros subscritores de EL EMIGRADO.
Otero Abelleira e Garcia Barros eran acérrimos galeguistas de esquerdas. Torres
Queiruga sabendo que eu era amigo de
Garcia Barros, do que lera moito e lIe gostara, pideu-me que o levara a falar cando
foi a sua investidura de crego, pero menuda, Garcia Barros falando para os obispos
e cardenais... A que habia armar. Ou se
cadra alr non, pero a retranca... , a retranca... levaba por dentro.

Nos tíñamos unha fábrica de madeira
en Boiro, e él vivia a un lado de ribeira.
Cando terminou a carreira dou un banquete ao que convidou a todos os
simpatizantes do Galeguismo. Un amigo
común de alf comentou-lIe: "Don Andrés,
hai un señor aqui na Fábrica de Madeiras
de Boiro que é un grande Galeguista, foi
director do Coro "Airiños da Ulla", etc...".
E dixo: "Hai que trae-lo aquf". Ent6n eu
pronuncei un discurso que fixen chorar a
sua mai de emoci6n do sentimento con
que o fixen, recordando a orixe popular
dos seus pais.

RICI-II
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Quedan poucos do seu tempo que
tenan tan viva a memórla daquel rural
vivo e crlatlvo de hal moltos anos
Da xente esta que nos
falar das cousas galegas
devila, Casagrande... de
xente fun quedando eu
esquecer.

xuntabamos a
estaban Fontoda aquela
s6. Debin-lIe
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A ESTRADA

' ra'de'
10 e... .
At. ua
CADENA

CONTRARRETRANCA

24

Do tempo pasado

Benvida

Adicado ás señoritas
Eva e Elisa Buch
por:M. Garcia Barros

Temos neste número adicado A Estrada Rural un celebrado poema de Ken Keirades escrito en 1901, no que a xeito de
benvida as persoas a que vai adicado, da un repaso e apresenta ás visitantes a rica variedade de experiéncias que se lle
ofrece ao longo e ancho do naso Concello. As exceléncias dun rural oprimido pero criativo abondo para solprender-nos
hoxe que nunha mirada retrospectiva decatamo-nos do que nos perdimos os das novas xeneracións. Este poema foi
publicado por vez primeira no EL ECO DE LA ESTRADA, no número extraordinário adicado a Festa do Labrego en
1.916, logo, ao esgotar-se esta publicación, e diante da insisténcia en outer cópias dél, Garcia Barros voltaria a edita-lo
nos anos 20 en EL EMIGRADO. Na nosa labor da restauración éste é un novo momento de alegria en poder recupera-lo
para recreación dos nosos leitores, non só polo seu contido, senon que conservamos a ortografia na quefoi escrito para
apreciar hoxe os esforzos con que a primeiros de século este mestre rural se empeñaba enfixar a escrita en Galego.
'13enviáas miñas señoras,
6enviáa.s pr'estas aláeas,
oná'os p~ariños cantan,
oná'os aróoriños mtáran.
Milagre, non-o seria,
qtu agran traóallo tiveran
o cam6ear viáa áe. vila
por esta viáa á'aláea,
pero est¿an sin coiáaáo,
por eso non teñan pena,
qtu ast¡fÚrofk.s qtu logo
estarán ~a óen afeitas.
tE f)eráá qu 'aquí n ñai wusas
com as qtu na vila áe~an,
n ñai teatro pol-a noite
nin pol-o áia siqtura,
non liai múseca os áomingos
senón qu ~a aft¡unfta festa,
n ñai liceos nin casinos,
nin óailes á'etiqtuta,
non Iiai corriáas áe. touros
nin paseyos na alameáa,
nin aqueta socieáaáe.
qtu á'escotliáa se precia...
Pero Iiay campiños froriáos
som6risaJ!as aróoreáas
cu6ertas áe veráes foUas
qu 'os rayos áe solnos tempran,
cOmaros, veráes soutiños,
qu y-alama y-o corpo alegran
pinales arrecenáentes,
prados cuóertiños á~rtJa,
mil ~ráins arregCatfiños

a.

pol-a man áa Proviáencia
que moi proáiga amostrouse
n esta covizaáa terra
coóriná'os campos áe. rosos,
áe mirtos e áe. froiteiras,
áe malvas, mentrastes, fiunclios,
maJ!reselvas e vioCt.tas,
mat'l..Zanillas, mereruliñas,
~intos, enreáaJ!eiras
sa~ns, campaiñas, tr¿óos,
frunáios, uliáoras, mvoáas,
e áe mil castes áe. frores
tenras, óunitas efrescas,
que na veira áos regatos
ou na ampritú áas áe.óesas,
nos frescos e veráe.s prados
e nas estenáiáas veigas
manteñen os nosos campos
en tontitwa primaveira¡
o tempo qu 'os p~ariños
que poóran as aróoreáas
e os seus meCt.áos cantares
toáo animan, toáo alegran,
encFienáo os aires soaves,
áonairosiñas caJ!encias.
jif peráis canta no monte
y-o paspa.llás, y-a óUóefa,
y-a Caóerquiña nos aires,
peneira que te peneira¡
os clia.scos antr'os t~aits
y-os caTTitiños, y-as negras,
os cliincFieiros poCas viñas,
nas fwrtas e nas froiteiras,

y-o papa17UÓio tristeiro
y-a incansaóre soóiáeira.
9{a cima tÚJs aCtos pinos
canta o cw;o ese óatnÓea
asocianáo os seus cantares
ós áa rula que se qtu~a¡
ogayo nos cere~aits
os gOTTions pol-as eiras
picanáo ograw;iño mitulo
qtu van coUe.r ás carreiras
engrata recliotu:lurla
antre órincos e peCt.~asj
os trigtuiros antr'os sw;os,
o merCo nas rama!lt.iras,
y-os picos veráes ou petos,
os estomiños y-as pegasj
o toráo antras foCúls veráes
ensaya suas notas tenras
co reiseñor ás porfías
qtu canta aib na froresta
s 'está contento, alegrlas,
s 'está tristeiro, suas penasj
o ~if¡¡aro antr'os saf¡¡tuiros
canto áos a~es rome.áa,
ativo fai o seu niño
o escrióiáor na praáe.ira,
o veráeirongrcu:.iosiño
no aire revolotea,
o maceiro alegre salta
nas poCas áas ame~iras,
ornato áos aTÓoriños
qtu meáran veira áas presas
o cliiclión realfennosiño

co-a sua negra monteira
~ cantanáo amores
o niño en qtu está afemia,
y-o sirln, y-a pica-foUa
y-a pap~a saCtaáe.ira,
y-outros moitos qtu contalos
fora moi Conga tarea,
qu 'os seus cantares confunáe.n,
qu (, cura.z6n nos alegran,
qu as nosas tristuras matan
por moitas qu alma teña.
jS 'esto non e oparaáiso,
áe seguro no Iiay na terra!
Pais~es jqtu pais~es
n 'esta terriña s 'encerran!
Xurofk.s miñas señoras,
qtu canáo aft¡úns á'eles ve~an
tan risoños e impoñentes
lían áe pasmar jaóofeUas!
posto qtu sangue. á'artistas
corre pol-as suas venas.
Se nón, verán canáo o Pico
vayamos áe. coreátla,
e ~a fk.s ái¡¡o vayamos,
porqu'eu cu:.ompañareinas
e mais ~entiña qtu saóen
qtu go~a con aquJ. 'lleCas.
Pasaremos pol-a Mota,
áe patricioo resiáencia,
y o manno pafm:,io á'oca
áe~remos a mán áreita,
por 6a~0 uó¿rremas 'lIiñas
áo uUa ir¿mos a 6eira
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¡',@ tlerán que, tÚ primores

o Pico Sagro, cantado por

ostenta na sua oreCa!.
Pasaremos po(-a ponte,
coIlerémoC-a tlereá~
e porSanta Crúz arrióa
qu ,é un posto tÚ ~ira,
subirémos liastr'o monte
que Sacro toáos noméan,
monte sa¡Jraáo, famoso,
e {as fwtorkas fienáas,
qu asua caóeza kvanta
ca! aposto centineCa
que coiáa áos feitizaáos
tlafús qu 'os seus pés roáean.
Subirémos liastr'a punta
pra tler toá'a reáorttfe.J!Ja,
¡Xa tlerán que, panoramas
áená'a cima se contempran!
San Xuan áa Cova, n 'un Caáo,
no outro os a¡JrOS áe o/ea,
ás pés o vaCk áa uUa
y-aib atrás, ComposteCo;
y-as escarpaáas vertentes
á'uces e carpazas cMas
á'arrencenáores suaves
a oná' ó mtl van as aóellas...
Meterémonos na cova
que según traáic.i/ms rezan
esconáe áentro un tesouro
que áata áa moura época.
tJJeóeremos na fontiña,
s' é qu ,aseát. nos atenta,
qu 'liai aCi, preto áa ermiáa,
áeóai~..o á'unlia soóreíras,
a que, áin UttS, que, pormouros,
outros, por cristianos feita.
'E át.mpois áe tlesitare
a ermiáa onát. se venera
San Seóastián óenáito
ataáo a un pau tÚ soóreira,
o át.scenso empezaremos
en óusca áe somEra fresca
prafacer tamén Iionores
o que, ~a na fiamóreira,
que pr'aórire o apetito
n 'Iiai coma estas corre/eCos.
1)e festas e romarlas,
tÚ romarlas efestas,
témoslle, miñas señoras,
témoslle unlia porción áeCas.
Son óoas as áo San~,
qu 'en Cere~o se cek6ran,
a áo San Campio en ~{n,
no ~~ a o/ir.te áa tJW¡Ca,

Ken Kelrades nesta poesla

a át.Santa Margarida
qu 'en CaIloóre se venera,
oSant 'Oute1o no o/iso,
Santo 1)omingo en Moreira,
oSan J4.ntonio, na Praza
en Jllmois a áa paát,ma,
agranát. át. qunáian
áo manso uUa na orefa,
na que fan unlia por tres
as óomóas que óotan n eCo;
en (juimarey a pelonia
qu'e aóogosa pr'as moeCas,
en San Pe/ro a áos 1)elores,
qtu foil anqu '~e non sea,
a áo San Lois en Orazo,
en Loimila áa Saleta,
a áo San tJJrás en ~ioóó
qu 'e {as nomeaáas festas
y-en o/inseiro o mesmo áta
o mesmo santo fest~ani
na Semoza a áos ~áWs
os Milagros en 1{i.veíra,
mailá a áo 'Emparo, át. tJJerres
a maór tÚ toáas eCasi
case tolas con áUDS músecas,
agranát. e mail-a pet¡uena,
con viño a áút;iaC-os carros
o pulpo engranát.s ca.Ctúiras,
os ce¡¡os óotanáo copras

ás que, no campo merenáan,
as rosquilkiras en restes
tras las encitantes mesas
óen annaáas tÚ merengues
copas, tlasos, e óotel!as,
rosquillas áas tÚ Santia¡¡o
e las finas áe Silúáa.
1{p.paciñas tentaáoras
que óen. óailan a muiñeira
oson áas áoces notiñas
áa nosagaitagalk¡¡a.
!Jogue,tes qu'o aire soóen
arr~anáo mil estreCas,
óomEas egroóos pintaáos
que óotan pra fin áe festa,
áa que, será por milagre
se pra ruoráo non que,áa
aft¡ún espiñazo torto
ou rota aIj¡unJia caDeza.
1)e feiras ~a non falemos,
qu 'Iiai unlias feiras, ;que, feiras!
'J{fl:S traáa, Martes áe mulas,
qu 'anque, e át. mulas, s 'entenáa,
que tamén liai ÓOS caóaios,
¿guas áa cria e voúiras,
e óurros a toáo áar
aft¡úns anque, n-o paruan.
'E soóor toáo, a lo !J~,
a milCor áa reáonáe.r,a

a onáe van as ~tes toáas
óen áe feira, óen tÚ festa.
'E a oórigaáa pr'os 1lOfIios
áaC-a saCiáa p~ira,
ináo eCas moi óen postiñas,
co-a mantiClic.a cuberta
y eCes paseanáo oseu Caáo,
cof¡¡aáa su capa óoma,
pois a.qut, pr'os que se casan
e áe rigor esta prenáa
anque sea o mes á'J4.gosto
y-o sol os osos áerreta.{l}
'Da ~énio anáar por ait
no mláio tÚ tanta tenáa,
tanto postiño animaáo,
óerranáo toáos:
- QJdn mlrcaf
- ¡J4.Ca, que óarato tlenáof
- ¡~, a Ca cosa óumaf
'E tanto fan,que Un un,
que mlrcar anque, non queira.
Os ceBOS cantan a fwtória
á'af¡¡unlia terrióCe fiera
qu 'os fwmes cinta cnúJs
porsete óocas tremenáas.
9{pn faCtan os óoCú;Miros
roubaáores áe caáeCas,
y-o p~ariño áa sorte
qu 'é o que, tm mais concuninaa,
'En fin: qu 'a feira lo !J~o
e utÚta feíra qu 'liai que fJd-a,
prencipaCmente a tÚ Santos
e mais áo ano a pirmdra.
'E calo, miñas señoras,
qu as fináuas á'esta terra,
son tantas, e tansu6rimes
que non son para unIias ktras¡
~a tlerán como aquí fJai toáo
como non. falten pesetas
e ~a moita sauáiña,
que Ua át.seyo át wras.
tJJenvillas, miñas stñoras,
óenviáas, pr'estas alátas,
oná'os p~ari:ños cantan,
oná'os aróoriños meáran.
(1) Desde a data en que se escribiron estes versos, xa se reformo"
estafea costume. (Nota do próprioM.
Garcia Barros)
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Umha Questom Polemica: Temos
tradicom jograresca na nossa comarca?

Martim de Ginzo, J ogral
J.-A. Porto Taboada

e

Entre os autores da Ifrica medieval
galego-portuguesa figura um jogral chamado
Martlm
de
Glnzo,
cujas
composi~ons se recolhem nos cancioneiros da Vaticana (números 876 a 883) e da
Biblioteca Nacional de Lisboa (1270 a
1277), que poderia ser natural do lugar de
Ginzo, actualmente facendo parte da fregresia e concelho de Cuntis. Assim o
considerou José Maria Alvarez Blázquez
no primeiro volume da Escolma de Poesia
Escola Medieval
Galega, dedicado
Galego,- Portuguesa, (Galaxia, Vigo,
1952).
Contudo, nem o lugar de nascimento
nem outros muitos dados acerca da vida
deste jogral podem ser apreciados com
absoluta
certeza.
Segundo
José
Joaqulm Nunes (Cantigas d'Amigo dos
Trovadores Galego-Portugueses, vol. 1,
Coimbra, 1928), "pelo tom popular das
suas cantigas creio tratar-se de um jogral,
oriundo de Santa Marina de Ginzo, na
Galiza, onde se encontra hoje a aldeia de
Sobra/, a mesma provavelmente que os
apógrafos chamam Soveral." Segue-se
esse mesmo parecer na Gran Enciclopedia Gallega, onde se le que "al decir de
algunos pudiera ser del Xinzo de A Limia,
aunque según otros, habria que considerarlo nativo de la parroquia de Xinzo
(Ponteareas), donde existe um lugar llamado Sobral". Por sua parte, Alvarez
Blázquez asegura que, "de non ser a súa
patria o Xinzo da Limia, coidamos doado
poda selo Santa Maria de Xinzo, en Cuntis, pois alnda que hai en Galicia outras
localidades co mesmo nome, dáse o feíto
de existir nista freígresia o lugar de Sobral, que cecais seria o Sobera/ (bosque

a

a

a

a

Capela do lugar da Hermlda, em Glnzo
(Cuntls) no limite con Arca. Poslbelmente a
Hermlda que cantou o" trovador Martlm de
Glmzo

de sobreiras) das cantigas de romaxe do
trovador. "
Nas cantigas de Martlm de Glnzo,
recolhidas na mencionada edi~om de
Nunes (vol. 11, Coimbra, Imprensa da
Universidade, 1926), fala-se, com efeito,
de um lugar chamado Santa Cecilia, a
cuja romaria quer ir a amiga, e da "ermida
do sovera/~ As oito cantigas deste jogral
formam, nas palabras de Alvarez Blázquez, "un todo acabado, encol de uns
amores emparados baixo o favor da ermida venerada". Mas a propósito do
argumento desenvolvido neste conjunto
de composi~ons e, também, para facilitar
a sua compreensom, pode ser útil reproduzir o resumo exposto polo próprio
Nunes:
"Martim de Ginzo incorporou-se igualmente numha expedi90m militar, que é
muito provável tenha sido dirigida contra

5atr
Pazo, 32
AEstrada

NOVEMBRO 1991

os inimigos da fé cristá e organizada polo
monarca caste/hano acabado de mencionar (Alfonso X); di-o e/e pr6prio num dos
seus cantares, o n I1 CCCCLXXXIII desta
colec90m, no qua! mostra umha mulher,
decerto a que amava, desabafando com a
mai o desgosto em que a trazia a ausencia de/e. Cheia de fé ardente, ela dirige-se
ermida de Santa Cecilia a imp/orar-Ihe o
seu regresso (CCCCLXXXIV).
Nom foi baldada a sua ora90m, pois,
na imediata vemo-Ia pedir á mai que a
acompanhe em romaria mesma ermida,
sem dúvida para juntamente com ele dar
gra9as
Santa; aqueJa, porém, que
parece nom aprovava a inclina90m da
filha, nom s6 Ihe nom satisfai o pedido,
mas até a trai guardada (CCCCLXXXVI),
com o que ele se irrita bastante
(CCCCLXXXVII) e de despeitado nom Ihe
aparece. Ela torna a insistir com a mai,
que a deixe ir a outra ermid!J, a do
Sovera/, que se me afigura do contexto ter
sido aqueJa em que e/e come90u a amála, qui9á seduzido pola pericia com que
ela tocava o adufe (CCCCXC), prometendo-Ihe que, se al nom o encontrar, o
largará, mas lá no seu Intimo rogando
Santa da sua dev090m que Ihe realize o
que e/a tanto deseja, 'achar lá o seu
traedor".
A favor da tese proposta por Alvarez
Blázquez poderia alegar-se que no lugar
de Ginzo (Cúntis), Iim ftrofe da freguesia
estradense de Arca, existe umha capela,
centro das romarias que se organizam
nessa aldeia. Segundo dados reunidos
por José Fuentes Alende (Climatologia y
astronomia popular de una pequeña comunidad
vecinal:
Xinzo
(CuntisPontevedra), 1. XXXIX de El Museo de
Pontevedra), Ginzo dista 2,5 kms da capital mun'icipal, pola estrada que leva a
Cequeril. Os seus limites som: a N Laurin-
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ha, a SE Rebordelo, a E o Castro-Sevil
(545 m.), a S o Monte de Areas (287m.)
e, mais longe, o Cávado (703m.). Em
1987 contava o lugar com 37 casas e 149
habitantes, dos quais 126 moravam permanentemente na aldeia. "Es una
comunidad totalmente agrlcola y ganadera, actividad desarrollada principalmente
por las mujeres y complementada con el
salario proveniente del trabajo de los
hombres en los diferentes oficios y en la
emigración\~ de acordo com a citada
fonte.
Ouanto ao jogral Martim de Ginzo (s.
XIII), vemos que tudo o que se di acerca
da sua terra natal e da sua vida é, polo
momento, mera conjectura baseada no
seu próprio nome e no texto das suas
cantigas, Nunes considera a existencia de

duas ermidas diferentes: a de Santa Cecflia e a do Soveral, que para outros
autores é umha só, seja como for, a localizaqom dessa ermida de Santa Cecnia é
um assunto ainda por resolver. A sua
identifica~om poderia ajudar a conhecer,
sem dúvida, a vida de Martim de Ginzo,
acerca da qual nada se pode dizer hoje
com certeza. Entretanto, a hipótese que
supom tenha ele nascido en Ginzo de
Cúntis deve ser considerada como possfvel e deve fazer-nos apreciar as suas
cantigas como algo próximo. Podiamos
perguntar-nos, a respeito de Alvarez Blázquez, pola razom que o induziu a situar o
nascimento do jogral nesta lecalidade.
Nunes nom cita o nome do concelho, mas
o certo é que a freguesia de Santa Marinha de Ginzo pertence ao de Ponte-Areias

e nela existe, com efeito, o lugar de Sobral. Teria cometido um lapso Alvarez
Blázquez? De facto, nom existe no concelho de Cúntis a freguesia de Ginzo,
como ele escreve, pois tal topónimo corresponde unicamente a um lugar da própria
freguesia de Cúntis.
Este seria, en resumo, o estado da
questom. Para um estudo .mais profundo
do problema deve consultar-se a bibliografia citada, atendendo-se especialmente
ao texto das cantigas, base, como se ve,
das hipóteses propostas. De momento
chegue com a amostra que aqui apresentamos.

Cantigas de Martim de Ginzo
Como vivo coitaáa, maáre, por meu amigo,
ca m en.fIiou manáaáo que se vai no feriáo:
e por el vi'CIO eoitaáa!
Como vivo coitaáa, maáre, por mm amaáo,
ca m en.fIiou manáaáo que se vai no fossaáo:
e por el vivo eoitaáa!
Ca m'enfliou manáaáo que se 'CIai no fe:rilfo,
eu aSanta Cuflia tÚ eor~on o áigo.
e por el vivo coitaáa!
.Ca m 'enviou manáaáo que se vai nofossaáo,
eu aSanta Cecuia áe cor~om ofalo:
e por ti vivo eaitaáa

?{p:n.c tU vi meUior ermiáa, nm mais santa:
o que se áe mi mfinge e mi cánta

áisseron-mí que asa coita sempr'avanta:
por mi 'Dws (ál) a 1Jbsgraáoj
e áiun-mi qu 'j, coitaáo
por mi o (meu) perjuraáo

~,

á'amores moireu.
Manáou lo aáufe tangerl
e non lJii áavan Ce.ur¡
~, á'amores moirtu
Manáou lo aáufe soar
(e) non lJii áa1Jan 'CIagar
~, á'amores moir'eu

e,~,irei.

Orar u efulman. Santa Cecilia,
pois m'aáuss (, tJIU (eu) 6m qturia:
e,~,irti,

cajd i est (, tJIU nattrOTti,
e,~,irei.

Ca meu ami¡¡u 'j, por mi coitaáo,
e, pois, eu non fart.i seu manáaáo?
9{pn poss tu, maárt., ir aSanta Cuilia

e,~,irti,

ca meguart4s a noit t o áia .
áo mm amigo.
9{pn poss tu, maár~ a'CIugasaUiaáo,
ca me non fe.~aLu faur manáaáo
áo meu amigo
Ca me auaráaáu 'la noit t o áia;
morrer-fJOS ei con aquesta perfia
por meu amigo.

ca jd i est (, tJIU 7I4ttIOrt.i,

tI'reilfes, ai mía maár~ m romaria
orar u efulman. Santa Cecilia:
e,~irt.i,

Jt áo muí 60n parefU
manáou lo aáufe tangu:
~, á'amores moireu.
>t áo moi 60m semdliar
man.áou lo aáufe soar:

e,~,ird,

cajd i est (, tJIU 1UUtfOTti,

ca jd i est (, que 1Ul1tUJ!ei,

e,~irei.

>ti 'CItrtUIÚs tÚ Santa Cecilia,
iJru sanliuáo tJIU se foí un tUI.
o mm ami¡¡u t ten-se por 1IlO11O
e, se s 'assanJia, nonfa i tono
o mm ami¡¡u t ten-se por 1IlO11O.
>ti wrtuáu tÚ santa ermitfa,
con gran pesar fu, aquesta ú!a
o mm ami¡¡u t ten-se por morto
e, se s 'a.s.sanJia, nonfa i tono
o mm ami¡¡u t ten-se por morto.

e,~,irei.

treiáu migo, maárt., tÚ patio,
ca meu ami¡¡u 'j, por mi coitaáo:

tE,
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A Caza:
Un debate
,
necesarIO

.

~}ffJjjJf.~~
Desde o dia 27 de outubro do presente
ano até o 6 de xaneiro de 1992. abrese a temporada habil para a caza. con
caracter xeral. Considerando días
habiles de caza. xoves. domingos e
festivos de caracter Estatal ou auton6mico.
No número 7 de Contraretranca tiñamos unha conversa co presidente da

Raposos cazados nunha batida no coto da Rocha

que nos apresentaba o ponto de vista
dos practicantes deste deporte. Que
como en todo deporte. hai quen ao
marxe das recomendaci6ns e deséxos
dos verdadeiros amantes de tal exercício. adican-se ao xogo súcio e non
respeitan as reglas. NA Estrada hai
moitos practicantes da Caza que así o
recoñecen. por iso. para que ninguén

aqui as consideraci6ns legais máis
xerais. Por infrinxir estas reglas poden
cair sanci6ns de 100.000 a vários mil160s de pts. Se atopas alguén que o
fai. non o dubides. denÚDcia-o. Os
verdadeiros amantes da caza. e os
ecoloxistas. así como o conxunto da
sociedade agradecera-cho. Existe nA
Estrada unha bqgada ecol6xica da

en contacto con eles. consta-nos que
até agora observan unha eficácia
digna de loubanza no exercício deste
labor.

~ida Megar i~O:~\ifi;~re mme~~~te

a"_n_a. . .
Sociedade Deportiva "Rio ull........

Relación de lDétodos ou Inédios de captura proibidos con caracter xeral
1.- Lazos
2.- Uso de visgo (arbolillo. as varetas. as rametas e o
parany)
3.- Anzois
4.- Chamarices de espécies protexidas vivas ou naturalizadas. de perdices de fémias e doutros
chamarices vivos cegados ou mutilados.
S.- Todo tipo de engados eléctricos ou mecánicos.
6.- Aparellos electrocutantes ou paralizantes.

7.- Faros. lanternas. ou outros aparellos luminosos e
visores que pennitan o tiro nocturno.
8.- Explosivos.
9.- Todo tipo de redes ou de artefactos que requiran
no' seu funcionamento o uso de mallas.
10.- Proxectís que inxecten substáncias paralizantes.
11.- Todo tipo de engados ou substáncias venenosas
paralizantes. atraentes ou repelentes.
12.- Annas semiautomáticas ou automáticas con cargador que poida conter máis de dous cartuchos.

annas de aire comprimido. e as provistas de silenciador.
13.- Cañóns pateiros.
14.- Furóns.
15.- Aves de cetreria.
16.- Avi6ns ou vehículos motorizados ou calquera
tipo de aeronaves.
17.- Embarcaci6ns con motor como lugar desde
onde realizar tiros así como vehículos terrestres motorizados.

Unicas espécies que está permitido cazar
Aves
Ganso común
Cerceta común
PatoReal
Pato rabudo
Cerceta do estío
Pato cuIlerete
Parrolo mbio
Panulo común
Parru10 crisado

PerdIZ robia
Perdiz moura
Charrela
Paspallá s
Colín de Virxinia
Colín de California
Faisán
Demonegro
Avefría
Arcea
Agacha común
Gaivota chorona

G81vota escura
Gaivota clara
Pomba brava
Pomba zora
Pombo
Rula Turca
Rula
Tordo real
TordocomÚD
Tordo malvís
Tordo charlo
Estorniño negro

Estonuno Pmto
Pega
Corvo cereixeiro
Corvo viaraz

Mamíferos
Lebre (Lepus capensis)
Lebre (Lepus europaeus)
Lebre (Lepus castroviejo)
Coello

Lobo
Raposo
Xabarín
Corzo
Cervo
Gamo
Rebezo
Cabra montesa
Muflón

Arruí

(]IDl}[} SJD Wl1D ~
~ dun a) %por aI1.Irrilr-se m 12 I1m.ID)
DiriJm-te ao apartado de correos
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·A Caza a debate (11)
Ten lóxlca hoxe a caza. Cal é o
ponto de vista ecoloxlsta
Hoxe a caza xa s6 é un mero deporte
que consiste practicamente en visualizar
a presa e apretar o gatillo. Son moi poucos os humanos' que cazan para
sobrevivir, a maioria dos cazadores adican-se a tal actividade s6 por 6cio. A
partir désto poderiamos concluir que hoxe
non ten lóxica a caza. Pero o movimento
ecoloxista non debera deixar de lado ao
cazador, e éste debia ser o primeiro ecoloxista para asf defender e preservar o
médio ande longo iria cazar. É dicer, que
a ambos bandos nos interesa o mesmo
no fondo: a conservaci6n do médio.
A que te reflres con que ecoloxlstas
e cazadores tenen un Interés comun na
conservación do médlo?
Para apoiar ésta hip6tese baste dicer
que os entornos mellar conservados
hoxendia, algúns Parques Naturais. foron
antaño Cotos de Caza. Un exemplo clarfsimo atopamo-Io no Parque Nacional de
Doñana. E é lóxico no fondo. Calquera cazador cun nfvel médio. deberia-se dar
canta da importáncia da conservación do
médio para lago poder cazar. Para recalcar ésto baste recordar as conversas dos
vellos das aldeas lembrando que antes
lan cazar ao monte todos os dias topando
algo que traer para casa sempre. Quizais
se caza-se máis de aquela nun dia que
hoxe nos tres meses que dura a caza.
A que cres que se debe a escasez
de • chamemos-lIe • caza? Ten 8 culpa
o cazador?
Para contestar a ésta pregunta basámo-nos en que un ecosistema é algo
interrelacionado entre sr. Todo está ligado
a todo, poderia-se dicer que é unha espécie de cadea cerrada a que si se lIe
quita unha malla non se sostén. As( é a
natureza Xa dixen antes que non hai
moito, a mediados de século todos sabemos que vagaban polo monte o que se
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dou en chamar "alimañas" (Lobos.
Aguias, Xenetas, Martas, Gatos Bravos.
etc...) que velaban por unha bo equiHbrio
no médio e o control de pragas. Todo o
contrário é o que pensan tanto a sociedade como a Administración. Pois esta
até chegou a pagar por cada animal marta
déstes. Evidentemente a campaña tivo
moito éxito desde o princfpio. Utilizou-se
de todo. desde trampas até venenos mortais como o DDT. O número de "alimañas"
reduciu-se de taJ maneira que apenas
quedan. Pensou-se asr que a caza
aumentaria e que a gandeiria quedaria a
salvo. Esta úJtima poido sair gañando.
pero contrariamente a caza se habia ser
máis abundante. cada vez foi a menos e
para poder cazar hai que repovoar antes.
A dedución é clarrsima. Hai 50 anos con
"alimañas" a patadas habia caza para
todos, mentras hoxe non hai case nada.
Dan-se conta agora do erro cometido.
Pois é tempo de rectifica-lo.
Que proporlas para que se procede8e a e88 rect"lcaclón? Que 118 dlrlas
80S cazadores por exemplo?
Que deberian ser os primeiros en
defender o ecosistema para volver
aqueles tempos en que se chegaba a

casa cun par de coellos, unha lebre 8
catro perdices. Deberian cofiecer as 8Spécies protexidas - en vias de extinción e coidar-se moito de dana-Ias, polo que
antes dixen de que calquera rotura na
malla da cadea da natureza, estragaria
toda a cadea. Perxudicando ao conxunto
do ecosistema, incluido o próprio cazador.
Fago un chamamento a militáncia activa
no ecoloxismo dos cazadores para facerlIe frente conxuntamente aos problemas
de desforestaci6n. incéndios, contaminación do ar, terra e agua. Para xuntos
cazadores e ecoloxista"s Ioitar polo interés
común en defender o naso médio natural.
Sen dividir-nos e enfrentar-nos, o que
beneficiaria tan s6 aos verdadelros nimigas da natureza, perxudicándo-nos a
ambos.
Semella que 88 un defensor 8 caza?
Non. nen moito menos, eu non gosto
da caza. Non se pode dicer ,ecolóxicamente falando. simplesmente NON A
CAZA. sen analisar os problemas concretos que trae. e tentar dar-lIe solución. Un
dos problemas que causa a cazaé, por
exemplo. o impacto acústico que rompe
rotundamente coa harmonia do médio. Si
ben esto non é o máis grave, senon o que
sae polo caño. os perdigóns. Todos sabemos que son de chumbo pero non todos
sabemos que este material ten un atto
nrvel de toxicidade. tanto que pode chegar
a ser mortal. Toneladas deste material
caen ao chan. mares. rios e lagoa9.
Recentes estudos revela-nos como este
metal se integra na cadea alimentrcia sen
problema ningún. podendo incluso chegar
ao home. Incalculabel seria xa o número
de animais que morrerian por esta causa,
sobre todo aves acuáticas. Este problema'
teria facil solución: utilizar perdigóns de
aceiro ou cartuchos. Ainda que estes últimos. as vainas dqs cartuchos xeralmente
quedan all ande se produce o disparo,
vendo-se plásticos destes en calquera rincón. É evitabel. basta con que cada ún
recolla as súas . E por último citar outro
problema de fácil solución: os cercados.
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A. Proxecto Zarabeto
SÓllia Sanchez Muñoz
Son vários os Cancallos Galegos que
contan cunha rádio municipal: Fene, Ne. greira, Cerceda, Corcubión, Oleiros, etc...
Incluso hai poucos meses Cerceda solprendia aos televidentes coa posta en
funcionamento cunha Televisión Local.
Desde as primeiras emisións hai xa máis
de 3 anos, Rádio Zarabeto intenta que o
noso Concello non se quede a zaga na
comunicación local.
No número 8 de Contrarretranca fita
Varela falaba con orgulo dos anos en que
o Concello da Estrada contaba con 4 periódicos e nada menos que duas rádios.
Continuar coa nosa história de comunicación local costou algúns anos pero ao fin
Rádio Zarabeto púxo-se a funcionar. O 24
de Maio de 1988 empezan as emisiáns de
Rádio Zarabeto como rádio libre, seguidamente incorpora-se á Federación
Galega de Rádios Libres e a Federación
Europea de Rádios Libres.
En Xuño de 1988 constitue-se a Asociación "Proxecto Zarabeto" coa intención
de dar unha cobertura xurfdica a rádio que
xa viña emitindo. A Asociación conta
entre os seus obxectivos, ademais da
rádio, outras actividades no mundo da comunicación e relacionadas con ela como
Cursos de Rádio e Televisión, Exposicións Fotográficas, etc...
A partir da sua constitución como Asociación, a Rádio demostrou ter unha
grande reposta, sobre todo entre a xuventude. Perto de 50 persoas colaboraban
con Rádio Zarabeto facendo programas a
pesares dos precários médios con que se
contaban, a interese da mocidade que se
achegaba a rádio os programas musicais,
culturais e deportivos foron os dominantes
durante o periodo de emisión.
Durante perto de 2 anos rádio Zarabeto emitiu todos os dias de 8 a 12 da noite,
e todos os fins de semana de 11 da mañá
a 9 da noite. Esta actividade viu-se interrumpida polo feito de que o Concello non
renovou o contrato de aluguer do local
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Z.beto
onde estaba instalada a emisora (Biblioteca Municipal).
En opinión da presidenta da Asociación "Proxecto Zarabeto" Mi Xosé
Comojo, existiron sempre moi boas relacións co resto das rádios libres e a
experiéncia dentro de plataformas que as
unián foi sempre positiva. Tamén foron
boas as relacións con outras rádios municipais como a de Fene ou a de Negreira
que incluso chegou a ter conversas ca daquel delegado de Cultura para interceder
na municipalización de rádio Zarabeto.
Coa promulgación da LOT (Lei Orgánica de Tele- comunicacións) a rádio
Zarabeto quedaban-lIe dous camiños. Acceder a concesión de Rádio Cultural, ou
pular pola via da rádio municipal. Optouse por esta última alternativa porque
desde un princfpio se viu que as concesións de rádios culturais eran moi
restrinxidas. Por outra banda rádio Zarabeto xa tivera desde un princfpio un
caracter aberto de rádio pública - segundo
nos di a sua presidenta - o que influiu na
elección desta opción.
As xestións para Municipalizar a Rádio
empezaron hai xa anos. O proceso no
noso Concello quedou detido tras a
aprobación do Pleno da petición de
Concesión de Rádio Municipal a Xunta de

Galicia. Xa houbera conversas coa anterior equipa ~e governo quen no se
mostrou contrária, pero tampouco demostrou interés polo asunto. A Xunta de
Galicia ainda non fixo as concesións pero
xa mostrou a sua intención de resolve-Ias
satisfactoriamente, posto que se contan
con menos solicitudes que concesións. A
presidenta da Asociación confia en que a
nova equipa de Governo lIe dea un empuxe definitivo aos trámites para a posta
inmediata en funcionamento dunha rádio
municipal.
Entre os proxectos máis inmediatos
da Asociaciación , ademais de seguir a
traballar en prol da municipalización, está
a elaboración do Arquivo Sonoro de A Estrada. Conta-se para este fin cunha
subvención da Xunta de Galicia que permitiria deixar en soporte magnético todas
as conferéncias, e outras actividades que
haxa no noso Concelloo Eso suporia contar non só cun arquivo para a rádio senon
cuns documentos sonoros de moita valia
para reconstruir a história do noso Concello.
Continuarán
a organizar a
exposición de Fotografia "Galicia en
Foco", que ten lugar anualmente gracias a
un convénio feito co Clube de Prensa de
O Ferrol.
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Un proxecto que é posibel grácias a todos
Toparás os nosos exemplares ~ venda nos segulntes establecementos

Casco
Urbano
Librería Faro
Librería Durán
Librería Plazuela
Librería Cervantes
Librería Maceira
Librería Rosarito
Librería Gran Via
Librería El Pilar
Librería La Artlstíca
Ubrería Lolymay
Estanco Carballeda
Estanco Ctr. Santiago
Café Bar -rubosCafé Bar -A FarolaTaberna -51. Sede-

Rural
Ma~obos
T.Pino

Toedo
Regengo

Vea
Merendeiro de Vea
Taberna Emiliano
AFandifta

Casa Elisa
CasaAller

L agart6ns
Taberna Estanco

Moreira
Carballo Grande
A Pica
.

Berres
Taberna de Ceferíno

Callobre
Bar Rivadulla

Riobo
Tabema Gañete
OPequeniño

Oca
Taberna Horéncio

CastroTabema da Igrexa

Arnois
Tabema H~lito
Tabema O Recanto
Tabema Anili6n

Loimil
AsCamélias

Codeseda
Taberna Portela
Bar Carracedo
Librería Taylo
Taberna Xubrei

Orazo
Elma

Agar
Taberna Anselmo

O Foxo
" O Forno
OMoncho

DamadelRio

Olives
Taboada (Viladafoll$O)

Lamas
Alredo (Sequeros)
Xesús de Sobrado

G Ulmarel
•
•
Tabema da Igrexa
TabemaMariño
Tabema Estebo

Cereixo
Taberna Cereixo
Taberna Perna VIVa

Arca
Taberna Dionisio

Nigoi
Taberna A Pena
,Taberna Ignácio .

Tabeirós
Taberna Dávila
Taberna Sangiao

Ouzande
Manuel Porto

Lirípio
Morgade

Ancorados
Brei - Bouz6n
Daniel Rodríguez

o Sol

Rubín
Rivela

Vilaboa

Santeles
Taberna -O Cruceiro-

Sabueedo
Tabem8 Maria
Taberna do Meio

