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SAÚDO DO ALCALDE

Por octava vez sae á rúa a revista COTAREDü e,
coma tódolos anos, tenta enriquecer a nosa visión sobre a
terra na que nos asentamos e na que se asentaron, antes ca
nós, os nosos devanceiros. Quixera agradecer a colaboración
de tódolos que fixeron posible un número máis desta
publicación que enche os nosos veráns de novas culturais e
lembranzas de vellos tempos. Sempre resulta grato coñecer
novos aspectos dos múltiples e sólidos valores culturais que
atesoura a Terra de Montes, e gravalos para que queden na
memoria de todos. Tamén, como non, para que se vaian
sumando ó xa considerable acervo de colaboracións, artigos,
fotografías e debuxos que compoñen esta pequena biblioteca
da nosa revista. Espero que todos saibades ver algo bo nesta
nova edición e valoredes na súa xusta medida o esforzo de
todos e cada un dos colaboradores que enchen as páxinas da
COTAREDO VIII.

Don David Raposeiras Correa
Alealde-presidente do Coneello de Forcarei
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Un novo ano, un novo número. O octavo tráenos unha fermosa
colaboración de Xosé Luis Barreiro sobre a estética urbana da nosa
vila, así como os fundamentos para unha evolución consecuente do

,futuro urbanístico de Forcarei. Tamén nos trae unha agradable sorpresa
en forma de escritor novel, Javier Morgade. Tan novel que ten tan só
doce anos e xa gañou un premio en Asturias, onde reside, con este
imaxinativo relato sobre a emigración que se titula "Billete de ida y
vuelta". Xosé Couceiro, poeta da terra, da veciña Codeseda,
transpórtannos a ese mundo das imaxes en verbas floridas, e tamén nos
deixa saborear unha ricaz e precisa compilación das expresións
populares que os nosos devanceiros empregaban a cotío, e que hoxe se
están a perder, desleixadas en beneficio doutras infindamente menos
nosas e incomparablemente menos fermosas.

No décimo cabodano de Chano Piñeiro, dedicámoslle tamén
unha pequena lembranza a este infatigable tecedor de soños.

Coma en tódolos números, contamos coa viaxe ó pasado das
fotografías antigas da man de "As cores esvaídas da nostalxia" e
completa a publicación unha reportaxe fotográfica que nos ilustra
sobre a profunda transformación que sufriu o mosteiro de Santa María
a Real de Aciveiro nos derradeiros dez anos, antes e despois dunha
rehabilitación, con fotos de Xurxo Lobato (1996) e tamén algunhas de
agora mesmo. Quero renderlle a máxima gratitude a tódolos autores
que citei e que fixeron posible outro número de COTAREDO, así coma
desexarlles ós fieis seguidores que se comprazan e se solazen coa
lectura desta nova edición.

Francisco Rozados "Rochi"
Fundador e coordinador de COTAREDO
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Memoría estética do futuro
Forcarei

1.- A PREGUNTA QUE NON SABEMOS RESPOSTAR.

Forcarei é, alomenos en teoría, unha pequena vila de montaña.
Así adoitamos describila cando nos preguntan onde ternos nacido: nun
pobo pontevedrés situado entre as fontes do Umia e o Lérez, abrigado
polo Candán e polo Coto do Seixo, ateigado de pasteiros, regatos e
freixas, rodeado de umbrías carballeiras, e cheo de vestixios de vellos
pobos e culturas. E por eso estamos afeitos a que, tras ouvir tan
feiticeira descripción, nos fagan a pregunta obrigada que non sabemos
respostar: ¿é bonita a túa vila?

Os veciños de Forcarei sabemos que esa pregunta admite dúas
respostas, e que ámbalas dúas expresan un sentimento contradictorio
que, así de repente, ata que tomamos alento, fainos tatexar. Como
concepto amplio, que implica a natureza, a cultura e a paisaxe humán
comprendidos pola milenaria parroquia de Samartiño, Forcarei evoca
un lugar de infinita beleza. Pero como concepto xurídico, que fala
dunha vila de recente fundación, que empeza no cuartel vello e remata
no grupo escolar, Forcarei é unha vila pouco atractiva, composta por
edificios de moi escasa persoalidade, e achantada nesa estética de
ninguén na que medrou a España do Plan de Desenvolvemento: sin a
vella estética rural e popular da Galicia romántica, pero sin acadar
tampouco os estilos modernos da Galicia desenvolvida e europeade
finais do século xx. Un "mix" lamentable que agora, paseniño,
tratamos de reformar.



2.-AS ORIXES HISTóRICAS DO MODELO

Coma tantas vilas de Galicia, o casco urbano de Forcarei é o
resultado do trazado da carretera de A Estrada a Vilapouca que cruzou a
parroquia de san Martiño de Forcarei na derradeira década do século
XIX. O trazado feito pólos inxeñeiros oficiais dispoñía que, despois da
longa recta da Regueira, que viña casi dende As Casetas, a nova ruta
había de tracexar unha pequena curva no punto mesmo onde entraba
nos terreos do amplísimo Iglesario de San Martiño, no xusto punto onde
despois se construeu o cuartel da Garda Civil. Xa dende alí, enfilaría
outra longa recta que, gardando a liña urbana da vella Casa do Concello,
que era a única casa construída con referencia á nova vía de
comunicación A Estrada-Vilapouca, e, deixando á esquerda a Casa de
Gomez'; a única do Cotaredo, seguiría completamente recta ata a actual
curva da Coitiña. Xa dende alí, o mesmo que fai agora, o trazado da
carretera enfilaba, noutra recta, a curva das Maleitas.

Xa que logo, o vello trazado da carreteira de Forcarei evitaba tres
curvas do actual casco urbán: a que fai diante da Praza da Igrexa, no
cruce co camiño de Chamosa e coa antiga carretera do Monte Miau, a

que fai diante da Casa de
Gómez, no cruce entre as
carreteras de Castrelo e Dúas
Igrexas, e a que fai diante da
casa de Dolores de Limeres,
onde xa se divisa a curva da
Coitiña. Pero para eso tiña que
pasar pola outra banda da Casa
de Gomez, e cortarlle a
fermosa eira, cos seus colosais A casa de Pichel

castiñeiros e carballos, casi pola metade. E por eso foi desviada -os
tempos eran outros, e as necesidades tamén- polo traxecto actual,
deixando desalineada a Casa do Concello, e dándolle a Forcarei a súa
traza actual, lixeiramente zigzagueante. Hai que recoñecer que, co paso

1 Hoxendía a Casa de Gómez é máis coñecida pola Casa de don Sabino, que lembra
ao que foi alcalde de Forcarei, e derradeiro xuiz do Xulgado Comarcal, don Sabino
Mariño Pereira..
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do tempo, aquela decisión, froito da forte influencia exercida polos
propietarios da casa, convirteuse nun gran acerto e nunha proposta
postmoderna, xa que, ademáis de evitar o que sería a dura liña dun pobo
tan longo e extendido en recta, e de non causar ningún dano ecolóxico
nin social no actual trazado, salvou un espazo urbán fermosísimo e
único, que, despois do que enmarca a praza e a igrexa parroquial, é, sen
dúbida algunha, a mior riqueza visual e paisaxística de Forcarei.

Unha vez construída a vella e magnífica Casa do Concello, e
aberta a carretera que xunguía a parroquia de San Martiño co resto do
mundo, estaban sentadas as bases para o nacemento da vila de Forcarei,
chamada a ser capital estable do Concello e principal centro de
servicios da zona. Ao conxuro da nova vía de comunicación,
empezaron a construirse en Forcarei as primeiras casas, que póla súa
finalidade comercial, poderíamos considerar como luxosas baiucas
correspondentes ás aldeas de Sorribas, A Ponte, Chamosa, e as
parroquias de Dúas Igrexas (Santa María) e Castrelo de Arriba (Santa
Mariña). E así xurdiron os primeiros servizos (a escola e a casa do
médico) que deron orixe ao actual pobo de Forcarei.

3.-AVISIóN TEMPERá DE FRANCISCO FILGUEIRAS.

Deste xeito pode explicarse tamén que, nacendo e medrando con
presa, en intres de moi escasos recursos e moi baixo nivel de cultura
xeral e urbanística, a vila de Forcarei medrase sen máis pretensións que
as sostibles polos veciños cos seus propios recursos, nun proceso que
lembra moito máis o nacemento dun pobo do Far West que a formación
dun núcleo rural da galicia tradicional. E ben pode dicirse que todo
houbera terminado nunha aldea cutre e horrenda se non fora póla
laboura do alcalde Francisco
Filgueiras Gulías, recentemente
falecido, a quen agora hai que
saudar coma un político visionario
que, a pesar de valerse de métodos
moi discutibles e perfectamente
incardinados na dictadura
franquista, puxo as bases da
modernización e aggiornamento da
nosa vila. A él débese o trazado das Espazo anterior á Praza



novas rúas, a pronta conexion da vila coas aldeas por carreteras
transitables, a implantación temperá do abastecemento de augas, do
saneamento urbán e do alumeado público, a construcción das aceras e a
primeira urbanización da plaza. Tamén lle debemos a él a magnífica
rede telefónica da que dispón o concello dende ·1963, e a construcción
do colexio das Maleitas, onde hoxe ten acollida non somentes o ensino
primario, senón tamén o secundario.

Pero os plans ambiciosos de Francisco Filgueiras tamén sufriron
dous golpes incomprensibles, e que terían modificado fondamente o
actual trazado da vila. Neste caso as variacións viñeron da Igrexa, e
foron incomprensiblemente impostas pólo histórico e ben lembrado
crego don Secundino Cortizo, a quen seguramente lle faltaron os datos
precisos para evaluar o escaso ou nulo coste que ía ter para o Iglesario o
proxecto de Filgueiras, e o alto custe urbanístico que se lle impuxo á
emerxente vila da Terra de Montes.

o primeiro erro foi a variación do trazado da actual carretera de
Dúas Igrexas, que, debendo de sair de frente á vella Casa do Concello,
entre as casas de Celso Mariño e de Maruxa do Gaiteiro, e discorrer
nunha soa recta ata máis abaixo da Fonte Requeixa, foi desviada cara o
vello camiño, que empalma coa carretera entre as casas de Xulio Gulías
e Roberto Pardal, pola oposición da Igrexa, obligándolle a facer dúas
curvas innecesarias, e privando á vella casa do Concello do espazo
urbán que houbera evitado a tentación do seu derrube. A segunda
decisión equivocada foi moito máis recente, ao tracexar a vía urbana
que sube dende a rúa de Dúas Igrexas cara a nova ampliación da igrexa
parroquial, e que, debendo discorrir de fronte á igrexa, e na mesma
dirección, foi desviada e escrequenada, na forma na que se pode ollar
hoxe, para evitar a ocupación duns escasos metros de Iglesario que,
para máis sarcasmos, acabarón despois vendidos aos veciños.

Se tales cousas non tiveran sucedido, é evidente que o panorama
urbanístico de Forcarei tería mellorado notablemente, e que, sen ter
afectado a ningún interés suliñable, estaríamos ante unha situación
moito millor da que hoxe dispoñemos e tratamos de correxir con gran
esforzo e inversións. E así se explica a historia urbán dunha pequena
vila, que os seus fillos fixemos famosa e coñecida en toda Galicia e boa
parte de España, e da que agora nos resulta tan dificil respostar se é
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fermosa ou é un adefesio.
Porque é evidente que, cando
contestamos a esa pregunta
obrigada -¿é fermosa a túa
vila?-, non estamos falando da
paisaxe da albariña, nin das
veigas do Lombo, nin dos
prados da Lagoa, nin no val do
Lérez que, entre os Pasos da
Balsada e a grova do Pego,
divisamos dende as nosas Rúa Progreso nos anos 50

casas, nin dos cotos impoñentes de San Bieito e o Seixo. Cando nos fan
esa pregunta pensamos no cuartel vello, actual casa de Correos, na casa
dos Curinos, no antigo Salón Paraíso, e noutras cousas parecidas, en un
conxunto urbán entre vello e novo, entre longo e pequeno, entre
soberbio e cutre, que nos fai tatexar sobre a estética da vila.

4.- O FUTURO NON ESTá ESCRITO.

Pero a situación dista moito de ser desesperada. Nos últimos
anos, baixo as alcaldías de Manolo Brea e David Raposeiras, fixéronse
cousas importantes e déronse pasos moi atinados, e todo apunta a que,
se non lle collemos medo ás transformacións que son necesarias, e se
seguimos xenerando as infraestructuras que as fagan posibles, aínda
podemos convertir a Forcarei nunha das vilas máis fermosas e
modernas de Galicia. Para eso será necesario facer o tramo de
circunvalación da actual carretera PO-2üü2, da Estrada a Vilapouca,
para liberar do tránsito de vehículos a actual rúa do Progreso, e para
poder convertir o conxuntos das actuais rúas de Forcarei en paseos
arborados, de unha soa dirección, que humanicen o espazo urbán e o
convirtan nunha antítese moderna e ben concebida das cidades
industriais. O atractivo de Forcarei non está en ser un remedo
pequeniño da imposible e indesexable cidade, senón en converterse nun
espazo de convivencia contextuado no mundo rural e caracterizado
pola súa disposición para ser paseado e disfroitado pola xente que o
habita e pola que viría ata nós se, ademáis de ofertar a nosa condición
montañosa, ofertásemos unha vila axardiñada, acolledora e con bos e
modernos servizos.



5.- OS CATRO ESPAZOS ESTéTICOS DO PEoUENO
FORCAREI.

Como base para este novo proxecto, a vila de Forcarei ofrece
catro espazos diferenciados que poden servir para afrontar a
reconstrucción estética dun espazo que ternos que preservar e defender.
E por eso.paso a comentar agora algunhas claves que poden servir para
ver a nosa vila doutro xeito, e para incentivar e avaliar os esforzos que
se están facendo para construir o Forcarei do futuro. E moi frecuente
que, carentes da experiencia e do coñecemento profundo dos modelos
alternativos, sexan os propios cidadáns os que empurran, de forma máis
ou menos consciente, a deturpación do ámbito rural no que ten senso e
función a nosa vila. A penas nos decatamos de que, despois de cen anos
de historia, e despois de ter vaciado unha parte importante do entorno
rural e agrario do que vivimos, a vila de Forcarei fica moi lonxe .dc
acadar os mil habitantes. E por eso carece de sentido seguir insistindo
na estética urbán dun núcleo de población de mediano tamaño, que
nunca vai a existir, en vez de recuperar a estética dun pequeno núcleo de
poboación que, sin deixar de ser moderno e de estar ben organizado en
tódolos aspectos, debe respostar ás esixencias dunha vida natural e
sosegada que cada día será máis demandada. E para ver que esa opción
segue sendo posible, facemos agora un pequeno ensaio sobre os catro
subespazos deste noso querido pobo.

5.1 O espazo rural de Sorribas.

o lugar de Sorribas é a memoria viva do primeiro Forcarei. Unha
aldea típicamente agraria, con unha estructura de propiedade
minifundista e unha agricultura de autoconsumo. Sorribas, que nos seus
tempos estivo moi castigada pola emigración, era o núcleo de
poboación máis próximo a igrexa parroquial de San Martiño, e por eso é

a base para entender a actual estructura de producción agraria, o modelo
de organización e explotación dos montes, o modelo de propiedade do
actual sector urbán, e a mesma xenealoxía e pequena intrahistoria dos
habitantes davila. Eu mesmo nacín neste espazo eminentemente rural,
nun intre no que empezaban a experimentarse os grandes cambios
económicos e sociais que afectaron á parroquia, para ben e para mal, na
segunda metade do século xx.
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o núcleo de Sorribas foi duramente deformado polas
intervencións públicas e privadas que se fixeron nos camiños, nas eiras
e nas casas, e poucas son xa as edificación e espazos que conservana
súa primixenia estructura e función. Pero, a pesar de todo, o actual

.barrio de Sorribas segue sendo unha excepcional mostra do espacio
rural galego, no que aínda se poden ver con toda claridade as claves do
asentamento habitacional e da súa relación coa estructura do terreo, os
usos e repartos da terra, as estructuras de regadíos e repartos da auga, as
vellas casas nas que convivía a xente co gando en perfecta simbiose, .o
trazado de camiños e o aproveitamento de espazos comúns, e toda unha
lección de arquitectura sobre a vivenda tradicional galega.

No seu espazo natural, o barrio de Sorribas aínda conserva
magníficas mostras dos muiños, do batán, dos camiños de servizo, dos
usos diversos da terra e dos modelos máis tradicionais de agricultura. E,
namentras a veiga do Lombo permaneza inalterada, Sorribas garda
tamén amostra dunha idílica paisaxe que os vilegos de Forcarei casi
ternos esquecido. Sorribas é pois un universo estético ao pé da vila, ou
dentro da vila mesma. E por eso sería bo que empezásemos a pensar nun
plan de conservación e recuperación que, empezando por pequenas
cousas (o lavadeiro do Rego, a fonte do Tomo e as pequenas presas das
regadas) se extendese despois aos aspectos arquitectónicos, aos muiños
e aos espazos públicos.

5.2.- O espazo vi/ego da rúa Progreso.

Concelia vello

Este espazo é a mostra do
desenvolvemento urban dos anos
50 e 60, con unha dinámica
relativamente acelerada, pero con
unha espontaneidade que non facía
prexulgar nada distinto do que
agora sucedeu. E, a pesar de que
aínda se conservan edificios de

Arúa progreso é, en termos estéticos, o espazo menos interesante.
Pero tamén é, nos días de hoxe, o lugar no que vive máis xente, o centro
social e económico da vila, e o lugar onde se asentan os principais
servicios.



arquitectura moi tradicional, sólida e louvable (a casa de Pichel, a casa
de don Camilo e o baixo do Bar París nunha primeira etapa, e as casas de
Celso Mariño, de Juan Rapado e a dos meus pais nunha segunda etapa),
e da evidente subida de calidade das novas construccións, sigue sendo
verdade que a ringleira de casas que se alinea coa carretera ao longo de
medio kilómetro é a parte estéticamente máis dubidosa da nosa vila.

Compre lembrar que nas súas orixes esta carretera estaba
tépedamente arborada, con' inxentes plátanos, que ainda lembro eu,
convertidos en toradas, cando foron abatidos. Aínda se conservan fotos
da procesión da Virxe das Dores baixando cara o Cotaredo nun
cobizoso tunel de sombra, nun deses días frecuentemente bochornosos
de fináis de agosto. E por eso sería moi natural empezar a pensar na
recuperación do arborado e do uso urban desta rúa (amplas aceras,
frores e follaxe) tan pronto como se poidese liberar do actual tráfico
pesado. Somentes así poderíamos recuperar a nosa imbricación co
espacio rural do entorno, e rachar coa dura enfiada de edificacións
acodadas entre sí, que converteron a nosa vila nunha pequena rúa de
cidade, a pesares de non acoller máis que unhas poucas ducias de
habitantes, moitos menos, en todo caso, dos que caben nunha finca
urbana de Vigo ou da Coruña.

5.3.- O espazo do novo Forcarei.

Arrastrado pola visión urbana da rúa Progreso, e soñando cecais
con converter Forcarei nunha gran vila, o alcalde Filgueiras Gulías
tracexou as rúas de saída cara Castrelo coma se fora un ensanche, no
que deberían medrar casas altas, tendas e prazas de estacionamento. E
algo deso sucedeu, se ben se mira, nestas rúas rectas e ben tracexadas
que racharon as fermosas fincas de cultivo que se extendían entre o
Cotaredo e Sorribas.

Pero todo indica que este modelo está esgotado, e que o lento
crecimento habitacional desta zona permite aínda un cambio de estética
que poderíamos acometer. A base desta estética sería a de fomentar a
construcción de vivenda unifamiliar e axardiñada, e de reducir o
espacio adicado aos automóviles para gañar espazos para arboreda,
frores, mobiliario urbano avanzado, servizos lúdicos e paseo. Para eso
somentes é preciso establecer a circulación única e afrontar unha
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reestructuración estética das beira rúas, ata gañar as características
dunha área nidiamente residencial. Ahí estaría, sen dúbida algunha, a
millor proxección da nosa vila.

5.4.- A Praza da Igrexa, o Adro, a igrexa nova e o campo da
Feira.

o espazo máis interesante, máis fermoso e mellor xestionado de
Forcarei é o que rodea a Igrexa, incluindo os espazos abertos que no seu
entorno se conformaron.

A igrexa, coa casa do
párroco ecos servizos que lle
están anexos, é un refrexo da
antiga estructura parroquial.
Este núcleo de rectoral e
igrexa .ficaba aillado do resto
da poboación, e rodeado dun
amplo espacio de prados e
labrantío que constituían o
mellor fundo de toda a área,
con boas leiras e pasteiros, Praza da Igrexa na actualidade

frondosas carballeiras e abundante dereitos de agua canalizada dende a
regueira ou encauzada nos regueiros de Guimarás e na fonte de San
Martiño. A partición deste fundo pola carretera a Vilapouca, pola rúa de
Dúas Igrexas e polo camiño de Chamosa, deu orixe ao actual núcleo
urbán de Forcarei, pero tamén fixo perder a estructura e unidade dun
Iglesario que tiña condicións económicas e ecolóxicas excepcionais.

o aillamento da igrexa e da rectoral dará lugar ao modelo
defensivo que aínda se pode contemplar no cuarto alto da igrexa, enriba
da sacristía, que, a falta da escaleira de cemento que se construeu
adosada á parede da igrexa, estaba comunicada coa casa do cura por un
pasadizo, con ponte levadiza, que permitía o refuxio seguro do crego
fronte a ladróns e asaltantes. A estructura deste pasadizo é hoxe
recuperable, a pesar de que a nova casa do crego está máis alonxada da
igrexa, e sempre sería mellor e máis auténtica que a actual escaleira.
Propiedade da iglesia eran tamén o adro, antigo lugar de enterramento e
perfectamente delimitado por muros que aínda poden conxeturarse, e



aberto .cara a praza mediante a fermosísima e orixinal solución dos
picos do adro, de factura tardomedieval e mil veces reformados.

A pesar das sucesivas reformas, que descentaron a igrexa con
respecto á praza e aos picos do adro, a igrexa segue sendo o centro
dunha estructura urbana singular e fermosísima, que hoxe destaca
ademáis polos fortes contrastes que se dan entre o vello edificio, o adro
e a estructura moderna da praza e da Casa do Concello. A igrexa, que foi
inaugurada en 1789, construida sobre un modelo moi extendido que ten
bos refrexos nas inmediatas igrexas de Dúas Igrexas e Millerada,
constitúe, sin embargo, un exemplar casi único nas súas proporcións.
Perfectamente equilibrada e estilizada, purista nas liñas, e
magnificamente situada con respecto ao entorno, a Igrexa de San
Martiño sigue sendo un monumento admirable, que a pedra dos
Olleiros, cos seus especiais musgos e líquenes, contribúe a suliñar. E
non pecaremos de chauvinismo nin de esaxeración se decimos que o
noso campanario é, nás súas dimensións, o máis fermoso e esbelto das
igrexas rurais de Galicia. E xa que desto estamos falando, cecais
conveña lembrar tamén as dúas campás desta torre, que construídas en
Arcos da Condesa, armonizan tamén os mellores repeniques e os
mellores dobles de defuntos que se fan en toda a diócese.

A igrexa é a clave desta área, pero a súa beleza contrasta de forma
singular con un edificio que, inicialmente moi criticado, e seguramente
mal tratado na súa ubicación, empeza a ser reivindicado outravolta na
estética actual. Saída do estudio de Cesar portela, cando aínda estaba
moi lonxe de ser o mestre de fama mundial que firma obras nos cinco
continentes, a casa do Concello de Forcarei prantou na nosa vila a nova
estética arquitectónica do século XX, ata o punto de converternos nun
lugar de peregrinaxe para os amantes deste estilo rupturistas que se
foron asentando en Galicia con extrema dificultade e da man de
verdadeiros visionarios do noso intre actual.

Do mesmo xeito que Le Corbusier defineu a casa como "unha
máquina de vivir", antes de afrontar a construcción da soberbia Cite
radieuse, de Marsella, tamén eu adoito matinar que Cesar Portela
concibeu a Casa do Concello de Forcarei coma "unha máquina de
administrar", porque somentes así se entende a núa funcionalidade dun
edificio que só pode servir para o que foi feito, e só pode expresarse no
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exercicio dun poder que xa presaxiaba no autor a transición
democrática na que veu a luz.

Afecionado como son a arquitectura, e cheo de pescudar no
xurdimento da funcionalidade arquitectónica e dos novos gostos

estéticos, sempre contemplo a Casa
do Concello no contraste sigular que
lle fan a igrexa e os alpendres rurais
do complexo constructivo da
rectoral, cuxos entornos necesitan
ser tamén restaurados. E teño a '.
absoluta seguridade de que, cando
esa pequena obra chegou a Forcarei,
traía consigo unha síntese humilde "----'"'___. ~""'---- '-"" _
pero intelixente do Edificio das Casa do Concello actual

Nacións Unidas que Emilio Duhart
construira en Santiago de Chile, do Centro de Comunicacións
Yamanashi, de Kenzo Tange, do "Habitat 67" que Safdie construeu en
Montreal, e, sobre todo, do Salk Research Institute que Louis l. Kahn
proxectou en La Jolla, en California. Tal se me antollan as inspiración
que o nobel arquitecto buscara para iniciar, con construccións coma
estas, a renovación da arquitectura en Galicia.

A Praza da Igrexa de Forcarei é hoxe unha síntese da ruptura que
fixo Galicia cara a modernización a finais dos 60 e comezos dos 70. E
por eso considero que xustifica por sí mesma a idea dun espazo estético
propio capaz de darlle persoalida e interese a unha vila tan pequena e,
por iniciativa outravolta de Filgueiras Gulías, tan adiantada.

o conxunto da praza complétase cos espacios veciños da igrexa
nova, do adro e do antigo campo da feira, nunha síntese que precisa ser
reinterpretada, para ser conservada e millorada, nos aspectos nos que
adoece de sotileza e coidado. Para elo sería bo que o cruceiro, que foi
dando tumbos pola praza, e que eu lembro en tres ubicacións diferentes,
rematase o seu traxecto no adro, no espazo lateral da igrexa e fronte a
casa rectoral, para deixar libre a escalinata e para non interromper o
maravilloso panorama que debuxan a igrexa e os picos do adro. A idea
de manter o cruceiro na praza, como símbolo e testemuña da propiedade



o cruceiro nos anos 50

,

da igrexa, carece hoxe de sentido, e non teño ningunha dúbida de que, se
don Secundino vivira hoxe, non insistiría, coma entonces, no
argumento extremo dunha propiedade eclesial sobre a praza, que xa
non significa nada nin é revisable en ningún caso.

Entre as novas reformas deste
espazo cabe desexar que se faga unha
mellor integración entre as prazas
derivadas do respeto á igrexa vella con
aqueloutras que nasceron como ámbito de
visión e respeto á igrexa nova, e que éste
último espazo sexa reconvertido da súa
función actual .de carretera sin saída e
aparcadoiro de urxencia, a unha zona
verde e axardiñada que manteña o espíritu
da vella ordenación. E o mesmo cabe decir
da carretera que sobe, pegada aoseidos do
crego, cara o campo da feira e o cimeterio.
Porque unha vez talados os castiñeiros da
Mota, que poñian unha imaxe soberbia
naquel entorno, compre tamén arborar
aquel pequeño traxecto para darlle sentido e continuidade aos espacios
que se debuxan no entorno da Praza da Igrexa.

6.-AMODO DE CONCLUSIóN.

Como adoita ocorrerme na miña ocupada traxectoria, este artigo
non é máis que un esbozo dun ensaio máis amplo que me resta por facer.
A base desta reflexión é o sentimento contradictorio que me producen a
lembranza do auténtico Forcarei da miña neneza coa perda de
identidade dunha vila que non está sendo orientada para representar o
entorno soberbio e montaraz da Terra de Montes.

Neste intre podemos decir que en toda a Terra de montes hai un
divorcio evidente entre a súa natureza agreste e auténtica e as súas vilas
construídas en terra de ninguén, entre unha tradición que esmorece e
unha modemidade radical que non acaba de chegar. E por eso escollín
esta extrana metodoloxía que, ao dividir un pequeño núcleo de
poboación en catro unidades estéticas, permite a adopción de
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estratexias que, por considerar que o tradicional (Sorribas) está máis
atrasado que o moderno (a rúa do Progreso) e que todo eso incita a unha
homologación de estéticas e estructuras que sería a perda definitiva da
nosa identidade vilega.

o recoñecemento implícito de que o resultado do crecemento de
Forcarei non está sendo todo o adecuado que sería desexable, constitúe
un diagnóstico necesario e previo a calqueira intervención, xa que en
modo algún sería posible afrontar un proxecto de nova imaxe da vila se
non houbera un acordo de base entre a cidadanía e as institucións.

Para min é evidente que ese cambio de imaxe xa non é posible se
non se integran nun só proxecto as catro estéticas tan diferenciadas que
conviven nun espacio tan pequeno, e por eso adianto aquí as claves
esenciais dunha visión complexa que precisaría novas reflexións e
amplos debates. Por eso considero que éste non é máis que o primeiro
paso dun amplo camiño que hai que percorrer.

Raxó (Ponteuedra), a día 28 de xullo de 2005
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EXPRESIÓNS POPULAREs
DA NOSA COMARCA

Xosé Couceiro
(Codeseda, 1963)

o pendor natural do pobo cara a énfase e a expresividade, misturado
coa retranca propia do seu carís e mais do seu pensamento, tráenos
elementos que se poden considerar folclóricos. Non só as tradicinais
formas poéticas, que serviron, na falla de alfabetización, para afeuzar
na memoria todo o que debese ser sabido (dende o pareado dun simple
retrouso ata toda unha historia recolleita nun romance), senón tamén
moreas de ditos socobados, maneira solerce de falar propia (xa máis
ben) dos nosos devanceiros. A forza expresiva da metáfora ou da
paronomasia deprocatadas, artelladas para seren ditas ora con renarte
ora con protectora intención. Son, o mesmo que os refráns, un anaco
inafastable do idioma, anque moitos haxa que teimen dicir que o
empregalas é unha amósega de falla de cultura, propia de xente aldeá ou
de fruxe rateira. Esta idea aparece, máis ou menos acochada, nos textos
de eminentes autores en varios idiomas, como nun xusgo de
purificación. Mais, pensamos, a purificación dunha lingua é, máis ben,
afastala de barbarismos inúteis e mais impropios, que deses apensos
apostos con femencia polo seu dono e señor indiscutible "in saecula
saeculorum JJ: o pobo. Fanarlle estes apensos a unha lingua no trelo
actual do galego, sería nin máis nin menos que podala fóra de sazón, é
dicir, matala: privala dun grande anaco da súa gracia, do seu celme, da
súa esencia.

Aí van uns poucos dicires, namáis uns pouquiños, os máis ditos
na comarca polos máis vellos, para que tamén lle cheguen ós máis
novos; sobre todo ós que nunca os ouviron, para que os garden no
caletre e mais no corazón.
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1) NON CABER NA CUNCHA. Estar medrado, contento e
satisfeito. Quizaves de procedencia mariñeira, alude posiblemente
ós bivalbos mariscos no tempo en que están ben cebados, óptimos
para o consumo.

2) IR NA FURA DE DIANTE. Atopei este dito con dous sentidos
distintos. Os dous significados proceden do emprego do carro
tradicional de vacas. O primeiro dinos que alguén vai na fura de
diante cando está garrido, magán; normalmente de garabata, no
caso dos homes. O carro ten dúas furas na cabezalla ou timón. A de
diante é para mete-la chavella cando a carga é moita ou vai
dianteira. Aquí atopámo-Ia correspondencia por asimilación entre a
chavella e maila garabata, pois, retranqueiramente chámaselle a
esta chavella, quizá por deformación do barbarismo "chalina".

A outra acepción fálanos de cando alguén vai bébedo, e anda a
trompicóns cara adiante. Nótese a metáfora, pois o borracho, como
o carro, vai "cargado" ou leva a "carga" mal terceada.

Dise tamén do chufón, aguirrado e botado para diante.
3) Quizaves como apouco da frase anterior, dise tamén IR NELA.

E aínda recollín en certos lugares a expresión "IR NELA COMA
MARIANA NA BURRA". Non sabemos quén é ou era a tal
Mariana, mais imaxinemos que dacabalo da burra iría
abaneándose.

4) DAR CO ZOCO NO co. Cando quenqueira corre canto dá. No
senso propio do dito, é circunstancia fisica dalgúns adultos e
cáseque tódolos nenos pequenos, que cando corren chimpan os pés
cara atrás, e baten ou semellan bater cos calcañais na Cueira.

Tamén, figuradamente, andar con moita présa.
5) ANDAR CO ARO DEREITO. Temos de admitir dúas

posibilidades de orixe para este dicir. Unha relacionada co dito
tamén popular "NONBAIXA-LO LOMBO" (ou o aro do lombo ó

abaixarse), pois ámbalas dúas significan non traballar ou andar á
nogalla. A outra podería ser unha alusión ó antergo xogo de nenos
que consiste en facer rular polo chan unha cincha de folla de lata,
sin tocarlle coa man, valéndose só dun galliño de arame ou
madeira; andar, polo tal, desocupado e divertido. Esta última
acepción é menos probable.

6) ANDAR DE "SERVILLETA" EN BOTÓN. Anque de
construcción, e quizá orixe, castelá, merece ser atendida polo moi
empregada. Así anda o que está ben vestido e aseado, en demasía



para o traballo cotián (en particular o da labranza), polo que o
labrego galego o tén como vergoña e acto de arruallo, pois
estrágase a roupa se se traballa así, e ándase a discanto do común.

7) METE-LOS CANS NA BOUZA: Ás veces hai temas que pola
súa non comenencia, é preciso non mentar. Cando hai dúas persoas
que falan o que a unha non lle convén, mete os cans na bouza un
terceiro que remexe no mesmo, cousa que se lle recrimina.

Pode entenderse tamén como meter cizaña ou encirrar.
8) METE-LA ZOCA."Moi similar á anterior cando ó significado,

tén un parónimo moi usado no castelán, o que acusa unha posible
orixe común, do que é metonímico: "meter la pata".

Mete a zoca o que estraga algún plano ou negocio por falar máis
da conta ou obrar como non debera. Tamén o que se mete onde non
ochaman.

9) TER SEMPRE O TRES De MATA-LO AS. A histeroloxía
reforza o sentido da frase (comúnmente o as val máis que o tres),
anque se emprega tamén ás veces na arde lóxica (o tres de mata-lo
as). Dise de quen tén resposta pronta sempre para rebater ou
apostillar todo o que se lle fala, anque non decote con moita
propiedade.

10) ANDAR COA CANGA BAIXA. Botemos man da etnografía.
Canga é unha parte rebaixada do xugo pola que pasa o pescozo do
animal, entre as cangallas. Tamén é unha eras de pexa que se lle pon
ás vacas, cabalos, etc. Consiste nunha cincha que se lle amarra no
pescozo, na que vai pendurado un pao horizontal, a certa altura, que
lle estorba as patas de diante. Así non lle é doado fuxir, pois non
pode brincar por riba dos valos. Definición retranqueira popular da
persoa que de cote vese coa cabeza baixa, fosca e calada. Tamén
daquela que á zorra quer pasar por parva, con carís desconfiado e
malicioso.

A superstición manda (e non só a galega) que certas cousas non
deben ser nomeadas, pois se así se fai achéganse a un. Tal é o caso
da morte, e por iso lle correspon.den maneiras socobadas de
mentala:

11) IRPRÓBURATO.
12) CAMBEARDE CASA.
13) IR GARDARLLE OS PITOS Ó CURA. Curiosa maneira de
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enxerga-la estadía perpetua no adro, con frecuencia perto da Casa
Rectoral.

14) DARLLE CONTAADIOS ou TERLLE DADA A CONTAA
DIOS. Son xeitos de falar dos derradeiros intres da existencia, ou
tamén da morte mesma. Procede da crenza cristiá de que, cando se
morre, dáselle a Deus conta dos pecados cometidos durante a vida,
e que han de ser purgados no Purgatorio. /

15) ANDAR ÁS PIÑAS. Nace este dito no vello costume da xente
sin propiedades nin posibles, ora por careceren de leña de seu, ora
para vender nas vilas, de ir apañar piñas polos pinares. Estas caen
dos pinos, secas e abertas despois de ceiba-Ia semente, e son
excelentes para acende-Io lume.

Hoxendía fálase con este retrouso de quen, por mala
administración ou pouco dispor, "anda á que cae" e folga en
miudezas. Tamén o que anda aloleado, sin moito rumbo, un pouco
abandonado.

16) ANDAR, ESTAR, A PENSAR NOS BIOS BARDOS. Toda
persoa endoudecida en pensamentos que non teñen que ver co que
debe atender nun momento dado (na escola, por ex.) o que anda
distraído.

17) IR ÓS BIOSBARDOS. Mandamos a alguén ós biosbardos
cando o seu falar nos amouca.

Os biosbardos (forma xenéricaque aparece en autores coma
Castelao, mais popularmente escóitase tamén bilbardo) son entes
imaxinarios de creación idiótica, mais que non están contidos no
mundo da superstición, senón no da fantasía. Sin embargo, a
chacota da xente criou un concepto menos abstracto, que o define
como un paxaro que anda de noite, e que chancea a quen quer
pillalo. Igual que cos gazafellos e cocerellos, serve para gastar
bromas ós inocentóns, que consiste en convencelos e acompañalos
para cazar algún. O procedimento da caza adoita ser as trangalladas
máis inverosímiles, por ex.:

Invítase ó coitado a un sitio afastado (xeralmente un monte, á
beira dun río, etc), dáselle un saco, para que o leve aberto nas mans,
camiñando paseniño, mentres se lle fai rezar: "Biobardo ven pró
fardo, que este alpabarda por ti agarda", dito que repite a cotío.
Nesto, os compañeiros déixano só, e foxen silandeiros, ata que,
pasado o tempo se dá conta de que foi víctima dunha trapallada.



Esto faise sempre no misterio da noite, pois polo día os
biosbardos dormen.

18) FALARDOXATOEESQUENCE-LO TRATO. Na vendado
gando sempre primou o trato da palabra. O trato é o releo que fan
comprador e vendedor, ou gandeiro e tratante, que vén se-lo
mesmo, para acorda-lo prezo. Sen embargo, cando se discute o trato
por simple cortesía, sin intención dalgunha das partes de comerciar,
esta pon prezo desaxeitado para non meterse en compromiso. Polo
que noutras sucesivas ocasións que se atopen, falarán, mais algún
amosaráse esquivo.

Neste caso, aplícase o dito ó que foxe da ocasión de parolar
de algo que non lle convén.

. Tamén se di cando alguén prometeu e non cumpliu.
19) SER COMO A GAITA NA VODA. Nas antigas festas dos

casamentos, ademáis de ser unha das cousas máis importantes, para
aledar a celebración, a gaita ou gaitas sobresaían de todo o
rebumbio, amais de ser cousa que traía a si a atención de todos. Por
eso se compara coa gaita na voda á persoa que quere estar de cote en
todo, gobemillando, e sendo o centro de atención, ou o que é

falangueiro en demasía, que latrica e troula sin rello.
Figuradamente, dise tamén daquel que é corrilleiro, e conta

todo canto sabe.
20) Anque algo porcalleira, NON GARDAA QUE CAGA é dicir

moi empregado. Pois aquí gardar tén un senso de conterse,
metaforicamente falando, alude ó que non dá tido para si segredo
nin cousa que deba ser calada. Ás veces, tamén se fala así do que
non conquire aforrar o que tén ou gaña.

21) NON HAI CAN QUE LLE LADRE. Polo seu mal xenio ou
pola súa sabedoría, á persoa que contesta de mala maneira, ou fai
calar con verbas axeitadas, a quen a amole. Tampouco hai can que
lle ladre ó que é de bon xome económico, moral, poderoso, etc.
.V.G.:non hai quen lle poida dicir ou apostillar nada.

22) DAR MATE POR BOMBILLA. Como se ve, este dito de xeito
castelán, traído da emigración, tén moita aceptación entre a nosa
xente. O mate é unha herba da que se fai unha infusión, e que na
Arxentina, no Uruguay, etc., bébese de xeito enxebre, É un
costume que trouxeron para onda nós algúns emigrantes daquelas
terras. Nun conquiño, como unha cabaciña seca, bótanse as herbas,
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e por riba auga quente.
Para zuga-Ia auga sin que veñan á boca as herbas, emprégase

unha canivela que tén no cabo de baixo un filtro, e chámase
bombilla.

Non sei polo que, esta expresión acadou dous significados máis
usuais, cuxa relación co feito, polo de agora, descoñezo:

Dar mate por bombilla é o que o mozo lle fai á moza cando
chingan, e máis propiamete se o fan ás agachadas, é dicir, sin a
licencia que lle dá o matrimonio. Apuntarei que neste caso está un
pouco máis clara a metáfora.

No outro caso, o dito quer dicir zoscar, pegar (por unha
traslación estraña, supoño).

23) QUENTARLLE (A ALGUÉN) O CORPO, ou "quitarlle o
frío", é como na anterior, arrearlle, apadumalo (e seguro que,
lomenos onde dan, quece). Tamén se di "achegarlle a roupa", frase
de lóxica comprensión.

"Vas levar (ou "vouche zoscar"), e despois hache vi-la vista".
Ameaza utilizada, moi especialmente cos rapaces, e en xeral, da
que posiblemente devingue "alumbrar", pseudo moi utilizado de
zoupar.

24) ZOUPARLLE OU TOCARLLE A ALGUÉN A PAVANA. A
pavana é unha danza cortesá da Idade Media, na que se petaban
palmas. De aí o seu significado de zorregar repetidamente coa man
aberta.

25) TOCARLLE A UN A CAlXA. Similar á anterior, tamén
metafórica. Pois a caixa (tambor chato de alta tensión) tánxese
percutindo repetidamente no parche con palitroques ou baquetas.

A súa redondura adoita ser asimilada mentalmente ás nádegas.
Por iso ámbalas dúas frases teñen especial aplicación a cando se lle
zoupaba ós rapaces no cu. . .

26) ALUMEDEBIQUElRA. Acada dous aspectos:
Vai a lume de biqueira quen corre moito ou vai con moita présa.

Aquí volvemos outra vez ó zoco, pois a biqueira é un reforzamento
de lata ou ferro que se lle pon na punteira a este calzado, de aí o dito
* ó zanquear con violencia, cando se corre, as biqueiras dos zocos
poden ceibar chispiñas ó dar contra as pedras. Ex. "Aqueles zocos
facían lume polo camiño". É, por suposto, unha esaxeración, mais
aí reside o poder expresivo. Lembremos aquela de "dar co zoco no



cu", que xa comentamos.
Noutro aspecto, cando lle dan a un lume de biqueira, é que o

coucean ou o corren a patadas, ou simplemente, por asimilación, lle
mazan a corra,

* Débese dicir que era práctica común entre os nenos, xogar a
ver quen facía máis lume, andando a punteiradas contras os reboso
Mais ignoro se era algo xeralizado ou puntual de quen mo contou.
Era o zoco calzado de tempos ruíns, escaso, e moi reprendido polos
maiores este xogo.

27) PÉS PARA QUE VOS QUERO; CHAMARLLE ÓS PES
AMIGOS; CHAMARLLE ÓS PES COMPAÑEIROS. Fuxir á
carreira. Nótese a relación lóxica metonímica.

. Paralela a esta expresión, poiden escoitar nalgúns lugares a
paralela "pés de putas".

28) PÉS DE PUTAS. A orixe está nas épocas en que o colectivo
citado sofría represión das institucións encargadas da moral social,
e delas fuxían ás carreiras, cando se atopaban a exerce-Io seu oficio
(ilegal), fose na rúa ou en casas a tal xeito.

Máis adiante eran toleradas, mais debemos apuntar que en
tempos de Fernando VII, estaban na obriga de iren uniformadas
cuns mantos de pendericos de cor parda, para seren identificadas en
todo intre. Como curiosidade, de aquí sae o dito español "ir de picos
pardos" (que é nin máis nin menos que saír a goza-los servicios
destas mulleres, e moi particularmente de noite). Máis adiante, esta
frase extendeuse e xeralizouse para o simple feito de ir de
gamberna.

29) ANDAR NO PRADO E NON VE-LA HERBA. Hai xente que,
por despiste ou por ignorancia, non se dá conta das circunstancias
que acontecen ó seu carón. Metaforicamente, o prado é o sitio onde
se está, e a herba son as cousas que pasan alí.

30) CHOVERLLE NA PURGA. Prantas como os cereais ou as
vides, dise que están a purgar cando botan a frol. Xeralmente, se lle
chove neste intre do crecemento, estráganselles as froles, e polo
tanto o froito, ou unha boa parte del. Así, pódese agradar unha
colleita de moi mala calidade ou pouco avantaxada. Por iso dise
socobadamente que lle "choveu na purga" a unha persoa algo
pexada das entendedeiras, que non é, como adoita dicirse, moi ben
dada, e adoece de certa tontemia.
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31) BOTAR FÓRA DO RAEIRO. É o raeiro un pao traveseiro que
vai no fondo do puzo do muíño. Chámase así porque tén un
cabouquiño no que tén unha peza chamada rá. Esta é un coxcnete
que rexe todo o conxunto formado polo veo, rodicio e moa, e
suporta todo o peso do sistema. Este sistema adoita choutar fóra do
seu sitio cando vai moi gastada a rá, ou cando as enchentes lle botan
auga en demasía ó rodicio. Entón o muíño queda pexado e non
pode rular. Por iso se lle aplica este dicir á persoa que se aloulea ou
actúa á toa abafada e asoballada polas cousas que lle ocorren. En
xeral, o que está fóra de si por calquera motivo.

32) ESTAR COMO UNHA POElRA. Está desta maneira o que
anda ó chou, ás toas, e non tén personalidade; que actúa
irreflexivamente. Pois a poeira coa que se compara é unha nube de
pó que o vento leva para onde quer levala, pois non tén forza para
apousentar.

33) ESTAR COMO UNHA ,TELLA . Existen dous sensos
semiolóxicos para este retrouso: un que mira a tella como cousa
que sempre está á mercé do vento que pode levala (a persoa
bailanacriba e sin personalidade) e outro que atingue á humidade
constante, que, alegoricamente, non é outra cousa que aquel que
anda bébedo. Hoxendía e xenericamente, está como unha tella o
que está medio tolo.

34) SER FILLO DE PORTAABERTA. Amoral tradicional supón
que a muller non debe ter a porta da casa aberta, xa que o contrario
sería unha falla de recato, fora solteira ou casada. Nefeuto (e aínda
hoxe) o mozo non entra na casa da moza ata que exista xa un certo
compromiso formal (pedida de man).

Por iso, o feito de abri-la porta a calquera considérase unha
traspoleirada, unha pendangada. Por eso é fillo de porta aberta o
que non tén pai coñecido por mor da lixeireza da nai. Moi
especialmente aquel que é fillo de muller que se adica á
prostitución nunha casa a tal avío.

Sin embargo poiden enxergar que este dito se emprega con
moita retranca, anque con menos maldade, para reprender a quen
tén o costume de deixa-las portas sempre francas.

Emprégase o comparativo "deixalas como o banco do
ferrador" .

35) SER FILLO DA SILVElRA. A silveira (igual que entre o millo,
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a carballeira, etc.) simboliza por excelencia o millor agocho para
facer tódalas cousas e falcatruadas que precisen intimidade (no
mundo rural, enténdase). Detrás dunha silveira pódense ter
relacións sexuais subrepticias ou mesmo ilícitas. De aí que seña
filIo da silveira quen non tén pai coñecido, ou que polo menos non
foi enxendrado dentro da institución matrimonial.

En xeral, calquera filIo de muller solteira.
36) COSER (ou MOER) PARA FÓRA. Costureiras, que noutrora

andaban a coser e pranchar algo semellante ás fiandeiras e outros
oficios polas casas, cobrando un xornal (xeralmente "a mantido)*,
criaron unha certa fama de alcaiotas e namorisqueiras, pois, ó

andar "dunha casa para a outra, levaban e traían toda caste de
conchabas amorosas. Semellante fama lles tocou ÓS muiñeiros de
maquía, que recibían a homes e mulleres, mozos e mozas, non seus
muíños. Quizá por eso ámbolos oficios acadaron o simbolismo co
que os caracteriza esta frase. Co tempo, tal feitío de exercer foi
desaparecendo, pois comezaron a construírse muíños de xorne
particular de herdeiros, e mesmo privados. As mulleres, despois
dunhas certas milloras agrarias, deron en arranxar cada unha a
costura da súa casa, e as costureiras de oficio en traballar nas
propias.

Adoutados, como xa dixen, como símbolos de carís
seudoerótico, estes mesteres devingaron en casañeiros.

É por iso polo que se di que cando alguén cose ou moe para fóra,
é que mantén relacións extramatrimoniais. O de coser adoita
aplicárselles ás mullers, mentres que o de moer, ÓShomes.

37) SAl-LA PORCA MAL CAPADA. Ós animais que están
destinados a seren comestos deben fanárselles os órganos xenitais
cando son pequenos, ou lomenos denantes de que acaden a
madureza sexual. Esto faise porque, nese proceso de maduración
(que pode chamárselle pubertade) no que se viran axeitados para
inzar, nos seus corpos xorde un renque de transformacións
hormonais e metabólicas que lle pon á carne uns gustos estraños,
como de bravú, Esto ocorre máis concretamente no intre en que se
poñen cachoentos, e andan en sazón. Sin embargo, a capadura é
unha operación que ás veces queda mal feita, e estrágase a carne;
ou mesmo a femia queda preñada sin que non interese.

Os vendedores venden porcos capados e mais sin capar, mais ás
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veces poden ser confundidos sin que se saiba, e tráese para a casa
xusto a contra do que nos convén. Por iso existe tamén "SAl-LA
PORCA CAPADA", cando o comprador desexaba ó mello"! unha
porca parideira. Tales son as razóns para capar ou non capa-los
porcos. Anque a comparanza non é moi agradable, serve para
significar calquera emprésito ou proxecto que se engrola, por
moita femenza que tivesemos posta nel. Ámbalas expresións,
anque semioloxicamente contrarias, queren dicir o mesmo.

38) BOTA-LA PLUMA REAL. Metonimia comparativa,
posiblemente cos pavos reais, que, cando as femias están
merecentes, erguen as plumas do raba remoucando, coa fin de
gardonealas.

Aplícaselle ás persoas, sobre todo ós rapaces, na pubertade,
cando arelan a compaña do sexo contrario, e argallan as primeiras
estrucias para conquerilo. Nótase na maneira de andar, de
vestírense, de comportárense, todo para alicia-la atención.

Xenericamente, aplícaselle tamén ó que bota os primeiros
afoutos de adulto.

39) LEVANTÁRSELLEA CRISTA. De significado case idéntico á
anterior. O feito de que a xente nova comece a ter cousas de adulto,
compárase aquí co polo de galiña, que cando se empeza a facer
capón, arrexa o pescozo, e pónselle a crista crecha e mais moi
vermella, e vírase agresivo e atricado.

40) QUEDAR (SER ou ESTAR) COMO UNHA SEDA. Tén fama
o pano de seda de ser moi buído, e o seu fio estarricado, moi
dereitiño, sin imperfeccións. Así queda un traballo ou outra cousa
cando foi moi ben feita. Tamén se di de todo o que está moi limpo e
atilado, incluso as persoas. Tamén daquelo que é por natura moi
recto ou sotil. Todo o que é lene ou de tacto agradable, suave e
limpo. En xeral, o que manca de imperfeccións.

41) VERLLE O CUÁ CURUXA. Verlle o cu á curuxa vén ser darse
un conta por fin do que tén diante, xeralmente arrepentíndose de ter
actuado de xeito inapropiado. "Ti aínda non lle viche-Io cu á
curuxa" (ti aínda non sabes de que vai esto, ou non sabes da misa a
mitá). Incluso se usa como ameaza contra alguén que anda a
incomodar: "Quéreslle ve-lo cu á curuxa7".

Como é sabido, a curuxa é un paxaro que dorme de día e caza e
vive na escuridade. Entendida a oración ó pé da letra, non é doada



de realizar, mesmo cáseque imposible, por eso debemos de nota-la
ambigüidade:

42) NON POUSAR UNHA MOSCA (nalguén ou en algo).
Sabemos que é moi propio de moscas o de iren pousarse en cousa
emporcada ou fedorenta. Se hai algo no que non pousa unha mosca
é naquelo que está limpo, mesmo en demasía. Normalmente dise
de maneira esaxerada por quen se limpa de xeito conxomineiro.
Velaí o retrouso do dito.

43) QUEDAR (ou deix~r a alguén) CO CU ÓAIRE. Cando unha
persoa queda de maneira que se lle ven as vergoñas. En sentido
figurado, cando se lle sabe algo que quere gardar en secreto.

Tén dúas acepcións máis: cando se deixa a alguén
desamparado, ou tamén cando alguén queda en extrema pobreza,
que non tén nin para vestir.

44) ANDAR (ou marchar, ou fuxir) CO RABO DEREITO.
Adoitan comportarse asíos animais cando están inquedos,
nervosos ou agresivos; moi particularmente o vacún e mailo
cabalar, exemplo que non estraña no mundo rural, polo seu maior
achegamento ó labrego galego. Cando se di socobadamente das
persoas, é cando alguén vai ou ven lizgairo, con espallafato e
decisión, ás veces por mal xenio ou incomodo.

45) DOE-LO ÓSO PALOMO. Loxicamente, o tal óso non é máis
que unha invención idiótica, pois non existe. Dise que lle doe o óso
palomo a quen por preguiza non se baixa a traballar, maiormente
cando se sabe que tén boas condicións corporais. Tamén se di de
quen anda a face-la mancospia.

46) ENCHE-LO OLLO. Dicimos que algo ou alguén non nos
enche o 0110 cando non nos convence ou non nos acaba de gorentar.

Na súa orixe, a frase quer dicir que algo é insignificante, ou non
tén unha significancia considerable: "Eso é un lixo nun 0110".
Orasme conta tamén cun paralelismo no que atingue, como tantas
outras, ó eido da cultura material: outra vez o muíño, pois, se unha
cantidade d.e gran é moi pequena, dise que non chega a enche-lo
0110 da moa, e non é "de cobiza".

Pola contra, cando o dito se emprega en afirmativo (tal cousa
éncheme o 0110), declara que algo nos gosta ou nos aproveita.
Nalgunhas zonas como a Barbanza, aplícase particularmente
cando unha persoa lle gusta a outra (no senso amoroso).
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47) Moi semellante á anterior, cando algo "NON NOS ENTRA
POLO OLLO" ou "NON NOS ENTRA POLO OLLO
DEREITO", é que non nos acaba de agradar ou convencer. Aquelo
que non "vemos" axeitado.

48) ASA-LA MANTEIGA NUN CHUZO; ESPETAR
MANTEIGA nun espicho como, por pór un caso, un anaco de
carne, para poñela a asar enriba do lume, e un fai-que-fas sen senso
nin utilidade, pois esborrélase axiña. Dise que alguén é como o que
asou a manteiga nun chuzo cando fai unha grande parvada, ou,
simplemente, que é tonto.

Por semellanza, aquel que fai as cousas mal feitas, ou con
procedementos que non son os axeitados, con resultas desastrosas.

49) SUBEULLE O SANGUE Á CABEZA a alguén que, por
calquera causa se lle vira a faciana intensamente vermella, máis
comúnmente por alporizamento, anque tamén por vergoña ou
desgusto. Non só se emprega en senso propio, senón tamén
figurado.

50) TÓRNALLEA CARA DO CU ouA CARADEFÉNDELLE O
CU. Antes de nada debemos aclarar que a verba cu, no caso de
mulleres, non representa sempre o seu senso propio, senón que
atingue tamén ás partes sexuais, e mesmo só a estas como maneira
amaciada de referirse a elas (quizaves por influenza de certa moral,
tódolos chamadeiros galegos que teñen están considerados
malsoantes). Así, estas frases denotan que unha muller é tan fea de
rosto, que é por iso polo que está libre de que os homes lle fagan
proposicións. Empréganse sempre como insulto, escamo ou
axeamento. É tamén estensiva a calquera cousa ou animal de mala
formaxe externa, e por iso esdoxante, anque a calidade sexa boa.

51) NON DElXARSE MONTAR. Atinguido ás cabalgaduras, é
ben sabido que non se deixan montar aquelas que son ariscas ou
están sen amansar. Referindosc ás persoas, non se deixa montar
aquela que non é unha miñaxoia, e non permite que a gobernillen
asoballando a súa personalidade. O que fai valer o seu dereito ou a
súa autoridade, e impide que esbullen a súa posición.

52) NON DAR UN CHÍO. Anque o significado está ben claro no
seu senso directo, dise no sentido figurado da persoa ou animal que
non se remexe para nada ante unha situación comprometida, ou
mesmo grave ou perigosa, O que cala aínda perdendo do seu



dereito, ou tamén por comenencia. O que anda á calada.
53) ANDAR COS MAMOTES. Son os mamotes a primeira

dentamia, ou dente de leite. Metaforicamente anda así a persoa toca
da malicia que dá a experiencia, ou que se considera aínda pouco
espelida para defenderse en calquera trelo. Pola contra dise tamén
que lle caen os mamotes ó que xa se basta para defenderse.

54) TE-LO CUEIRO DETRÁS DO LUME. No encosto dunha
cadeira ou noutro avío calqueira, pendurábanse os cueiros dos
nenos perto do lume do lar para apresa-lo enxugado. Adoita dicirllo
a xente maior, con certo desgabo, á xente nova (sobre todo ós
rapaces demasiado afoutados) para facerlle cnxerga-la súa falla de
experiencia ou de sabedoría, maiormente para tomalos dun erro,
cando queren facer algo impropio para a súa idade.

'Outras veces dise sen malicia, somentes para denota-la
excesiva xuventude dalguén, en comparanza coa propia.

55) TERAÍNDAA LA DE PEXEGO. Díselle ós rapaces tan novos
que non teñen barba nin traza, pois compárase a peluxe da súa
faciana coa que teñen os pexegos, pavías, etc.

Emprégase nos mesmos casos que as anteriores, ás veces de
xome mocardo ou retranqueiro.

56) Hai dúas frases das que, polo seu xome porcalleiro, non irnos
facer comentarios: CAGAR POR UN ou MEXAR POR UN (ou
POR SI) non sempre queren dicir o que ó pé da letra significan.

A primeira, ter moito medo, e a segunda rir con grandes
gargalladas. Empréganse moi de cote nas conversas campechanas.

57) ANDAR ÁS MINCHAS. Estes caracoliños tan sabedeiros
atópanse nas rochas da beiramar. Arestora moi aprezados polos
padais, eran noutros tempos considerados polos marisqueiros de
moi pouca valía, polo que andar a eles era sinal de moi mala
situación (lembremos o noso "andar ás piñas"). Por eso, andar ás
minchas quere dicir andar á que cae, ou misereando en cousas
miúdas e de pouco proveito, ou simplemente, folgando. Mais este
significado cruzase con outro, pois mincha é tamén unha rapariga,
ou unha muller miúda, polo que a frase acadou tamén o significado
de "andar ás mulleres", e por concreción, en tratos de prostitución.
Ás veces dise sin moita malicia de quen anda desocupado ou en
divertimentos noitébregos.

58) ESTAR CHOCANDO. Dito gracioso e polivalente. Ademais
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de choca-los animais os seus ovos, fano as persoas cando:
Unha muller está preñada. Alguén amosa os prodromos dunha

enfermidade. Cando se prepara ás caladas algunha argallada.
Cando alguén por boufeiro está sentado moito tempo.

Dunha maneira moito máis xeral, aplícase a calquera cousa que
se ve perfectamente que se está a preparar, como unha tronada, un
acontecemento social, unha guerra, etc.

59) CÁENLLE AS PLUMAS DO RABO. A quen
margalloeiramente desbota os aires da andorga con estronicio.
"Vanche cae-las plumas do rabo".

60) ANDAR NAS MIMOSAS. Acadei dous significados para este
dito: un perfectamente lóxico de entender, que é cando alguén anda
facendo cousas ós agochos. O outro non dou dado distinción da súa
orixe, mais quer dicir andar alouleado, como ensoñando. Quizaves
porque a mimosa é un símbolo do amor, e adoitan (seica) andar así
os namorados.

61) BOTA-LO CARRO DIANTE DOS BOIS. Amáis pura lóxica
dinos que os bois teñen que ir diante do carro para turrar por el custa
arriba, ou termar del costa abaixo. Tentar de facelo doutra maneira
vai contra de toda lei. Por eso bota o carro diante dos bois calquera
que queira compor algo desafiando toda orde e bo facer, e esborrifa
de mala mane ira os proxectos. Tamén se di do que avía con
demasiada présa as tarefas, e estruca contra as consecuencias.

62) LIMPA-LO CU CUNHA PEDRA. Quere significa-la dureza
dos trafegos da vida. Adoitan empregala os vellos cara os mozos:
"ainda habedes Iimpa-lo cu cunha pedra" (aínda vos quedan dores
e estreituras que pasar). A metáfora indícanos que mesmo esta
sensación pode ser agradable, en comparanza con outras que ás
veces nos trae o fado, o vivir de cada día.

63) BOTA-LAS CABRASAEITO. Bota as cabras a eito aquel que
pola contra de coutalas dentro das limias que lle corresponden,
déixaas andar e comer nas veigas dos veciños. Metaforicamente
faino o que esbardalla falando máis do que debe, e tamén o que
actúa á toa, sin pensa-lo que fai, nin nas súas consecuencias. Máis
raramente úsase para denotar o desbauxamento sin control daquelo
que posúe. En xeral, facer cousas públicamente, sen a debida
discreción.

64) ALZAR CANDO VAl VENTO. Anque alzar é basicamente
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elevar entre os labregos, está tamén lexicalizado como Iimpa-lo
gran despois da malla, para quitarlle o puvín. Anque hoxe se fai con
modernas máquinas axeitadas, antes, levantábanse cantidades
pequenas de gran nun gabido ou nun cribo ó alto que desen os
brazos, e deixábase caer pouco a pouco para que os rodopíos do
vento levasen os lixos, quedando así arranxado para gardar nas
arcas sin apodrentarse. Polo tanto, o vento é necesario para alzar.
Entón, alzar cando hai vento é, nin máis nin menos que aproveita
las circunstancias axeitadas cando estas se presentan, para face-las
cousas (de maneira sa, non con azoroño).

Inserín aquí esta frase porque, malia a que pertence quizaves
máis ó mundo da paremioloxía, pódese dicir que tén moitos azos de
retrouso, e é unha das máis utilizadas polos nosos paisáns.

65) . R'OER CORDA (ou FREO). Os cabalos, de todos sabido,
levan na boca, para poder coutalos, unha peza de ferro que lle
chaman bocado ou freo. Ás veces queren botarse a andar, e están
inquedos e gapean, mais o xinete impídello servíndose das rédeas
que turran polo freo. Nunha situación semellante atópase a persoa
degorada cos xusgos de facer algo, mais que está pexada polas
circunstancias, ou pola falla de poder, e vese apouvigada e
incomodada polo xenio.

66) LEVAR LUME NO CU. Ou "ía como se lle meteran lume no
cu". Dito bastante usado, amósase quizá como un comparativo cos
foguetes, ou ben coa fuxida que se experimenta diante do lume.
Aplicable a persoas e animais, principalmente, máis tamén nun
senso xeralizado. Dise de todo aquelo que foxe a grande
velocidade, sexa pola razón que sexa.

De todas maneiras, é posible que a orixe atávica da frase estea
tamén en feitos materiais, como os cabalos. Se supomos que a
verba "cu" tén o valor de "traseira", podemos estar a aludir ás
chispas que saen das ferraduras contra as pedras, sobre todo nas
patas de tras, no gallope esforzado. Mais é menos probable, anque
nós prefiramos escudrumar no pasado máis remoto as orixes das
nosas tradicións, e sabendo que cáseque nunca imos
desencamiñados.

67) BOTARSE AS MULAS ÓS ARRIE/ROS. Antes de nada,
aclararemos que a expresión "botarse a" ten senso de arreporse con
revertía. Pois é precisamente iso, a revel traza de quen tén que
obedecer, contra quen manda. Amotinarse.
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68) BOTA-LA LINGUA A PACER. Outro retrouso moi
empregado, e tamén de orixe campesía. O mesmo que se lle abren
as portas ó gando cando se quer que saia a peniscar nos -prados,
tamén o trapelo llas abre á lingua para que saia a dici-lo que non
debe, maiormente segredos. Varo do casto "irse de la lengua".

69) GARDAR DAS MIRRAS PARA AS ENCOLLAS (ou PARA
AS ENGURRAS). Esta frase aparécenos como un derivado de "ir
das mirras para as engurras", que significa nada máis que ir para
vello. Sin embargo, "gardar das mirras para as encollas" supón
elevar o aforro e maila previsión á súa máxima expresión, ou, o que
é o mesmo, gardar de cando hai pouco para cando hai aínda menos.

70) SE NON VAl EN FALDRAS, VAl EN MANGAS. Mesmo se
emprega noutra orde: o que non vai en mangas, vai en faldras.

A orixe desta frase xa remonta posiblemente á Idade Media.
Tratándose do pago a militares, e mesmo a outras institucións,
había unha percepción legal, ou soldo polos servicios prestados
(que gardaban nas "haldas", "faldas" ou faldras, petos ou certas
bolsas de harpilleira) e polo tanto lícita e subxeita ós impostos, e
outras menos lexítimas, ora premios ou subornos feitos á
compangada ou "manga", chamadas por iso "mangas".

Polo tanto, cando repartimos ou distribuímos unha cantidade de
calquera cousa que ha de ir en noso proveito, non miramos moito
botar un pouco máis nun sitio que noutro; mesmo á hora de pagar ós
poucos, etc., se á fin a conta total ha se-la mesma, ben do
acaparado, ou ben do gastado. "Se non cho cobran por un sitio,
hancho cobrar polo outro".

Por ser un dito empregado tanto no castelán como no galego,
podemos sospeitar dunha orixe común.

71) BOTARSE Ó MUNDO. Anque ó pé da letra quere dicir
marchar polo mundo adiante, coller andaina, emigrar,
socobadamente acadou outros significados, que é cos que máis se
utiliza.

Por unha banda, dise da persoa que decide adicarse á gandaina
e, maiormente, a vivir galdrido, de favores sexuais e outras cousas.
Pola outra, emprégase ás veces tamén para facer ve-lo grande
alporizamento e arruzamento de alguén, xa que aquí a expresión
"botarse a" acada o mesmo valor que na f. 67, e "mundo" é todo, en
xeral. PORSE CONTRA TODO E CONTRA TODOS.
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72) QUERER COME-LO MUNDO. Aquel que por infinda
avareza, todo lle serve, e quere conquerilo axiña, estando por riba
de todo e máis de todos. Grande aveleza de acaparamento.

73) DURMIR COS PÉS FÓRA. "Seica durmiches cos pés fóra 7"
díselle con retranca ó que tén xeitos de ter trasnoitado á gandaina
(que adoita ter un carís griposo, como de catarreira, e de aí a
ambigüidade do dito; pois suponse que o que dorme destapado no
leito enferma, e presenta o mesmo aspecto).

74) LAVAR UN CARNEIRO NEGRO. (Para que se vire branco).
Alusión lóxica ás cousas por si imposibles de cambear, moi
especialmente ás persoas teimudas e pechas de caletre, que nos é
imposible faccrlle mudar os feitos, a opinión, o pensamento. Máis
crudelmente, aplícaselle a persoas e demais que por seren laídas ou
deformes, por moito que as aviemos e compoñamos, sempre
quedarán como eran.

75) MAZAR (ou MALLAR) EN FERRO FRÍO. Anque non é un
dito xenuinamente galego, está moi lexicalizado entre nós dende
moi antigo. O seu significado é moi semellante ó da 74. Mais aquí
non se enmenta exactamente a imposibilidade, senón a grande
dificultade e traballo para adecuar ou endereitar unha cousa, unha
acción, mais maiormente a unha persoa, para axeitala á
comenencia xeral. Non creo necesario abondar en que o ferro,
como a maioría dos metais, é preciso quentalos, maiormente ata
que se poñen vermellos, para poder aformaxalos e traballalos, pois
abrandan grazas á expansión molecular.

76) BUSCAR (ACHAR) O PANNO COCHO DO CAN. Segundo
utilicemos un verbo ou o outro despallamos este dito en dous
completamente distintos, mesmo case contrarios:

Busca-lo pan no cocho do can é pouco máis ou menos buscar
algo onde é case imposible que haxa, e se se atopa é por refugallo,
ou en moi mal estado. "Algo tén o pan se non o quere o can", di o
refrán. É un dos retrousos de máis amplo emprego na fala cotiá,
máis ou menos frecuente, enmenta o feito de pedirlle calquera
cousa a alguén que por ser rañoso ou por carestía, non vai conceder,
e, se o dá é porque non lle serve para nada (aplícase máis que a nada
a cousas materiais). Pola contra, "acha-lo pan no cocho do can" vén
ser a casualidade de conquerir beneficio de algo ou alguén que non
ofrecía posibilidades de outorgar a primeira vista. En xeral, afouto
de sorte ou chiripa.
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77) IRLLE (ou NON IRLLE) A ALGUÉNA AUGA POLO SEU
REGO. Noutros tempos (e mesmo agora, nalgúns casos e sitios)
era costume entre as xentes andar á retesía tomando as .augas de
regadío, dende a presa común, cadaquén para o seu caneiro ou
rego; ou ben repartíanse por tempos. Loxicamente, para o que
estaba a regar, eran intres de gorento e lecer, para o que non, todo o
contrario. Metafóricamente, vaille a auga polo seu rego a calquera
cando nada nin ninguén lle pon torgallo ás súas intencións, e está
por tanto gaioleiro e bondadoso. E non lle vai ó que algo se lle
torce, e por eso se emperrencha e desacouga.

78) PÓ-LOSSANTOSENNOVENA. Como se sabe, é costume na
relixión católica facer certas celebracións (litúrxicas, e demais)
durante nove días antes dunha festa maior, o que é coñecido como
novenario. Basicamente, as novenas concíbense como un
preparatorio espiritual para o día grande, adicado normalmente a
un santo de importancia, ás ánimas, etc. A misa dese día tén
carácter de solemnidade.

As novenas non son decote solemnes, anque poidan ser nalgúns
casos. Por esto, pón os santos en novena (no senso figurado) o que
pón a toda a xente interesada (os "santos") a traballar, coa fin de
conquerir a realización dun proxecto previsto, encirrando e
espaxotando nela, cáseque sempre de maneira atricada. En xeral,
preparativos. Alporizamento con moitos xuramentos e blasfemias.
Faise tamén cando un se degora en pedimentos ás divinidades coa
arela de que unha obra saia ben.

79) QUEDA MIRANDO PARA DIOS (ou PARA O CEO) o que
queda aloleado, sen saber qué facer, cando sufriu un grande
golamento ou perda. A expresión "mirar para Dios" é outrotanto
como pólo a El coqo derradeiro ~ecur:imento e última solución.

80) PORSE (ou POR A ALGUEN) O REGO. Aquí rego significa
gávea ou suco que o arado deixa aberto na terra. Botando outra vez
man á cultura material, entenderemos este dito. Cando o labrego
apón a xugada no arado, e enfileira ó xeito debido, está ·xa pronta
para comezar a labrar, eso si, moi dereitiño, pois o primeiro rego ha
de servir de guieiro para o seguinte; pois un dos animais ha de
camiñar por el, labrando outro novo parello ó primeiro. Este é o
animal que vai "posto no rego". Así, pois, pónse ó rego unha persoa
cando se encamiña na rectitude dos seus actos e mais do seu
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proceder en xeral, é dicir, facendo as cousas ben. Máis
concretamente pode rcferi-lo xeito de aviarse para calquera
traballo ou outro trafego que conveña.

81) SE LLE METEN UN PAO NO ca. RÓMPEO. Dise por
alguén que coa fachenda ou co arruzamento, camiña lizgairo
saracoteando moito (aplícanllo especialmente ás mulleres,
quizaves polo seu xeito natural de andar).

82) ANDAN OS LADRÓNS DETRÁS DOS QUE ROUBAN.
Debemos apuntar que aexpresión "andar detrás de" no galego
adoita ter o valor de perseguir. Nótese o xiro de palabras: se os que
rouban son loxicamente ladróns, estamos a dicir que os que están
para perseguilos son outro tanto. Ou, o que é o mesmo, fai
maldades o que debe evitar que as fagan outros. Se agora
cambeámo-lo sentido de "detrás de" polo puramente sucesivo
espacio-tempo, estaremos entón a dicir que uns repiten o mal que
fixeran os seus antecesores. Avesíamente, adoita axeitarlle o pobo
este retrouso á mangancha política, xudiciaria, relixiosa,
administrativa, etc.

83) BOTARLLE (a algo) TÓDALAS BEND/C/ÓNS. Neste caso,
as bendicións non son máis que os preparativos que se adoutan para
conquerir boa resulta de algo que se está a facer. Por exemplo, ás
misturas en xeral, e particularmente ás comidas, bótanselle tódalas
bendicións cando se lle engaden femenciosamente tódolos
compoñentes e avíos necesarios.

84) FACE-LA CH/CH/MOCA ou FACE-LA MANCOSP/A.
Ámbalas dúas verbas son idiotismos (inventos léxicos populares
sin verdadeiro nin concreto significado, e por suposto, sin
traducción lomenos literal a ningún outro idioma), e non contan,
polo tanto, cunha procedencia etimolóxica demostrable. Dise que
está a facer a chichimoca ou a mancospia quen, nunha ocupación,
xeralmente compartida, anda á nugalla, aparentando que traballa,
sin facelo, por amolar ou por abulia.

85) ATRANCA-LA PORTA CUNHAPALLA. "Esta noite hei de ir
pra verte / Maruxa non teñas medo / déixame a porta trancada /
cunha palla de centeo". O retrouso metafórico centréase en dúas
palabras; a porta, que non é outra cousa que a intención que se tén, e
a palla, suposto (e falso) torgallo que se lle pon, para que os alleos o
crean, ben por falsa moral, ou ben para evitar marmuracións.
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Anque na devandita copla acada un sentido erótico, emprégase
en xeral para significar que alguén fai aparentar que non quere algo
que realmente está desexando. Cando algo se quere atrancar de
verdade, faise con algo rexo e resistente, non cunha cousa feble,
como unha palla.

86) FACE-LAS BE/RAS (ou FACERLLE A ALGUÉN AS
BE/RAS). Andar a cotío azoroñando a unha persoa, coa fin de
conquerir algo dela. Literalmente quere dicir construírlle as beiras
a algo (unha leira, unha tea, un palleiro, unha peza de calzado ou
carpintería), mais metaforizouse. Maiormente emprégase para
falar do gardoneo do home á muller para namorala, anque aparece
tamén como sinónimo de "facc-Ia rosca" (tratar a alguén de xeito
que nos conceda o que desexamos ou precisamos del).

87) ROERLLE A ORELLA (a alguén). Tén un significado moi
parecido á anterior. Aquí, o verbo roer é unha hipérbole de achegar
moito a boca, e, neste caso, falar moi pertiño do ouvido, feito moi
propio entre moza e mozo cando andan namoriscando; e moi
especialmente no baile do "agarrado". É xeral falarlle a alguén
baixiño para mante-lo segredo, cáseque sempre para convencelo
de algo.

88) FACE-LA PASCUA ANTES DE RAMOS. Alude sempre a
unha desorde na execución das cousas. A nosa retranca solerce
adoita utilizala para dicir que unha moza queda preñada antes do
casamento, anque tamén tén outros empregos. Non se pode dicir
que seña de orixe nidiamente galega, mais está como outras moi
asentada na nosa fala.

No ritual católico, a celebración de Ramos é invariablemente
anterior á da Pascua, de aí o retrouso.

89) PÓRLLE O RABO ÁS CERE/XAS. Se-lo que gobema e
manda; te-la última palabra e decisión nunha familia, empresa, etc,
sobre o que se debe facer. Sin embargo acada un marcadísimo carís
malicioso: as cereixas nacen xa con rabo, polo que o dito
aplícaselle a quen todo mandarica e gobema desde que está feito e
pretende runfar e acada-los méritos.

90) COMERLLE (a alguén)ASPAPAS. Adiantárselle a alguén en
algo por andar máis avivado. Din que o que primeiro chega é o que
máis come. Cáseque sempre se fala de quen se amosa máis espelido
que un segundo, por ter máis experiencia, etc.
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91) Relacionada, ou incluso derivada da anterior, aparécenos
COMERLLEASPAPAS NA CABEZA. Anque en principio alude
a unha maior altura física dunha persoa, cousa ou animal respecto
doutra, hiperbolicamente, por suposto, utilízase figuradamente
para denotarunha superioridade en calquera outro aspecto.

Maior destrucia, habeleza, etc., para saír de calquera trelo,
enxergando sempre unha diferencia moi notable.

92) SABER LATÍNPOR SEÑAS. Na nosa antigüidade, o feito de
saber latín era considerado como amósega de moito coñecemento.
O das señas é somentes enfático. Retranqueiramente, dise da
persoa renarte e lista para dexerguerse e dispor.

93) Xa de antigo hai unha tendencia a relaciona-lo que se come con
características físicas ou morais que un tén. Por pór un exemplo: o
gato montés (animal, por outra banda, con profunda carga
esotérica) é comestible, mais conta a tradición que pode virarse
toloquen coma os seus miolos, por ser un animal considerado así,
de comportamentos atolandrados.

Por tal, aparecen no galego maneiras indirectas de mentar, e
mesmo de enfatizar propiedades de alguén. Dicir que Fulano
"COMEU MIOLOS" atingue á súa grande intelixencia ou
memoria, mentres que dun linguaracheiro adoita manifestarse que
"COMEU LINGUA", dun gordo que "COMEU BANDULLO",
etc.

94) "EU NON NACÍN DEBAIXO DUN CESTO"; é como dicir,
eu aínda non son tan pouca cousa, non me fagas de menos, son tan
capaz coma calquera. Dentro da tradición galega, o cesto tén o seu
valor esotérico, ás veces de maneiras moi encontradas. Por ex.: a
maneira de cambearlle o sono a unha criatura era metela debaixo
dun cesto, e facerlle pasar a unha ovella por riba del; mentres que se
un rapaz pequeno san se agocha debaixo dun cesto pode
arriquitarse, e non medrar de xeito, nin física nin mentalmente.
Polo tanto, en sentido figurado, nace debaixo dun cesto o que non
apoliña na vida como é debido, de aí a orixe da frase.

95) Outras co verbo nacer abondan para significar, cáseque sempre,
cousas semellantes: "NON NACÍN DEBAIXO DUN TOXO,.
NUNHA CORTE ou NO MONTE", veñen dicir "non son ningún
animal nin ningún bruto; son unha persoa coma outra calquera, por
tanto, non me queiras facer de menos". Tamén se escoita "NON
NACÍNDEBAIXODUNHA COL".
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96) "NONNACÍNENMADRÍ". Adoitaba ter o galego castizo un
concepto conxomineiro da xente procedente da cidade (neste caso,
xenericamente, Madrí), e por tanto incapaz de comportarse como
os da aldea, especialmente no traballo rudo do agro. O dito
equivale a "non son ningún señorito, e sei e mais podo tanto coma
ti".

97) Dise que "NACEU DE PÉ" do que procede de familia de
cartos, e naceu coa vida resolta. Nótese a ambivalencia de estar
ergueito (fisicamente por unha banda, e economicamente pola
outra) .

98) MANDA R A CHANDA R A QUEN NON TEN
A CHANDADOIRO. Unha xugada turra por un achandadoiro, que
é un apeiro feito de ferro ou madeira, ou mesmo dunha mestura de
canas e mimbios (canizo). Serve para iguala-los sucos despois de
labrar, e que a terra quede chá e desfeita moi regularmente, para
poder sementala.

A frase, pura lóxica, quere dicir o inútil que resulta pretender
dunha persoa causas que lle son imposibles. Adoita referirse á falla
de destrucia para un traballo ou calquera trelo. Emprégase sempre
en sentido figurado.

99) POÑE-LO OVO. O mesmo que algunhas aves se apropian dun
sitio ande poñen, e queda así vedado para outras, así o fai unha
persoa que invade unha situación, unha posición, etc., de xeito
pouco lexítimo, e pexa así a posibilidade de quen lle corresponde
verdadeiramente. Dise tamén de quen "fai o niño" (nótese o
comparativo), ou o que é o mesmo, fai o seu cupiño de siareiros,
nun aspecto social, político, etc.

100) Se digo que alguén "NON VAl N O MEU CARRO Á MISA ",
estou a empregar un dito que non é de orixe galega
presumiblemente, mais que é de común andacío entre a nasa xente.
Anque é un costume xa bastante perdido, nalgúns lugares, nas
romarías de grande solemnidade avíanse os carros galanados ó

xeito de carrozas, cada colla o seu, coa súa xente e a súa comida e
bebida, e marchan en ringleira cara o santuario. Cada colla adoita
organizarse entre xente que tén conchaba e confianza entre ela. Por
iso, se alguén "non vai á misa no carro de outro", é que non é do seu
agrado ou simpatía, ou que non merece a súa confianza polarazón
quesexa.
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101) METERLLE CAMPÁSPOR GAITAS a alguén é, nin máis nin
menos que enganalo, querendo facerlle ver nunha cousa ou
situación o que non é. A súa orixe está confusa entre Galicia e
Castela-León.

102) NON LEVAR TRES DA CABALO. Debemos lembrar aquí o
dito número 51, pois o seu significado é moi semellante.
Entendemos que tres dacabalo é abuso referíndose a bestas. Entón,
referíndose a persoas metaforicamente, actúa así o que non se deixa
abusar ou dominar fácilmente.

103) NON LLE CABE UNHA PALLA NO CU. A soma aceda da
xente do país di que cando alguén anda moi arruzado (cfr. 81) ou
moi arrulleiro aperta moito o cu.

104) . ESTAR DE RO ANO OU DE BOA ANADA. Supónse da
persoa que anda gorda e magana, e aplícaselle tamén a animais.
Dicimos que se supón porque o ano ou anada refírese á colleita do
ano, e foi boa, e non existe a fraqueza dun ano de fame.

105) ESTAR NOS CORNOS DA LÚA. OS cornos da lúa acéptase
como lugar idiótico (ningures) en dous sensos:

Díselle a alguén, por ex., que nun momento dado estaba nos
cornos da lúa porque non tiña nacido aínda. Noutro senso, está nos
cornos da lúa porque anda abstraído, ausente (Cfr. 16, por
similitude)

106) DARLLE POLO PAO (a alguén). Xogando á rolda nalgúns
xogos de cartas, botar o mesmo pao que o de outro xogador a quen
nos convén facilitarlle a baza. A situación de darlle polo pao
acontece nunha conversa, que adoita ser incomodante, cando un lle
dá azos a outro que fala e sérvelle de apoio do que di, maiormente
cando tiña de ser ó revés. Aplícase tamén a accións ou feitos.

- E ti! Ves que non di (ou fai) máis que animaladas, e aínda lle
dás polo pao.

107) VAS MORRER DA CORNADA DUN BURRO. Ou da couce
dunha pulga. Como calquera das dúas cousas é máis ou menos
imposible, díselle esto o que é moi queixicas, e acena que tódalas
pexas lle fan mal, mesmo as máis insignificantes.

108) ESTÁ QUERACHAAPANA (ou QUERACHA COA PANA).
É a pana un tecido relativamente moderno, que nos seus tempos
primeiros era caro. Por iso se di que racha coa pana o que anda moi
espléndido, mesmo en demasía. Adoita dicirse con retranca do que
é de cote un rañicas, e por unha vez dá algo.
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109) GOBERNA TI, QUE EU TEÑO UN VASO. A expresión "ter
un vaso" quere dicir, loxicamente, ter bebido un chisco, e polo
tanto non estar para atender asuntos (gobernar). Nunhaconversa
ou noutro trelo incómodo, un dillo a outro ó que quere deixar
apandando no seu sitio; eso si, sempre con retranca, refugando a
situación. "Enténdete ti, que eu xa me cansei de aturar".

110) HAI ROUPA Ó SOL (ou Ó CLAREO). Dise para atalla-Ias
fallas de discreción no falar; contar causas que pretenden ser
secretas na presenza de quen non debe oílas. Dise tamén cando hai
nenas diante, para calar conversas pouco pudorosas, violentas, etc.
E outras pouco adecuadas para eles. Haber acusetas ou chivatos.

111) ENFIAR (a calquera) POLO CU DUNHA AGULLA. Polo
seu xeito fino, engaiolador, compoñedeiro, algunha xente tén
facilidade para que os demais fagan o que ela quere. Mesmo
facelos entrar polo cu dunha agulla. Alude á imposibilidade
dalgunhas causas, e a súa orixe é bíblica, nunhas yerbas de Xto.
(Mí. 19, 23-24.): "¡Que dificilmente entra un rico no reino dos
Ceas! Vólvovos a dicir: é máis doado que un camelo entre polo olla
dunha agulla que que entre un rico no reino dos Ceas".

112) NON CONFUNDI-LOS ALLOS COS BUGALLOS. Allos e
bugallos non teñen só semellanza no seu feitío redondo, senón
tamén nunha parte da súa fonética. Ó seren causas tan
notoriamente parecidas, esta frase é metaforicamente moi enfática,
para o caso de anunciarlle a alguén que non pase de listo, e non
confunda ou misture causas que non teñen que ver entre elas.

Emprégase maiormente para indicarlle a outro a diferencia
entre unha boa disposición de ánimo e a molideza de carácter; entre
amizade e amorío, etc. Outras vegadas, en causas moito máis
pragmáticas.

113) MEXAR FÓRA DO CACHO (ou FÓRA DO PELICO). '0
comento deste dito pode non ser moi de degoro, mais se queremos
entendela, habemos de ir alá:

Por razóns que non veñen a canto aquí, cacho en galego vén ser
un pucheiro, unha cazola, e por extensión tamén un ouriñal
(bacenilla). Non sabemos se nesta frase a yerba mexar tén o seu
senso propio, ou significa (como tamén se emprega ás veces)
verquerun líquido dun gabido para outro. No caso do pelico, temas
unha dúbida parecida; o pelico pode ser tanto un pelello
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(xeralmente de cabra) dos que se empregaban para levar líquidos
(maiormente viño) dacabalo das bestas, como pode ser tamén unha
pelica de ovella que adoitaba pórselle no berce ás crianzas entre as
sabas e o colchón, para que o mexo non pasase para baixo.

En calquera caso, mexar fora do pelico é dicir algo que non vén
a conto, ou tamén falar demais, dicindo o que non se debe onde non
se debe.

114) E xa que falamos de cachos, andar de aquí para alí sin moito
producto dise "ANDAR DO TESTO PRÓ CACHO, ou DO
CACHO PRÓ TESTO". Dar moitas voltas para pouco traballo.

115) ANDARA BRINCOS. Amais do seu sentido literal, quere dicir
andar 'con 'moitas présas e moitos apretos para arranxar calquera
trelo. v

116) NUNHA CARREIRIÑA DUN CAN. Faise algo axiña e
lizgairo. As máis das veces, os cans adoitan andar ós poucos,
botando carreiriñas pequenas, de pouco durar, porque andan
gusmiñando aquí e ali. Tamén ir a algures "ida por volta".

117) BOTARLLE LEÑA Ó LUME. En xeral, facer ou dicir cousas
que agravan unha situación. Mais particularmente meter cizaña,
encirrar nunha discusión.

118) LAMBERLLE A FÍSTULA ou LAMBERLLE O
CARAFUNCHO A ALGUÉN. Dise do xeito conxomineiro de
aloumiñar a calquera, cando está amoucado ou lastimado,
maiormente coa fin de facerlle a rosca, ou por outra comenencia.
Propiamente o dito trousa ás persoas un feito que é cousa de
animais, en especial, de canso

119) PASARLLEAMANPOLO LOMBO. Albendrar a alguén que
non o merece moito, coa fin de avilo a algo, xeralmente con
segundas intencións e comenencias, no mesmo intre que se
enrabechou. Aloumiñar a alguén porque é necesario para conquerir
algo. O dito é unha personificación de xeitos que se cmpregan cos
animais domésticos para acalmalos. Tamén moi especialmente ás
vacas paramuxilas, cando non queren baixa-lo leite.

120) Ninguén está falto de defeutos. Por iso dicimos que TODOS
TEMOS UNHA LElRA EN TOLEDO (ou na Habana, ou noutros
varios sitios) cando observamos nalguén unha falla que non
semellaba ter, como un afouto de mal xenio ou de maldade, ou unha
traza avesía, etc.
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121) TODOS TEMOS QUE RASCAR. Que é o mesmo que dicir
que todo o mundo ternos problemas e torgallos na vida; que o que
pense que haxa alguén que non teña traballos, anquepareza o
contrario, engánase. Rascar, neste caso, é sinónimo de limpar, e
figuradamente, de arranxarproblemas, e irvivindo.

122) Á conta da anterior aparécenos EU TEÑO MÁIS QUE
RAÑAR, que é o mesmo ca dicir, teño cousas máis importantes que
facer. Así contéstase a unha proposta que non interesa.

123) TÉN MOITA TERRA NA HABANA, ou TÉN MOITOS
PEXEGUEIROS NA HABANA. Aplícaselle retranqueiramente ó
que farfalla da moita riqueza que tén. Houbo intres históricos, e
mesmo arestora, cando ter unha propiedade en Cuba era pouco
máis ou menos, coma estar sin ela, e canto menos, pexegueiros, que
é planta de clima frío.

124) NON PAlRE NIN EMPREÑA. Para atallar a quen bota as
contas máis outas que son, sobre dunha cantidade concreta de
cousas; que non hai máis, queiramos ou non non aumentan, ou
sexa, non pairen.

125) HA DE MORRER DE VELLO, ou NON HA DE MORRER
DE VELLO. Calquera que teña ou non tranquilidade, ou
capacidade para vivir sen problemas nin meterse neles.

126) GURRAR (ou TURRAR) CONTRA O MONTE. Lembremos
aquelo de mallar en ferro frío. É loitar contra un imposible. Arelar
algo irrealizable.

127) O MEU CAN PILLOU UNHA MOSCA! Exclámase para
amosa-Ia casualidade, a chiripa dun acontecemento que se está a
observar.

128) O mesmo valor que a anterior teno a frase: CAGOU UN BOl
NUNHABOTELLA.

129) TOCAR Á MISA NO CAMPANARIO DE BAIXO. Frase
chocalleira que alude ó onanismo ou ó acto sexual. Nótese a
metáfora.

130) ESTAR PARA A PRIMElRA COMUNIÓN. Personificación.
Como alguén que vai face-Ia primeira comunión quedan as cousas
que foron moi ben axeitadas e anovadas.

131) As cousas cuxo nome non é ben pronunciar, como a morte,
acádanse maneiras alegóricas de mentalas. RECACHA·-LO
RABO aplícaselle tamén, anque con malicia, ás persoas.



132) Cando cansamos de aturar, en senso solerce, mais non avesío,
mandamos a calquera facer cousas sen sentido: VAl RECACHA
LAS MAZAROCAS (as mazarocas, espigas de millo, comezan a
recachar cara abaixo cando van maduras, operación que fan elas de
seu), VAl ENDEREITAR GARABULLOS, e así ata un sinfín
delas, amáis doutras moitas que, polo seu feitío porcallán, non
irnos comentar aquí sabendo que por desgracia son coñecidas de
todo o mundo.

133) PÓR Ó RECACHO (ou PÓRSE). Levanta-las saias, ou espir
unha parte do corpo. Erguerse de xeito arrualleiro e fachendoso.

134) NON GRILAR O GRILO. Significa que non hai cartos.
Posiblemente pola semellanza entre o cantaruxo dos grilos e mailo
ruxir das moedas. Poderamos entendelo tamén como que o cantar
do grilo é sinal de alegría o mesmo que de abondancia.

135) TER UN AMIGO NA COCIÑA ou TE-LA CULLER
DENTRO DO POTE. Dous ditos moi usados, equivalentes entre
eles, e que veñen dicir máis ou menos "ter nalgures unha conchaba
ou recomendación", que os dá avantaxe para conquerir unha
determinada cousa. Emprégase máis a cotío por quen está ben
relacionado dentro dunha institución.

136) DA MAN PARA O PÉ. Como quen guinda algo dese xeito.
Axiña, na carreiriña dun can, nun ai, nun sospiro.

137) ESTÁ DE BO PETEIRO unha muller fermosa e magana, ou
unha comida sabedeira. Ben se podería identificar peteiro con
gusto. Dise tamén de cousa ou animal de bo xorne e carís.

138) VAlNA MISA EN CONXO. Marchou, mais non se sabe cando
virá. Conxo, antigo concello, vencellado e despois incluído no de
Santiago de Compostela dende o ano 1925, é famoso polo seu
manicomio. Tanto, que amáis duns vinte quilómetros están de cheo
identificados no maxín da xente un co outro, de maneira que o que
vai a Conxo, é invariablemente porque non anda ben da cachola.
Houbo un tempo no que convento (arestora igrexa de Santa María)
e mais manicomio pertencían á Igrexa Católica, de maneira que
formaban un todo case inafastable; ciencia e mais relixión non
estaban coma hoxe, tan ben desemelladas, polo que misa e mais
sanatorio eran dous anacos do mesmo remedio. Mesmo ámbolos
edificios están a carón, e había acceso directo dun para outro.

Así que, na filosofía da xente andaba o pensamento de que ir a
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Conxo era cousa de tardar, e mesmo de non volver.
Por iso, vai na misa en Conxo a persoa que tarda, o emprésito

que non acaba de ir para diante, etc.
139) IR FACER UN RECADIÑO. Maneira amaciada de dicir que

imos a un sitio que non queremos que se saiba. Normalmente
cousas íntimas, como ir facer de corpo, etc.

140) Se estamos a piques de rematar unha faena, e entendemos que
xa poucos torgallos poden xurdir, dicimos POUCAS AS FADAS
ou POUCAS HANSE-LAS MALAS FADAS. As fadas coñecidas
en Galicia como ente mitolóxico, non adoitan seren malas, mais si
rexas, e poden castigar a un, facéndolle saír mal as cousas.

141) TURRA, XAN, TURRA; TURRA XAN POLA BURRA. Os
burros teñen sona de testáns. E este dito dirixímosllo de bulra a
quen teima sen xeito ou sen razón nunha conversa, ou mesmo
noutra situación calquera. Tamén ó que anda malmentendo ou
encirrando nunha disputa.

142) BOTALA CANTADA (v.g.: "Hoxe botáchelacantada") dinlle a
alguén cando enredou nunha cousa moito máis do que tén por
costume. Na frase hai unha omisión de complemento directo, que é
a misa. Cando o cura a bota cantada, dura moito máis, e de aí a
expresión.

143) EMBARCAR A ALGUÉN (mal embarcado) cando se mete a
alguén nun trelo dificil, por comprometelo ou aconsellalo mal;
mesmo nun perigo (metaforicamente, nun barco perigoso).

144) HACHE DE VI-LA VISTA. Apostilla que se lle fai ó que se
manca por non estar atento ó que debe. Émoi usado.

145) SACUDIR ou SACUDIRLLE A ALGUÉN A POLAINA. A
polaina é unha caste de greba feita de coiro ou de vexetais como
palla, xungas, etc, que cobren dende o xeonllo ata un bo anaco do
calzado, maiormente como defensa contra as espiñas e mais contra
a auga. Eran de velarte ou pano nos avíos de .gala. Polo tanto,
sacudi-la polaina é andar lizgairo ou con présa, ou tamén bulir
dabondo nas tarefas. Sen embargo, sacudirlle a alguén a polaina
vén ser darlle couces, ou por extensión, pegarlle. É arcaica, e
emprégase pouco.

146) BOTARLLE O BURRO ouA COCHA. Unha persoa ou animal
bótalle o burro ou a cocha a outra cando lle gaña a vez nalgunha
cousa. Realmente trátase dun resto dun antigo xogo de nenos, no



que o último en acabar algo que se estivese a facer, quedaba co
burro ou coa cocha ("burro o último" ou "a última é unha cocha") e
non perdía ata desquitarse sendo o primeiro noutra semade.

147) DEIXARAALGUÉNABANEANDO. Como é sabido, abanea
unha cousa que está a piques de caer, como unha árbore medio
cortada, etc. No sentido figurado, alguén que queda alouleado por
unha contestación doutro, que queda desasistido dunha axuda,
amoucado, abandonado, etc., dise que o deixaron abaneando.

148) ROE-LAS CORDAS ouAS CADEAS. Esta maniobra típica de
certos animais para fuxir cando están presos, tamén se lle aplica
circunstancialmente ás persoas para sinalar que foron quen de
desvencellarse dun trelo, de fuxir dun compromiso, dun traballo
incómodo, etc.: "estaba alí, mais axiña roeu as cordas".

149) ANDAR LEVANTADO DAS CUÑAS. Son dous os elementos
da cultura tradicional os que se nos presentan como orixe deste dito
popular. Leva o muíño un pao chamado cruz, que vai por un cabo
preso no pao raeiro, e rube atravesando as soleiras, pola parte de
riba das cales é atravesado así mesmo por outro, que vén sendo o
brazo da cruz. Entre este último e as soleiras van unhas cuña de
madeira ou ferro que se poden desprazar para elevar ou baixar todo
o conxunto do muíño, e así facerlle á moa arrotegarse máis ou
menos contra o pé; se se lle apertan, levántase moito a moa, e
arúxase, e comeza a andar en demasía, sen rello.

O arado antigo de pao, levaba un sistema semellante para
lenvantar máis ou menos o aradeiro; levantado de todo, non fura na
terra, e a xugada non tén que facer forza, e comeza a zanguear á toa.

Anque semella máis probable o primeiro, calquera dos eidos
pode se-la orixe deste dicir, que significa andar inquedo, e mesmo
arruzado e alporizado. Amoucamento autoritario por incomodo. Se
se lle aplica ós animais, dise cando moscan, reloucan cachoentos,
etc.

150) NON ESTÁ-LO ALCACÉN PARA GAITAS. O alcacén,
ferrán, ou centeo verde, mais que acadou xa un alto próximo ó de
maduro, tén un intre, sobre todo cando non lle deu aínda moito o
quente do sol (que o fai encorrear) que cortamos del entre nó e nó
un anaco de palla gordo, entre os dedos, prememos un pouco por un
dos cabos, e queda esmagado do feitío dunha palleta. Se sopramos
e soa, entón teremos o que comunmente lle chaman unha gaitiña de
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alcacén: un dos enredos cotiáns de nenos rurais de antanto. Para
que a gaita funcione axeitadamente é preciso colle-la palliña nunha
determinada sazón (nin moi donda, nin moi dura; nin moi húmida
nin moi seca). Figuradamente, no senso que máis adoita usarse é

para significar que unha persoa ou animal non está de bo xenio para
andarlle con moitas voltas. Tamén que as condicións non son
axeitadas para levarmos a cabo calquera cousa. Algo que non
debamos mover.

151) Ou a sucidade ou ben o maqueado, disimulan a cara, e polo
tanto, o que é a persoa. Por iso, TER A CARA LAVADA é algo así
como non ter vergoña, e LAVARLLE A ALGUéN A CARA é

deixalo en evidencia.
152) NON ME CABÍA O PANNO CORPO. Por veces a verba pan

identificase xenericamente con comida, e comida con forza e
enerxía, cuxo exceso empurra a calquera a andar máis arrufado que
de cote, e bota fóra de si, cando sofre ou observa algo que o
contraria. Tradicionalmente, a frase quer dicir "non ser quen de
couta-lo xenio", e facer ou dicir en consecuencia algún
despropósito.

153) DElXAR ALGO Á MANDA DO DEMO. Enténdase por
manda administración GU gobemo dunha cousa ou situación.
Cando alguén deixa de socato de cumprir o seu comecer, e
abandona as cousas sin que ninguén mire por elas, vindo dicir que
se lle deixa liberdade ó demo (famoso por gobemilleiro, máis
incluso que por ruín) para facer con elas o que queira; mesmo á
mercé de calquera aproveitado que poida así facerse con elas.

154) TE-LAAREA NA ZOCA. Como cando ternos unha area metida
no calzado, é o andar desconfiado de algo; é algo que non deixa a un
"andar tranquilo". Tén a area na zoca o que desconfia, e pode
engrolar algunha argallada.

155) MATA-LA SAPA. Son as sapas uns sarabullos que lle saen ás
vacas na boca, e dise que é por culpa de que se degoran por unha
comida que están a ver e non poden acadar. Por iso, cando falamos
de persoas, mata-la sapa vén ser mata-lo antollo; comer, beber ou
mesmo facer algo que decote non é doado, por economía, saúde,
etc.

156) VOLTA, CABRAPRÓ FOXO. Un foxo é unha estructura feita
de balados máis ou menos outos, que no monte aberto serve para
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guiar gando ou outros animais cara a un bargo, para sacrificalos,
rapalos, seleccionalos, etc. Esta estructura é como un funil
horizontal, que se vai angostando ata morrer no bargo ou foxo. Os
animais veñen fuxíndolle á xente que os axoa (no caso do gando) e
entón chámase tamén sebe ou sebil

A frase aplícaselle a quen teima (nunha conversa) en algo no
que supostamente está enganado, e o interlocutor lle está a aclarar,
e espétalle este dicir cando se farta.
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SANTA MARÍA A REAL DE ACIVEIRO

1135 + 700 = 1835 + 160 = 1995 + 10 = 2005

No ano 1135 fundouse este mosteiro de Santa María a Real de
Aciveiro. O seu dominio exerceuse durante exactamente setecentos anos, ata
que a desamortización de Mendizábal e a supresión das xurisdiccións
especiais ano 1835 xeraron cento sesenta anos de incuria e abandono. No ano
1995 a situación do mosteiro era similar á do ano do seu cese. A partir de 1996,
e mercé ó labor da "Asociación de Amigos do Mosteiro de Aciveiro", fundada
no ano 1974 por don Francisco Filgueiras e presidida na actualidade por don
Xosé Luis Barreiro, comezaron as obras de recuperación do cenobio e o seu
contorno. Hoxe, dez anos despois, podemos dicir que goza de excelente saúde.
Esta reportaxe comezou precisamente no ano 1996, o día no que as grúas da
empresa constructora que se encargou da primeira fase de recuperación
"tomaron" o patio da hospedería para comezar a súa tarefa de rescatar do
desleixo os muros de tan sagro lugar. Tal día, Xosé Luis Barreiro invitou ó

fotógrafo Xurxo Lobato a tirar unhas fotos que ían dar testemuña de cómo era
aquel mosteiro que se pretendía rehabilitar. As fotos da actualidade foron
tomadas no pasado mes de xullo. O contraste é, como se poderá ver, palmar.
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Antes e despois do adro do mosteiro
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Antes e despois do muro leste do mosteiro
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Antes e despois do Scriptorium e da cela abacial
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Antes e despois do peche do claustro polo lado leste
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Antes e despois do Scriptorium -visto desde o fondo-
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Antes e despois do lado sur do claustro
-no recadro inferior o primeiro andar-



Antes e despois da lareira -hoxe pequeno comedor-
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Antes e despois do muro sur, coa cheminea enriba
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Antes e despois do patio da Hospedería
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Antes e despois do claustro das Procesións
-vísto desde o campanario-
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Antes e despois do alpendre que dá ó oeste
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Antes e despois do pombal
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Antes e despois do claustro das Procesións,
desde dous ángulos distintos

~--
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Antes e despois do patio e entrada da Hospedería



I

Antes e despois da Rectoral e entrada da Hospedería
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Antes e despois da zona de entrada e recepción
-hoxe comedor grande-



Javier Morgade Castañón
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BILLETE DE IDA Y VUELTA

- "Abuelito, ¿cómo me dijiste que se llama el lugar al que te
vas?-preguntaba unjoven brasileño de doce años.

- [Forcarei, Javi, Forcarei! Está en una tierra preciosa que se
llama Galicia y no le falta de nada: mar, montaña, ríos y
verdes valles - respondió Miro, el abuelo gallego.

- ¡Cuéntame otra vez el viaje, abuelito, desde el principio¡
¡Porfavor¡.

- De acuerdo, verás ...

Por fin parecía que llegaba la calma a España. Era a finales
de los años 30 y el fin de la guerra civil. Sin embargo lo que
llegó fue el hambre y la miseria.

Miles de españoles nos vimos obligados a partir hacia
tierras extrañas.

Una tarde triste de otoño, un grupo de jóvenes de nuestro
pueblo pontevedrés, Forcarei, sentados en un banco y
mirando al horizonte, deliberaban:
- ¡Esto no puede seguir así ¡ ¡ Aquí no tenemos futuro¡
- y ¿qué podemos hacer? El trabajo no llega ni para nuestros
mayores y debemos labramos nuestro destino.
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- ¡Oye ¡ ¿ Sabéis que Cosme, el de Chamosa, embarcó y le
va muy bien?

- y ¿dónde está?

- En Brasil, creo. ¿Qué os parece?, ¿lo intentamos?

Así fue como comenzó la aventura.

Lo primero, los papeles; buscamos una persona que nos
reclamase desde allá con una carta de trabajo. Este asunto lo
resolvimos enseguida, gracias a un viejo orensano que
regentaba el "Gran Hotel de Sao Paulo" y que estaba
dispuesto a echamos un cable.

Tras unas semanas de gestiones, y con los pasaportes,
visados y demás papeles en regla, nos dispusimos a partir.

- Abuelo, la maleta que hay en tu habitación ¿es la que
trajiste en ese viaje?

- Sí, Javi, sí. Esa vieja maleta de madera que no llevaba
mucha ropa, pero sí muchas ilusiones y sueños, de los que nos
íbamos y de los que se quedaban: familia, amigos , vecinos, ...

Un destartalado tren nos alejó una fría mañana de diciembre
y nos dejó en Vigo, también en Galicia, para que enlazásemos
con un barco, el "Manuel Dodero": un gran barco en el que
cruzaríamos el Atlántico rumbo a Brasil, y en el que
viviríamos momentos inolvidables.

y el 9 de diciembre, zarpamos. Los hombres en unos
camarotes, las mujeres y los niños en otros y todos juntos en la
cubierta del barco para damos calor, fuerza y esperanzas.



Era el segundo día a bordo, era un día luminoso en el
que corría una suave brisa marina acariciando los rostros
melancólicos y tristes, y secando las silenciosas lágrimas
que resbalaban al mismo ritmo del balanceo de aquel barco
que nos alejaba más y más de nuestro país.

Solamente un joven habló:
f

- ¡Ya no hay vuelta atrás¡

y nadie tuvo fuerzas para responder.

Después de unos días en el barco, la tristeza se fue
disipando como las nieblas del amanecer en el mar, y dio paso
a la esperanza y a la ilusión que recorrían el "Manuel Dodero"
en forma de notas de una gaita, de tonadas y de canciones de
distintas regiones.

- Abuelo, ¿erais gallegos todos los que ibais en el barco?

- No, Javi, éramos de diferentes pueblos y ciudades de toda
España. Hablábamos diferentes lenguas, pero a todos nos
unían las ganas de trabajar y la ilusión en el futuro.

- Cuéntame otra vez lo de la tormenta, abuelo, pero sin
olvidar nada ¿eh?

- Pues ..., no sé si lo recordaré todo, todo ... Una tarde se
levantó una fuerte tormenta. El viento soplaba con tanta
fuerza que parecía querer levantar aquella mole de hierro y
madera.

En la mente de todos los que vivían en regiones marineras se
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despertaron viejos recuerdos:

Las pequeñas embarcaciones de faenar el pescado, las
horas y horas remendando redes y esperando en la orilla la
llegada de los hombres, sanos y salvos.

Cuando la tormenta amainó, ya era de noche, el mar quedó
como dormido y todos nos fuimos también a dormir con el
sabor agridulce de aquellos recuerdos.

A · · r b lo?- gn... ¿que, a ue o.

- Agridulce, Javi. Recuerdos buenos y malos, todos
mezclados, ¿entiendes?

- ¡Claro, abuelo¡Ahora, sí. Pero, sigue, sigue.

Los largos días y las interminables noches fueron pasando
y se acercaba la navidad.

- ¿Sabes, Javi? Fueron las primeras navidades fuera de
nuestra casa, lejos de nuestra tierra y de los nuestros.

- Lo pasasteis muy mal, ¿verdad?

- ¡Qué va ¡ Nos propusimos pasarlo 10 mejor posible. Entre '
todos preparamos una fiesta y todos fuimos una gran familia,
formada por los pasajeros y la tripulación del "Manuel
Dodero".

-Y llegasteis a Brasil e16 de enero ¿A que sí, abuelito?

- Sí. Los Reyes Magos nos trajeron el mejor de los regalos:
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¡tierra firme¡ Por fin teníamos ante nuestros ojos aquella
tierra que nos convirtió en emigrantes, que nos dio alegrías y
tristezas, trabajo y quebraderos de cabeza.

Al desembarcar, un poco desorientados, no sabíamos qué
hacer. Sabíamos que debíamos separamos para comenzar
cada uno su camino, pero, ¡era tan duro ¡Nos abrazamos y nos
prometimos mantener f el contacto, estuviésemos donde
estuviésemos.

- Tus 'compañeros eran José y Ramón ¿verdad?

- Sí, esos y otros muchos que tú ya no pudiste conocer.

- Pero, abuelo, aquí estamos tus hijos y yo, que soy tu nieto,
¿por qué quieres volver a Galicia?
- Mira, Javi, es cierto que aquí tengo toda una vida de trabajo,
de esfuerzo y de cariño. Pero en Galicia dejé otros amigos,
otra familia, otros recuerdos.

Además, no me voy para siempre. Volveré.

y Miro volvió. ¡Galicia¡, ¡Forcarei¡ ¡Cuántos recuerdos se
agolpaban en su mente ¡

Saltaban unos sobre otros sin orden ni concierto; algunos,
ni siquiera era consciente de que estuvieran allí, aún.

La vuelta fue más rápida y más cómoda de lo que había
sido la ida: y el recibimiento no pudo ser mej ore El alcalde y la
corporación municipal, en pleno, del Excmo. Ayuntamiento
de Forcarei esperaban en el aeropuerto de Coruña. Con su
primer paso en Galicia, las gaitas sonaron: "La Muiñeira".
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- ¡Cuánta emoción¡ ¿Seré capaz de retener las lágrimas?

Abrazos, saludos, honores... y, al llegar a Forcarei, ¡a casa!,
nuevamente la emoción en los ojos. María, Agustín, Sara,
Cosme. Estaban casi todos allí.

No hubo palabras, no hacían falta. Todos sabían que había
pasado toda una vida: una vida plena, pero ahora estaban allí,
juntos, y era como si acabaran de despedirse, aquel 8 de
diciembre, llevando aquella vieja maleta de madera.

Se había ganado el billete de vuelta a casa y lo iba a
aprovechar. Volvió a pasear por los viejos lugares que
recordaba de su Galicia natal: Gaxín, Insua, las empinadas
calles, las viejas casas de piedra, los centenarios carbayos...

Todo era nuevo y diferente, pero todo era reconocible y...
tan familiar.

Los días pasaron sin sentir y, una mañana, al despertar,
tuvo la sensación del deber cumplido, del sueño alcanzado,
del deseo convertido en realidad.

y supo que era hora de regresar a su otra patria, Brasil; con
su amada esposa y compañera de fatigas, con sus cinco hijos,
sus diez nietos y sus dos bisnietos.

Y , -C'. 1° '"regreso... ¡.Le IZ.

. Javier Morgade



Mexan sospiros de lenda,
saloucos de historia anterga,
en feitío de limpas augas
as vellas Terras de Montes,
de bargos e de bardancas.

Mans iruxas de Avelino,
pruma garrida de Fraguas,
déronvos por ben servidas,
déronvospor ben cantadas.

Rexos sons que a névoa
trouxo
de alá de afastadas terras,
das Baiúcas na lembranza,
dormen hoxe silandeiras
nas cordas dunha guitarra.

Terras de Montes outas,
Terras de Montes labradas
polo Arghina Supremo
con puntarolas sagradas.

1 agora, quén as esperta?
da súa sesta eterna,
quén saberá espertalas?
só das fontes o marmurio
só do vento as refoladas.

Entre a farnesía verde
suquiños de fina prata,
nas bagoadas, nos baltróns,
nos bargos e nas bardancas.
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Xosé Couceiro (Codeseda, 1963)

Bogando polo horizón
grandes naves emborcadas
o Candán e o Seixo son,
na súa pándiga canzón,
mechos de veliñas brancas.

Mans iruxa de Avelino,
pruma garrida de Fraguas,
déronas por ben servidas,
déronas por ben cantadas.

Cara a ningures bogando,
sinxas na cór de pureza
coas súas obras pintadas,
e tamén na da tristura,
e tamén na da esperanza.

Alédense as Baixas rías,
mareantes nas súas barcas!
pois son todas bendecidas
co celme das vosas bágoas.

Terras de Montes outas!
Terras de Montes labradas
polas mans dos Avelinos
dos seus punteiros coa maxia.
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Mocidade de Gaxín e Castrelo nos anos 50 .
(Ramos, Manuel Rodríguez e Gerardo Camba entre eles)
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Mocidade de Rabadeiras, Forcarei e Chamosa na mesma década
(Francisco Valiñas, Cotelo, Manuel Rivas, Jesús Campos,

Cándido Cosme, Eladino e Américo)
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Cabada, O gaiteiro de Seoane, nunha romaría dos anos cincuenta

Romaría na Madalena nos anos cincuenta
(Jesús Campos toca a gaita, acompañado por Caladiño)
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A familia (de antes)
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Paco Soto, Maruja, Pepe Rodríguez, Mancho, Cándido e Aurita
no día 8 de Aciveiro (anos 50)

Alfredo Janeiro, Rochi, Cándido e María Victoria
en Aciveiro nos anos 80
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Na rúa Progreso, nenos de Forcarei acompañados dun adulto
no Entroido de 1965

No mesmo día do entroido
(María Victoria, María Jesús, Ricardo e María Elena entre os nenas)
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Jesús Campos tocando o acordeón e Paco Farria ollando un cartel
na vella Sala Paraíso dos anos 50 -
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Conmemoración, no concello vello de Forcarei,
do 18 de xullo (anos 50)

Fin de curso 1974 - 75 no colexio de Forcarei
(don Secundino e o alcalde Brea na primeira ringleira)
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Marisa de Vilagarcía, unha das nosas primeiras turistas,
co Tuci diante do campanario (anos 60)



Saturnino Monteagudo, alcalde de Forcarei nos anos 20, dacabalo

A antiga casa do alcalde Filgueiras, na praza de Forcarei,
sendo derrubada (anos 80)
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Procesión dos Dolores, anos 40, pola rúa Progreso
(a usencia de casas permitía ver a Igrexa)

Vendo pasar a procesión dos Dolores medio século despois, ·
na mesma rúa



A señora Filomena de Chamosa paseando palas rúas
da aldea, nos anos 70

Festas de San Amaro en Seoane. Manuel Cabada e Gerpe
poñen a música (Anos 50)
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Botando o firme na rúa Progreso, nos anos 50

A rúa Progreso nos anos 60,
coa vella praza e a casa do alcalde Filgueiras á esquerda
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Familia de Cachafeiro de merenda no día 8 de Aciveiro, anos 50

De reformas na taberna do señor Basilio, a finais dos anos 50
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Festas dos Dolores nos anos 40, '
aínda sen praza e coas escolas vellas á dereita

A vella praza da igrexa nos anos 70
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o bar Victoria con Cándido tralo mostrador, anos 50



88

Equipo de futbol de Forcarei no castro de Garellas
(Angelito, Pepiño, Pichel, Jaime de Cachafeiro, Seso,

Manuel Rodríguez e Ferro entre outros)

Procesión cos xigantes e cabezudos nos anos 50, á porta da igrexa
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Referéndum do ano 1966 na mesa de Pardesoa

Feira do 5 en Forcarei, no ano 1956
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CHANO PIÑEIRO, TECEDOR DE SOÑOS

Francisco Rozados "Rochi"

Cumpríronse, O pasado 21 de marzo, dez anos desde o
falecemento de Chano Piñeiro, o home que levou o cinema
galego á súa maioría de idade. Chano naceu, faría agora
medio século, no desaparecido sanatorio de San Lourenzo,
en Santiago de Compostela, concretamente o día 12 de

outubro de 1954. Era fillo do entón
boticario de Forcarei, don Manuel
Piñeiro, e da súa dona, María
Soledad Martínez. Foi asentado no
Rexistro Civil de Forcarei o 15 do
mesmo mes. Despois sería
bautizado polo crego don
Secundino Cortizo, párroco
durante moitos anos da freguesía
de San Martiño de Forcarei. Así se
iniciaron os dez primeiros anos de
Chano, vividos e vivenciados en
Forcarei. Estes dez anos, que
pasaría o futuro cineasta L.....-- ----I

Chano, neno en Forcarei

ininterrompidamente na localidade antes de que os pais
decidisen envialo ó internado do colexio San Narciso de
Marín, deixarían fonda pegada na súa alma e na súa mente,
como poderemos evidenciar se rastrexamos, sen precisar de
moita fondura, no seu corpus filmográfico. Dicía Chano no



libriño "A luz dun saña e outros textos de cine" o seguinte:
"Non sei quen dixo "a miña patria é a miña infancia". Tiña
razón". Na biografía de Chano que escribín por encarga do
meu amigo Xosé Luna para Edicións Fervenza, expresaba a
inxustiza das asercións dalgún crítico de entón sobre o
"recurso de Chano á descrición do rural como
representación da Galicia enteira". Evidentemente, non
creo que Chano quixese facer esa extrapolación; pola contra
o que si creo é que trataba de acreditar a vella idea de que no
localismo ben entendido se atopa a esencia da
universalidade, Chano foi un namorado da aldea (((eu son un
aldeán, para ben ou para mal ''), pero non un simple
namorado relambido ou remirado, non; foi un namorado
enraizado e comprometido coa súa terra e coa súa cultura
(í'[acer cine en Galicia é posible, facer cine en galego é
necesario ''). Chano sempre creu na posibilidade dun cinema
galego e en galego, e levou ese postulado ata o extremo de
cargar a cámara ó lomba e botarse ós camiños para que, nos
colexios e nos locais sociais das aldeas, puidesen ver a súa
propia realidade na pantalla, pasada a través do cribo da
imaxinación do home que mellar a soubo reflectir no naso
CIne.

Malia a que a súa entrada no mundo do cinema tivo
lugar cando contaba con pouco máis de vinte anos, a súa
iniciación tívoa precisamente nestes dez anos que viviría en
Forcarei, ¿como?, da man dun home que se podería definir
coma un renacentista de aldea (pois pouco máis ca aldea se lle
podería chamar ó Forcarei de entón). Cando se fala da
infancia de Chano cómpre botar man deste home, Manuel
Barreiro Guro, que foi, ó langa da súa dilatada vida,
reloxeiro, carteiro, músico, pintor, fotógrafo e proxectista do
cine Colón, o cine no cal Chano descubriría o universo da
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sétima arte. Nestas dúas derradeiras facetas foi nas que
influiu de xeito relevante na mente e no maxín do neno
Chano. O cine Colón abrira as súas portas en Forcarei sete
anos antes de que nacese Chano. Alí, puido impregnarse o
futuro director de películas de todo tipo, coma "Muerte de un
ciclista" e "Calle mayor", ou tamén "El ruiseñor de las
cumbres" e " La faraona". O cine Colón de Forcarei pechou
as súas portas definitivamente no ano 1981, cando xa Chano
rodara as súas dúas primeiras películas. Nunha sociedade
predominantemente -case abafantemente- rural, Chano
comezou a pulsar a realidade do noso país nuns anos nos que
unha elevada porcentaxe da xente emigraba, ben a ultramar,
ben ós países centroeuropeos, con predominio de Suiza e
Alemaña. Coñecería neses anos a multiforme ralea de homes
e mulleres que darían orixe ós seus futuros personaxes -case
arquetípicos en moitos casos-, as Xonxas e os Caladiños que
chegou a tratar na súa nenez.

Como digo, dez anos, que no caso de Chano sería tanto

coma dicir unha cuarta parte
da súa vida, foron os que
inin t erro m pi dam en te
botaría o futuro director en
Forcarei. É certo que, no
futuro, non perdería ocasión
para volver á súa vila natal,

Pero os seus horizontes xa
Chana cos seus pais en Pantevedra.

se agrandaron. Xa Forcarei non sería o centro do mundo e el
mesmo sería tamén un emigrante, ben que un emigrante de
corda curta, pois o seu destino máis lonxano sería Vigo, que
dista uns sesenta quilómetros da terra que o veu medrar.

Eu escribín, se cadra un pouco pretenciosamente, na
biografía de Chano á que aludín, que Forcarei significou na



súa vida o que a vila de "Amarcord" significou para aquel
talento da imaxinación febril ó servicio do cinema que se
chamou Fellini. Esto é, a nostalxia vestida de infancia e a
lembranza poboada de louzanía, de frescura e de persoas
pintorescas das que xermolarían, como xa teño apuntado,
futuros personaxes da súa cinematografía. En Forcarei
conviviu na súa infancia con eses futuros personaxes
recreados ou reconstruidos por el na ficción da sétima arte:
con Paco Farria, o alustrado que lle lía as cartas a
Mamasunci ón, ca "Ministro" que lle servía as cuneas de viña
a Farria, ou coa propia e real Mamasunción, a señora María
Rosa da Regueira, e, o que é máis relevante, con ducias de
mulleres e homes reais e arquetipos a un tempo dos que lago
collería Chano retallos para parir as súas criaturas
cinematográficas a imaxe e semellanza daquelas da súa
nenez, aínda que pasadas polo cribo da vizosa imaxinación
do autor. Mais da nasa aldea non só herdaría Chano o fondo
interese filantrópico e etnográfico, senón o xeito de contar as
historias de vagar, con ese humor tan naso, esa retranca que

Risco definiu coma a defensa dos
indefensos. Dese procedemento
expresivo -que tamén é un xeito de
sentir, de osmar a realidade
salienta Víctor F. Freixanes que
invariablemente é utilizado por
nós coma mecanismo de
distanciamento e resposta diante
dunha realidade hostil. E hostil
era, por forza, a realidade da aldea
que Chano intúe (lago chegará a
coñecela e a identificarse con ela)
nos ános cincuenta e sesenta. Non
había familia que non tivera a Chano adolescente.
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algún dos seus membros incorporado á diáspora. Suíza,
Alemaña, Países Baixos, Francia, Arxentina, Brasil, Cuba,
México, Panamá e outros países eran o destino de moitas
persoas que para ben, porque melloraban a súa situación
económica, e para mal, porque se desleixaban da súa terra
natal, deixaban de ser coterráns para seren veciños na
ausencia; homes e mulleres que, en moitas ocasións,
perderían para sempre o seu contacto co chan no que naceran
e medraran. Este sentimento de desleixamento enchoupará a
obra fílmica de Chano.

Por outra banda, os anos que pasou entre Marín e
Santiago, entre o colexio dos padres Paúles (San Narciso) de
Marín e o colexio La Salle de Santiago, serían anos que non
deixarían practicamente pegada na súa vida. Mostraríase
despois un "reaccionario daquela educación", que el
consideraba loxicamente represiva e maniquea. No ano 1971
inicia os estudos de Farmacia na universidade compostelá.
Ese mesmo ano detéctaselle o mal de Crohn, que o obrigará a
ser sometido a constantes operacións de intestino durante o
resto da súa vida. Tamén coñece á que se converterá na súa
dona, Mariluz Montes, nunha festa en Augas Santas
(Cotobade). Mariluz terá un papel primordial na vida de
Chano e, no que toca á súa orientación cinematográfica,
cómpre salientar dous relevantes aspectos: a circunstancia de
que fose ela quen lle regalou unha cámara tomavistas que
daría inicio ós seus primeiros pasos no cinema e tamén a
introducción de Chano nun mundo que ata entón non lle era
alleo, pero que tampouco coñecía en toda a súa intensidade: o
da emigración e o contraste profundo entre os indianos e os
aldeáns que ficaban na terra.

Esto deuse nas aldeas de Rubillón (onde nacera
Mari luz) e Baíste, onde no futuro tería lugar a rodaxe da



curtametraxe "Mamasunción". Chano chegou, a través do
contacto con estas terras ourensás, ó coñecemento da Galicia
interior e profunda, aínda máis do que puidese ter e lembrar
da súa Terra de Montes natal, que por outra parte tampouco
era tan distante daquelas outras -son estremeiras- malia a
pertenceren a distinta provincia. Neses anos 70 iniciaría
Chano, pois, a súa andadura no mundo do cine. Primeira nun
formato afeccionado; o super-8, no que rodaría "Os paxaros
marren no aire" (1977) e "Eu, o tolo" (1978-82), a primeira

unha curtametraxe de 34
minutos de duración en tomo a
un guión elaborado polo propio
Chano partindo do "Sempre en
Galiza" de Castelao; e a segunda
unha longametraxe de 11O
minutos que pasa por ser unha
pequena experimentación en ton
máis ou menos surrealista. Coa
curtametraxe gañaría o "Filme
de oro" do Ministerio de Cultura
en Vilagarcía de Arousa e o
"Quijote de Honor" no certame

Mariluz , de moza. "Ciudad de Alcalá de Henares",
xa no ano 1978. Ó ano seguinte instalaráse en Vigo con
Mariluz, ande rexentarán unha botica na rúa Torrecedeira e
comezará a rodaxe da aludida longametraxe, que non
obstante sufrirá unha demora de tres anos antes de ser
estreada, no Centro Cultural Cidade de Vigo, no ano 1982.
Neses anos que van desde a rodaxe ata a súa estrea Chano e
mais Pablo Barreiro, o seu músico e técnico de son, ó xeito
dos pioneiros de principios de século, inician unha viaxe de
exhibición de "Eu, o tolo" por distintas vilas e aldeas de
Galicia, equipados con pantalla, proxector e equipo de son. O

95



96

público sempre os anima a seguir loitando por un cinema
galego. .'

E, de súpeto, chega o máxico ano de 1984. Por fin dará
o salto ós 35 mm., despois de fundar a productora "Piñeiro,
S.A". Rodará entón a curtametraxe que se converte no
primeiro éxito internacional do cinema galego. A película, co
título de "Mamasunción", estrearáse o día 28 de nadal dese
ano, no Centro Cultural Caixa Vigo, e logrará, entre outros,
os seguintes galardóns: Gran Premio do Cine Español e
Trofeo do Instituto de Cooperación Iberoamericano no
XXVI Festival Internacional de Bilbao; Premio da
Federación Internacional de Críticos en Oberhausen
(Alemania, 1985); Premio da Federación Internacional de
Cineclubes en Cracovia (Polonia, 1985); Gran Premio de
curtametraxes no Festival de Figueira da Foz (Portugal,
1985); Gran Premio do Festival de Tetuán (Marrocos, 1986);
Segunda película máis votada polo público no Festival de
Sidney (Australia, 1985). "Mamasunción" narra unha
historia acontecida en Forcarei, unha historia chea de
nostalxia e de emoción viva. É un pequeno conto, baseado
como digo en feitos reais, sobre a emigración, desde o punto
de vista dunha muller que vai encarnar a tódalas mulleres
galegas, do mesmo xeito que despois o fará Xonxa. Digamos
que Mamasunción e Xonxa non son dúas mulleres distintas,
senón a mesma muller en distintas épocas da súa malfadada
vida. Tanto unha coma a outra son, xa que logo, un só
arquetipo, o da muller galega do interior rural que se tivo que
sobrepor ás grandemente adversas circunstancias que
orixinou en moitos fogares a sangría da emigración, esa viaxe
que moitas das veces non tiña retorno e que, por pouco dano
que fixese, cando menos encargábase de esnaquizar a
familia. Pero "Mamasunción" tamén é un canto á aldea, á
vida da aldea tal e como se entende nuns anos nos que a aldea



estaba xustamente chea de vida.

Sobre esta xa mítica
curtametraxe, o propio Chano
lle confesaría anos depois a
Xosé Luis Barreiro: "se fago
unha análise técnica, teño que
recoñecer un bo nivel de
satisfacción con 'Sempre
Xonxa '; pero se me deixo levar
póla intuicio n, ou pólos
sentimentos que me bulen na
alma, coido que
'Mamasunción" é Chano
Piñeiro en estado puro, mentras Mamasunción.

que "Sempre Xonxa " é unha síntese apurada e algo forzada
de tódolos cines que agora se fan en Europa". Coincido, e
coinciden casetódolos autores e críticos de cine do naso país,
en que "Mamasunción" é Chano Piñeiro en estado puro,
coma unha caste de revelación que Chano tivese por eses
anos nos que redescubriu a aldea da man de Mariluz. Un
valor engadido desta pequena producción é que os
protagonistas, agás dous actores máis ou menos
experimentados do grupo "Ditea", son as xentes das propias
aldeas nas que se roda a película. Eso tamén é algo que Chano
sempre agradecerá, como amasa no xornal ourensán La
Región en 1985, nunha entrevista na que fala da relación
entre a terra e a xente que nela se asenta, ou o que é o mesmo,
entre a paisaxe e a paisanaxe: "Baiste e Rubillon son os
verdadeirosprotagonistas de "Mamasuncion"... Aspelículas
de ambiente ruralprecisan que a xente e as pedras ou lousas
ou madeiras fa len a mesma fala, teñan o mesmo espirito. É
fermoso ver esta comunión entre a xente e a terra. Por iso a
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actuación da xente na nosa película é tan natural, tan
sinxela, sen artificiosidade nin esforzo teatral. A xente fai o
que vaifacendo tódolos días. Eu tiven a sorte de toparme coa
xentiña de Rubillón e Baíste. Xente á que admiro por moitos
motivos... "

Fala Chano, pois, da sagra comunión entre a xente e a
terra, un postulado que antes xa tiñamos visto, entre outros e

de xeito maxistral, no doutor
Xoán Rof Carballo, que nos
legou unha fermosa expresión
desa afinidade tan particular:
"Tanto coma a relación
interhumana precisa o home a
relación coas cousas inertes e
cos seres vivos, co mundo animal
e vexetal. Tanto como o agarimo
tutelar precisa paisaxes. Esa

Pablo Barreiro , amigo e músico de Chano

paisaxe que formou co home unha unidade na súa infancia,
esoutra parte de nós mesmos, da que, para ter que vivir, nos
temos visto precisados a desvencellarnos coma dunha
libranza nutriz". Ou tamén na reflexión orteguiana de que
"hay que terminar por reconocer una afinidad entre el alma
de un pueblo y el estilo de su paisaje. Por eso se fija aquel en
este, porque le gusta". Cabería engadir, da man dun noso
coterráneo, o sempre lúcido Manuel Cabada Castro, que
quizais por iso "paisaxe " é, en galego, de xénero feminino
para rematar por asentar esa profunda identidade entre a
muller e a terra. Volvemos sempre á terra e á xentiña que lle dá
sentido. Aterra é, como apunta outro coterráneo, o xomalista
X.M. Rivas Troitiño, algo máis ca locación na alma dos
galegos.

Ese vencellamento telúrico tan claramente exposto en
"Mamasunción" debeu de ser unha das claves do seu éxito



99

Chano , na súa época de estudante.

entre a nosa xente, primeiro, e en todos aqueles lugares onde
foi exhibida despois.

A miña opinión particular é que a curtametraxe máis
famosa do cinema galego foi un éxito porque foi concibida e
realizada en estado 'de gracia. O guión é un guión lineal,
perfectamente entendible por todo o mundo e efectivo de
cara a contar esta historia fermosa e nostálxica a un tempo; a
atmosfera está plenamente conseguida, ata o extremo de ter
un carácter case documental; os personaxes viven nesa
mesma atmosfera sen interpretar, senón actuando con toda a
naturalidade que transmite o feito de estaren facendo o que
fan a 'cotío, pero esta vez baixo a atenta ollada da cámara de
Chano; a aldea é outra protagonista máis, por onde
Mamasunción se move coma unha extensión da súa propia
casa. Todo conforma, pois, un especial marco para unha
historia redonda que reflicte coma ningunha outra a nosa vida
ancestral, a vida dunha aldea galega sangrada pola
emigración.

"Mamasunción" foi,
pois, un fermoso comezo
para Chano dentro dese
mundo da imaxe profesional.
Hai que dicir, como anécdota
c u r r o s a , que na
cinematografía oficial de
Chano -a que comeza
precisamente con
"Mamasunción" e remata
con "O Camiño das
Estrelas"-, cúmprese unha
especie de inversión cíclica:
en "Mamasunción" pode un
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doadamente esquecer que hai unha cámara rodando ou, o que
é o mesmo, é unha película que podería pasar por un
documental un día calquera nunha aldea concreta de Galicia,
e no caso de "O Camiño das Estrelas" sucede precisamente ó
contrario, é un documental que podería pasar por unha
película de ficción, pois ten un fío argumental ou conductor
dunha historia, dun fermoso conto que parte dunha alegoría,
a personificación de dous territorios máxicos: a montaña e o
mar.

No decurso do seguinte ano, 1985, Chano foi
galardoado co Premio da Crítica Galicia no apartado deArtes
e Ciencias da Representación, e o 25 de xullo dese ano, día no
que a Televisión de Galicia se pon en funcionamento, a
curtametraxe de Chano é a elixida para iniciar unha
programación que xa quedará para a historia. Tamén
participa nas Xornadas de Cine e Vídeo de Galicia, no
Carballiño, compartindo mesa con Carlos Velo e con Carlos
López Piñeiro. Pechando un ano pletórico, o 28 de outubro
resulta elixido un dos "Once Galegos de Hoxe"
(recoñecemento patrocinado pola O.N.C.E. en Galicia),
xunto co noso común amigo e veciño Xosé Luis Barreiro e
con Camilo José Cela, entre outros. Comeza, ademais, a
escribir o guión da súa seguinte película, "Esperanza".
"Esperanza" é unha película que contradí o seu título, unha
historia sen esperanza baseada na vida cotiá dun alcolizado e
os problemas que a súa eiva xera na familia e no seu entorno
máis inmediato. Tanto Xosé M. Olveira "Pico", no seu rol de
home amargado pola súa adicción, coma Rosa Álvarez, a
muller que sofre esa realidade de pequena traxedia cotiá,
acometen unha boa e mesurada interpretación, asegurando
para a película ese ton adusto que, xunto coa atmosfera na que
foi rodada, conseguen unha estética deliberadamente feísta e
dolorosa. Un final abertamente triste redondea esa amargura



que Chano quería transmitir. A película foi financiada
integramente polo Concello de Vigo, e dentro da ' súa
programación social, e representou a España no Premio de
Curtametraxes da CEE de 1987.

É unha película triste, sen concesións, ret1exo fillo do
neorrealismo italiano ' dunha barriada tamén triste e sen
moitas expectativas. Anticípase en anos á recente "Los lunes
al sol", de Fernando León, rodada tamén en Vigo e co clima
do desemprego compoñendo un fondo que sume á poboación
nunha moral de derrota imperante ata no desamparo das
barriadas, que axudan tamén a ret1ectir esa falta de
"Esperanza".

Chano asistiu durante meses, para se documentar e
ofrecer un ambiente crible.ás terapias de alcólicos, e tivo que

construír ese final duro do que
falamos, porque a realidade coa
que conviviu nese tempo era así
de dura. No plano persoal, a
doenza de Crohn ía avanzando e
facéndolle a Chano a vida cada
vez máis difícil. Aínda así, o Fotograma da mediometraxe "Esperanza"

director seguiu loitando por facer cine galego e en galego.
A súa vindeira aventura chamaríase "Sempre Xonxa",

e prolongaríase durante dous longos anos. Chano comezou o
guión desta película, un guión que tería varias versións antes
da definitiva, no ano 1985, é dicir, no mesmo ano da rodaxe
de "Esperanza". Reescribiu a historia máis de nove veces.
Entre 1985 e 1988 coñece a paisaxe atávica onde conformará
o seu Trasdomonte, metáfora, en yerbas de Xoan Acuña, de
"tódalas Galicias posibles e soñadas", e trasunto
cinematográfico e literario da Terra de Montes natal. Neira
Vilas, o escritor de Gres, co que Chano fará amizade en Cuba
en 1990, deixounos escrito nalgún lugar que todos levamos a
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xeografía orixinaria na retina. .0 director de Forcarei traslada
a súa xeografía orixinaria a Santa Olaia de Valdeorras, ese
lugar da Galicia máxica por onde ruarán os protagonistas-da
historia no marco da Galicia máis fonda e menos
contaminada polo progreso. Compón a historia en catro
décadas (1947 - 1986) que estarán representadas nas catros
estacións do ano: a primavera da infancia; o verán da
adolescencia; o outono da mocidade e da emigración e o
inverno da madurez. Será unha historia moi humana,
ateigada de amores e de odios, de mito e de racionalidade.
Curiosamente, o mito e a racionalidade, contrapostos ab
antiquo, tomarán corpo nun mesmo personaxe: Caladiño, o
home inventor que serve de enlaceentre os protagonistas, un
pouco tolo e amigo das utopías. Representa coma ninguén a
unión entre a vella matria -a Galicia dos mouros, do lucumón,
dos tesouros enterrados, das doncelas, da estadea, da
tradición, en definitiva- e a idea do progreso (do complexo e
descompasado aggiornamento do noso rural).

Xúntanse, en "Sempre Xonxa", os tópicos que conviven na
aldea da época franquista: o crego, o mestre, os picariños, os
avós e avoas o "tolo" marabilloso de Caladiño e a criada do

crego, pola que salaia o
utópico inventor. Este
mosaico de personaxes
que van desfilando no
espazo e no tempo do
Trasdomonte piñeirano
son os que insuflan a
pletórica vida que reborda

Na rodaxe de "Sempre Xonxa"

dos limiares da aldea ancestral e os que tecen a xa coñecida
trama de amizade, amor e traizón, enfiada en tomo ós tres
personaxes protagonistas, que son a propia Xonxa, o Pancho ·
e o Birutas.



Está inspirada nunha historia da que Char{o escoitara falar
nas aldeas de Rubillón e Baíste, escenarios, como xa sabe a
estas alturas o lector, de "Mamasunción".

Os principais papeis da película estarán encarnados
por Uxía Blanco, que traza con mestría os intensos perfís da
muller protagonista, Xavier R. Lourido e Miguel Insua nos
papeis de Pancho e Birutas, Roberto Casteleiro construíndo
un axeitado Caladiño, Roberto Vidal Bolaño na pel do
mestre, a veterana Aurora Redondo incorporando á avoa do
Panchiño, Rodrigo Roel como o crego e a actriz Loles León
intepretando á súa criada. Conta coa colaboración, nun
pequeno carneo, do fotógrafo Manuel Ferrol, a quen Chano
quere render, deste xeito, homenaxe corno o fotógrafo por
antonomasia da emigración, xunto con outra escena que
recrea a celebérrima fotografía de Ferrol na que aparece o avó
chorando e pasando a súa man por baixo da meixela do seu
neto, que tamén chora, ous dous despedindo a alguén dos
moitos que se foron ás Américas.

A espiñenta realidade da película semella influír nos tamén
dificultosos avatares da producción e da rodaxe. A pesar de
obter as máximas valoracións con "Mamasunción" por parte
do Ministerio de Cultura, tres veces se lle nega, cando a
película xa está en marcha, a 'subvención para "Sempre
Xonxa" por parte do entón Director Xeral de Cinematografía,
o crítico e escritor Fernando Méndez Leite, a quen Chano
envía unha carta desde o xornal Atlántico Diario criticando,
en ton mordaz, a falta de obxectividade no reparto.
Finalmente logra saír do atranco gracias ás aportacións da
Consellería de Cultura da Xunta, da organización do V
Centenario e da Deputación de Pontevedra, entre outros
organismos, e tamén gracias ás pequenas aportacións de
particulares que eren en Chano e no seu circio compromiso
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coa cultura galega.
A carreira comercial en Galicia é todo un éxito, algo

que non se repite no resto de España. Sen embargo, o
resultado artístico é outro cantar, po sto que resulta
seleccionada en 1990 para os festivais de Montreal, La
Habana, os III encontros cinematográficos de Cannes, o de
Cine Latino de Chicago, o de Portland e os de Sidney e
Melbourne. Precisamente en La Habana, Chano e Mariluz
atópanse e traban fonda amizade co escritor Neira Vilas e coa
súa dona Anisia. Mesmo falan de adaptaren ó cinema algún
día a novela de Neira "Memorias dun neno labrego", que
tanto engaiolara a Chano na súa adolescencia.

Xa pasou á intrahistoria
do noso cinema a anécdota da
busca de Xonxa. Uxía Blanco,
ata entón actriz afeccionada
que interviñera nalgunhas
montaxes teatrais,
aparéceselle a Chano na botica
de Torrecedeira cando Chano
xa descría de atopar a muller
que daría vida a Xonxa, despois Chano, con Caladiño

de infindade de castings e de percorrer tódalas cidades de
Galicia. Vencendo a súa primeira timidez, preséntaselle
dicindo que ela é Xonxa. Chano non o dubida, olla aquel
rostro e dáo por feito. Xa tiña á súa Xonxa, a muller que
encama a tódalas mulleres labregas, a tódalas que sufriron en
carne propia o mal da emigración e quedaron convertidas en
pais e nais a un tempo nos fogares da Galicia rural.

Despois de múltiples atrancos e cambadelas, estréase
a película no ano 1989, converténdose na primeira
longametraxe do cinema galego, xunto con "Urxa", de

l· Carlos López Piñeiro, e "Continental", de Xavier Villaverde.

I



Con "Sempre Xonxa", Chano percorre Canadá, Estados
Unidos, Australia, Portugal, Cuba, Brasil e outros países de
Latinoamérica. Este trafego e a dificultade á hora de
conseguir financiamento para a longametraxe pásalle unha
gravosa factura á xa resentida saúde de Chano. Tómase unha
tempada de respiro, ben merecida. No ano 1992 chégalle
unha proposta por parte da Consellería de Cultura da Xunta
de Galicia: facer unha película de media duración para a
promoción e divulgación do noso país con vistas ó Xacobeo
93. Agora non terá os problemas financeiros que tivera ó
longo de case toda a súa filmografía. Chano decide darlle un
formato mestura de ficción e realidade no que trenzará a
historia dun lobishome -Valente-, representando ás terras
labregas do interior e da montaña, e dunha serea,
personificando á Galicia da costa, a Galicia mariñeira. A
historia ocórreselle durante unha das súas visitas a Forcarei:
"Asaltáronme cando ia no coche facer unha das miñas
esp orádicas visitas a Forcarei. Xa se sabe que tódolos
asasinos volven ó lugar do crime e eu, cada certo tempo,
sinto a necesidade de volver á miña primeira aldea. Sei
exactamente o lugar onde descubrin que a base da película la
ser unha historia de amor entre unha serea e un homelobo.
Entón parei o coche, baixei a xanela e deixei que os
p ersonaxes repousaran mentres que cos meus ollospercorria
e penetraba os volumes que debuxaba na paisaxe a luz
quente do solpor". Na mediometraxe, que finalmente se
titulará "O Camiño das Estrelas", Chano compón un fresco
ateigado con tódalas imaxes posibles de Galicia, ou, por
mellor dicir, con tódalas Galicias posibles. Logra facer algo
moi aproximado ó cinema total, é dicir, ó cinema que se
expresa sen precisar palabras, sen diálogos. En media hora
móstranos a súa idea de país: desde os percebeiros do
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Uxía Blanco: "Eu son Xonxa" .

Roncudo ata as canteiras do
Porriño; desde os desfiles de
moda galega ata ·os
pcregrmo s que se ven
reflectidos simbolicamente
no falcón que percorre a
Galicia desde o aire, como
facía Caladiño no final de
"Sempre Xonxa"; desde os
peliqueiros dos antroidos de

Verín e Laza ata as escolas de canteiros; desde as conserveiras
ata as palilleiras de Camariñas. O resultado, con non facer da
película a mellor das obras de Chano, alónxase da
estereotipada imaxe da Galicia que sempre se tenta vender ó
exterior. "O Camiño das Estrelas" estrearáse no Monte do
Gozo, sobre un lenzo de colosais proporcións, e reunirá a
centos de persoas para admirar o derradeiro dos traballos que
para a grande pantalla ía facer o director de Forcarei. A partir
dese verán de 1993, a saúde de Chano obrigaríao a ingresar
repetidas veces no hospital ata o seu fatídico desenlace o 21
de marzo de 1995, cando contaba corenta anos.

Pouco antes de morrer aínda tivo azos para organizar
un macrofestival cinematográfico no auditorio natural de
Castrelos, de Vigo, e no nadal de 1994 tamén tivo tempo para
presentar a súa recompilación dos artigos que publicaba no
xornal "Faro de Vigo", un libriño con ilustracións de Quesada
e prólogo do xornalista Anxel Vence, que retrata
maxistralmente a Chano coma "un ser cunqueiriano daquela
época incerta e feliz na que os animais falaban e os homes
gardaban nofaiado raiolas de sol, retais de vento e anacos de
soños", Descobrirásenos, nestas pequenas colaboracións en
prensa diaria, coma un perfecto escritor de retranca, de ironía
punxente e mordaz que retrataba ás persoas e ás paisaxes,
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tanto rurais coma urbanas, cun agarimo non exento de certa
elegante tristura e de certa recorrente nostalxia. Despois,
trala súa morte, editaríase tamén o libriño "A luz dun soño e

outros textos de cine", onde o
director nos regala reflexións,
lembranzas e opinións sobre
o mundiño do cinema e sobre
a propia vida. Tanto nestes
escritos coma na súa
filmografía, .Chano creou un Escena de "Sempre Xonxa"

mundo partindo da súa Terra de Montes natal. A este trasunto
literario e cinematográfico bautizouno coma Trasdomonte.
En Trasdomonte sintetízase a Galicia rural, interior,
ancestral, a Galicia gardiá das tradicións e do uso da nosa
lingua vernácula, o galego que máis lle gustaba a Chano, ata o
extremo de que, cando se realizou a versión castelá da
película "Sempre Xonxa" para ser distribuída no resto de
España, optou por un castelán galeguizado, sen tempos
verbais compostos. Referíndose a este Trasdomonte
piñeirano, Xoán Acuña, crítico de cine e autor da primeira
biografía de Chano, apúntanos nun comentario sobre a
película "Eu, o tolo": "o realizador de Forcarei asenta as
trabes, na suposta tolemia dos seus particulares territorios
da imaxinacion, dunha bisbarra singular: Trasdomonte.
Trasdomonte é Galicia e Galicia é Trasdomonte. Metáforas
do mundo. Ainda non se chama así, pero en "Mamasunción"

e "Sempre Xonxa" xa non haberá
dúbida. E Chano mesmo escribe
no ano 88: "Soño e penso en
Trasdomonte, é a aldea imaxinaria
da miña película, é o meu lugar.
Está sobre os meus pensamentos,

~.;;;:;~~;,~~." .A. SEMPRE XONXA JO~iim~ ~~~6~,.~~~~.s ..,.
.- ------- - - - - . . E,c,ltaydlrigldapo rChano P¡ftoiro os m.euspersonaxes viven alío Viva,
Affiche da película.
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alegre, chea de sons e vibracions vitais, limpa, base dun
milleiro de historias que eu mesmo podería contar, lancexa
esta aldea hoxe cáseque morta, cáseque viva. ... personaxes
que son de película. As veces, sontan deficción que un ten a
seguridade de que se o conta ninguén o vai crer" .

Modestamente, eu sigo ese ronsel na miña escrita e
tento recrear en cada relato e en cada poesía ese Trasdomonte
creado por Chano a imaxe e semellanza da nasa terra, das

nasas aldeas, dos nasos montes e das
nosas xentes, nunha mestura de
homenaxe á propia terra e tamén á
memoria de Chano, un galego dos
realmente has e xenerosos que se
haleirou na defensa da nosa cultura e
da nasa identidade. Un hame a quen,
con fonda sinceridade, pagou a pena
coñecer e tratar, para seguir
lemhrándoo toda a vida e para seguir
con firmeza e imaxinación a súa
derradeira consella: "Non deixedes
de inventar contos incribles, por favor. Seguide facendo
películas. Quizais sexa o único xeito de sobrevivirdes.
Porque, ¿que imosfacer se non temos soños?".

Forcareí,
5 de malo de 2005
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