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SAÚDO DOALCALDE

Un anos ruéis senospresentaestapublicación quexa vaipolos
nove números. Nacida no ano 1998, un anos antes da miña
incorporación á Alcaldía de Porcereí. vénnos informando e formando a
tódolos que amamos esla terra e queremos saber causas sobre ela.
Creo, sinceramente, que cumpre tal función de xeitc notable. Coma
tódolos anos e en tódolos números, quera agradecer fondamenle a
participación deste colectivo de autores que nos tan aprender e gozar
da nosa historia. da nosa cultura e da llosa riqueza patrimonial como
concello. A Xosé Luis Barreirc, que demostra ano tras ano o seu
incondicional apego a esta terra común, quérolle agradecer a SÚ8
sempre aprezada colaboración, que é tan intensa coma duradeira no
deccrrer da publicación. A Cristina Mourido tamén lle quero mostrar a
llosa gratitude pela súa primeira presenza na revista, desexandc que
non sen a dertadeira, pola calidadc das sú..as liñas e da s úa
documentación. A Xosé Couceiro e a Anxo Rapado, ambos poetas e
gaiteiros, desexo manifestarlles o nosc agredecemento polas SIÍas
aportacións aestenúmero, ebrindarllesaoportunidade de querenoven
a súa colaboración en vindeiros anos. E a tédclce lectores da revista,
quero temén agrsdeceñles a súa fidelidade ó loego de todos estes
números.

Don David Raposeiras Correa
Alcalde-presidente do Conceito de Forcarei
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Neste número IX da revista Cotaredo temes varios aniversarios que
celebrar ou que chonr: O primeiro é o Centenario de Castor Cachafeiro, que
via a luz O18 deselembro de 1906 en Soulelode Montes. O menor dos ÍJmáIIs

deAveliDo tivo Oseu importante papel na fOllIlal'iÓD do célebre cuarteto da
segunda década do pasado KCulo, e tertec alnda maiar na llÚa vida airo do
Atlántico, ande: se encargou de formar a varias xeraeións de músicos, entre os
cales se atopa un dos colaboradores des te ano, Amo Rapado, que foi
importimle pcza musical en mestre Castor no grupo de gaitas "Celta" da
"HermandadGaJlegadeVenezuela".

O segundo é o "use de funciólIlI" do cine Colónde Fcreerei. No ano
1981 pcchou as portalI este cine que fixo as delicias de xc:raci61lS de
forcareietllies desde nenos lita adulto•. Tampouco tlOlI quixetlJOSesqueeerdel
e da lIostalxia qlll: nos producen aquejes anos nos que a1nda se podían ver en
Forcarel pcllcu1as coma "Psiccse", "CII1abucb" ou "Tanlu1 no Amazonas",
Por eso x cse Luis Bam:iro, ó que agrade<:emos un ano mais a súa val iosa
aponaci6n, DOS fala da.quelu experieneias e daqueles llllO/I lan distin tos da
no sa memoriade vil...

O terceiro seria O 5ept\IAXésimo an iven.ano do paso dun hQTTU:
fundamental nahi5loria galega poi. nosatera.&tehornefoio SiñorAfran io,
a1teT ego do deputado en cortes e logo pR'Iidente do -censeuc de Oaliza" no
exilio, sucedendo a Daniel Rodrlguez Castelao. Queremos mostrar a nasa
máit sincera gratirude a Cristina Mouriño, que nos ilustn. lIObn: .,.te borne tBll
relevente no decurso da nosahistoria. O Siñor Afi1urio pesoupor .,.tu t=u
Mi agora setentaanos,rcfuxiado lIll aldeadeSom"bas para que nonocollesen
Da fallll\xislu que o pcneguilll\ desde a vi la de Tui, ande foi sorprendido polo
alzarncnto militardo 36.

Out:ra meritoria e agradecida contribución é a de Xosé Couceiro,
gaitciroc poeta, quc nos ""llllC eíeccccendc sobre as cxpresióntpopulares da
nosa comarca e tamén nos aporta un poema escrito desde o COl'lIZÓn. A el
lamén o noso agradecemento, extensible a Iódo los que fan posible esta
publicación, ti, lector, inc luldo.

Frand sco Rozados "Rochi"
Fundador e coordinador de COTAREDO
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Vivir para contalo:

a historia de Antón Alonso Rfos

Cristintl Mouriño

Osavatares políticos que
se viviron en Galicia entre 1936 e 1939 deixaron tras de si, un regueiro
de historiasdehéroesanónimos, deloitadores sen tregua CUltOS periplos
ainda boxe están no esquecemento. Mergullándonos na historia do
exilio atopámonos ca " Siñor Afran io" , que condensa todos os dramas
(Intimo, social. familiar) que se viviron nese momento. "Afranic de
Amara)" foi o escudo co que o deputado Antón Alonso Ríosse refuxiou
da morte logo da sub levación militardo 36. Disfrazado dun naturalista
brasileiro vagou durante tres anos pedindo esmola e traballando como
criado de labranza desde a súa Silleda natal ata Ourense, desde ande

Este 2006 é o "Ano da Memoria", Detrás desta etiqueta
ag6chase unha iniciativa que pretende dar a coñecer e homenaxear a
vida dos represaliedos polo franquismo. As estimacións apuntan que de
1936 a 1939 foroo asasinados prelo de 8.000 galegos, cuxos nomes
formarán parte dun censo que a Xunta e as tres universidades galegas
están a elaborar. Nesta listaxe hai moitos Domes coñecídos da zona de
Deza, Tabei rós e Torra de Montes, pero de entre todas estas historias

destaca a de quen sorteou á
morte con picaresca, enxeñc
e moita fortuna. Falamos de
Antón Alonso Ríos, o
republicano que ccntou en
primeirapersoa como salvou
a súa vida adoptando unha
nova identidade. A súa
historia aehéganos as claves
dun periodo crucial da nosa
historia.--_,. 1 ...............- .....rc-._-



,
fuxiu a Arxentinapor Portugal. Alonso, OUo SiñorAfranio, foi un deses
exiliados interiores, dos que optaron por sobrevivir agochado entre os
seus verdugos.

¿QUCDfolAJooso Rfos?
Alonso Rios (Silleda, 1887
1980) Coi un idealista
la itador a prol do labrego
marxinado nos duros anos
da emigración, do labor da
educación e dun interese
liberador do horne galego.
Este fil io de labregos
cstudou maxister io en

A__ __,.._,_,. [ .. S · .• " 6""" '. Goi<ro IC_. C\oIIwo ennago, earre¡r a que
~ chegou a exercer logo de ser
nomeado profesor auxiliar. Pero os seus problemas de saúde
impedJronl1e continuar ro seu proxecto educativo e tivc que regresar á
súa lccalidadenaial.

Nos primeiros momentos traba.llou no comercio dos seus país,
unha modesta calderería, pero Coi 56 unha ocupación pesaxeira porque
me n t r e s de sp ach aba
planificaba a súa viaxe a
América. Concretamente
Antón pensa na Arxentina,
seguindo un camiño lt&

trazado polos seus irmáns.
Al! reencontrouse coa súa
profesión, exercendo como
mestre en varias escotes da
provincia de Mendoza, a
zona roáis pobre do pais __/l_(4__~,...,._......

sudamericano. Pero pronto • .....-. ""'ll r~' Golop It"_.~
se trasladarla a 80s Aires, GA<pI

ende casarla con Oliva Rodríguez, unha moza galega tamén de SiUeda
(de Campo Rapado). Foi en Arxenlina onde fixo visible a sÚil
preocupación pola calidadc do ensino nas escotas creadas pelos



•
emigrantes e defendeu a idea de que estés centros funcionasen nun
rexime de federación baixo programas comims con profesorado
escollido. Pero II!I eú as ideas aperturistas e de marcado corte social, non
só afectaron ac ambiente académico, scnón tamén a un idealismo
inusitadoarredorda figura do labregc marxinado.

A SÚB aproximación ao agrarismo está moi venccUada coa
chegada de Basilio Álvarez a BosAires, con quen iniciarla unha estreita
amistade. Concibiu proxectos pata a forestación das tetras, plans de

treballo nas industrias
derivadas, ademais de
buscar solucíóes para as
lacras do agro galego
como o cacrqursmo, o
minifundio ou a opres ión
fiscal.

Alb voUa. Gallel.
Coa procl amaci ón da....._.c.-.c.I<o ...__ F...', 1 S d R 'b1'•...,..,...P Io .... ....,.,rc_.o:- ........... egun a cpu lea no
1931, a Federación de

Sociedades Galegas, de marcadocarácter republicano e agrario, decide
enviar dous representanles a España. Reunidos por Julio Sigilell1,a, un
dos máximos expoñeetes galegos de Montevideo, os escollidos foroo
Alonso Ríos e Suárez Picallo. É así como Antón víaxa ata Barcelona
para visitar a Maciá que daquela era presidente da Generalítat e ao que
lta ccñecera en Arxentina, Desde a cidede condal marcha para Madrid a
entrevistarse con Casares Quiroga, que foi o último xefe de goberno da
república. Curiosamente, malia este acbegamcnto a lideres pollticos e
pese ao seu marcado compromiso Alonso non figura en ningunha das
candidaturas republicanas ou galeguistas pera as elecci óns de xuñc de
1931.

Ese mesmo ano Alonso Ríos volve a Galicia, concretamente a
Tomiño o lugar onde chegarán pouco despois a súa muuer e os seus
tillos que alnda estaban en BosAires.AIlocupa a praza demesee dunha
das escclas que se abriron en Galicia cos cartos chegados da
emigración. Desde entón Alonso Ríos ccmeza a desenvolver intensa



,
carreirapolítica en favor da República, quese concreta naselecciéns do
36, onde Antón obten a acta de deputado por Pontevedra. O seu
arraigado compromiso l évao a ser a nova cara e voz do agrarismo
galego e un dos impulsores do Estatuto galego que foi sometido a
referendoozg dexuñode 1936.

Elloup•• guerra
A revolta que deu inicio' guerra civi l pillou a Alonso Ríos en pleno
inicio das sÍIaS vacacións despoisdocurso escolar. FoienTomiñodesde
ende o mestre e agrarista republicano conseguiu artellar unha heroica
resistencia que Coi reducida no monte Aloia a maas das Iorzas de
infantería e artilleria enviadas desde Pontevedre e Vigo. Despois do que
cualifiarla nas súes memorias como "matanza inconcebible"
comprendeuquesóhabla unha salda:a fuxida.

Nos primeiros
mom entos , e st e
deputado agrarista foi
etopando refuxio
entre os StUS amigos,
q ue l l e abriton
valerosamente as
portas das súas casas
aabeudo que eran
vixiados, que podían
ser delatados polos

"- Noodoo ~_ ...... <! "V' _' " . ,... ' ...seuspropIOS vecinOS e .ÑyOÚYo. E_"-'~ fC-a.. c.-.. G4kp).
que lles podía custar a
vida. Alonso Ríos tivc que agocharse aínda sabcndo que vellos
coñecídce seus tillan cifrado a 5Úa cabeza na nada desprezable cifra (á
altura de 1936) de cen mil pesetas. Pero Antón Alonso Riós s(¡ se
agochou DaS primeiras xornadas, as que precisou para pensar sobre a
SÚlI situación, e sobre os eccnrecemeetcs que estaban a sucederse no seu
redor.

Ao primeirc ccmezcu a vagar polos montes, nun ecenc
constante coa morte e co medo que se instalara nas casas dos paisanos
que se atopaba no scu carnifio,dos que sabia que o delatarían de coñeccr



•
a SÚll verdadeira identidade. Nas memorias que despois escribirla,
lembraque"desde a noiíe do 19de agosto deicabenentrada a ncite do 3
ao 4 de setembro, neses 1S días a miña alímentac íón foi II scguinte: non
comín nada". Sen embargo, o histórico deputado agrarista lembra que
''nin sentín fame nin cansanzo". Quizais porque concentrou todos os
seus esforzes nun único cbxectivc e que non era nutro que o de seguir
con vida e poder fuxir,

No s prim eiros
momentos a súa intención
era chegar ata Ourense
para desprazarse desde all
cara Portugal. Enesa
intención foi canrii\ando
só polo monte de Grova
( Pont ev edra) ,
al tmentándcse de espigas
de trigo e algún, ramallos ..- _ ............. _ ._
que eropaba polo camiñc, ... _ <ti .. _ F.. ,. , •
poi" iso nonera de extrañar A'P/N .11 '_. (;o,l,op IC_.~~

que axiña perdese peso. Co seu aspecto deteriorado pela fame e a dura
vida de fuxitivo no monte, nin os seus coñecidos, nin os verdugos que

tiñan poste prezc 1\ SÚll
cabeza o recoñeeeron.
Ademais, coa harba sen
afe itar pronto comezou a
desdebuxarse o seu perfil
e iso permitiulle continuar
con certa tranquilidade un
camíñc no que o deputado
val lembtando os lugares
nos que tiña dado mítines
con Alcxandrc Bóveda,
PazAndJadc. .. E todo lsto
sen ser identificado.

No seu periplo
cara Ourense vai comprobando en carne propia lIS dificultades da
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fuxida. Os scus zapatos non aguantan as
longas hora, de camiñata e están dcsfcitos
por todos os lados. o que He leva a
descalzarse polos montes. .Mafia II scu
dctCrillr<l Ihicn, e 'lile a ,lÍa fac iana l'rd

poucc rccoñccida. habia unha cousa que
era máis dificil de elinunar: a súa propia
educación. Reticente a mendigar e a súa
falta de habito está a piques de ser
dcscobcrto en varias ocasjóns. Dé" fcito.
un lleno inocente de As Neves dille que
"pra andar a pedir esmola, leva un
saquiñu moi P<:'lucno", o que lle ía¡ ir
pcrfecionando ¡lIlUCO a pnuco a súa
cstratcxia. Ademais de ir adoptando"
papel de esmolciro que a neccsidadc o
nbrigaha a ir <;reand,,_

De camino de Ribadnvia dcscobre que sen papcis sera dctido en
Ourensc, \l que He fai buscar nunha forma de conseguir unha
oocumentacíón cun nome falso que 111' permita satr do país. Antón
Alonso krnbra que tiña un cuñado que daqucla era o que ,e chamaba
-axcntc de l'l11harque,', e rcsolvcu facerllc chcgar un aviso de que o
visitaría disfrazado de pobre na procura de atopur na sua mediación
algunha saida. Foi cntón candoAntón Akmso dccidiu dar a volta na sita
viaxe e dirixir'e cara Silb.la. a ,úa localülade nalaL

.~ ac l",\ fra n io deAm ara l
Foi ne-ta nova dirección cando
Antón Alon,o Rio, viusc na
ncccsidadc de inve ntar un nomc,
unha historia e un pasado pala a
sita noVa flCr,nnalidade. {) prupio
Antón rccoñcccria nas súas
memorias: "Teño de aclarar: eu
fun urdindo un conto para

"'4.A __ •

-e-IIo • ~'. F 1M _ •• .v.r-
"'''"'k. "'c-..~"'ntIfwtII~



..
identifi carme, facéndo me
pasar por portugués. Afranio
do Aman1l era un naturalista
brasile iro, o organizador dos
modernos serpentarios. Eu
elexin ese nome e argallei a
m i ñ a hi s toria . O m en
cacemento tiña ocorrido nun

, ~,__ lugar ","",n de Lisboa. Cando
.. _ .. l "*_."_ ...~ . _

C__~_I'...,... 1 .....,,- 56 contaba con cinco lIfI(lS,

.lloolporilolOoolop~.c..bN~ meu pai, que lamén se
chamaba Afrenio, levoume con el e, a pé, fomos pedido esmola para
facer camiño e donnindo nas casas ande daban pousada eos pobres,
deica Traz os Montes, ande meu pai traballou nunha fábrica de
"tixolos", que era o seu oficio faeer ladrillos e tanlén tellas. Oficio no
que eu- tan miúdo- X II. me la iniciando Cacendo o cam:xo do barro e
tamén mandados. Ao pouco tempo, decore a camiñar, pasalIlO'S a
España, ande despois traballar nun lado e neutro, meu pai enfennou e
morreono derradeiropoboque estivemos, queeraToral de losVados. E
jato ocorreu cando eu s6 tiña sete anos. Xunto cun telleire da Guarda,
andei eu a traballar ate que, nunha casa na que fixeramos un llITlIIlXO, en
Quiroga, na provincia de Lugc, entre! a servir de criado. AlI estaba
cando me colleu a peste do 18. A enfermidade deixoume sen forzas,
case sen poder comigo, e indaque o patrón, que era bo e compasivo, non
me botabada casa eu resojvínbotarrnc a pedir esmola polas portas e non
fixeraoutra cousa desde entón".

Ant as, Scute !c de
Montes. Cacbafeiro,A Ponte .. .
Afranio deAmaral seguiu o seu
camif\o na procura dos seus
pap eis cando cbegou a
Sorribas. Lugar no quc, por
azar cntrou na casa da señora
Cannela e onde inaugurarla un
novo ofic io, o de criado.
Durante o seu novo traballo 05
numeros esmolantcs foron

NDo_. '01 '/ / ,........

..._ .-. _hr<W.M_""- .M«t_.x.,.¡...-,.,.. d ' .~.

"'11'" " 1 __(("_."""""'~



conlándolle as couses queestaban a acontecerpor todaGalicia. Foi asf,
meís por un xernal que lIe mercou Dcsinda, a tilla da señora Cannela,
como eoubo da mortc do seu cunnán EmilioAlonso paz (que foi alcalde
de SiUeda e militante en IR, xulgado e condeedo coa pena de morte en
Consello de Guerrae fusilado en Pontevedra o 16 de marzo de 1937) e
de tantos compañeiros CO:!I que Antón compartira os seus tempos de
campaña política.

Nove meses e medio despois, o señor Afranio volve fa.cer o seu
folico e mllI'Cha camiño de Albarellos. De al acaba en Moreiras, ende
pasaata mediados do 38 na casa dedon Ramón, miliscoñecidopor sero
"Calores",Estandonesta casa a traballarAfranio deAmaral tentou a súa
fuxida por Portugal ata en dúas ocasiéns. A súa fuxida complicase por
mor dos problemas de identificación e, por ese motivo, Alonso Ríos,
entra en contacto 1;05 seus amigos exiliados que desde Bes Aires lle
proporcionan unha nova perscnalídade. Agora compartirla a súa
identidade de natural ista brasíleíro de Afumio de Amara] coa do
canteiroAntonioArmas. Perono reccñecementc coanova identidadee
antes de chegar a Ourense a Garda Civil faino volver para buscar un
certificado de boa conducta que üe permita pasar para Portugal. Foi
entóo cando Antón Alonso, consciente de que é imposible obter ese
documento esixido decide cruzar a ücnteíre portuguesa a través de

Monte Redondo e da
.... '';'' Serra da Peneda.

Aproveitando a noite,
cando nos montes ten
lugar o enconnc de
es traper li stas , Antón
Alonso da o salto cara
Portugal. O primeiro que
atopa no país da outra
bcira do miño, atépase

~ c u n pa sto r e o,,_,,__._f'wa..._*M_.-1'_,.... r " • ....- "" K 11 ..110 GoI<ro~ republicano confesa por
"" Cahoo ........ primciraVCl a súa historia
e a sú a verdadeira identidade. Pero non todo será coser e cantar, poste
que en Portugal tamén pasarla os scus apuros xa que ten mildo de ser

"



"
capillra<k, p"la, autoridades pnnugUl''''' que " devn)verian á,
españolas . Rc tuxiadc nos montes e cun pastor como único contacto co
resto do mundo, pasou máis detres meses agochado.

De , de Portugal puido es tablecer contaC\(lS cm scus amigos e
ex iliados que lit' notificaron que a súa muücr e os scus carro frllos
e>lahan a sa lvo na Arxcntina e desde ondc eomezaron a mobihzarsc
para facili tar a fuxida do depura do. Coa axuda que llc cbcgaba desde
Américe.Afon,o Ríos fui pasando dos montes da Pcncda a Porro e de al¡

a Lishoa und.. embarcaria para ('asablanca. Cun "[aisseJ. pascr" do
consulad... francés puido subir 30 "Lipari" qul.' o levaría de cara a
Arxentina.

"Tiñame Ti,pado das gadoupas da mortc" dcixou escrito Antón
Alonso nas súas memorias.

Afuxida
O 29 de xuño de Jlj.19 chcga ao pOTll. de H<lsAin.'sondc ¡. re<.'ibid,) corno
un stmbokr e trunfo da re sistencia . Unha vez eli. o "siñor Afranio"
conv értcse curra vez en Alonso Ríos e traballará con xcntc como
C;.l'1cbo ou Suárcl Pica11o, na defensa de Gal icia Ik feilo, lon 1<)44 'l'i
depurados galcguistas que fo ran clcxidns en fcbrcim do 36 e que
estaban rc fuxiados en América j e dicir, Alonso Rfos, Castclao, Elpidio
Villavcrdc e Suárcz Píeallo l fundaron en Montevideo o "Cnnsclln de
Gal iza". Unha emidadc que presidirá Castelan e que sera relevado por
Alonsu Ríos á mortc do
nan xerro.

Durante o s
úllin"" ano, da soJa vida.
Alonso Ríos continuou
participando activamente
en todas as actividades
p a t ri ó tic a s da
colccüveíadc e, tal e como
afirma Lo¡s P ércz Leira
na Enciclopc dia da



Emigración "coa SÚ3 morte desaparecerá a última expresión da
representaciónpatrióticados galegas emigrados",

De toda a súa actividade política quedou constancia Il tnIvéa dos
artigos publicados DOS xornais e revistas de Arxentina (durante a súa
primeira etapa de emigrante) e de Galic ia. Nao; primeiras colaborou en
"El despertar gallego", "Ga.licia" e ' 'Critica'', meatres que aqul fixoo de
xeüo moi intenso en "El Pueblo Gallego". Ademais da súa faceta de
columnista, publicou dous libros "Ca pensamentc na patria galega"
(BosAires, 1942) e"Aculturagalega nasúadimensión americán" (Ros
Aires, 1961). Houbo un tercero libro moito ruáis persoa l, "O Siñor
afranio. Ou como me rispei das gadoupas da morte" (Edici6nsA Nasa
Tena), de carácter autobiográfico no que Alonso Rlos cuota como se
converteunoSidOTAfraniodesdeo26de xullode 1936ataprimeirosde
xuñode 1939. É o mellortestcmuñode quen viviu a represión en carne
propia que escribiu por petición do seu amigo Xosé Maria Álvarez
Blázquez.

:"a lú. memoria
A historia de Antón Alonso Ríos, ou do Silla r Afranio, como cada un
prefira chernelc foi un exemplo de loita dos exiliados interiores. De
feito, oeste ano da Memoria, un grupo de intelectuais quixeron honrar a
.'lÚ.lI historia creando a "Comisión pola memoria SiñorAfranio" . Trátase
da unión dos membros das Asocíací óns Culturais do norte da provincia
de Pcntevedra (A.C. "A EstnIda" , A. C. "Meigallo" de CUntis,A. C. "A
Cabana" de M oraña, A. C. "Canón de Peu" de Cotobade, A. C. Verbo
Xido de Terra de Montes,A. S. C.Adell is de Silleda, A. C. "O Naranxo",
e A. C. MM. Ferreiro" de Lalin ) que están a traballar desde hai anos en
proxectos de recuperaciónda memoria histórica.

Entre os cometidos destacomisión está o de facer un listado da
simboloxia franqui sta exis tentes nas vilas e aldeas da nosa zona; o de
establecer un mapa de lugares da memoria relativo á repres ión
franq uista e dos represaliados e represaliadas ou o de colaborar con
todos os cclecnvcs lcceis existentes no ámbito territorial da asociación
e que leñan os mesmc s e bxectivos para potenciar e procurar a maior
repercusión das súas actividades.

"



"
O. outrosnpresaliadol
PeroAlonso Rlos noné o únicoque sufii uos excesos da Guerra Civil e
do réxime franquista. Mentre el se converteu nun mendigo, traballou
nascolleitas, foi criado dunhacasae foisabendccomo01seusamigos e
compañeiros foron apresados, torturados e esasínadoe. A Comisión
pela memoria que leva o seu Dome, ten documentado a existencia de
múltiples represaliados destazcea.

Jesús Ignacio Puente Fontanes, José Monteagudo Carril,
Francisco Couselo Patente, Manuel González Terceiro, José P érez,
Eduardo Rodrlguez Bermejo, Jesús Tamo Bragaña, Ramón FemAndez
Rico, José Rodrlguez Sangiao, AlbinoChaoCcec, Franciscovelcércel
Rey, José Torres González, Senén Guldar Rodríguez, Manuel Durán
Brea, Manuel ldelfonso Puente Nodar, José Puente Nodar, Manuel
Vázquez Cruz, Manuel Antonio Lugaredo Mato, Manuel Sanmarttn
Constenla, Manuel Rivadulla Piñeirc, Avelino Bennúdez España,
Ramón Berreim Touccda, Francisco Puente Puente, Manuel A.
Fcmández Novoa, José M. Gnldar Beíras, Scverino Gerc ía Garete,
Enmdino Torres Rodríguez, Heriberto Rodriguez Bermejo, Manuel
Otero Castelao, Manuel Pérez Carracedo, Cándido Tafalla Froiz,
Manuel Nogueire González, José Maria. Pena Lépez, Antonio Durán
Ooneéfez, Manuel Bugeño Pereíras, José Sanmartin Porto..... son
algunhas das vltimas da represión da. comarca de Deza e Trasdeza
durante os primeiros anos do ftanq uismo. Vlctimas con desigual salte
qlJe cómpre lembrar neste "Ano damemoria",



"
PRIMAVERA

Xosi Couceiro

Apousada no po;>rtcJo
• rapaza all estaba
debaixo do séu manteo
como unha vine románica

Cou 5Uas longu mangas
nunha postura severa,
pra mIn o vidro acenaba
csperta, espata, cspc:rtL••

~ixalle , nena lriote:
doce, soma e cega
atcitiftar DOS teus ollos
a COl nidia da devesa.

E cu, mandado, achegu~;me
chouséi unha man ben feita.
eu namorar, namoreime;
despois IlllIDOlOUM ela.

o lUTIÚar esmorecía
nll!l súes pálpcbras ¡nquedas,
mai -la sÍlll alma vla
O! primores da futeSla.

Dous entell en verde eoeüc,
alma branca e alma negra;
nas lúas costas o meu brazo,
no mcu pc:;lo a l úa cBbcza..•

As! enslnóume a admirar.
P lIÍ8 comcnzóu • cantar
cun cantanlllar de nena
en compás mni pascniñD:
~Es<;oita • primaven.
Da maiIá no lUTel:hollChlo
abellas bicando as fro les.
nas silveiras dos ba1dlos,
cun aquél de señorIo
a1gúns enxoe piadores.

Tanxc a . úa gaita grilcira o .llgaro.
tiille bon ron eo o clangor da fervenza.
danza a redonda o al no soutifto
coa jarrailola li7.gllira do lIIUlilo:
XI Amor a súe ruada comenza.

Oc: no ceo bcn de raparigos,
como Da esenia XQganM " cam:ira,
n:v~ viveza arml.i, forza nos gridos,
ledo uionlo de cm paxariños,
e I~ quizaves de amores a mestra.

Andan 0lI gandos do inverno galdridos,
rollen motora. no medio das leiras,
bebe unha ven. no i1ló d un camiño,
séguea a x ugada 6 andar majnjilo :

seres errantes logrando a mantenza.

Canta algún carro lastirnelros chlcs,
vale scrodio de cantos sin vc:rbas,
rula que rula buscando destinos
como o se\l dono, porqllentaae frlos,
P'" f~o queotando s l"",ira" ,



..



"

DouI amigos aa tenaza da tasa de Eladino -boxe plUrilladl Florida-. 6 fondo, • rúa
Progn:ao. O redordoano 1958.

Ncnoo ""lobrando lID cumprcanos, en 1969



..

Mon<bo ro ocordcón, e escoi1ando Jooé Rodriguez, AlIrila, Cíndi<lo, M...~l
Ri.u, Divina, eumen Grai\a, Evangelina Espma e Daniel mire oulrol.
Principios doo anos 60 d<> puado m:ulu.

A famil ia Gulíu DO oeu b&loón " Chamooa. 6 redoT <kI ano l~J. Jooe O"¡I .... o
homc que lImlJ.o. Im. . Fon:orci PO' primrin vez, rodeadD da ria mollcr, Sc8"flda,
e 00 oeu. filloo mu.:;oco, M""",,] " Jul;o. AdenW•. estÁn EruiQ"""" mul1... de
F""",ioco, ObdWilI, Pepe Gullu " Victoria, <lO ""IU>II.



..

Xanw de amig", no ano 1957. Coielo toca. " l&COf'doo'm rnentrel Jesúf Campo. O
ocompaña coas botcUu. Tamén csün J"'Ee Quintillin, VICto... Gullas, Obdulia,
Divina e Laura BamriTO. 6 fondo, don Sccundino.

.. . ...
•••• ~• • ,

-

Grupo quentá.ulose na rúa. Están divina, Obdulia, F ilomena, Chicha, Pacita,
Tmtqllilo de: SoulCloe Manuel Ri\lllll OOD Arturo da POOn::in Do llC\I reguo.
Mediado. dos """" SOdo pasado lécuIo.



'"

To=sa Rei¡osa ( 30) c . ..... fill. filomena (...o. 40). Ter=> ... irmádo =go
AJooso Reigo.., q ~iJknl pano o It\eAD <le Cutrelo no ano 1872. ELo e mai. o leU
homo ccderon lerTeoo pul o Igrexario de Barciela, polo que tiñan dcreito de
preoentaei6a do, el'egOIlloOVOJ que vill.an -para Casttelo.

Aqul """"""'" 01dous DCl<>ll de Teresa Reigo.... In:nc e Maouclllodrlgucz, IDOI 60.



MozOl deCastrelo e Bspindo na ..1I p"",roo . mediados dos anos SO. Manuel
Rodrlguez oriIIala ro dedo • !'aro f ania. que bebe unhacopa.

•• ••
ExhibiciÓII de baile a cargo de Doria de Cachafeiro e Ampom Cambo. nunh.II
vi.il.a da "Scc<:ión f emeninaM

• Ó fondo figuJa1l o =go don Se<:W>dino e o
Alcalde Filgu"¡ru, e laméQ • melln d<mI CarmeCubela. Anos SO.

"



"

Celclnci6n """ ReiJ Magos no lIIIO 1967. O pa>.e q... "" lentl.' csq..erda ~
O>ano PiIItriro. que ruque! enlón contaba _ anos. TIvo lugar n. vella Sll.
de B&ilca ~Paral",," d. Forcarei. Ó fondo pódeDoe Dllar al il...uaci6ns do
fornoso P<>mt.

•

0uIta iDsWltánea da mesma. oel.\:oI'a<;jÓll, cuuha das carrozas do Rci Mago
alcigado de palle&, de doncel... de lIdornoo de lOdo c1-..e.



Concha de RMadoo, Calcio, Eladino e Juliada Armada, pendente! da foco e
maiJ docan. Anos ~O

"



E=na8 dunha batida do lobo ll.I aldea de Quinlclas (Dúu l¡rexu). Na instaDlánca
de ribu pódcsc ver a CaladiJ\o eA1fr<:do de Quinlelu. eum rapaces dctI'áa, ea ffllIlilia
de lobos cazada na batida. Abaixo, "" detalle do lobo me da lIWIda. Son de finaio
<loa """, 60.



No me_ dla da batida- V«ittoo de Quillto:Lu e de r~ rodeando , familia di:
lobos abatida, que abl.iJ<o oc pode oll... con lIWo deuIlc.



Orixinal xeito do le casarera Cutn:lo, • come..,. doIIlI1OI 70.
En.. vodo de MIIllIIC'I Eoté"vcz e MlIl1. DapenL



"

Obra de teatro~ no lindocurso e_lar doano 1971), no ptlco de fellU
de Aciveiro.

Acto <le fin de cuno cooolar de 1975, .....m ml>dadoo 6 no~" cenIrO, en CIW> ..lim
fui tomada • forografla.



Mozas de Fon:an:i Da rúa Progreso, noo 1IDOI6O. FIorita, Teresa, Carmifta Cubela
G¡",m, Rolo.. c...mÍÑ. de Riv~l. e Divina.



Angel Rapado , maiI un compoIIeiro fC'\I eonformando un curiO$(> dúo musical nos
anos cincuenta do pasado 1éculo.



.1"

Mocidade de Forearei llOIlIlO' 60. E.~ Jnrge, Pepe, Divina.Maruj iu.,
ClIrnIifta Cubcla e JO&! Rodriguez

:__/
Divinae Esperanza na neve. Anos 60



Cosendo DO obnodoiro da cosnareira Divina. AnOl 50

o ano DO que o Rod¡ and RoUchcgou U bciras do Ltn:z



P¡utido de fin""l ""tre ..,l",iros e casados PO &.cuno da. festlLl de FoR:lU"O'i do ..,.,
1958. Entre 0UIr0I,~ o crego don Sccundino, don JoaquIn, Sindo Eopm..,
Cándido Cosme, MIl1ue1 rodrigu..., Francioco Gullu, Eladino, Cote1o, o capitán
Chamo&a e Troitillo da Ponte.

o Atlo!lico Forcarei ~ogando PO campo de fúlbol de Cerdcdo, UDS ano s antes de ..,
fcdl:.... De pt: C_m.., ViiI&. Tito. SiDdo. RiClldo.Alfredo e RubéD. Agachados:
Paco, Joaquln, Delmim, Á1varoz, Tucho, Antonio. Rochi.



•
EXPRESIONS POPULARES DA

NOSA COMARCA (11)

1) " ~:HLLl:: ClFI,'T.-I R os Ol::NTES .1 P/:SCADA " .
Mandamos a calquera a tacer un traballo inútil, e penco menos que
impo sib le. cando non queremos lomar concencra de algo que di ou
lai. e arnolanos por pan.'C('mos un ,ínsentidu. unha menlira, ctrc .
[Cfr. ColaredoVIIl, 4J.132 )

1) " ,VOS T"'R R"·1.I.0". Dice que nun tén rollo a rcr"l1I que
actúa á toa, ircñcxivamcrnc, que nnn i: quen de controlarse a sí
mesma nalgún aspeuo da s úa vida. Poiso rello t castc dc cingulot é
sino de tcmpcranza, quizars por ser prenda de monxcs e penitentes.
Rcllo 'etam én a trcnla que termadun animal.

·U

3) " L " T ·I K lJNHA HEJIO,VT.-I ". Remonlar é: urrunxar con
engadidos de lea un traxc vello, mais tam én adona cmprcgarsc na
zona nosa como equivalente a correr a p'IUS os arumais bravo,
the,t"s. ele) que h"í x~n 'lS l·ulliv"s. prJ dev"lvelm " monte_Pul"
tanto, le-var unha remonta é le-var unha palcrma

4) "S l:.'K l/,V r C ," GA NA CACHA " . Na cada, ou caixa,
fungaba . ou arreccndfa. segundo se vexa, o quc acoüo jugaba
t~h~<:Il polo naris . Dl"I'''IS viñcron outras hc rbas cheg~d~s dn
aleude-mares. moito máis narcóticas que foron qocn de- poboar
toda a Europa, Nunhas caixiñas pcqucnas cunha tapoctra . feítas
con ricos matcriais íporcelás. uuros, praras, ele,.) Estaban gardados
us P'" máxieu, que revímhm1 u rcn""m~nt", x~ "0 S . XV II, entre ~

xcntc de- alcuña. Arcstora ch ámascl le a istn "esnifar", como unha
maneira ruáis de estupefaccrsc. Sen detalles, eunha práctica muí
común.



5) "SER UN FUNGA NA ClNZA ". Estedicir eo antedito, malia
é súa semellaaza, pouco téo que ver. Chámanlle as! ó que tén o
cinestro de rozar e remexer decore no lume {lareira, cocida, etc).
Por estensión, diselle de tal xe íto a quen está decote metido na
casa, sen que se lIe vexa faeer cousa deproveno Dio desproveito.

6) HA BALDÓN CHEOH( ou "tJ n gocht!oH). Como cando un
liquido (xeneralmente viño) sae dunha fustalla , que He ternos
aberto o baldón ou rolla, decore e máis en grande cantidade. asl
acontecen as cousas que con tal se comparan, dunha maneira
céseque esexerada.

7) H DARLLE ODENTE CANTE/RO " a algo ou a alguén ~ fuxir
de sesgo dun trelo, polo xeral incómodo que se pcida presentar.
Comparativo có eostume animal de regañar, ensina-los dentes e
fuxir. Lembrcmos que o dente canleiro está sempre nuo lado da
boca. Daí a expresión,

ti) HSER UNHA VA CA VELLA " . Diselle á persoa que se
comporta de maceíra , ranfona e pesada. Comparativo de quen
pornogalla está decote sentado ou dcitado.

9) H SER UNHA VACA FOCA" sin embargo siñifica comer ou
beber esaxerado, e figuradamente, ser logreirc sin mesura. O que
nuncascvecheo.

10) HMETERPALU NA ALBARDA". Fái talcousaoquenon é
de fiar por mintireirc ou trapalleiro . A crixe do dilo está no
eostume antigo de carrega-las bcstas con palla ou cutre cousa
llxeira, que debidamente tapada, scmella unha carga abondosa e
útil. Por íso se di tamén do hipócrita. do que aparenta o que non é.

11, 12,13) ALMA como siño de forza, forta leza, arrufc, poder. Así,
actuar "de alma" é actuar con decisión e arruño. Non Ier nin alma
quer dicir ser apoucadc. faltoso de enerxte, mesmo pobre. Sin
embargo ALMA é tamén o bon sentir, a ccmpaixón a nobleza. Por
isc dise que non tén alma o que é despiadado, interesado,
envexoso, mín.etc .



14) Quen estA geldridc ou fraco en demasía "NON TÉN M.Á1S
QUE A FIGURA DE CR/S TI.ÁN". As veces tamén o pobre in
extremis.

15) " PERDE-LO NOVELO OU PERDERLLE O rto Ó
NOVELO", Emprégase para siñificar que non se sabe cómo
retomar algo que se abandoóu, como unhaconversa ou un trafego,
e Iévanos tempo. Tal como pcrcurar polo cabo quc se pegóu de
novo no novelo.

16) " PASÓUU E O SOL POLA PORTA ", Omesmoquedicir
"jlxosl!llf! Il oi t l! " . Pasóu o tempo axeitado pra calisquera
cometido. Dise meíormente do que se ñxc vello endemasía, tnais
tamén do que deixóu fuxir unha ocasión. Pasóulle o sol pola pana e
non o soubo eprcveitar.

17) ,.ATENDER A TÓDOLOS ALTARES ", Vese nesta obriga o
que tén de andar preocupado por moitas ccusasa un tempo, e lograr
que lodo funcione axeitadamente.

16) "DOEUE O OUO ", Equivale a dicir "qu édacbe lonxe" ,
non é pra ti, non estA ó téu acede, etc, falando de calisquera desexc
que veña de manifestar.

19) "ESTAN c ON ÉL OUCON ELA ". Siñificacásequeomcsmo
que a anterior, só que esta reñrese máis ben a obxectos ou bens
únicamente materiais. Cando alguén exprese o séu desexc, sen
posibles de adequirilc, as! lle responde o interlocutor. O suxeito
omi tido desta frase son 08 cartee.

20) "AS COIVTASDACASANOND.ÁNCOASDAFElRA ". Do
que lle accntecéu a unha muller que lle dec ían dona Truhana
escribiunos o infante D. Juan Menuel, e de todos é coñecido o
conto da leiteira. As dúas sufriron o térselle engoldrado as eúas
arelas, por teren botado contas antes de lempo. Por íso as contas
que nósfacemos antes de sai r da casa non hansemeceseriemente as
mesmas que nos han de cadrar na venda 011 merca posteriores.
Cando iniciamos un trafego 011 un emprésüo calisquera Hai que



contar que sernpre pode aparecer algo que nos cembee os
propósitos primeíroe. Estedicir ~ unhacha.mada á prudencia.

21) "A UMBER NON SE ENGORDA". Frase metafórica que
atingue tamén ó traballo e máis ós negocios. Quer dicir que non
pode ter moito producto todo aquelo que se xestiona a base de
miudezas.

22) "SER DO C0 1RO DO TlUSNO". Posiblemente a súa cn xe
se atope na correspondente cestelá "ser de la piel del diablo". Dise
xeneralmeníe das persoas que son mcí fedellos e argalleires, aoque
non alude precisamente á súa maldade ou ruindade.

23) "SER MÁ1S VELLO QUE ENDAR A PE" é comparativo
moi cmpregado ainda boxe entre as nosas xentes, e ~ xeneral pra
pen¡oas, anl- 1n81l1 ou causas.

24) " S ER DO TEMPO DE MARIA CASTA~A -; Esta mul1er
vivlu en Lugo no século XIV. Polo que din era de fami lia de
posibles, maís a súa sona esparexeuse por ir (ano 1386) dianteira
nunha rcvolta contra obispo treíPero López de Aguíar, Hoxendia
este dito eroprégese tanto no castelán como no galego.

25) "SERMÁJS VELLO QUE CASCORRO ". ce (casa), corro
(correr). Ser má.ivello que o andarpala casa.

26) " SER UN PAR1DO ", Candodicimosesto dun macho, é que
estamos a ver nél xeitos considerados proprios das femias paridas
(voluble, queixadizo, un pouco mexiriquejro, etc.)

27) " SERUNCONASECA ". Sermírredo.reñcsc, tacañoenada
caritativo.

28) " SER COMO UN CONCHO ( O" como "Ir stIJ'O colrcho) ".
Lóxica comparación con aquél animal de algo ou alguén que é
pequenc,patrecho,baixiño.



29) " COMO U¡VHA DENONCJÑA, COMO A PESTE, COMOA
PESTE DAS PATACAS. COMO A SARNA CABALARlA,
COMO A SARNA, COMO UN XARAMPELO ", etc. son
comparanzas mci utlizadas para denotar a maldade de alguén ou
algo xunguida ácepacidade de esperexela.

JO) "SER UN TRlPATOUPElRAS " ,O" "SER UN
ESTRIPATO UPEIRAS "o No primeiro caso alúdese
hiperbólicamente á pequeneza de alguén, que pra subir a unha
toupeira tén que tripar por eía. No outro emprégase o calificativo
"estripatoupelras" como sinónimo de fozón, que gosta de remexer
en lodo canto atopa. Trapalleiro.

J I) "SER UN BAJLANACRIBA ", Como o grao baila no cribo,
asl é a persóa inestable, in fonnal , inqueda, manca de peso e
gravideza.

J2) "¡AGARDASA QUE YERANASLEITEIRAS., ,,o Aquelas
mulleres que se ocupaban de que o lcite cbegase cada día dende as
aldeas ata as vilas, ergulanse moi cedo, mesmo moito antes de que
abrise o sol.

Por eso esta frase atingue a quen trasnoita, mais dlselle con
máis propicdadc ó quc enreda e demora pra marchar ou faccr
ealquera couse.

11) "ENTRAR POLOARO "o Facendorodiciose rodas, erecouse
de maña e mesmc de fona ap6rlle o aro que levaban todo darredor
polo canto de fóra, xa que la moi apcrtado (mesmo no caso das
rodas se metia a lurne). Polo tanto "entra polo aro" quen Itn de
axustarse moi forzosamente a unha situación, mesmo á contra da
súa vontede. Lembremos t.am61 o típico número de emestramento
de animáis no que se lle fai pasar traversa de un Oll roáis destes
obxectos. A miúdo ernprégase como coña para qucn casa,

14) " BOTAR UNHA PERNADA ". Anque boxendla se traduza
por facer a sesta ou botar en llenera! unha donnidcla, moi
posiblemente a súa oríxe estea no antigo dcrcito medieval, que se
atribulan os señores fcud.ais a disfrutar das donceles a súa primeira
norte de casadas ( dercito de "pernada" Oll "primanccte")



J5) " ALGO QUERE (OU MERECE) O SANTO QUE É TAN
A VOGOSO ", No ámeto dunha re lixión, o santo que etende con
femenza os pedimentos dos séull devotos , supónse que debe ser
tratado e mais Iimosnado a xeito. Seu no bon ou mal sentido,
falamcs sempte de algo ou alguén que leva o que téo gañadc. Si
dlcimos M algo quere o santo...", atinguimos sin embargo ós méritos
que algo ou alguén fai para seren tratado dunha certamaneira.

J6) " NON HAI CARRACA11A SEN TACHA", Non existe
ninguén nin nada que non leña polo menos algún defeuto.

J 7) "ANDARSEMPRENAPUNTADAPÓLA -, Comoopaxaro
que é sempre visible no cabo dunha póla, é a peesoa que gesta de
estar en todo có xusgo de facerse valer, e tnais sobresalr do resto
(Cfr. Cotaredo VIU, 21, 19), por veces por arruallo, outras porque
lle convén andar a remexer ou a gobcmillar.

38) " AINDA HAS PEDIR PAPAS (OU PAN POR SElVAS) ",
Seria sinónimo de dicir "ainda te has ver ben apurado". Trétase de
facerlle ver a alguén que, se se mete nun trelo determinado, non lIe
ha ser doado saír d él , Ténundobre valor: Por unha banda, o que se
mete en trafegos que superan os séus folgos acaba de manen
(hiperbólicamente) que nin se tén de pé. Pola outra, fálaselle así ó
que tén risco de meterse en negocios nos que pode erruiñarse e
quedar, mesmc, a pedir (de aquí os acencs ou as señas, ou pór a
man).

J9) "AINDA HAS ANDAR CÓA CAPA REMENDADA ". Moi
semellante á ante rior, dlselle ó que se mete arroutadamente en
ernprésitos nos que ún non Ile ve má.is que ruina. e fái confianza na
súa econonúa actual.Andará polo tanto nunporvira aparentar o que
non é: cunha capa (antigamente avio de ricos), remendada (siño de
miseria). Cfr.: " O que de mozo non treballa, de vello dorme na palla
" [paremioloxfa popular).

40) " QUEROCHE MOlTO - POLO TEMPO ENXOlTO- ".
Certo é que hai moitas maneíres de querer. Este dito atingue, como



se pode ver, s6mentes és de comenencia; ou, o que é o mesmo,
cando a ún He convén.

Quzaves aqul aludimos ó lempo do estiño, da primavera, da
fama , da riqueza, meís, ¿qué será no inverno, na friu e e na
probeza?

41) " ME TERLLE ALGO A .aGUEN POLOS OLLas ",
Ofertarlle algo a alguén con tantos requilorios, gabanzas e
aventaxes, que non sexe qúen de negane a comprar ou levar
consigo. Cáseque sempre agochando un certc interese ou
beneficio. ~ Tanto lle querla que,non J1a daba; Ié que lIa metía polos
0 1105 r-

41) " EtCHEMERCAR UNHA CHOCA". "Porparvo", ee
que se Ue eugadc a este dito, que se lle tnanifesta a alguén pra
reprendelc por ser sempn: o pandote, no que tódolos demáis
desgaban as preocupaciéns, e se deixa levar polos pedimentos de
todos, sin ter obriga. Si cadra trátase dunha comparanza ros
animais ós que se lle pendura tal trebello, para sabereccric deles e
telas sempre á man.

43) " SER UN XAN, UN XAN DAS ZOCAS , OU UN XAN
DEUS" Aprlca-.elle ó borne que tén poucc e afoulos e déíxese
levar por lodos, mesmo polo mandados das mullen:s (nolemos que
é dicir do mundo machista), e non tén azos pra repórse, e fái
traballos propios de muñeres. Pcis zocas (que non zocos) , que
veñen sendc madreñas, eran outrora adovlo de mullen:s, pois eran
usadas pra trafegar perlo da casa, cousa que o heme por tradición
non faeía, nos porrais e rnais nas cortes.

44) "SERCOMOALiF6RACANDO CHOVE " -e nunca se sabe
cando vai escampar-o Écomparativo prápersoa indecisa, e que non
é quén de dar nunca unha resposta concluinte ó que se lIe pide ou
pregunta, e edoece de pouco formal e con pouca personalidade,
aoque non sexacon malic ia.

45) " TENTE MARiA, B.A.1XA. A ROUPA ", Como a muller que
rececha lIlI saias e descobre os reíaíxos, é a pe11IOa que fa la demáís, e
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descobreo quenondebe. Atállaseconestedicir,

Aoquetamén se emprega connutras trazas roáis maliciosas, prá
comperecze coa mulla que lago se axeita pro fomicio, de
calisquera que se bota a facer -ou falade- algo que descoñeee.

Aquí decidín finar a tanda de ditos populares (poueo máis de
dous centos ) que habían formar parte do " Cotaredo", Dende la go, non
están tódolos rocolleitospolo autor,ninmciro menosa totalidade deles.

Agora, o séu coñecemento e mai-lo sé u emprego queda nas
mans de quen teda a fernenza e rnai-la curiosidade. Non se trata de
folclore nin de tradicionalismo, senon de sentir o xUlIgo de que
rexurdan os matices propios do noso idioma, da súa sonada
musicalidade. Mais sobor de todo, que fique viva a súa riqueza
expresiva, poida que unha das meirandcs do mundo.

De tódalas maneiras non quero que pareza que estas expresiéns
forman parte institucionalizada da lingua. Elas xurden nun intn:
calqueira en calisquera lugar, da boca dun anónimo. e permañecen por
agudas ou graciosas pra sempre (esperarnos) na mente de todos os
galegofalantes. Mcitos serán os que se Cagan a pregunta que de 6nde nos
vén a a lgúns a leima por estudar e conservar estes aspei tos da lingua,
sabendo que éstes, e ainda a lingua mesma, están acechados entre unha
foula de vuigaridade. Pcis se cedra non é pra n6s como pra cuece
cuestión de pragmatismo, senon de corazón. Dese corazón que nos doc
cando falamos con xeate que véu de moi lonxe ataGaliza prapoder fular
unha lingua que estudaron nos séus paises de orixe, e se nos queixan de
que se atopan con que os galegos non lles falan en galego. Pola contra,
malie 6 noso echego Hngúistico, pouquiños portugueses e brasileiros
vexo que aqul chegados non Calen en castelén. Paradóxico, non?Se
cadna nontanto, porque ámaioria de nos p6dennos Calardireitamente no
séu idioma sin prexuícios. Mais depende de de quén se trate.

O que si se pode afirmar categóricamente é que non s6 existe un
problema de desgabo da maioria dos galegos (Inda mesmo cando o
empregan a cotío), do noso idioma. Senon de refugo, e mesmo de
desprezo. Claro que, a moitos deses galegos non se lIes poden botar
mcitcs reprobes, cando se trata de mulle-es e hornes que fumas
"culturi zados"noutros idiomas. E temosde andarde<:ote a esgarabel1ar
nos trelcs históricos, pra chegarmos á concrusién tan ca.scarexada da
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falla de conceeee ción. O maloé queesteandacio recunca tamén nunha
boa parte das xuventades ecmais. Non podemos bcurües morros
réprobos porque, no intre no que eles viviron os séus millares anos de
xuventude, os ideáis políticos estaban prohibidos, e o senso de país con
cultura própria, anquilosado. Polo mundo, os probes vellos (alaban
casrrapc, porque, como quen mete a XOI'Zll nunha tripa., metéronlle a
idea de que fular en castelán era falarbcn, e fular en galego era fular mal,
ata afumaren drásrícamerse que o galego non valla pl1l nada. Hai quen
odí hoxendla,e,o triste,é que,talecomo eleso ven, nonlIes falla ra:r.ón.
Cando por fin nos democratizaron, auqueles que andabamos nos
dezaoite (algúlls comaruin-ccefeso- soubemosal6 polos quince que o
galego se podía escribir; porque vimos "Cantares Gallegos" -tolerado
por íso, por ser ~cantares"-) comenzamos a enxerga-le posibilidade de
rescatar o galego, amáis dunha utópica normalidade pra él. E, claro,
romos mirados como unha caste de apestados, insurrectos, restoballo de
fnucellas e roxoa "comunistas" (eso, os que non tiñamos
necesánameate unha postura radical. Qu~ non lle quedóu es formacións
políticas naquel lempo incipemes, que tiñan un caris rnoito rnáis
reivindácativo) peles xeracións dos noeos pais, e mesmc da nosa.
Curiosamente, rnoitos dos nosos av6s eran maís abertos do caletre: xa
tiñan visto loleráncias millores UDS ccarente anos antes ; e veía pra eles
(todos DO mundo da verdade) a millor das lembranzas. Tiveran que
queimar libros e outras publicecións, nos millores dos casos. DouU'O
xeito nos fora si aqueles que denostaban as nosaa ideas DO S tiveran
apoiado. País e roáis fillos todos pola man, rechousando os falares dos
devanceíros. Pri factura dun idioma puro, verdadeíramete nosc, sen tér
que andar pola uenle. O idioma máis puro ~ °que non se contamina
porque non se deixa contaminar a alma do séu dono: o povo. Pcis ~ no
povo ande mora a eúa verdadeira forza, como forza expresiva. Como
non xuntemos esa fOf"Lll pra afeuzar o eaxebre e desbotar o foreiro.
Como non fagamos todos por remiallar no emprego da fala e máis no
seguimento dos S~lIS verdadeiros mentores, ~ seguro que nos morreo
Segundo os expertos, o proceso de decaimenlo ~ manifesto nos
derradeiros anos. Tristeira e curiosamente despéis de ter dado un
chimpo importante. Lembrome, sendo moi pequeno, no 1976, roáis ou
menos, dalgúnhas ecmpañeiras e compañeiros -máis eles que eles- que
eran completamente castelán-falantes, por ser deste xome as súas
familias (habitantes da vila e de posibles). Son poucos, rnals énchome
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de ledicia e mesmo de arruallo cando os atcpo hoxendfa e me falan
galega cunha uormelidede abraiante; eso si, algo conxomíneire, e non
se! se por cconvícc íón, por moda (que tamén foi un lempo entre
señoritos) on por runfa. Maia millor t:algo que nada. Malia a todo, foron
temen un chiscc dianteiros dun pequeno rexurdimento, XI que
conlribufron a galeguizar un poueo algunhas das mol eastelamzadas
familias vilegas.

Dific il será que se recuperen as yerbas nosas xa perdidas, e se
nonnalice o séu emprega. Dificil será que digamos cochecha
(xinxivite), xusgo (desexo), e nutras miles. Moitlsill'UlS desaparecen
únicamente porque temen desaparece o siñificado. Tal é o caso de
mcítos oficios perdidos (que estudaremos D.m..)

Xcs éCeuceiro.
Santo Andri de Souto (A Estrada)-1963



~s anos sin o "Cine Colón"
XOSI LUIS BAJUlEIRO RIVAS

..

1.- NOS HA! t N HA EM PRESA s lS I JN EMPRESARIO

As romas lembranzas do señor Oumersindo Pichel, fundador do
"Cine Colón" de Porcareí, son mol escasas. Unha vez fun conmeu pai a
encender o xeneredor eléctrico ro que se proxecteben es películas, e
alndaconservo odeslumbre daquel hemetan amableque lIedabavallas
• manivela de arranque mentras roen pai cebaba a bomba da gescliñe.
Pero as miñas mellores lembranzas do señor Gumersindo son as que
lican ligadas a UD posoque habla diante do seu comercío, debaixo dunha
parra. no que adoitaba sentarse a tomar o fresconas tardesdoYerno.

Habla daquele una carameliños de distintas corea, que tiñan a
forma dun cuarterón de laranxa, e que enttaban sobre tres ou cetro no
precio dun patacón. E o señor Gurnersindo sempre levaba no peto unha
manchea de caramelos para dárllelos 80s rapaces. O único precio que
tiña aquel fabuloso obsequio era que habla que pasar por diente del e
dicirl1e: "boas tardes, señor Gumersindo" , Eentón el sacaba caramelos
dopelo edáballc un a cada rapaz da pandilla.

O señor Gumersindo Pichel era tan bo borne que non lIe
importaba que pasaramos varias veces por diente del para xuntar
caramelos . E máis dunha vez teec estado paseando m ire o bar do sesor
Basilio e a drogueria de don Camilo para xuntar un puñado de
caramelos que despois ia tomar aos prados da Alvariña, debaixc do
tretxc de don Sabino, ou vendo como discurría a auga do regato de
Guimarés polos caneiros dos prados, á veira da congostra. Subía cara a
casa de Basilio e dicialle: "boas tardes, señor Gumersindc". E un
caramelo vermello pasaba do 5eIl peto 10 meu coma se tratara dun
mago. Baixaba despois cara a droguerla, e voltaba a dicirlle: "boas
tardes, señor Gumersindo" , E outro caramelo verde, ou marelo, pasaba
cara o meu peto, que xa se notaba cheí ño con olla1o dende fora. Cando
tiña dez ou doce caramelos, botaba a correr "[adeus, señor
Gumersindo!"- e iaa fartanne de doce ac fresco de Gcimarés.



A manobra de abastecemento non a realizaba eu só. Tamén a
facían os outros rapaces de Forcarei,e os de chamose, e os da Ponte. E
por eso era frecuente que, despcis de damos un caramelo, o señor
Gumersindo voltara a entrar no colmado, plll1l cargar outmvolta o seu
peto de caramelos. ¡EndexamAi s se lIe esgotebanl.

Nun pobo tan probe como era o Fcrcarei dos anos cuarenta, o
señor Gumersindo Pichel era un horne emprendedor. Tiña diias casas
das mellores que habla na carretera. fundara uD colmado -«A Casa de
Pichel", no que habla de todo o necesario, con calidade, prec io e orden.
E el mesmo mantiña nun lado do mostrador unha pequena taberna na
que os bornes conversaban das cosusas que viran en Venezuela ou na
incipiente emigrac ión aAndorra, Alemania, Suiza ou Francia. Algúns
temen levaban ao bar as ccusas marabillosas que tratan de tora, e por
eso vin all a primeira afeitadora Braun, o primeiro aparato de radio seo
válvulas "o transistor" , dicían daquela-, e o primeiro "pcsiglás", con
gorra separable, co que podías ir chovendo ata Córneas sin que che
mollera o traxe unha soa pinga de auge. Eran tempos nos que os
milagrea da técnicase acumulabancon ritmo indixerible.E ainda agora,
sempre que vexc "Rafees profundas", onde haiun colmado con taberna
ao que acodiaAlan Ladd para ebastecerde todo o necesario aos labregos
da rexión , lémbrome sen remisión dos "'ultmmarinos finos" que
an unciaban os calendarios do señor Gumersindo, e trato de contarlle
aosmeusfillospeqaenas historias que xa non Ile inte resan a ninguén.

Pero o que mais me gustaba nos meus matinales de neno era que
miña nai me mandara a buscar un litro de aceite na botella grande de
Terry. Porque na casa do señor Gumersindo habla un surtidor casi
milagroso, posto no extremo esquerdo do mostrador, ábeira mesmo da
porta de entrada, onde enchfan a botella dándolle a unha manivela.
Primeiro dában1le ao revés, e o aceite subía ata unha marca que estaba
impresa no depósito de vidro. E despois dábanlle ao dereito, e o aceite
marchaba cara a botella sen que ninguén l1e tocara, sin derramar unha
gota, e sin que tiveranque ter ccidadc de que a rec ipiente non soberdese,
¡Era impresionante!. Cando eu ía cara Pontevedra, tamén via as
gasoliñeiras que funcionaban dun xeítc parecido -o gaiteiro de Soutelo
tiña unha- , e perdín moitas horas da miña vida marinando en cómo seria
pordentro aq uel eniluxic tansolemne.



Un día pregunteille a don Camilo -que sabia casi todo- se me
podía explicar cómo funcionaba aquel aparato do aceite. E don Camilo,
poñendo cara de mestre,dixo: "las primeras vueltas de la manivela, que
se dan al revés, funcionan como una bomba aspirante, y las otras, que se
dan al derecho, hacen trabajar una bomba impelente". Aquela
explicación, tan académica, alivioume moito, e máis ainda cando meu
pai me dixo que tiiia unha zapata de coito que separaba es dúas
manobras, Meu pai, que era un bo pedagogo, euseñcume a zapata que
tiña no fol a gaita de meu tio xaíme, que so deixaba pasar o aire nunha
soa dirección, cando se
sopraba, pero que non o
d eixaba sai r, p ara
dirixilo ao punteiro
cando o brazo premia no
fol. "Cando entra o aire
no fol -d íxo meu pai- e
coma se o aceite subua
cara o depósi to de
cristal, e cando se apreta
co brazo no fol, e vai o
aire para o punteiro, e
coma se o aceite se
melera na botella", E asi
empecei a entender paseniño aquel artiluxio impresionante que sempre
cobicei no meu maxín de nenoa1deán.

Ademáis de ser un inversor inmobiliario destacado, e de ter aquel
colmado tan auténtico e -visto dende hoxe- romántico, o señor
Gumersindo Pichel tamén fundara unha sala de baile, que supoñfa un
adianto inconmensurable sobre as veues "rúas" ou "ruadas"
organizadas nas palleiras de Loureérc, da Ponte, de Sambas e
Cechefeírc. O feíto de ter un local apropiado, con chao de cemento, para
poder bailar ao ritmo dun acordeón, era xa de por si un adianto. Pero o
méis importante era que o salón de baile xuntaba mozos e mozas de
tódolos lugares da parroquia, ou de parroquias veciñas, e empezcu a
crear o ambiente de festa que eu coñecín na vil. de Forcarei ces meus
primeiros recordcs. A xuventude que vivía daquela nas parroquias de
Forcarei, Ouíntíüé n, MiIlerada, Dúas lgre xas, Castrelo, Pereira e
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Aciveiro, que adan agorapreto dos setenta anos. empezaron a vir para
Fcrcereina tarde dos domingos, os días festivos e o dla Sde cada mes,
cando se celebraba a feira, e eso fixo que empezase a crearse en tomo a
Forcan::i uncentro de subministros e serviz.os de razonable dimensión e
importancia.

Peroa obra empresaria!máis importante doseñor Gurnersindo foi
a creación do Cifre Colón, que aló polo ano 1941 ñxo que a vila de
Forcarei se convertese nunha adiantada rural da modemidade, nun
proceso ainda por estudiar en termos ecedémiccs, pero que se sigue
percibindo nas pauta decomportameeto daaceesociedade, moi tocada
polos efectos beneficiosos do proceso emigratorio -tamén polos máis
perxudiciais- e pola inspiración modernizadora que xirou sobre o cine,
casi enexclusiva, entre osanoscuarentae cincuenta. O Cine Colón non
fuipara o señor Gumersindo unha empresa tanduradeira nintan exitosa
coma o colmado da Casa de Pichel, que sigueu sendo unha referencia
comercial da zona durante moitos anos despois do Cine. Pero para
Forcarei,paraasúasociedadee paraaslÍa mentalidade moderna, oCine
Colón fol, sen dúbida algunha, a empresa roáis importante, ata que,
absorbido polo crecemento da televisión e a xeneralización da
motorización, tivo que botar o peche despois da sesi ón memorable do S
de marzo de 1981, cando se proxectcu, por derradeira vez, "Culpable
sir¡ rostro".

Tamén compre lembrar que a fundación do Cine ColOn nun local
especializado, deixoulle vla libreao crecemeeto da sala de bai le Salón
Paraíso, que, impulsada e animad" por Adelino Pichel, o gaiteiro de
Sorribas, constírueu o outro polo da diversión que convUteu a Forcarei
no centro máis importante e animado da zona, con puntas de
celebridade e atracción que se deixaron sentir DO S concellcs veciños de
Cerdedo, 8eariz, Silleda eAEstrada. E así se explica que, sin os agobios
que supuxeron para os cines a aparición datelevisión e a popularización
doautomóvi l, o baile de Forcarei perviveu ata hoxe,ainda que con salas
e estilos que a penas gardan ningunha relación con aquel baile
construido sobre a cerería de Adelino, e decorado por Pom é con un
estilo moi similar ac do Cine ColOn. Pero a min non me cabe dúbida de
que todos nós, nacidos no concello de Forceeeí fai méls de cuarenta
anos, que hoxe presumimos de ser xente de mundo, conservamos na



Sala Paraíso a lcmbranza da nosa xuventude, e dos primciros amores
que xurdiron ao abciro das vecacíéns de vcrec ou do nadat.

2.- ONACEME!'o"IO!XICINECOI AN

No lempo de Nadal de 1946 empezcu Gumersindo Pichel a
matinar na creación dun cine. A súa experiencia como empresario de
lecer -asl lle chamariamos boxeo, e a súa perspicacia pan. observar o
comportamento dos seus vecíñcs convertidos en clientes, Ieveonc a
decatarse dequeobaile, po-st 86,non tiñafuturo ,xaqueestaba dirixido
a un segmento da poboación -"os solteiros casadeiros"- que daquela ea
moí pequeno e casi nada
flexible. Os nenos, os
adolescentes, os recen
casados e os vellos
que dab an f o ra do
mercado do baile, que
sementes se extendía a
eles endíasmoisinaledos
-E ntro ido e Reís - e
n u nha s c o n d icións
e conóm icas
a bsoluta mente
rrrentables. o Sr. ",..w1_ .... lM.\;f n..-.._ c.u..

"

Xa que lego, nos primeiros días do ano 1947 o señor Gumersindo
Pichel etnpezou a viaxar 11 Ponlevedra e Vigo, e mesmo , Estrada, para
ver cómo funcionaba o negocio, qué tipo de públicos habla, e qué
inversi ón seria necesaria para afrontar a transformación do baile nun
cine moderno e confortable. E a finais do verao de 1947 decideu
escomenzar aquelatransformación que,aocontrll.rio dn que poucc roáis
tarde se Caria en Soutelo de Montes, la separar en dous locais e dúas
empresas diferentes a ectividede empresarial do cine e do baile. Epera
eso empezou a adaptar a pequena casa de pranta baixa que ocupaba o
solar entre as súas casas grandes, e que seria complementado para as
actividades do cine con una pequena parte dos baixos do edificio que
tiña pegado á casa de Basilio. Deste xeitc creouse a estructura física do
cine nos mesmos termos nos que hoxe se pode percibir, con un pequeno



hall de entrada no que, debaixo das escaleiras que daban acceso á
cabina, ubicada no faio do pequeno edificio, estaba a taquilla na que se
vend.lan as entradas.

A casa do CiM Colón tiña tamén unha fiestra-escaparate, a
mesma que alnda se pode ver, naque se clavaban, con chapres de lOCO,

os carteis de material consistente, con uns pequenos orificios erelados
nu esquinas, nos que se anunciaba o titulo, 011 actores e a dirección da
película. Os ceteís que eu lembro tamén contill.an elgunhes esceas
importantes e moi atractivas de cada filme, que casi permitían intuir o
argumentoda película. Etamén anunciaban algo que chegarla a sermoi
importante cara mediados dos anos cincuenta, cando chegaron por
primeira vez u películas en color. Dequele o color era unha novidade
sensacional, e daba imaxes moí diferentes segundo as técnicas
empregadas para o revelado do celuloide. E por eso a xente se
acostumbrara a distinguir, como hoxe distinguimos os víñcs 01,1 as
cervexas, as películas que estaban tratadas con Ferrentacoíor,
Technícolor; nforncolor 01,1 Eastmanncolor. urees daban mellor as
paisaxes, outras os interiores, e outres as esceas de acción. E a xente
comentaba equeles detalles, hoxe incomprensibles, con moito interese
e coñecemento de causa.

De acorde con cálculos efectuados sobre os materiais e
honorarios de entonces, Gumersindo Pichel debeu dispoñer unha
cantidade aprox imada de entre 50.000 e 60.000 pesetas -moita
inversión para daquela- para adapatar o local, construir os bancos e
butacas, e mercar a infraestructura ténica para 11 proxeeción de
películas. E deste xeito, 11 comeros do outono de 1947 xa estaba en
ccndieiéns para instalar a pantalla e cabina do Cine Colón.

J ,-UN INVE RNO INESOUECIBL E.

o invemode 1947 foi en Forcarei extraordinariamente frlo . E por
eso non habla mantas que poideran quentar a un técnico arxen tinc ,
coñecídc como Annendáriz, que fci comisionado pola empresa
Maquinaria Cinemo.tográfica, S. A . para montar o Cine Colón. A
empresa Maquinaria Cinematogrófica S. A. era a representante da
internacional Orfeo Sincron íc, S. A., máis ccñecids polas SÚllS siglas
OSSA, que tilI.a a patente dos prcxectores de cine roáis famosos daquela



Os proxectores OSSA que se vendían en España fabricábanse casi
íntegramente en Barcelona. nunhas faetonas moi avanzadas e
diversificadas que colocaron no mercado unha gama enorme de
productos mecánicos , entre os que figuraban bicicletas, máquinas de
coser, tocadiscos, tractores agrícolas e, sobre todo, motos. E ainda
somos moitos os que, afeccionados ao motoeiclismo de entee de hoxe,
lembramos aquetas máquinas prodj,¡josas que, porenriba da pequena
(]unj, e antes da Vespll e a lAmbrettll , fixeron a primeira gran
motorización do país, antes de que empezara a competencia plantexada
pola Sanglas, aDerbi e aBultaco.

Pero o verdadeiro emblema da OSSA foron os proxectores de
cine, que, rnercede á SÚ8 excepcional calidade, alnda siguen
funcionando en vellas salas de exhibición, especialmente na América
do Sur, ou nas mans de moilos coleccionistas que montaron vellas
OSSA, debidamente restauradas, nos seus propios domicilios. Os
proxectores OSSA montaban de serie o equipo sonoro méis perfecto da
época, que func ionaba mediante a técnica da cinta exc itadora aplicada

sobre a banda sonora
" da s p e í í c u l a s d e

celuloide, e por eso
foron durante a década
dos cuarenta os equipos
preferidos dos mellores
cines d e Europa e
América.

O m odelo que
e1ixe u Gumers indo
P iche l para o Cine
Colón foí a famosisima
OSSA VI, que eínde se
conserva no Cine Colón

tal e como a montou Annendáriz en novembro de 1947, sin ningunha
modificación sustancial, e acompañada por un equipo de voltlmetros,
elevadores, transformadores, amplificadores e tocadiscos que a casa



OSSA montaba, salvo excepciéns, ces seus procxeceores. Este
prcxector tii\a como fonte lumínica UD arco voltaico de 1500 weríos,
con electrodo de referencia na parte dianteira do espellc reflector, que
meu pai calculaba mediante un risco que mera cun Iapiz de carpinteiro
no teito dacabina, e con un electrodo secundario, de regulación manual ,
que se montaba detrás.

Pouco despois sai ria so mercado a OSSA VI-C, que xa montaba
opcionalmente un arco voltaico igual que o da OSSA VI, ou unha
lampara Philips, de fabricación holandesa, que non necesitaba a
constante atención do operador durante toda a sesión do cine. E xa a
principios de 1952 empezouse a distribuir a OSSA VII, de linterna
incandescente de regulación automática, que acabou desterrando as
luminarias de arco voltaico. Pero o Cine Coló" de Forcarei mantivo a
OSSA VI nas súas carecterísttces iniciáis, igual que fixeron a inmensa
maioría dos cines que non se viran obrigados a instalar equipos de
proxección múltiple e que non tiveron averías importantes na .'lúaOSSA
ori",inaria. Porque a maioria dos operadores de cine apoiaban a calidade
do arco voltaico sobre as lámparas incandescentes, e sempre preferiron
proxecter as películas co cheirc caracterlstico dos grafitos queunedos,
antes de incorporarse as técnicas modernas que cbegaron nos anos
cincuenta.

Antes de decidirse pela OSSA VI, Gumersindo Pichel apreciara
tamén os modelos que entonces empezaban a servir en España as
famosa marcas Supersond, Hispama, e sobre lodo a Philips, que tras o
seu rexurdir da Il Gerra Mundial, empezaba a inundar dende Hilversum
os mercados española de aparatos de radio, electrodomésticos,
lámparas e prcxectores dos mái s diversos usos e modelos. Pero a OSSA
non tivo verdadeíros competidores ata que se empezaron a montar
máquinas complementarias con iluminación incandescente , cando a
recoñecída casa Wassman" se ñxc coa meirande parte do mercado
español.

A cabina do Cine Colón de Porcareí, tal como a rnontou
Annendáriz, consntáe hoxe unha ven!adeira testemuña dos tempos nos
que o cine se extendía por España, con unha montaxe de máxima
eficiencia e baixlsimo custe, pero con unhas condic ións de seguridade



"
que boxe serian desterradas a prirneira vista por calqueira inspección,
con fíos eléctricos á vista, interruptores de cuchilla para controlar as
luces de sala e o subministro da
cabina, con fusibles tamén ao aire, e
con unha economía de medios
extraordinaria. Pero tamén hai que
decir que aquel montaxe nunca tívo
unha avería especial, e que hoxe
poderla funcionar de novo se as
condiciéns de deterioro da estructura
de cabina non o impedisen.

Mentras fíxc a montaxedo Cine
Colón, o técnico Armendáriz estivo
hospedado na propia casa de Pichel,
ande lle dcran unha habitación con
dúas camas de colchóns de 14 de
cvelle. E tanto frío pesou o probe
home que, despois de bolar na slÍa
propia cama as sete mantas que babia ",...,.~._.E, . " -.._s_., ~~.,.-..

na habitación, acabou botando -tamén "-
a modo de manta- o colchón de lá da cama xemelga. "Só entonces 
confesaba- puden tÚlrmir'. Porque nunca imaxinara ata onde se mete
nos osos o frio extraordinariamente húmido da Terra de Montes.

o Cine Colón tiña pantalla ñxa, IlOcontrario de moitos cines da
época que funcionaban en salas de usos múltiples. E por eso montaba
detrás da pantalla un extraordinario equipo de son que ainda se conserva
en bo fimcionamcnto. Pero non podemos deixar de reco ñecer que os
equipos de son foron os elementos que mws modificaron a calidade das
salas a principios dos 60, cando empezaron a chegar epícos de
amplificación especializados en voz e música que, a cambio dun custe
certamente elevado, transformaban a realidade do cine que se
proxectaba en Galicia. Pero nesta década dos 60 o Cine Colón xa non
estaba en condicións de afrontar ínversións, e mantivo o scu vello
equipo, con un son moi earacteristico das películas velles, pero que
nada ten que ver coas cal idades que se usan nas salas de cine dende rai
alomcnos cuarenta anos.



A estrucure dasala deprcxeccións doCineColón era rectangular,
tal como se conserva. Tiña unha soe porta para entrada e salda, ainda
que o portón do escenario podia funcionar como porta de emcnencia.
Tamén dispofiia de bancadas de xeneral, situadas ao fondo, és que se lIe
chamaba "poleiro" ou "galiñeiro", e que sementes se usaban por
motivos de aforo e sen tarifa especial, xa que non tiñan acceso diferente
do da sala principal. Os &itíais eran butacas de madeira con esento de
reíx íñes, moi cómodos, que formaban dúas filas con un corredor
mediano e dccs, máis estreieos, laterais. Pero era mo¡ frecuente que as
butacas roran insuficien tes, e entonces enchianse de bancos os laterais,
e de banquetas o centro,ata que a sala quedaba completamente ateigada
de espectadores. Unha situación que, 80 contrario do que hoxe poderla
suceder, gestabamoito ac honorablepúblico.

Asl fo i e asl seconserva, o cine da nose nenez, Claro que, como é
obvio, o Cine Colón non tiña servicios híxíémcos, ata que He foron
engadidos, reducindo o hal l de entrada, bastantes anos despcis. E por
eso os espectadores tiñan que al iviarse como podían , nun feito
considerado moi normal por equela época, e que tanto atingúia 80 cine,
coma ao salón de baile a 80S bares da bisbarta. Os bornes non tiñan
maior problema, porque ían mexar durante os descansos ao ealexún que
había entre a casa de Basilio e a do Cecberreírc, que aínda se conserva
aberto a modo de lembranza dunha época tan gloriosa. Pero asmulleres
non lan all, e nunca souben como factan.E xulgo, tamén, que non é iste
o intre oportunopara invcstigalo.

4,-NIDl IIMOSOPERADQR.

O técnico Armendáriz rematou as instalación doCine ÚJ/ón o día
18 de novembro, martes, de 1947. E nese mesmo intre dlxclle 110 señor
Gumersindo Pichel algo que ben se podía supoñer: "se chama ao
operador; expíicolie como quedan situados os mandos e as
características xeraís dos equipos" . A Gumersindc Pichel , que pensara
o seu cine con tanto mimo e sin que se He escapara un detalle, non se lIe
ocurrira que alguén tiña que estar na cabina para manexar o proxector, e
chegou ac inlre culminante da súa fundación sin ter a nínguén que fixera
de operador.

Pero o Sr. Pichel era borne de recursos, e en dous segundos botou



as súas cantas ante de centestarlle a Armendáriz: "operador non teño.
pero conto con un amigo e veaso, que é reioxeíro e fotógrafa, can
sabencía para todo, que pode manexar estes apare/las sen ningunha
dlflCUl/ade" . E foi as! como Manuel Barreiro Ouro, meu pai, acadou o
estatua de operadorque manrivo ata que sepechouo Cine Colón 34anos
dcspcis dequcl suceso.
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Meu pai botou unha.s horas con Armendáriz e aprendeu todo
canto necesitaba, e un pouco meís, para operar a OSSAVI. E, einda que
tardaría uns meses en obter o carnet oficial que o habilitaba para operar
en calqueira cine aberro ao público, pouco máis tivo que aprender que
aqueío que lle explicara Armendáriz e o que a súa curíos ídade, natural e
insaciable, He ñxo aprender nos libros nas semanas seguintes. As
c c u s e s d a q u ela
funcionaban así, e, ainda
que meupai non obtivo o
e ern e t ofi ci al d e
operador ata o díe II de
abril de 1949 (aínda eu
non naccra), a súa c6dula
leva o número 9 da
provincia de Pontevedra,
dando testemuña de que
Forcarei foi un d os
p rimeiros pobos de r..-J.,.. -'
Pontevednl e de Galicia
que tivo operador titulado e legalmente autorizado.

o exame de operador levouse a cabo no Cine Victoria de
Poe tevedra, na data sinalada. A proba eonsisteu mm exarne teórico e na
posterior prnxección dunha película facendo uso das instalaciÓDs
existentes naqueta sala. E pouco despois, o 13 de maio de 1949, foi
expedido o carnet que reza asl : "Direcci ón General de Seguridad
Especuiculas - N"9 ManuelBarreiro Ouro, de 31 12MSde edad, natural
de Forcarey, provincia de Potuevedra, cuya fo/agrafiay firma obran al
margen, ha sido declarado apto para el manej o de los aparatas
cinematagráf lCOS OSSA, en virtudde aamerJ realizado el II de abril de
1949 ante el tribwnal competente, y por tan/(} queda outarizadv paro
poder actuarcomo operador de cinematógrafo en los establecimientos



de cerécterp úblico, habiendo llenado todos los requisitos preceptivos
en Ú2s dísposicíones vigentes, Pontevedra, 13 de m.J)'O de 1949. El
Gobernador CM I (firma ilegible) ",

, ..POR OlJ~MIMNAiNON fl'DOVERA fRIMEIRAfF! ICULA.

A primeira sesión pública do cine de Forcarei Cine Colón- tive
lugar o dia 21 de novembro, ventes, de 1947. Considerada como acto de
inaugurac ión e proba, fui unha sesión gratuita, seguida polo público con
enorme espectacióe. A pellcula voltaria a proxecterse o sabado 22 e o
domingo 23 , en sesións xa cornerciais que puxeron en marcha o gran
espectáculo daquelcs tempos, con entradas que se pagaban en tres
categorías: hornee, 3 pesetas; mulleres, 2 pesetas; e rapaces 1 peseta.
" 0"'1.' ninguén entenderla que o precio de hornes e mulleres fose
distinto, pero naquel tempo alnda era ul en Iódolos cedes, e incluso
habl a moitos cines de Galicia que tii\an sesións gratuitas para as
mulleres os sábados e domingos pela tarde.

A primeira pellcula que se proxectou DOCine Colón tiña por titu lo
"Galopa muchacho" (en inglés Ride'Em Cowboy), que fora dirixida por
Anbur Lubin en 1942, e tiña nacionalidade norteamericana. Apelícula
era un wenem protagonizado por Bud Abbort e Lou Costeño, con Anne
Gwynne e Ella Fitzgerald nos principaiJ papeis femeninos, e causou
unha enorme sensación entre un público que na súa inmensa maiorla
nunca asistirn ec cine, e que en menes casos tiña grandes dificultades
para facer unha estricta separación entre a ficción que asomaba á
pantalla e a realidade dunha filmación que naquel intre aínda era un
segredo para a práctica totalidade dos espectadores . Poi! eso lernbro
con excepcional ledicia aquejes intres nos que o indio axexaba por
detrás -era xa a finais dos cincuenta- e todos querían exudar ao cowboy
que tiña que casar coa rapariga: "¡Coidado, coídado -berraba a xente-,
olla que ven por detrós! ", ceceís Coi O primeiro cine participeeivo. e eu
gesto de ver as¡ as peUculas do oeste, cando están os fillos na casa, e
pensan ainda se serei -¿cómo non?- un raparigo da aldea.

Pero a miña nal non pudo asistir s aquela primeira película que
proxecteba o seu marido na flamante sala do Cine Colón, porque aquel
rnesmo dla 21· 11 ·1947 necee meu hirman Manolo, obligándolle a
manter cama e coidados na casa de Sorribas na que alnda vivla sin mio,



-claro está- a familia Barreiro.

Ainda que a finalidade deste artigo non se exteade a íacer unha
análise da programación inicial do cine que fudara o señor Gumersindo
Pichel, cousa que deixo para Oláis adiante, non quera perder a
oportunidade de facer algunhas precisiéns elementais que poden
axudar a comprender a importancia do Cine Colón de Porcereí a todos
equeles que xa non o lembran aberro. Nunca vin -¡e paréceme
unperdoablel- a película titulada "Galopo muchoc/w", e por eso
resúltame imposible imaxinar qué pudo significar aquela proxección
D.lL'I xentes que vivían en Forcarei e nos seus arredores en novembro de
1947. Pero teño que dieir que aqcela película eorrenre, que seguramente
ehegou eo Cine Colón como recbeo e por pura casualidade, non
impideu que a sala de Forcarei mantivera unha razoable programación
ata mediados dos anos 60, na que, xa de chavales, pudemos ver filmes
tan mlti co s e
espectaculares como
Raíces Profimdas, de
George Stevens, con
AJan Ladd e Jean
Arthur, El último tren de
Gun H I1l, de Jchn
Sturge s, con K irk
Douglas e Anthony
Quien, e moitas obras
mestras dos directo res e
actores máis famosos
(Buñuel, Tati, John Ford
e un 1argo etc).

Pero as Iembranzas de Forcarei foron, según épocas, outras
películasmoi distintas . A fináis dos cuarenta e principios dos cincuenta
fueron furor Marce/ino pan y vino, Elpadre pitillo, e a comentadisma
obra de José Luís Sácnz de Heredla El destino se disculpa. Tam61
deixou longa memoria o clásico cine épico do franquismo,conJeromin,



ú>cura de amo", Reina SanÚl e A.lbo. de A.mérica. Dcspeis chegou a
época dos grandes artistas: Jorgc Negrete, Lola Flores, Carmen Scvilla,
CarlosGardel, Pepe Blanco,e Concha Piquer, Especial efecto causaron
tamén Novio a la vis/a e Calabuch , de Berlanga; La úguna Negra , de
Anuro RuizCastillo (con roseBódalo, Fcroando Rey e as hirrnáns Cava
Alba), que enchera tres funcións incribles nun día dc feira; e La
Quintrala, un film arxentino de 1955 DO que Hugo del Carril acadara
excepcional mestria coes escenas da procesión e o terremoto. E nunha
cuarta etapa voltaron os díasde gloria doCine Calón cos nenes prodixic
Marisol e Josetíto, que nalgúns días de feira chegaron a encber ata catre
sesíóns nunha mesma tarde.A última etapa, posterior a 1965, foi tamén
a máis irregular, ainda que seguramente nos oñeceu o Cine Colón
algunhasdas mellores películasda SÚ8particularhistoria.

o gran fracaso da programación do Cine Colón foi o non ter
prcxectado nunca ~Lo que el viento se llevó". E a SÚ8 decadencia
definitiva preparouse cando, no intre das grandes superpoduceións
(Sen-Hu", Los Diez mondamientos , La Túnica Sagrada, El Cid... ) a
programación do cine de Forcarei empezou a camiñar por veréas xa
esquccidas que carecían de público..

7,-QOü1gTENERXmCO!llAwsroRlADQCL~ECOL6S,

Cando se fundouo Cine Colón facía xa 16 anos que Porcerei tiña
luz eléctrica. Anosa tempera incorporación a tan fantástico invento, que
era común nas cidades pero que dera pouccs avances no medio rural,
debeuse ao señor Gulías de Chamosa, que montara, augas abaíxo da
ponteGomal~ unha fábrica de luz moi moderna e avanzada, que entrou
e n
funcionamcnt
o odla29de
a g os t o de
I 9 3 1 ,
co inc id indo
en sábado dos
Dol o re s .
Aquel dla,
coaRepública
r e c é n



esueeda, xuntáronse os veciños de Forcarei na praza da igrexa e arredor
do cruceiro para ver como se encendia a iluminación da Cesta, que se
antes se facla con candiles de carburo e mariposas de aceite, con uns
formidables sistemas de alimentación e coloreado, empezou a lucir
enormes filas de bombillas que deton lugar 10 famoso avión de luces
que aind.a funcionaba cando eu era nena.

Pero a fabrica da luz dos GuHas, que montaba fantásticos
alternadores Siemefl$, tiña undefeuto que nunca pudo superar, e que no
Ambito local boubera suposto unha inversión insostible. Tal defeuto era
a falla de auga embalsada, que a salvo dos dias de crecida, cando habla
agua abundante para producir todo o día, obligáballe a racionar as horas
de funcionamento dos alternadores -deade a tardiña ala as dez ou as
once da nolte-. O Pozo da Luz, que alada existe, era o encere máis
grande e profundo da Tetra de Montes, sin posible comparación ce
famoso Pozo do Recunco ou o do Pego. Pero os outros encaros eran
para muiños ou para arega, e nunca tiñan falta de agua, mentrns que o
Pozo da Luz, pensado para alumbrar Forcarei dende a fabrica de
Gomail, precisabaduns caudaisque non tiña, dunha regu1a.ridade que o
Lérez non facla pos ible e dunha dosificación que evi tase a calda
constante de tensión que se iniciaba cara as dez da noíte e duraba ala que
as bombillas seextinguíancoaluzdunha muxica.

Por tal motivo resultaba imposible proxectar cine en Forcarei
baseándose nos subminislros da Electro Gulías . Pero o señor
Gumenindo Pichel non se arredraba ante nada, e por eso montou un
alternador debaixo da galeria lateral da sú& casa, que producía corriente
suficiente para que o cine funcionera con toda normalidade. S en é cene
que os alternadores que habla daquela non eran coma os de agora, e que
lonxe de ecenderse e apagarse automáticamente, precisaban a axuda de
manivela e un constante atención eo sistema de alimentación. Pero o
cine funcionaba con toda normalidade, engadíndolte a iluminación
eléctrica, que moitas casas das aldeas aínda non tiñan, sos atractivos do
seu propio espectáculo.

Pero poucos anos despois de iuaugurarse do Cine Colón,
pechouse a fábrica da luz de Gomaíl, e a Electra G1.llías empezou a
mercar a enerxía na fábrica de Doma, que por aquel entonces erapara os
de Forcarci un símbolo da modcmidade. E ese foí o ínee en que,



confiado na estabilidade e calidade dos neves subministres, o señor
Pichel dccidcu poñer A venta o scu motor, que foi adquirido por
Gumersindo da Rochela para montar unha máquina de mallar. E dende
aquela o Cine Colón queden 1\ mercede dunha Jede en pésimas
condíciéns que, se fallaba pouces veces entre Doma e Gax ín, onde
estaba o transformador de alta tensión, fallaba a corio na súa
distribución a partir de Gaxfn. E haí que recoñecer que ese foi un dos
lastres roáis grandes que tivo que afrontar o Cine Colón ata mediados
dos anos setenta, xa que poucas veces logrcu botar unha película sen
que esta se vise interrumpida con un ou varios cortes de luz, que facían
as sesíóns interminables e
moi dificiles de seguir.

As veces, no medio do
verao, cando faltaba o fluido
moito lempo, salamos a
pasear pola carretera arriba e
abaixo, e podiamos escoitar
o motor de Gumersindo da
Rochela mal lando na Ponte
ou en Cachafeiro. E moíto
ternos botado en falta aquel
precioso motor que podía
garantizamos un cine de calidade, e que agora ficaba, nidiamente
subempregado, na malla do cenreo, cando xa se empezaba a ver que o
centeo tiila en Galicia menos futuro que o cine. O día que se proxectou a
película titulada "tos apuros de un pequeño tren", que os rapaces
estebemos vendo con eepecialledicia, marchouse a luz e non vclveu. E
como a película tiña que ser devolta o martes, rívemos que ir a vela o
luns pola tarde, con permiso de don Camilo, que adiantou a saída da
escole, para saber en qué acababa a famosa competencia entres os
maquinistas e os ferrocarriles ingleses.

I,- O UT RAS DlflCULTAPESC,u1P¡;RMA1'''i[NTES,

O problema enerxético, que era permanente, egravábase con
moi ta frecuencia coa falta de subministros para o arco voltaico (viñan
por correo, e As veces non cbegaban), ce fundí mento dalgunha válvula
do amplificador, ou coa avería da lámpara excitadora, que deixaba a



magnifica OSSA VI sin voz e tan muda coma nos primeiros tempos de
Charlot. Normalmente rcpoñlanse estas pczas con dilixencia, e non
soía haber inconvenientes especiales pan as sesión s de cine. Pero as
veces, cando os fados o querían e aceleraban as averíes, o Cine ColOn
ficaba sin repostes, e entonces babia que ir a Soutelo a buscar carbóns
do arco, ou lamparas excíeadores, nun intercambio que - jsoxe por ti e
mañán por min" sempre mantiveron os cines de ambas localidades.

Osprob lemas de intendencia, pare abastecerse de películas e Nc
Do erantamén importantes.As películas adoitaban vir dendeACorufta,
se erandistribuidas por CIFESA,ou dende Vigo, se as distributa Suevía
Films-Ces éreo Gonzá fez, e o seu transporte fac lase mediante correo
certificado, franqueando por separado cada rollo, e precintando o saco
da película coma se fose unha saca oficia! do servicio de Correes. E,
ainda que o Correo adoitaba funcionar moi ben, non deixaba de ter
frecuentes complicacións cando a película tiña un priodo moi curto de
disposición. Mais tarde, cara finai s dos cincuenta, as peUculas
empezaron a circularpor transponeprivado, mediantea entrega directa
lOSeutcbusede liña (A &lnUfense ou A..roblLl'el' de Ponrevedro, S. L)
ou 10 coche dc Morgadc do Cecbareíro, quc enlazaba con Vigo os
mércores e sábados. E entonces aliviouse moíto o problema dos
transportes.

Pero o No-Do, que en Fc rcare i emitiese con nove meses de
retrase, sigueu vindo por COfTC(I dende Madrid, coma se tamén por este
sistema se quixera deíxar clarc que España era "unha., grande, e pouco
libre". En Forcarei, coma en tódolos pobos, habia xente que asubiaba
os No-Do, ou que facia por entrar tarde para non velo. Pero a mif\a
lernbranza persoal é que :i.
maioría da xente gostáballe
mo it o aquel a re v ista
cinematográfica que, con
ind ep e n dcn c ia da sú a
finalidade propagan dlst ica,
c ns io a ba m oitas cousas
relativas acs cambios que se
empezaban a acumular sobre
España e Europa, e rnantiña un _.CM_,.y.•_~



"'
flo de conexión con outras realidades SOCial' que alnda non eran
asequibles pola televisión nin por una xcmeis que a penas tiñan
distribución entre a xente torrente. O que nunca entendin era a afición
que Ue tiiian os hornes lis imaxes deportivas, e comose enfervorizaban
cando vlan aquel gol que marcara Puskas no estadio de San Mamé5 na
liga anterior, 270 dlas emes deque as imaxes chegaran ao Cine Colón.

'._AXElTO P I!: CO NCLl:SI6N.

Non tei'lo ningunha dúbida de que o Cine Colón, de creación
temperá e de longa menda nun intre crucial da scciedede española e
galega, foi UD instrumento de socialización e modernización de enorme
importancia. A xente de Porcereí a das sUas parroquias vec íñes foi moi
afecionada eo cine, eaindaque tiñanque achegarse ávil. porcamiños e
congostras,pararegresarde noue,pcccas veces deixeben de vir a veras
películas que acedaran sona u das que falaben por anticipado os que
tiveran oportunidades de velas lllIII cidades ou os que lian nos
periodicos a información básica das mesmas. Por eso peDSO que cando
os de Forcarei nos amosamos convencidos de ter unba Celta
modemidade social que estivo por enriba das nosas comurucacióüs e
oportunidades, ternos que repartir os méritos entre dúas realidades que
caracterizaron a terra da miña nenez: a emigración, que nos axudou a
saber o que pasaba neutras sociedades máis adintadas, e o Cíne Coló",
que fixo normal nas nosas vidas o que neutras aldeas era casi
incomprensible. E todo porque, a pesar da nosa pequenez, tivemos
empresarios honrados e traballadores coma o señor Guruersindo
Pichel, que, ademais de montar un cine en Fcrcarei, pasou a vida
repartindocaramelos.

En Ru ó (poDtevedra), DOdia 8 de ago'to de 2006.
XOI~ Luh Barrdro R1vu .



CINE COLÓN
(1947 - 1981)

"

Francisco Razedas "Roeni "

No presente ano, no que celebramos o centenario do
músico Castor Cachafeiro, tamén se eumpren 25 anos do
peche do cine Colón de Forcarei. En Soutclo de Montes
tamén houbo un cine, o cine "Changüí", rexentadc
precisamente por Castor, que solicitou a licenza de apertura
do local no mesmoano no que daríancomezo as proxeccións
do cine Colón.

O día 5 de marzo de 1981 o cine Coló n de Forcarei
proxectou a súa derradeira película. Titulábase " Culpable
sin rost ro" (de titulo orixinal "Conduct unbecoming"), e
fora dirixida, seis anos antes, polo británico Michael
Anderson, autor das sobranceiras "A volta ó mundo en 80
días" (1956), "As sandalias do pescador" ( 1968), "A fuga de
Logan" (1976) e "Patrulla de rescate" (1964). O elenco
protagonista de "Culpable sin rostro" estaba composto por
Michael York, Richard Attemborough, Trevor Howard,
SusanaYork, Christopher Plummer e Stacy Keach.Apelícula
tivo un total de 240.475 espectadores no na so país -non
lembro cantos deles foron os que viron a película no cine
Colón. ainda que eu si estabaesa noite all-. Tampouco sabia,
pero contoumo o señor Manuel Barreiro, que se iniciaran as
proxecci óns no ano 1947, con outra pellcula estranxeira que
se titulaba "Galopa, mucbacho" (de titulo orixinai
"Ride'em cowboy"), dirixida no ano 1942 por Arthur Lubin,
e interpretada por Bud Abbott, Lou Costello, Dick Foran e



"
Anne Gwync, entre outros. Comezara,pois, onaso vello cine
con unha de "vaqueiros" (aínda que esta fose unha parodia
hollywoodense do xénero) e fmalizou os seus días con outra
do mesmo xénero. Cabe salientar que, trala primeira
proxecci6n que se poderla definir coma "de proba", as
sesións continuadas no lempo comezaron o 4 de abril de
1948. Nos 33 anos que van de 1948 a 1981, o cine Colón
proxectou unha media de cinco películas por mes, a razón de
unha cada domingo (nos comezos, alnda que andando o
lempo, concretamente en decembro do ano 1979. o día de
proxeccí ón pasariase 6 sábado) e unha máis o día de feira.
Nos derradeiros anos, habia proxecci6ns nos meses de
xaneiro amarzo,e logobabiaun salto atao mesde outubroou
novembro (cando solan chegar os emigrantes). Esto pasou a
miz do ano 1965. Ata ese ano afnda a proxección era
continuada en tódolos meses. Logo foise acurtando e
deixouse de ter sesións durante os meses de verán, e
posteriormente abriuse esa brecha que la dos meses de
marzo-abril a setcmbro-outubro.

Se lIe sumamos os días de Nadal e dcmais festivos ó
longo do ano, a cifra de proxeccións elevaríase a máis de
2.000 películasen todoo periodo. 2.000 peliculasque fixeron
as delicias de alomenos cinco xeracións de forcareienses,
iniciados na maxia do salón escuro e alertados coa solemne
banda sonora do NODO como comezo das sesións de cine.
Así comezou tamén o que seria o director de cine máis
relevante de Galicia, Chano Piñeiro, o fillo do boticario de
Forcarei. Namesma sala e coas mesmaspelículasde Marisol
e Joselito, deCantinflas e de Hnchcockou de René Cardonae
de Buil.uel que gozaronos scus conveciños. Na mesma sala e
no mesmo patio de butacas flanqueado por cadanscu retrato
de Marisol e Sara Montiel, ea galiñeiro de mac1eira ó fondo e
eoa pantallabranca reberetada por unha grosa banda granate
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cnriba da cal se colocara, con letras artísticas, o lctreiro de
CINE COLéN .

Chano comenta no libro "A luz dun saña e outros
textos de cinc" como foran esas veladas sorprendentes: "la
cáseque tódolos domingos o cine con asentos de bancos
corridos e un pequeno galiñeiro detrás. AH escoitaba os
berros da xente avisando o "chico "p ara que nvesecanta do
"malo " que viña por tras. Botaban moitas películas
mexicanas. A primeira vez que chorei no cine foi cunha
película de Marisol e fiven que facer mouos esforzos para
que non se decatasen dúos nenas que estaban ó rente meu
(posiblementeeias tamén choraban, e todo o cinechoraría).
Eu tiña daquela oito 0 1./ nove anos ", Polo tanto, al comezou
tamén o soña que, andando o tcmpo, se convcrtcria noutros
fennosos sañas que se chaman "Mamasunci6n", "Sempre
Xonxa" ou "Esperanza".

En Forcarei, t ódolos que ternos Oláis de trinta anos
ternos algunha lembranza, por pequena que sexe, do cine
Colón. Eu lembro a maxia que sentia cando se apagaban
t ódelas luces e ficaba só fronte a curra realidade que non tiña
nada que ver coa que vivíamos a cotío, e lembro tamén que,
como complemento da película semanal, podíanselle pedir a
ferro cantas lambonadasun puidesepagarcoa "paga" que!le
daban na casa: pebidas de xirasol (alnda quc daquela eran
pipas), flocos de millo, palotes, caramelos, barriñas de
chocolate, refrescos ou goma de mascar (ainda que daquela
chamabámoslle chicle a secas). Houbo varias películas que
me impresionaron, non pola SÚ3 caJidade, senón porque eran
precisamente películas pensadas para impactar, películas
efectistas. Valga coma exemplo "Los Supervivientes de los
Andes", na que se recreaba o tráxico accidente que tivera
lugar no ano 1972 entre Uruguay e Arxentina, no que varios
estudiantes, para sobreviviren, tiveran que comer carne dos



scus compañeiros mortos, e que eu tamén Icmbraba de seír o
asunto na televisión e nos xomais . Lembro tamén
"Bennudas, a cova dos tiburóns", proxectada no ano 1979,
ou algunhaa do chamado cine español de Fantaterror que
tanto puxeran de moda Paul Naschy (Jacinto Molina), Jess
Franco (Jesús Franco) e Chicho Ibáñez Serrador (o creador
do " 1, 2, 3 responda otra vez').

Do mesmo xeito que cada xeración ten a súa música, tamén
ten a súa cinematografia preferida. Se confeccionamos unha
lista con trinta películas das que foron proxectadas no Cine
Colón de Forcarei ó longo dos seus anos de pervivencia,
seguro que todos aqueles que acudiron a el recoñecerán e
lembrarán ter visto algunha desas películas, desde clásicos da
sétima arte coma "Psicose" ou "De aquí á etemidade", a
películas máis populares coma "Jalisco canta en Scvilla" ou
"Historias de la radio" . A lista ben poderla ser esta que
segue *:

• o, tltulos das películas españolase hispanoamericanas mentivércnse
en castelán, os das películas doutros paises e idiomas foron traducidos .
Ó lado do titulo figura o director da pellcula, e abaixo a datana que Coi
proxectada nocineColón de Forcareí.



1948.- Hal un millón de ano. (Don ehaIJay):
data de proxeecl6n en Forcarel:
domll1go 21 xullo 1948
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1949.• La harmana San Sulplelo (Florl"" Rey):
data de proxeeci6n en Forcare;:
domingo 13 fabrelro 1949

~....--------'------_..._-----------Oo. '" _ ..__.. __.._,- -
_ _ ...........,~, <lo--. " """""- "--_.--'-'_.-_..__..~,_,..,..,,"'_. -,...".,.",-,--

1950.- Maria WlIlewska (Clarenee Brown):
data de proxeeclón en Forc:arel:
domingo 2 abril 1950
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1951.- Unha nolte en Call1blenCl
(Arehle L. Mayo);
data da prolleeel6n en Foru,rel:
domIngo 2 abril 1951
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1953.- f amtomal (Jea" Sacha):
data de proxecc:16n en Forearel:
dom lr'lgo 22 febrero 1953
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19~.- Al ""ri.. (Anthony M.M):
data de prolteeel6n en Forearel:
domingo Z4 eetu~19~
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1955.- Malvlloca (Rlmón TomIdo):
dlta da proxeecl6n en Forearel:
martes 5 etx'U 1955
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1957.- Calabu ch (Lula Garel. Berllngl):
dlta da proxeeclón en Forearel:
domlr'lgo 21 abrll 1957
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1959.- De equ(. aternldada
(Fred Zlnnemann):
data da proxeeclón en Forearel:
domlr'lgo 25 enero 1959
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1961.- Historio de la radio
(José Luis S'aru: de Haradla):
dl ta da prolleeel6n en Foru,rel :
domIngo 16 abrtl 1961
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1963.- Un ralo de luz (Jo..ph L Mlnklewttz):
data de proxec:c:16n en Forearel:
domingo 5 mar¡;o 1963
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1965.- A angustia de ....lvlr (George Seaton):
data de proxeeel6n en Forc:arel :
domingo 2 marzo 1965
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1966.- Pslcolle (AIfred HIt1:hcock):
dlta de proxeec:lón In Forearel:
doml l1go 22 millo 1966
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1968.- O barón lantásUco (KII~I hman):
data d. proxeec:16n I n Forearel:
domlr'lgo 5 enero 1968

A.O
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1969.- GlId. (Chirles Vldor):
data de proxe<:c:lón en Forc:arel:
domingo 26 enero 1969
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1969.- Santo contra el ••trangullldOl'"
(Ren' Cardona) :
o_tal de prolleeelón en Fo,,"rel:
domingo 12 oetubf'e 1969
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1970.- Cantando balxo da chuvla
(Stanley Donen):
data d. proueelón en forearel:
domingo 5 abril 1970.....
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1971.- Jalisco c.ntIo en Sevilla
(Fernando de Fuente.):
data d. proxKelón en Forcarel:
domIngo 5 malo 1971
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1971.- Lo. cinco h.lcone.
(Miguel M. Delgado):
data de prollBCCI6n en Fo,,"rel:
venre. 5 febrelro 1971
L _
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1972.- O planÑ das tormenta.
(Plv.1 Klouchantlev):
data d. prollBCCI6n en Forearel:
domingo 5 no....mbro 1972
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1973.- En un mundo nuevo
(Femanclo Garcl. de la Vega):
data d. proJ(BCCl6n en Forca...I:
domIngo 4 no....mbro 1973
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197''-- Roblnlan crusoe (Rané Cardona Jr.):
data de proxeeclÓM en Forearel:
m6feorel 25 deeembro 1974
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197...• T••temulla d. cargo (Bllly Wlldw):
data d. proxeec:16n I n Forcerel:
domlr'lgo 3 mano 1974
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1975.· Eljoroblldo de 111 margue
(Javier AgulrTe):
dlta d. proxKelón I n Forc:arel:
domIngo 18 novembro 1175

~......-...... ._-... ..... ""' ............ - .=.-.--_._.._- -. '-',-- -"'- -_.,-_....._-- - -.--.- .. -..._ .. _ ,__cw..._-..__.-._-,...- ,,-_ .._ _ ... ' •. _r-,._ ,,..,,.,r? .......,_ ,_ ...."·1m_'- -li'_ oi."_-
----~-_._-,----------- --



1976.- El buque maldito
(Amlndo de Ollo rlO):
dltl de prolleeel6n en Forearel:
domIngo 1.. novembrCl1978
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1977.- Fort bl1lvo (J ohn StUrg'I ):
dltl d. proxeec:16n I n Forearel:
martes 22 febrelro 19n
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1978.- BennudlS, I CO"'I dos tlburóns
(Teodoro Rlccl) :
d l tl d. proxeeel6n I n Forea rel:
ali bado 8 decembro 1178
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1979.- Cinco lemlnas en globo
(Irwln Allen):
datal de prolteeelón en Foru,rel:
domIngo 4 febrelro 1979
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1980.- SUpcll"YMentea de 10$ Ande.
(Ren' Cardo,",-):
data de proxecelón en Forcarel:
_'bado 13 diciembre 1980
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1981.- Tamn no amazona. (Robert Day):
data d. pI'OxKClón .n Forcarel:
_'Indo 14 "brelro 1981
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ÁREA DE NATUREZA DO
COTELO

-FORCAREI-



ÁREA FLUVIAL DA FREIXEIRA
- CACHAFEIRO -

"



PARQUE DE VALDEMIÑOTO
SORRIBAS-FORCAREI-
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ÁREA DE NATUREZA DA PONTE
DE ANDÓN

-ACIVEIRO-

,



••

ÁREA FLUVIAL DAPO~TE DO CREGO
- LOUREIRO (DÚAS IGREXAS) -

~ ... ,,-.



pOEsfAS
"'

o SERoR RAPOSO

Un bo día o raposo, rneutres lIe pisaba o rabo ,
cigoña, dicialle: "Señorita Cigoña, vcstede que anda de
paxaradas de un lado para outro, ¡vaime ter que facer un
favor! Elaquedou coma loro en estaca sen saber que dieir.
Cando se repuxo dlxoll e: "Vostede dirá, sr. Raposo", ó que
lIe comestou oraposo:"MañA haiun bautizo no cec enon
querla faltar. Estou convidado, pero non teñc transporte
porque tiven UD problemiña coa moto". A cigoña, como
non tiña para nnde fuxir, dixo: "¡Non fallarla m éís, sr.
Raposo! Mire vostede que causehdade, eu tamén estcu
convidada e u estabaperaseír". ¡Queeerenc no[a dicir se
case o riña ó lombo! Logo, facendo o sinal da cruz,
rnontouno dacabalo e arranoou. Cando estaban a pasarpor
diante do Purgatorio percátese a cigoña de que o raposo
estaba a facer señas.Aclgoña, como XI andabana procura
duo desccido, eproveitou para darunha pinchacameira e
mandalo para o carallo. Despois, mentres se sacudía, dixo:
"A ti non te queren aquí, rapos íñc, ja ti vaite levar o
demo!". O raposobaixabaeo raboentreas pemasdicindo:
"comome fodeu ocarallodoPlUMO",



¡COMO CAMBIANAS COUSASl

Cando viu que a cousa se poñta peluda
empeee¡a tocara GAITA. (Fala un gaiteiro).

Antes os que tocabamos a GAITA non
sabíamos música, pero respectebamcs as regras: antes
de tocar, estudiábamos a peza e alnda asl moitas veces
setas co rabo entreaspernas.

Agora coa famosa democracia, ¡cada un toca
onde quere! ronde non se pode tocar e nas bandas dos
políticos! ÁI> bandas que tocan agora a gaita
chámanlles CHARANGAS: bai bandas de 5 cu 6
números. ¡Se os queres esccíte; non {es máis que
prender o televisor! Non se¡ canto cobraran por
actuación, pero cexo que gañarfan máis se non
andiveran tocando a gaita ces seus debates e lle
dedicaran algo de tempo á educaci ón.

Señores enseñeíros, recorden que non hai
pouco que non chegue nin moíto que non se acabe ¡OS
polos estause desccnxelendc e... como non,
cambiemos de música. Dentro de pouco a auga vaínos
chegaró pescozc!



A GAITA DE OURENSE

Ca chispa que ten a roda
e o ben que toca o gaiteiro

sempre tivo que facer
o afiador paraugueire.

El non só puña remaches
nas potas e noscaldeiros,

ás veces taméD tapaba
os buracos dos centeiros

que se tan para Lugo
aló no mes de febreiro

dcixando ás mulleres solñas
á espera do remendeiro.

Non seí cómo se arranxab&
o eñacor tapadeiro,

sempre atopou qué tapar
e unha cunee no cunqueiro,

sempte tivc que facer
a roda e o paraugueiro.

"'



OGAITEIRO
QUE SÓ COMÍA PORCO

Francisco R<>=1os "Rochi"

Diríase que as prescripcións médicas non foron
escritas segundo para qué persoas . Un horne que sé xante e
cee con carne de parco e ademais fume dúas ceíxes de
cigarros diarias estaría, en teoría e conforme ás consellas
facultativas, condenado a non durar monos anos. Víctor
Castor Cachafeiro, o artista da gaita de qucn se cumprirá o
vindeiro 1Bde sctembro o centenario, fixo esa dieta durante
anos e durouoitenta e seis.

Medrar á sombra dun gran horne e artista como foi
Avelino Cachafeiro, o mellor gaiteiro de Galicia nos albores

r-==========Ol do século pasado, non
debeu de ser doado. No ano
193 6, o ano en que
comezou a Guerra Civil,
despois de se disolver o
cuarteto que tantas paix óes
crgucra nas dúas primeiras
décadas do século XX,
Castor segue a tocar de
cando en vez pala bisbarra,
acompañado pol o seu
sobriño Maduro á gaita e
por Caladiñc á percusión
en espaciadas ocasi óns
mesmo os acompaña alnda
Avelino.pero a siruaci ón xa
non é a mesma para a



música tradicional, que corneza a declinar ante as
preferencias do público palas grandes orquestras. Aínda así,
Castor resiste bastantes anos antes de se dar por vencido e
coller o camiño sen volta da emigraci6n. No ano 1948, o
mesmo no que falece o grande pintor presqueirense Virxilio
Blanco, ainda é Castor quen solicita a Iicenza para a apertura
do nacente cine que levaría o mesmo nome c6 da salade baile
fundada porseu irmánAvelino: "Cine Changüi".

Éno ano 1952 cando abandona a terra que o vira nacer
e consagrarsecoma un dos mestres da gaita para establecerse
en Caracas. Alí, o seu labor social e musical é digno de
enxalzamento. Formará a centos de músicos e fundará tamén
varias formacións de músicatradicional,entre eles o grupode
gaitas Celta, grupo oficial da "Hermandad Gallega de

Venezuela". Este buque
insignia da "Hermandad"
seria fundado dez anos
despois da súa chegada Ó

país venezolano e dous
an o s d e s p o i s d a
fundació n da propia
"Hermandad", e seria

¡í'-.tio-.-..-..._ ·.....4 dirixido por Castor ata a
súa morte, acaecida o 22

de xu1lo do ano 1992. A impronta de Castor no centro galego
foi scmellanteá que tiverao seu innánAve1ino na Pontevedra
dos anos vinte. O seu espirito ainda fica ali, inmortalizado
nun busto realizado polo escultor Fermin Lacarra á entrada
do teatro "Rosalía de Castro". A súa gaita a mesma coa que
gañara o premio "Alborada de Veiga" no ano 1928 en
Santiago, o seu chaleco e as múltiples condecoracións que
obtivc 6 longo de toda a súa carreíra tamén teñen un lugar



privilexiado nunha vitrina da propia "Hermandad", legadas
pela súa familia para lembranza das presentes e futuras
xeraci óns de galegosque vivennarepúblicavenezolana.

Castor tivera o scu propio papel dentro do cuarteto de
música tradicional fundado polo seu innán maior. Nas
Olimpiadas Populares de Barcelona do ano 1936, Castor
compuxera a "Marcha de Guerra", con tan mala e coherente
sorte que o día en que chegaroná cidade condal, declarousea
triste Guerra (in) Civil da que agora se eumpren 70 anos. tan
convidados para actuar nesas Olimpiadas. e tiñan pensado
desfilarpé conpé ca patriarca DanielCastelao,a quen os unía
unha fonda e fructífera amizade desde o ano 1924.
Cumpriansetres anos da rnortedo innán Bautistae cito da de
Fennln, pai dos gaiteiros. O grupo xa non era, polo tanto, o
orixinal, pero as almas forres seguían sendo as de Avelino e
Castor, os dous compositores e encargados dos arranxos
musicais das pezas que con tanta fortuna tocaban ante
públicos entregados de antemano

Pero, como xa díxemcs, o labor fundamenta! na vida
de Castor x:orde tralasúamarcha á capital venezolana.Noano
1952 é chamado polo Centro Galego de Caracas coa
intención de formar un grupo folldórico . Era a segunda vez
que cruzaba o Atlántico,
pero esta vez, sen el ser
consciente , de xe íto
dcfinitivo . Dcspo¡s dc
cUlOprirconesecometidono
Centro Galego, é chamado
tamén polo Lar Galego para
a mesmamisión. Énese intre

cando a súa dona e os seus11E~~.~_~_~o~,~"'~,.~,~_~.~"~'~'~'I
filias parte tamén cara a ~



"'
Venezuela para establecerse con el. Ese feíto demostra que a

j
intención. xa naquelcotón,de Castor, é a

I! s úa radicación definitiva DO país
,~ bolivariano. A súa dona era mestra de
~ escola, e a partir dese íntre e nos

seguintes oito anos, os dous exercerán
coma mestres normalistas na escola

I ~~~ª~~~Iparroquial "El Recreo", educando a
L: varias xeracións de rapaces e mesmo
incorporando á vida moderna a adultosanalfabetos. Despois,
tamén seguirían exercendo a profesión docente nos colexios
Barcelona, Nuestra Señora de las Mercedes, Maracuay e San
Marcos. en ElLlenito.

No ano 1960 chegou a unificación dascasas galegasde
Venezuela, no que se deu cotón en denominar "Hermandad
Gallega", e da que pasou a fonnar parte Castor coma
integrante do antigo Lar Galego. Para a "Hermandad"
crearía, como xa se ten contado, o grupo de gaitas "Celta", e
pasaría a ser toda unha institución en Venezuela. Nos finais
dos anos setenta e comezos dos oitenta do pasado século,
aínda organizaría un grupo infantil enr.--;¡;::¡--:::::;;¡]
Maracaibo, sen dcixar de vivir en
Caracas.Ese grupo tomaríao seuneme.

Varias xeracións de geíteíros, pois,
foron iniciados e conducidos polo mestre
CastorCachafeiro e o seu labor didáctico
nos diferentes centros de emigrantes
galegos. Hoxe continúa vivo e presente
na memoria dos galegos de Venezuela,
coma exernple de home tenaz e
entregado á causa da música tradicional lLl=!~~:;;~=~
galega. E, como advertimos. entregado ~



tamén á gastronomía máis
nosa, a que lIe serviu parase
manter "mozo". contra a
opinión dos galenos, ata os
scus oitenta e seis anos. Se
vivise hoxe, o mestre
Castor alcanzarla, neste

Gr.- • .- -c....... /0_ setcmbro vindciro, os cen_e-. .....__c.oM.

1,'===~~~===i=c=!J anos. Sirvan, pois, estas
letras para lembrar a un dos hornea dos que todo Soutelo, todo
Forcarei e toda a Terra de Montes se debe sentir orgulloso.
Otero Pedrayo, o patriarca das letras que prologou o libro de
poemas de Avelino, deixou escrito estas fermosas yerbas:
"trabaílou o galego a terra con incansable ansia de [acela
paísaxe.: combinou o desexo das rutas do mundo co
entrañado amor polo horizonte nativo ". Scmcllan feitas
pensando en Castor, tul borne, un artista que traballou
primeiro na terra que o viu nacer, que emigrou a outro
continente, pero que nunca esqueceu nin deixou de practicar
o amor polo horizonte nativo, onde tamén o lembramos coa
seguridade de ter nel a un dos eximios representantes da raza
dos bos e xenerosos. lnnandámonos, xa que logo, co outro
lado do Atlántico, CQS residentes en Caracas, Maracaibo,
Maripérez ou Valle Fresco. neste amor conxuntc por unha das
figuras insignes da nosa música. Castor. o cerraportelos dos
innáns Cachafeiro.
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