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nº 35

unha época en que as sociedades
avanzadas dependen vitalmente da
información, a prensa é cada día
máis necesaria, por iso resulta ser

un instrumento imprescindible nos tempos ac-
tuais, en que os coñecementos se difunden de
forma instantánea.

A revista Alameda cunha experiencia de 34
números publicados, é un decidido esforzo en
dar a coñecer uns contidos en materias afíns
ao noso contorno.

Por todo iso cremos que pode ser un instru-
mento que reflicte as vivencias culturais, histó-
ricas, sociais, etc. da nosa vila e a súa comarca.

Non sabemos se lograriamos o reto que nos
expomos ao decidir editar esta revista, polo
menos intentámolo.

Temos que agradecer as colaboracións des-
interesadas e xenerosas, pois sen elas sería moi
difícil que esta revista puidera publicarse.

.

Xosé Moas PazosPresidente 1
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egue a progresar a
Sección de Ballet
Clásico do Liceo.

Proba diso é que no mes de
maio as tres alumnasGloria
Romero, Ana Romero e
Mariña Docampo, presen-
tadas ás probas correspon-
dentes, obtiveron a aptitude
de Notable (Merit) no 2º
Grao de Ballet, que outorga
a Royal Academy of Dance
de Londres. Parabéns para
elas e todas as compoñentes
desta sección.
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O día 11 de xullo celebramos na área recreati-
va de Ceilán a II Romaría do Verán, á que foron
invitados todos os socios que quixeran asistir.
Finalmente fomos unhas 200 persoas as que esti-
vemos presentes na foliada que amenizaron os
grupos de música tradicional “Arume” de Boiro
e “A Subela” do Liceo.

� � �

Patrocinado polaAsociación Galega deArte
e Cultura, tivemos entre os meses de xuño e
xullo a exposición de pintura “TERRAS CEL-
TAS-GALICIA&IRLANDA”.A inauguración,
presidida pola xunta directiva do Liceo, foi pre-
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sentada polo noso colaborador Xoán Pastor
Rodríguez Santamaría, quen dixo ser: unha
exposición que reúne aos artistas irlandeses en
Gran Bretaña, mais tamén aos artistas galegos,
nun diálogo entre dous pobos unidos, cando
menos supostamente, polos celtas. Dous pobos
que teñen unha mirada próxima, porque ambos
viviron o drama da emigración ...

Tamén estiveron presentes os representantes
das pinturas irlandesas e da Consellería de Cul-
tura da Xunta de Galicia.

GrupoA: 1º premio, Dominga Lago.- 2º
Rosana Calvo.- 3º José R. Villar .

Grupo B: 1º premio, Candela Fernández
Reino.- 2ºAna Romero Freire.- 3ºAntón Calvo.

Grupo C: 1º premio, Teresa del Puerto.- 2º
Lucía Vázquez.- 3º Xavier del Puerto.

Premio de honor “Alfonso Costa”: Esteban
RomeroAlcalde.

Premio “Alfonso Costa” á ilusión: Alvaro
Romero.

Premio “Barbanza Joya”: Andrea Romero
Fernández.

Premio “Joyería Petisco”: Victoria Osés.
Premio “Ayaso-Costa”: Tere Creo.

� � �

Como xa vén sendo habitual, nos meses de
agosto e setembro expuxeron os seus traballos
os alumnos do XIV CURSO DE GRAVADO
“ALFONSO COSTA”, que foi inaugurado o 18
de agosto coa entrega de Diplomas e Premios
adxudicados por un xurado composto por
Manuel Ayaso Dios, Pedro Galilea e o propio
Alfonso Costa, e que recaeron en:

PROFESOR E ALUMNOS COAS
MANS NA MASA

A. COSTA, XURADO E DIRECTIVA DO LICEO NA ENTREGA DE
PREMIOS
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Premio “Bellas Artes El Puente”: Manuel
Castro.

Premio “Sementeira”: Uxía Blanco.
Premio “MammaMía”:Ana Boto Vázquez.
Premio “Talleres Emilio”: Helena Fernández

Carou.
Premios “Caixa Galicia”: Pilar Burke, Mª

Pilar Morales, Mariña Calvo e Thámar Pérez.
Premios “Liceo”: Antonio López, Raquel

García e Toñeta Piñeiro.

Este ano a invitada de honra a este curso foi a
recoñecida actriz galega Uxía Blanco, que co
gravado que publicamos na portada de Alameda
obtivo o premio “Sementeira”.

NO XIII CURSO DE GRAVADO DO PASADO ANO VISITOUNOS A
GAITEIRA CRISTINA PATO.

A ACTRIZ UXIA BLANCO CO
SEU PREMIO

ESTEBAN ROMERO, RECIBE
O “PREMIO DE HONOR
ALFONSO COSTA”

SALA DE EXPOSICIÓNS COS TRABALLOS
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� � �

A propósito da participación do Grupo de
Teatro Liceo no XII CERTAMENDE TEATRO
ESCOLARYAFICIONADO, como xa quedou
reflectido na páxina 6 do pasado nº 34 de “Ala-
meda”, o xornal “El Correo Gallego” do día 12
de xullo na páxina 37, publica unha entrevista do
seu correspondente en Noia, Manolo Gil ao noso
compañeiro Ramón Carredano, director e actor
do mencionado Grupo de Teatro que titula “La
cultura, en especial el teatro, es la pariente
pobre de la política”. Ramón Carredano Cobas,
director del grupo teatral del Liceo, acaba de ser
galardonado en el XII Certame Candilejas Don
Bosco. Lamenta el escaso apoyo institucional

que recibe este
tipo de agrupa-
ciones aficiona-
das. “... Estoy
muy cabreado
con los políticos
e, incluso, con la
prensa porque en
cuestión cultural
nos tienen olvida-
dos...”

� � �

O domingo día 23 o grupo de música e baile
tradicional “A Subela” do Liceo, deleitounos
cos seus bailes e cancións. Máis tarde divertiu-
nos coas súas ocorrencias o monologuista ribei-
rense “Quico Cadaval”.

� � �

FESTAS SAN BARTOLOMEU

As festas de agosto de San Bartolomeu,
comezaron no Liceo este ano o día 22 coa actua-
ción do Grupo de Danza Española Hierbabuena
da Sociedade Liceo.

QUICO CADAVAL
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� � �

O día 24 o mago ilusionista “Martín Cami-
ña”, presentou o seu espectáculo “Feitizo. O día
25 interpretación de tangos e fados por “Mont-
serratAlonso e Juan Carlos Cambas”, acom-
pañados da súa parella de baile. O día 26 baile
especial amenizado polo Grupo musical “Cane-
la”, (unha ampliación do “Trío Nostalgias”).

MARTÍN CAMIÑA
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� � �

O día 27 o “Grupo Fundador deTeatro da
Aula de Experiencia da Universidade de Sevi-
lla”, dirixido pola noiesa Magda Díaz Santos
integrado por actores aficionados todos maiores
de 55 anos, representou a obra orixinal de Con-
cha Romero “UN MALDITO BESO”. Como
sempre que se fai teatro, o salón presentou un
cheo. � � �

Xa están en marcha as actividades que se
impartirán no Liceo o próximo Curso
2009/2010, que este ano presentan como novida-
des, acordeón, baile de salón, pilates e ioga,
con grande afluencia de socios/as e que se enga-
den as habituais de baile galego, corte e confec-
ción, culturismo, danza española/ballet clásico,
debuxo e pintura, encaixe de bolillos, gaita e per-
cusión, gravado, guitarra, manualidades, música
coral, pandeireta, patchwork, taekwon-Do, tea-
tro, tenis de mesa, xadrez e ximnasia de mante-
mento, que xa se viñan dando en anos anteriores.

� � �

Polo seu interese histórico-cultural, publica-
mos a noticia que apareceu no xornal LaVoz de
Galicia –Edición Barbanza- do venres 18 de
setembro actual, que publica en páxina de porta-
da ilustrada cunha foto o seguinte titular: “Las
obras en la calle noiesa Porta daVila ponen al
descubierto unas tuberías del siglo XV”. A súa
correspondente en NoiaVanesa Lagares engade
que os traballos de remodelación na rúa noiesa
da Porta daVila deixaron ao descuberto uns can-
les da Idade Media. E na páxina L7 de Barban-
za-Muros-Noia, tamén cunha foto, este título:
“Aparece un canal de agua del siglo XV en el
transcurso de unas obras en Noia”.- Segundo
explicou a arqueóloga Manuela Pérez Mato, que

MAGDA DÍAZ (2ª POLA DTA.) PRESENCIA O SEU GRUPO DE TEATRO

� � �

Remataron as festas como xa e costume o día
28 –LXXXI Aniversario da Fundación do
Liceo-, cunha Misa na igrexa parroquial de San
Martiño cantada pola Coral da Sociedade, en
memoria dos socios finados. Pola noite baile de
Aniversario coa actuación da orquestra “La
Bámbola”.

GRUPO CANELA
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se encarga de supervisar os traballos e de manter
en bo estado os achados que poidan aparecer no
transcurso dos labores de remodelación do con-
torno, estas canles de granito construídas “como
nínimo en el siglo XV”, dun metro de longo, 30
cm. de ancho e 10 cm. de diámetro para o curso
da auga, tiñan a función de transportar a auga
dende a fonte de San Francisco ata os demais
surtidores do casco histórico. Manifestou tamén
a arqueóloga que esta canle da Idade Media pre-
senta un excelente estado de conservación, cha-
mando a atención o feito de que o tubo estea
constituído por varias pezas que se “montan
como si de piezas de lego se tratase”, puntuali-
zou a sra. Mato. Os tubos serán levados a depen-
dencias municipais para a súa limpeza e conser-
vación.

� � �

O día 18 de setembro a delegación en Galicia
de “Acción contra el Hambre” presentou en
estreo a película documental “854”, rodada en
Níxer e que amosa en 24 minutos as causas e
consecuencias da fame nese país. A presenta-
ción estivo a cargo da Delegada en Galicia desta

AS CANLES DO SÉCULO XV, ACHADAS NA PORTA DA VILA.
Arquivo: La Voz de Galicia

ONG Isabel Iglesias, acompañada de Alfonso
Costa que xunto con outros persoeiros da cultura
galega, como Eva Veiga, Olga Patiño, Teresa
Barro, Carlos Arias, Fernando Pérez Barreiro,
Francisco X. Fdez. Naval, Fernando Bellas,
Ánxela G.Abalo, Gustavo Pernas Cora, Merce-
des Vicente e outros, participan na edición da
Revista “Cultura Solidaria Galega”, portada que
publicamos.
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� � �

O día 26 de setembro último tivo lugar o acto
de entrega do Premio do “VI CONCURSO DE
CONTOS LICEODENOIA”, que nesta ocasión
recaeu no noiés Luis Miguel MartínezAgullei-
ro, que presentou a obra “Cada vez que atrave-
sas a porta...”, que publicamos neste número. O
acto estivo presidido e foi presentado polo mem-
bro da directiva do Liceo e secretario do xurado,
Ramón Carredano, e foi magnificamente ameni-
zado polo Grupo de Música Tradicional “A
Subela” do Liceo. Entregou o premio o escritor e
presidente do xurado Carlos Mosteiro.

� � �

E continuando coas exposicións o día 7 de
Outubro inaugurou a pintora ANGELES
JORRETO, nacida en Ourense onde estudiou e
viveu ata 1965 en que se trasladou aVigo onde
intensifica a súa dedicación as artes plásticas,
comezado a súa etapa de exposicións que conti-
núa actualmente. Membro da Asociación de
Artistas Plásticos Galegos ARGA, a súa obra
forma parte de coleccións públicas, concellos,
entidades bancarias, deputacións e privadas en
diversos países.

� � �

O xornal “LaVoz de Galicia” do domingo
11 de outubro na páx. L16 deBarbanza-Muros-
Noia, publica unha foto do noiés,Manolo Paz,
que revalidou en Huesca o título de Campión de
España de atletismo para veteranos na especiali-
dade de 10.000 m. en pista ao aire libre. Dedicou
esta nova medalla de ouro aos Clubes deAtletis-
mo Noia e Élite. Parabéns para o noso CAM-
PIÓN.

O CAMPIÓN MANOLO PAZ. Arquivo: La Voz de Galicia
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� � �

O escritor noiés e colaborador en Alameda
AgustínAgra Barreiro, da man de “Xerais” e co
apoio de “Barbantia”, presentou o venres 16 de
outubro na Casa de Cultura de Noia o seu último
traballo “O recendo das mimosas”. Un compen-
dio de relatos que tocan distintos temas pensados
para un lector atento e que invitan á reflexión.
Parabéns para o noso compañeiro.

Presidente de Cáritas de Noia. Eu descoñecía a
súa etapa como profesor. Si a de empregado de
banca, concelleiro e presidente da sociedade
Liceo, desde o 30-12-1972 ata o 11-12-1976.

Nembargantes nesta ocasión a nova que nos
quere transmitir Pepe Luis e a que subliñamos ao
comezo, as escasas reservas de alimentos que a
día de hoxe ten o colectivo noiés nas súas insta-
lacións. Engadindo este titular “Estamos pen-
sando en poner en marcha unha campaña
para atraer socios protectores”. Nestas cir-
cunstancias de crise, facemos un chamamento á
solidariedade de todos.

� � �

AGRA EN PRIMEIRO PLANO. Arquivo: La Voz de Galicia

� � �

O xornal “LaVoz de Galicia” do sábado 24
de outubro, na páxina L7 de “Barbanza-Muros-
Noia”, publica unha entrevista da súa correspon-
dente en Noia, Vanessa Lagares, a JOSÉ LUIS
RODRÍGUEZ HERMO na sección “Barbanza-
nos en su rincón”, co título “Las reservas de ali-
mentos que hay en Cáritas están tocando fon-
do”, e engade: “Preside la entidad noiesa desde
el año 1996 y asegura que en estos momentos el
colectivo ayuda a unas 120 personas”. Na súa
ficha cítase como profesión: profesor jubilado e

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ HERMO. Arquivo: La Voz de Galicia

O Grupo A Subela trasladouse a O Rosal
(Pontevedra) o día 10 de outubro, para participar
nun intercambio co Grupo Liro lai daAgrupa-
ciónMusical de O Rosal.



trinta de xullo de mil nove-
centos setenta e sete, a directi-
va presidida por D. Manuel
Barreiro Freire, convoca

Xunta Xeral Extraordinaria coa seguin-
te orde do día:

1º. Lectura e aprobación da acta
anterior.

2º. Presentación do proxecto e pre-
suposto de obras a realizar no pri-
meiro andar.

3º. Presentación do regulamento
para as seccións.

4º. Rogos e preguntas.

Lida e aprobada a acta anterior, os
socios fan diversas intervencións con
preguntas e suxestións sobre as obras a
realizar no segundo andar, nembargan-
tes en ningún lado podemos atopar o
proxecto nin o presuposto desas obras, e
temos que agardar á Xunta Xeral Ordi-
naria para que no apartado de gastos da
Sociedade, apareza o importe das cita-
das obras. Dito proxecto foi aprobado
por setenta e nove votos a favor, corenta
e catro en contra e dous en branco.

En relación co terceiro punto, prefi-
ro que sexa a propia directiva do
momento, a través da acta da Xunta, a
que faga o seu propio comentario:

“Pásase ao punto 3º e o vocal Sr.
MartínezAbeijón fai unha exposición
das xestións levadas a cabo entre direc-
tiva e grupos que veñen funcionando
dentro desta Sociedade, co fin de redac-
tar un regulamento interno polo que
ditos grupos debían rexerse (artículos

49 ó 52 do Regulamento da Sociedade), e ao non ser
posible chegar a un entendemento, a Directiva acordou
levar áAsemblea o asunto presentando un regulamento
ao que se deu lectura, así como ao redactado e presentado
en último lugar polos grupos. Non se aproba ningún.

Nas deliberacións e ao pretender unha votación, pide
a palabra o Sr.Agrelo Hermo e indica que despois da lon-
ga duración do punto 2º é demasiado outra votación e
suxire o aprazamento da mesma.

Pregunta tamén, aínda saíndose do tema ¿Por qué se
lle negou material de amplificación ao grupo de teatro en
dúas ocasións; contéstaselle que tanto a asociación de
pais de alumnos do Instituto, así como o Noya S.D. fixe-
ran en ambalasdúas ocasións a petición do uso do pavi-
llón con tempo dabondo e isto leva consigo a utilización
da amplificación, e que ademais fixéraselle saber con
tempo a algún dos compoñentes do grupo de teatro. Indí-
caselle que son os grupos teñen que pedirlla á Sociedade
e non a Sociedade aos grupos..

D. Segundo Mariño Golpe pregunta a onde vai o
diñeiro dos grupos; contéstaselle o total descoñecemento
do tema así como do seu funcionamento, de aí a nosa
preocupación para a posta en marcha dun regulamento
interno que integre eses grupos nun marco de legalidade
e obrigacións coa Sociedade.

Despois de diversos comentarios, o Sr. Brenlla Blan-
co propón a formación dunha comisión entre socios e
que á mesma se autorice a un representante da Directiva
e a un compoñente de cada grupo co fin de que eles ao
ser coñecedores directos do problema axuden á comisión
á redacción do regulamento interno.A proposta é acepta-
da por unha grande maioría.

Pásase ao punto 4º, rogos e preguntas, e pide a pala-
bra D. Manuel FernándezArufe para indicar que nas xun-
tas ordinarias da directiva, esta escribe na acta o que que-
re e non o que se acorda por maioría. Para a súa aclara-
ción e a petición de que se lea unha carta enviada por el a

12

Ramón Carredano Cobas

Historia do Liceo
XXVII



Blanco como presidente da comisión
nomeada ao efecto, intervén D. José
Javier Álvarez Olariaga, quen fixo un
resumo das citadas normas tachándoas
de amañadas pola Xunta Directiva, “e
dirixíndose á asemblea e á mesma
Directiva de forma incorrecta”.

D. Jaime Pérez Roget di que o Sr.
Álvarez Olariaga está insultando aos
socios ao dicir que todo está amañado.

Varios socios piden unha mención
de censura para D. Javier Álvarez Ola-
riaga.

D. Emilio Mato Méndez fai unha
exposición das citadas normas conclu-
índo que non procede a súa aprobación.

D. XoséAgrelo Hermo, director do
Grupo de Teatro Candea, envía unha
carta lida por un compoñente de dita
agrupación, na que decide desvincular-
se da Sociedade Liceo para converterse
nun grupo de teatro independente.

Despois de varias deliberacións, rea-
lízase a votación que dá o seguinte
resultado:

Si, corenta e dous votos; non, coren-
ta e tres votos; en branco, once votos,
polo que non se aproban as citadas nor-
mas.

Que terían esas normas para que a
pesares de solicitar os socios unha men-
ción de censura para os seus detracto-
res, non hai maneira de que sexan apro-
badas, e os grupos abandonen a socie-
dade?

O directivo D. JoséManuel Martínez
Abeijón presenta a súa dimisión, polo
que o presidente vese na necesidade de
remodelar a súa directiva cos seguintes
socios: D. FranciscoVillar Ovide, con-
tador; D. RicardoMariño Golpe, biblio-
tecario e D. Serafín Rodríguez Bartolo-
mé, vocal de cultura.

Na reunión da Directiva do vinte e
oito de novembro de mil novecentos
setenta e sete, a Directiva acorda sus-
pender por trinta días nos seus dereitos
de socio a D. José Javier älvarez Olaria-
ga “polas súas frases e a súa forma inco-

esta directiva, fáiselle saber que non foi recibida tal carta
e pídeselle que lea a copia, ao que responde non tela
naquel momento. Polo secretario lense os acordos da
Xunta Ordinaria da Directiva á que o Sr. Arufe se refire
na súa anterior insinuación e este móstrase de acordo co
que se reflicte a acta, polo que se lle pregunta onde está a
suposta falsificación, ao que non resposta.”

A Coral do Liceo, na súa loita coa Directiva, comuní-
calle a esta con data do oito deAgosto na que se comuni-
ca que a subvención de cinco mil pesetas que ata agora
aboaba a Sociedade ao director da devandita coral, a par-
tires desta data, incluíndo o mes de xullo correrá a cargo
da agrupación.

É signif icativo o punto terceiro da acta do nove de
Setembro de mil novecentos setenta e sete:

“Acórdase conceder a utilización do pavillón á Coral
da Sociedade os días vinte ao vintesete de Novembro
próximos para a celebración dunha semana musical en
honor a Santa Cecilia, aínda que se lle roga que comuni-
quen horarios aproximados para a utilización así como o
programa a desenrolar e poder solicitar permiso goberna-
tivo ao seu debido tempo”.

Se me parece significativo este punto, logo de que a
Coral comunicase á Directiva a súa decisión de facerse
cargo do pago ao director, é polo xeito en que se produce,
pois a Directiva “concede a utilización do pavillón” a
unha sección da Sociedade para organizar un acto. Este
acto, aínda que sexa organizado pola Coral, será un acto
da propia Sociedade, non da Coral como membro alleo á
mesma. Isto faime pensar que a Coral se vai facendo
cada vez máis independente da Sociedade, e comeza a
funcionar como un apéndice cada vez máis desvinculado
do Liceo.

O doce de Novembro celébrase Xunta Xeral Extraor-
dinaria coa seguinte orde do día:

1º. Lectura e aprobación da acta anterior se procede.

2º. Aprobación de petición de aval esixido para o bin-
go.

3º. Proposta de Socio de Honra a favor do socios D.
Ramón Álvarez Otero pola súa doazón á Socieda-
de dun equipo cinematográfico.

4º. Aprobación de Normas Xerais para Seccións e
Grupos da Sociedade.

Logo de varias deliberacións, e aceptada mediante
votación a proposta de nomeamento de D. RamónAlva-
rez Otero como socio de honor por setenta e dous votos a
favor, vinteoito en contra e un nulo.

No punto cuarto, tras a introdución de D. José Brenlla
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rrecta de dirixirse áAsemblea Xeral e á
Xunta Directiva na Xunta Extraordina-
ria celebrada o pasado doce de Novem-
bro.

Suspender por trinta días nos seus
dereitos de socio a D. Emilio Mato
Méndez por desvirtuar coas súas pala-
bras pronunciadas no salón o pasado día
vintecinco de Novembro, venres, todo o
relacionado coa actuación da Rondalla
Xuvenil e ser directo responsable dos
incidentes producidos no pavillón.

Acórdase citar ao expresidente da
Sociedade D. José Luís Rodríguez Her-
mo para clarificar uns comentarios rela-
cionados cos citados incidentes comen-
tados no punto anterior en relación coa
Rondalla Xuvenil,”

O expresidente D. José Luís Rodrí-
guez Hermo, non aceptou a invitación
da directiva.

O quince de decembro celébrase
Xunta Xeral Ordinaria coa seguinte
orde do día:

1º. Lectura e aprobación da acta
anterior, se procede.

2º. Memoria das xestións realizadas
pola directiva no ano mil nove-
centos setenta e sete, e estado de
contas pechado ao trinta de
Novembro.

3º. Rogos e preguntas.

As contas presentan os seguintes
datos:

Ingresos: 3.152.254,12
Gastos: 3.035.589,12
Superávit: 116.664,93

Nestes gastos xa f igura o importe
das obras realizadas, desglosado da
seguinte maneira:

Muro parede edificio alameda
........................................162.000,00
Escenario........................145.227,00
Beirarrúa alameda ............13.500,00
Cine ..................................63.380,00
Terraza..............................15.732,00
Polideportivo ....................15.700,00
Total...............................415. 539,00

En canto a préstamos e contas de crédito, velaí o resu-
mo:

Préstamo 1295/5204 sen vencer .......150.000,00
Morosos préstamo anterior............1.467.489,19
Préstamo 2204/5204, sen vencer ......880.000,00
Morosos préstamo anterior...............169.819.75
Conta de crédito.............................. 700.000,00
Total ..............................................3.367.308,94

As contas son aprobadas por unanimidade.

No capítulo rogos e preguntas, D. XoséAgrelo Hermo
pide a dimisión da Directiva e que o idioma a empregar
na Sociedade sexa o galego.

Coa intervención de numerosos socios e sen que se
chegue a acordo ningún, a directiva non dimite, e péchase
a sesión.

Sen previa mención, sorpréndenos ler o seguinte na
acta do vinte e dous de Decembro de mil novecentos
setenta e sete:

“Acórdase enviar escrito ao xulgado para Acto de
Conciliación cos excompoñentes do grupo “Coral do
Liceo”, solicitando deles a devolución dos diversos mate-
riais e útiles que se levaron da Sociedade sen autoriza-
ción”

E o once de Xaneiro de mil novecentos setenta e oito,
a acta da Xunta Directiva di o seguinte:

“Constitución do Grupo “Coral Polifónica sociedade
liceo” con data de hoxe”.

E o vinte e cinco de febreiro:

“Acórdase redactar unha nota explicativa aos socios
sobre os sucesos acontecidos na entrada do Concello cara
ao Xulgado Comarcal, sendo o Presidente da Sociedade
Liceo agredido po un grupo de señoras todas elas excom-
poñentes da Coral Polifónica da Sociedade, cando se diri-
xía ao xulgado para celebrar o acto de conciliación con
todos os excompoñentes do citado grupo.”

Todo isto, por elemental lei de lóxica, fai supoñer que
a Coral do Liceo, abandonou a Sociedade, e a Directiva,
tras denuncia á coral saínte, formou unha nova coral.

No seu momento volveremos sobre este tema.

Tamén queda constituída a “Escola Musical de Cor-
da”, que sen dúbida pretende sustituir á anterior rondalla
xuvenil.

O goteo de dimisións na Xunta Directiva e continuo.
Don Ramón PetiscoAbeijón, presenta a súa dimisión, e o
mesmo fai o vocal de cultura D. Serafín Rodríguez Barto-
lomé.

Os directivos abandonan ao presidente, e as seccións
a Sociedade.Algo pasa.
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Comecei a traballar na radio local de
Noia, onde tiña un programa,Omeollo
galego, que se emitía os sábados pola
mañá. Pero dimitín pronto porque o
goberno local censurou unha entrevista
que tiñamos prevista cun concelleiro da
oposición.

Logo entraches enAntena 3 Radio?

Efectivamente. Aquí traballei no
programaQue hacemos esta noche e,
comoAntena 3 estaba asociada con La
Voz de Galicia, tamén colaboraba con
este grupo informativo. Lembro que
realicei moitas reportaxes comaO caso
dos encapuchados, que resultara moi
impactante naquela época. Despois tra-
ballei como redactor e produtor de Get-
music no programa Tardes conAna,
que presentaba a cantanteAna Kiro na
Galega.

Tamén formaches parte do equipo
que organizou os actos da Capitalida-
de Cultural de Santiago?

Estaba facendo un programa para
M-80, A casa da traia, e era xefe de
prensa da Fundación Granell cando me
chamaron para colaborar neste impor-
tante evento. Entón pasei a ser o Xefe
de Prensa da Capitalidade Cultural de
Santiago no ano 2000.A miña intención
foi sempre aprender cousas novas. Tra-
ballar en diferentes campos vinculados
coa información, tanto en radio, como
en televisión ou prensa escrita.

oi durante o verán cando este xornalista, afinca-
do nos EEUU dende hai varios anos, visitou en
Noia aos seus pais: Luis Bello e Mabel Juanatey.

Luís traballa en medios de comunicación dende moi
novo, reside na cidade deAtlanta e visita a súa vila unha
vez ao ano. Nesta última viaxe pronunciou o Pregón das
Festas de San Bartolomeu. Nós tivemos a oportunidade
de entrevistalo para aRevistaAlameda. A intención era
coñecer a súa relación cos medios informativos, como
foi a súa experiencia americana e como se produciu a
invitación que recibiu da mesma Casa Branca para parti-
cipar enWashington D.C. nos actos de proclamación de
Barack Obama como primeiro presidente negro dos
Estados Unidos.

Cal foi o teu primeiro contacto cun medio informati-
vo?

Foi cunha entrevista que me realizou Ana Romaní
para o programa A víbora de Radio 4. Chamoume por-
que eu formaba parte dunhaAsociación Ecoloxista de
Noia.

Cando comezaron as túas primeiras colaboracións
con este medio?
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Unha das experiencias máis emocio-
nantes que tiven nesta época de xorna-
lista en Santiago foi entrevistar a Fidel
Castro no Hotel Araguaney. Logo
dunha longa espera e un rexistro
exhaustivo dos seus gardacostas, ape-
nas contestou as preguntas.A todo dicía
o mesmo: El pueblo cubano es el que
manda. El pueblo cubano... Semella-
ba un ilusionista, un iluminado. Malia
os rumores que había sobre “ruído de
sables” na súa illa, contestou sen entrar
no fondo das cuestións formuladas.

Foi nesta época cando marchaches
para Estados Unidos?

Primeiro quixen ir a Cuba, pero o
vicepresidente cubano, Gallego Fernán-
dez, díxome: En Cuba no vas a hacer
nada. Logo intentei partir para México,
peroVázquez Raña, o xefe de Televisa,
díxome algo parecido:Allí es muy difí-
cil salir adelante. Algo semellante
pasoume cando pensei en Colombia.
Nesta situación, recibín unha invitación
do Colexio de Honra da Florida Inter-
national University.

Entón partiches para Florida?

Non, primeiro viaxei no ano 2001 ao estado de Illi-
nois. Estaba de vacacións en Exipto e collín un avión no
Cairo rumbo a Chicago, onde me esperaba un amigo que
me axudou a preparar os papeis e sacar o carné de condu-
cir que son imprescindibles para residir alí. En Chicago
residín tres meses, logo partín para o estado de Florida.
En Miami traballaba na universidade colaborando co
Colexio de Honra que preparaba as viaxes dos estudantes
a España. Tamén colaboraba co Centro Cultural Español.
Pero só estiven alí un ano.

Cal foi a túa seguinte escala nos Estados Unidos?

Ofrecéronme un importante posto en Columbus, a
capital do estado de Ohio. Nomeáronme editor de La
voz hispana. Tamén me decidín a marchar de Miami
porque alí, con tanta poboación de orixe latina, resultá-
bame imposible aprender inglés. Conseguín que este
pequeno xornal se distribuíse nas principais cidades do
estado (Cleveland, Toledo, Cincinatti e Dayton). Tamén
logrei que tivese forza social porque a maioría dos hispa-
nos sofren unhas malas condicións de vida.

Como chegaches aAtlanta, a capital da CNN?

Fun alí para crear unha delegación de La voz
hispana. Quería conseguir distribuidores, lugar de
impresión e contratar redactores. Estando nestas tarefas,
chamáronme da CNN. Era o ano 2003 e, ademais de
levar adiante o xornal, traballaba como un dos locutores
das noticias que espallaban pola radio temas relaciona-
dos con mundo de Latinoamérica e co mundo dos hispa-
nos en Estados Unidos. A miña voz escoitábase dende
Terra de Fogo ata Alaska. Non só era locutor, senón
tamén editor e produtor do Boletín Informativo que emi-
tía noticias cada hora durante todos os días do ano. Foi
un traballo moi agradecido porque sentías que estabas a
axudarlle á comunidade hispana, que se sente moi ferida
e quere saír da extrema pobreza na que viven moitos dos
seus membros.

Pero deixaches pronto a CNN?

Si, despois dun ano. ChamoumeClear Channel, que
ten máis de 2.000 emisoras de radio en Estados Unidos.
Querían abrirse ao mercado hispano, e fixéronme unha
oferta interesante. Entón, sen deixar La voz hispana,
comecei a deseñarlle as campañas relacionadas co mar-
keting e a publicidade.Clear Channel é a empresa máis
grande no mundo da radio. Traballei con esta canle tres
anos, porque, despois, fun outra vez para a CNN, entre os
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Non considero que fose polémico.
Un Pregón debe animar a festa, falar da
nosa historia e os asuntos que preocu-
pan aos noieses. Un pregón permite
falar de asuntos moi serios cun ton de
humor. Cando me chamaron do conce-
llo, decidín entrevistar a xente que
coñece a realidade de Noia. Falei con
máis de 50 persoas. Pregunteilles que
dirían eles se os invitasen como prego-
eiros. Moitos coincidiron en que o prin-
cipal problema da vila é o estado no que
se atopa a ría. Entón, decidín falar deste
tema e doutros moitos, sen rodeos. Foi
un pregón moi completo. Falei da
importancia histórica do pobo, da figu-
ra de San Bartolomeu, dos mariñeiros e
os comerciantes, etc.

A xente, normalmente, sempre se
queda co que máis lle chama a atención.
É lamentable que cando hai eleccións
os políticos sempre prometan solucio-
nar o asunto da ría, pero despois ningún
fai nada. Hai varios estudos para limpar
a ría, e resulta que son contraditorios
entre eles! Isto é unha vergonza! Cada
vez que veño a Noia, encontro a ría peor
do que estaba e os veciños máis enfada-
dos. É penoso, inexplicable!

Foi un grande orgullo que me elixi-
sen como pregoeiro de Noia. Este é un
dos recoñecementos máis importantes
que podes recibir na vida.

anos 2007-2008, onde me nomearon xefe de vendas e
publicidade para Estados Unidos.

Por que te invitou Barack Obama?

Antes de que o líder norteamericano iniciara a batalla
con Hillary Clinton nas primarias demócratas, eu xa me
fixara nel. Dábame confianza a súa traxectoria. Por iso
contactei co seu equipo para ofrecerlles axuda e apoiei a
candidatura de Obama acompañando a xente que quería
votarlle e non podía facelo por falta de recursos.Aí pode
estar unha das claves da invitación.A outra, no meu paso
pola dirección da delegación enAtlanta do xornal La voz
hispana onde axudei a centos de latinos con ofertas de
traballo gratuítas, etc. En calquera dos casos eu conside-
ro que foi “un premio”, “un recoñecemento”. “E mellor
que un Pulitzer, que un Óscar... Todo o mundo quería
estar alí”. Pero poucos foron os elixidos, nun país con
300 millóns de habitantes emitíronse 500.000 invita-
cións.

Para min foi unha honra xa que fun testemuña do
nacemento doutra era, onde os Estados Unidos van
mudar o seu comportamento coas minorías raciais e o
seu papel en áreas tan conflitivas como Oriente Medio e
Latinoamérica.

A que actos asistiches enWashington ?

A verdade é que a cidade estaba totalmente cercada.
As rúas de capital, con tantos helicópteros, policías, blo-
ques de cementos e cacheos en cada recuncho, parecía a
mesma Bagdad. Asistín a un acto nun museo situado
diante da Casa Branca, onde falaron varios líderes políti-
cos e un representante dos Dereitos Humanos. Tamén
estiven noutro onde participaron os compañeiros que
tivera Barack Obama cando estudara cando neno nunha
escola de Hawai. O día da súa proclamación como Presi-
dente senteime na fila 40 do impresionante The Mall, de
onde vin como o vicepresidente Joseph Biden lle tomou
o xuramento diante do Capitolio. Sen dúbida, foi algo
emocionante, unha experiencia que nunca esquecerei.

En que andas a traballar ultimamente?

Estou producindo un documental sobre os cabaleiros
templarios e a historia do nacemento do continente ame-
ricano. Está a ser un traballo ben interesante xa que
entrevisto a expertos historiadores e arqueólogos dos
continentes europeo e americano. Estou visitando encla-
ves históricos moi importantes no mundo.

Por certo, antes de rematar a entrevista, parece que
foi moi polémico o pregón que fixeches durante as Fes-
tas de San Bartolomeu?
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n abril de 2006, no número 22 da
revista Alameda, baixo o título
“Auga e hixiene públicas en

Noia: Unha historia por facer”, escri-
bía un artigo, que tería continuidade
logo en dous posteriores, sobre a histo-
ria da auga na vila de Noia. Naquel
momento estaban levándose a cabo as
obras de lousado das rúas interiores do
casco histórico, e a improvisación e as
présas semellaban ser os principios que
guiaban aquela actuación. Neses arti-
gos pretendíase poñer de manifesto a
necesidade de ser extremadamente coi-
dadoso cos labores de remodelación das
rúas no canto de protexer aquel patrimo-
nio oculto baixo terra, achados que
poderían aportar interesante e decisiva
información sobre o noso pasado máis
remoto.

Hai uns días, durante os traballos de
remodelación das rúas escultor Ferreiro
e Porta da vila, de novo importantes res-
tos dese pasado enterrado saíron á luz.
As novas do acontecemento apareceron,
como sucedera no ano 2006, nos xor-
nais, subliñando a importante antigüida-
de dos restos atopados. Ante ese feito,
foron varios os/as noieses preocupados
pola historia que se achegaron para tra-
tar de obter máis información acerca das
antigas canalizacións en granito atopa-
das na Porta a Vila. Para todos/as eles
vai esta pequena síntese que quere ser
ao mesmo tempo unha pequena home-
naxe a todos aqueles estudosos que nos
proporcionaron información sobre a
historia da auga na vila de Noia.

FACER VISIBLE A HISTORIA INVISIBLE

En Noia, como en todos aqueles lugares que teñen tras
de si unha longa historia, é frecuente que calquera obra
que remova un chisco o subsolo, saque á luz algún anaco
desa historia oculta ou invisible que permanece agochada
baixo terra. Resulta por iso de grande transcendencia
–algo moitas veces non suficientemente comprendido
pola veciñanza, dados os obstáculos que iso supón no
normal desenvolvemento das obras– que esa parte do
patrimonio histórico sexa analizada e documentada, para
logo ser estudada con repouso. Este tipo de restos arqueo-
lóxicos son, con frecuencia, ante a ausencia de documen-
tación escrita, as únicas fontes de reconstrución da histo-
ria dun lugar. De aí a súa importancia no canto de incre-
mentar o valor patrimonial dunha vila coa posta en valor
desa historia oculta e invisible. Dar visibilidade á historia
oculta é un xeito de poñer en valor a vila, unha maneira
de facer presente unha vila con marca, unha vila con his-
toria de seu que sinala a diferenza con outras entidades
urbanas monótonas e iguais. Noia conta con ese particu-
lar privilexio que proporcionan os séculos de existencia,
de aí que todos os materiais que saen á luz durante a reali-
zación de calquera obra, sexa esta pública ou privada,
deberían ser vistos máis como unha vantaxe que coma un
obstáculo.O urbanismo, a arquitectura, a historia e a
arqueoloxía deben colaborar entre si para salvagardar o
legado histórico, integralo na vila actual e darlle sentido á
futura.

AUGA PURA PARA OS HABITANTES DA VILA

A dispoñibilidade de auga doce en cantidade suficien-
te constituía unha condición fundamental para a existen-
cia dunha entidade urbana con vontade de permanencia.
Pero non valía calquera tipo de auga. O consumo humano
precisaba de auga pura e non contaminada, polo que as
augas de ríos como oTraba que baixaba a carón da vila,
axiña foron rexeitadas dada a alta contaminación das
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facer el dicho monasterio alli con dos
brazas bonauales no tomasen ni llega-
sen a los dichos caños con el dho. Edifi-
cio, e quedasen las dichas dos braças
bonauales esentas de llegar a ellos, e
que en ningun tiempo ni en ninguna
parte donde mas alce el agua que viene
para esta Villa faciéndose el dicho
monasterio, no llegará a ella direte ni
indirete para la tomar ni procurar la
tomar, porque no se la hauian de con-
sentir por la necesidad que laVilla tiene
della en ser poca en el brano y muchas
veces le falta”.

Igualmente o coidado destas infraes-
truturas na procura do seu bo estado vai
estar presente como unha das principais
razóns de desacougo das autoridades.
Impedir o seu deterioro ou mala utiliza-
ción vai ser obxecto de rigorosas nor-
mas. Nas ordenanzas da vila de 1589,
dadas a coñecer polo estudoso noiés
Fabeiro Gómez (1990), nun apartado
dedicado aos chafarices sinálase que:
“nungª persona sea osado de rromper ni
abrir por ngª parte que sea los caños del
agoa de las fuentes que bienen a esta

mesmas por mor das actividades industriais que se reali-
zaban nas súas ribeiras. Pensemos por exemplo nos curti-
dores de peles da Pedrachán, unha actividade sumamente
contaminante por mor do tipo de produtos empregados
neste proceso produtivo. Por conseguinte, dado que as
correntes de augas superficiais son fácil presa da conta-
minación, faise necesario atopar mananciais puros, saí-
dos directamente do interior da terra, pois as posibilida-
des de contaminación son moito menores. Ademais, se
eses mananciais se atopan lonxe das poboacións a pureza
das augas aumentará considerablemente. De aí que dis-
por de limpos e abundantes mananciais que garantan
unha boa calidade das augas para os habitantes da vila
constituíu sempre unha prioritaria preocupación das
autoridades municipais. Para a súa captura e condución
realizáronse obras que constitúen inxentes traballos de
enxeñería.A preocupación pola pureza da auga fai que se
prefira a condución baixo terra en conduto pechado, pro-
curando impedir calquera tipo de contacto con calquera
impureza. Igualmente precísanse tamén puntos de distri-
bución, normalmente en forma de fontes e lavadoiros
públicos. Todos estes elementos que facilitaban auga
pura ás poboacións eran vistos como infraestruturas
estratéxicas e por ende van ser obxecto dunha especial
atención. De aí que, por exemplo, cando os franciscanos
solicitan autorización para o traslado desde o lugar de
Mosteiro ao que logo será o Campo de San Francisco
(1522), comprobamos a importancia que as autoridades
conceden á condución de auga para a vila procedente da
“Dehesa del Rey”, dado que unha das condicións que
figura no documento de autorización fai referencia a que
en ningún caso o novo edificio pode prexudicar aos canos
de auga nin tampouco pretender tomar auga dos mesmos,
dado que toda ela é necesaria para a vila, escaseando
incluso no período estival: “que auindose de edificar e
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dhaVilla ni sacar agua dellos ni echar
en los chafarises y fuentes inmundicia
ni labar rropa en ellos so pena quel que-
lo contrario hiciere pague seiscientos
mrs.Y tres dias de carzel”. Por informa-
cións como esta sabemos da existencia
de fontes e chafarices na vila de Noia a
finais do XVI, aos que chegaba a auga
por medio de canos procedentes de
mananciais extra muros. O que aínda
non está tan claro é o lugar concreto
onde estas fontes estaban emprazadas e
que percorrido seguían as canalizacións
para chegar a elas. Xunto coa documen-
tación escrita, labores de arqueoloxía
urbana como os que estes días teñen
lugar poden ser de singular axuda na
resolución destas incógnitas.

AS FONTES DA VILA

Naquela vila de Noia anterior ao
século XVI, distinguíase entre “las
fuentes de afuera de laVilla”, aquelas
que se atopaban extra muros, e aquelou-
tras dentro do espazo amurallado ou
“fuentes de adentro”.A condución sub-
terránea que traía auga a estas fontes
desde a “Dehesa del Rei” penetraba na
vila polo que hoxe é a urbanización Bar-
cia, para pasar logo diante e próxima á
actual igrexa de San Francisco cara á
fonte daAngustia, así chamada porque
se atopaba diante da ermida da Nosa
Señora das Angustias, unha pequena
edificación relixiosa que estaba situada
no solar do edificio onde hoxe figura o
comercio de “Todo a cien”, antes “do
butano”. Por información dada a coñe-
cer por Fabeiro Gómez (1990), no ano
de 1632 o capitán D. Vasco Romero de
Sotomayor, solicitara ao Concello que
se lle permitise levar a auga que se per-
día das fontes da vila para a súa horta
logo chamadaQuinta Fermosa. A cam-
bio ofrecíase para reparar os canos de
pedra de “la fuente de afuera de laVilla”
dende a ermida da Nosa Señora das
Angustias, que era desde onde encami-
ñaría dita auga para a súa horta.As auto-
ridades non semellan estar moi conven-

cidas porque non vai ser ata un ano máis tarde, e logo de
insistir o mencionado capitán, cando se lle outorgue
escritura pola cal “D.Vasco Romero, por sí e seus herdei-
ros obrigouse a reparar á súa costa o caño que conduce a
auga dende a“Dehesa del Rey”, onde nacía, ata a ermi-
da daAngustia, punto onde se sacaría a auga para a dita
horta”.

Seguramente co f in de aforrar custos, o tal Vasco
Romero vai realizar a condución da auga do sobrante por
canle descuberto, aspecto que desata as protestas dos
franciscanos que opinaban que dita canle impedía aos
veciños acudir normalmente ao Campo e ao templo de
San Francisco para escoitar misa. Por decreto de 6 de
xullo de 1634 ordenouse notificar a D. Vasco Romero,
que cubrira dita auga sinalándose que estaba obrigado a
iso. Logo de varias reclamacións ante o continuado
incumprimento, finalmente aceptou a cubrición da canle.

Anos despois, no ano de 1789, D. Joaquín de Lamas
Sotomayor, quen dá o nome deQuinta Fermosa á antiga
horta da que nese tempo é propietario, sostiña varios prei-
tos co Concello. Un deles, dinos Fabeiro (1990) por abrir
certa noite unha gabia no Campo de San Francisco “for-
mando una cañeria de piedra para introducir en su huer-
ta porción del agua que iba por distinto sitio, propio de la
Villa, que viene encañada media legua y a costa de los
propios arbitrios, y allí servía para incendios, para gana-
dos, lavar los vecinos pipas, para los concurrentes a
medir potes y otras mercancías, en cuyo hecho se perju-
dica al común de laVilla”.

Incluso ao longo do século XX van xurdir disputas
polo aproveitamento do sobrante da auga deste lugar. A
concesión dos sobrantes de auga do pío da referida fonte
aos herdeiros doMarqués deMonroy, vai traer unha serie
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banza, que viviu os derradeiros anos da
súa vida en terras arxentinas, concreta-
mente entre 1905 e 1913, ano este no
que ten lugar o seu pasamento.Alí cola-
bora na revista de Bos Aires “Albora-
da”.Autor de varias obras, unha destaca
sobre todas elas, a que leva por título:
“La villa de Noya. Su historia, su topo-
grafía, sus monumentos y sus hombres
ilustres”, publicada en BosAires no ano
de 1911. O autor noiés morreu en estre-
ma pobreza e o seu enterro foi realizado
por subscrición popular. Por certo, non
estaría de máis aproveitar o feliz aconte-
cemento da aparición da antiga canle de
pedra que calmou a sede dos nosos ante-
pasados, e queAbella deu a coñecer nos
seus escritos, para reivindicar a súa
memoria, procedendo as autoridades
municipais á reedición comentada do
seu interesantísimo traballo sobre a vila,
hoxe só accesible en escasas bibliotecas,
co fin de poñelo a disposición daqueles
que se interesan polo pasado.

Recordo que hai anos me acheguei á
obra de Santiago Abella da man do
tamén historiador Manuel Fabeiro, quen
me facilitou unha copia de “La villa de
Noya. Su historia, su topografía, sus
monumentos y sus hombres ilustres”.
Aquel pequeno traballo revelóuseme
todo un achado. Nas súas 31 páxinas, o
autor facía un preciso resumo da histo-

de problemas que teñen que ver coas competencias na
reparación das cañarías de condución, así como nos
dereitos no emprego das augas.A construción da fonte do
Calvario e un surtidor naAlameda, para o que o Concello
necesita derivar as augas do manancial que abastece
tamén á fonte da Angustia, fai que no ano 1953 volva
haber unha nova disputa entre o Concello e o propietario
nese tempo da Quinta Fermosa, o Sr. Varela Radío, que
reclama os seus dereitos de propiedade sobre dita auga.
(GarcíaVidal, 1991).

Como rematamos de ver, un elemento moi unido á
historia da auga en Noia son as coñecidas como “ las
fuentes de afuera de la villa”, emprazadas nos arredores
da igrexa de San Francisco. Descoñecemos o seu número
exacto así como as características das mesmas, o que,
porén, si sabemos é que foron varias veces mudadas do
seu sitio. Así, por un documento de 1677 sabemos que
unha fonte instalada noutro lugar da vila debe ser trasla-
dada “al paso de la escalera de san Francisco por la par-
te que mira a la villa”, esixíndose “que sea permanente y
esté con todo aliño, con sus caños y bien cubierta”.
Coñecemos, igualmente, que a instalación da fonte actual
naAngustia tómase en sesión do 22 de novembro de 1890
en que se decide “el traslado de la fuente que se está
construyendo en la Puerta de la Villa, por no estar
emplazada en sitio adecuado, a la Plazuela de laAngus-
tia” ( GarcíaVidal, 1991). Seguramente era a esta fonte
da Porta daVila cara a onde levaba auga a cañaría agora
atopada. Logo desde este lugar posiblemente se dirixira
cara ás fontes intra muros (VerAlameda nº 22).

SANTIAGO ABELLA, UN PRECURSOR NA
ATENCIÓN ÁS CONDUCIÓNS DE AUGA DOCE Á
VILA

Nestes días en que a antiga condución de auga á vila
de Noia está de actualidade por mor das novas xornalísti-
cas que deron conta da súa aparición no transcurso das
obras que se están levando a cabo na Porta daVila, sería
inxusto non facer mención de quen foi un precursor no
tema, ao tratarse do primeiro autor que se interesou por
tan curiosa obra de enxeñería civil e quen deu a coñecer
as súas características máis salientables. Esas primeiras
informacións sobre as particularidades desta notable
construción de pedra que achegaba auga fresca aos veci-
ños da vila de Noia debémosllas a SantiagoAbella ( Noia
1884-Bos Aires 1913), un investigador inxustamente
esquecido, pero ao que os estudosos da historia da vila
acudimos con frecuencia na procura de información con-
tida nos seus textos. De SantiagoAbella dinos Xoán Pas-
tor Rodríguez no seu Dicionario de autores/as do Bar-
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ria da vila, na que a descrición da antiga
muralla medieval que rodeaba o recinto
antigo ocupa un lugar destacado. Foi
este autor quen primeiro falou das
características que presentaba este
muro, así como das senlleiras portas que
se abrían nese cinto de pedra que rodea-
ba a vila. Igualmente, Abella describe
con precisión as rúas e prazas princi-
pais, así como os monumentos máis
destacados que caracterizaban o núcleo
urbano. Pero lembro que o que máis
chamou a miña atención – polo inhabi-
tual de f ixarse neste tipo de constru-
cións “menores”- , foi a especial aten-
ción que o autor dedicaba á antiga con-
dución de auga cara á vila. Refire esta
cañaría subterránea, que desde o seu
manancial conduce a auga ás fontes das
que se servían os veciños, como o
“acueducto de la villa”, e o seu valor é
para o autor tan grande que non dubida
en cualificalo como “una de las obras
más notables y de mérito que tiene Noya
y que no todos conocen ni saben apre-
ciar”. Esta afirmación de admiración
aséntase nas especiais e meritorias
características que para o autor presenta
esa obra “formada de pilares de piedra
de sillería de un metro y medio de largo,
taladrados á barreno por el centro y
machembrados y unidos entre sí por los
extremos, que más bien que obra de
romanos, dado caso que lo sea, es obra
de cíclopes”. Á hora de datar a súa posi-
ble antigüidade, o autor refire que “debe
ser anterior ao século XV”, e baséase
para iso en que auga desta canle “tam-
bién surtía de agua la fuente del con-
vento de San Francisco y estanque de la
huerta”.

En canto ao estado desta condución
subterránea, á altura de 1911, que é o
ano no que se publica a obra deAbella,
o autor infórmanos de que “esa cañería
está como si la hubiesen hecho ayer, y
estará hasta la consumación de los
siglos, porque es de piedra”. Porén,
ponse de manifesto a insuficiencia que
xa naquel momento o seu caudal repre-
senta para unha vila que incrementa de

xeito importante os seus efectivos humanos: “lo que hay
que lamentar, es, que el caudal de agua que hoy aporta
ya no es suficiente para el consumo del pueblo, al menos
en verano”, polo que opina que é necesario buscar alter-
nativas acordes cos tempos “pronto van á tener que agre-
garle otra cañería de barro vidriado á la par de ella, ó de
plomo ó de estaño, que también son eternos”.

Agora que na Porta daVila as palas escavadoras topa-
ron no seu camiño cos restos de tan senlleira condución
de auga, ante nós aparece a confirmación das palabras de
SantiagoAbella en forma de visibles canles en perpiaño
en pezas dun metro de lonxitude e uns trinta centímetros
de ancho, perforadas polo seu centro e machembradas
para unirse entre si polos extremos, todas elas asentadas
con firmeza por medio de soportes laterais igualmente en
pedra. Non é a primeira vez, como algúns pensan, que os
restos deste singular “acueduto” granítico saíron á luz.
Os primeiros metros desta canle foron desenterrados sen
piedade durante as obras de acondicionamento do espazo
coñecido logo como urbanización Barcia. Os restos
daquelas magníficas conducións graníticas citadas por
Abella, tiven ocasión de fotografalos apiñados nun curru-
cho sen que ninguén prestase a máis mínima atención ás
miñas demandas da súa necesaria protección. Penso que
ante a desidia pública alguén con certa sensibilidade
recolleunas de entre os escombros e fíxoas desaparecer.
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nico, y segundo, porque no estorbaban
para el ensanche de la villa”.

Dado este espírito protector do patri-
monio, esta especial sensibilidade cara
ao pasado que se manifesta claramente
nestes dous exemplos, seguramente o
noso autor non tería ningunha dúbida da
necesidade de conservar dalgunha
maneira os restos da antiga condución
de auga aparecidos na Porta da Vila.
Limpar as pezas, restauralas e poñelas
en valor para dalas a coñecer á cidada-
nía como unha parte destacada da súa
historia, serían medidas imprescindibles
que poñen de manifesto o nivel cultural
dun pobo. Para cumprir ese labor didác-
tico e formativo, nós, ao igual que esta-
mos seguros faría Santiago Abella,
apuntariamos a imperiosa necesidade
que ten a vila de Noia de dispor dun
lugar onde musealizar os seus vestixios
do pasado. Noia precisa dun museo da
historia da vila que funcione ao mesmo
tempo como centro de interpretación
deste senlleiro espazo histórico. Sería
unha boa maneira de poñer en valor
todo aquel patrimonio que na actualida-
de se atopa abandonado en condicións
lamentables ou completamente descon-
textualizado. Só desta maneira, cando
un vestixio arqueolóxico non teña posi-
bilidade de ser conservado “in situ”
–sempre o máis desexable, pero non
sempre posible- cabe a posibilidade de
contemplar a peza contextualizada por
mor dun complemento histórico que a
sitúe no lugar e no tempo concreto así
como exemplifique a súa particular fun-
ción.A existencia dese contedor históri-
co onde recoller todo o pasado da vila,
poñería en valor non só os materiais
achegados senón tamén a vila mesma e,
sen dúbida, sería un atractivo máis para
veciños e visitantes.

NOTA:As imaxes que documentan graficamente a
aparición dos restos da antiga canalización na
Porta daVila son da autoría de PILI RIAL FIL-
GUEIRA, quen amablemente mas cedeu para
ilustrar este escrito.

Apuntaba SantiagoAbella nos seus escritos, que soa-
mente desde o descoñecemento ou o desinterese se
explica que unha parte da historia dun pobo poida ser
destruída sen dor. Esta é outra das particularidades
salientables do autor noiés: a súa especial visión do pasa-
do, unha visión conservacionista e protectora do patrimo-
nio, un punto de vista totalmente contrario a un “progre-
so” que non contemplase o respecto pola historia. Esta
preclara visión da necesidade dun desenvolvemento sos-
tible, que fixera dalgún xeito compatible un progreso
económico en harmonía co pasado, fai de SantiagoAbe-
lla un precursor, e iso ponse claramente de manifesto, por
exemplo, no seu total rexeitamento ao realizado coa anti-
ga ponte de Noia, que por mor das necesidades de tránsi-
to fora ancheado e reformado producindo unha completa
destrución da súa imaxe antiga: “El que ocupaba ese
lugar, no debiera de haber sido demolido por varias razo-
nes: primera, porque andando el tiempo había de ser
necesario, y segunda porque era una obra de arte que
adornaba el pueblo por sus proporciones; sus arcos flexi-
bles y elegantes (13 ó 14), sus angulosos tajamares; sus
reductos con asientos para sueto de los paseantes; sus
flexibles barandas, su pavimento empedrado, etc., que lo
asimilabaal de los suspiros deVenecia”...“El actual no es
más que un antiestético macizo, con tres arcos achata-
dos; un prosaico viaducto carretero, que lo debieran de
haber emplazado partiendo del muelle de“Aneiro” cru-
zando la ría desde la orilla opuesta del Obre, formando
una Dársena entre os dos puentes”. O mesmo espírito
proteccionista e respectuoso co pasado ponse de manifes-
to igualmente na súa postura respecto á demolición das
dúas monumentais portas que protexían as principais
entradas da vila: “Estas dos puertas, dice un arqueólogo
de Noya, que yo conocí en León, que no debieran de
haber sido demolidas porque eran dos monumentos dig-
nos de ser respetados; primero por su orden arquitectó-
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espois de deixar a tempada
anterior con máis pena que
gloria, pasamos a esta que,

por certo, sería moi boa
tamén na rexional preferente no seu
Grupo Norte. Imos por partes a relatar
as cousas máis importante.

Houbo relevo tanto na presidencia
como nos cadros técnicos. D. Ramón
Vilas Calvo o presidente que volvía des-
pois de 3 tempadas de ausencia. Como
adestrador sería o santiagués Gerardo,
un home que adestrara a varios equipos
da zona.

O equipo estaba formado polos
seguintes xogadores: Severo e Ramón
(porteiros), Mario, Tono, Estanis,Tito,
Noni, Currucho, Pepon, Evaristo,
Andújar, Pablo, Alfonso, Juanatey,
Tomás, Carolo, Nieto, Paco e algún
xuvenil como Paco Vilas, Campos e
outros.

Eran novos Carolo (que volvía),
Evaristo (Flavia), Pepón (que volvía do
Riveira), Andújar (Negreira) e Nieto
(Muros).

As baixas foron as de Lugo, Pancho,
Pibe, Paco deVigo, Macho, Picón, Juan
Jesús e outros.

A rexional preferente estaba forma-
da por 20 equipos: Ribadeo,Unión Cee,
Noya S. D. , Boimorto C. F. , C. D. Boi-
ro, San Tirso de Mabegondo, Galicia
Mugardos, Perlio de Fene, C. D. Meiras
de Ferrol, Endesa das Pontes, C. D. Foz,
C. D. Corcubión, Meira de Lugo, Ferrol
Atlético, S. D. Chantada, Sporting

Sada, Barallobre de Ferrol, Milagrosa de Lugo, Sarriana
de Sarria.

Dicir que 7 equipos están esta tempada 2009-10 nesta
categoría e son: Noia, Boiro, Chantada, Mugardos, As
Pontes (antes Endesa), Sada, Foz.

E como dato curioso os 3 equipos da Costa da Morte
e do mesmo municipio como son: Corcubión, Cee e
Finisterre.

RESULTADOS DO CAMPIONATO

1ª VOLTA

5-9-82. Xornada N°1. Ribadeo 0 - Noya 0. Campo
Municipal (hoxe Pepe Barrera). 1° positivo para o equipo
noiés na súa inauguración da temporada.

12-9-82. Xornada N°2. Noya 2 - Cee 0. Campo de
SanAlberto. Debut oficial do Noya ante a súa afección.
Goles de Mario e Pablo. No Cee xogaban os ex noiés,
Manín eMiculita.

19-9-82. Xornada Nº 3. Boimorto 0 - Noya 2. 10 vito-
ria do equipo branco fóra de SanAlberto con goles de
Tono de Penalty e Carolo.

26-9-82. Xornada N°4. Noya 1 - Boiro 0. SanAlberto
cheo completo no 1º derbi comarcal e gol de Carolo.
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ra derrota noiesa no campionato nun
campo moi pequeno e día moi chuvio-
so.

5-12-82. Xornada N°14. Noya 1 -
FerrolAtletico 0. O único gol do partido
marcouno Evaristo.

12-12-82. Xornada N°15. Chantada
0 - Noya 1. Campo do Sagoñedo. O gol
sería en propia meta. Volvía o equipo a
coller o seu andar de triunfos fóra.
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3-10-82. Xornada Nº 5. SanTirso 1 - Noya 3. Campo
Municipal de Mabegondo. Goles de Carolo, Tono, eJua-
natey. Outra vitoria noiesa que o coloca no alto da clasi-
ficación.

10-10-82. Xornada Nº 6. Noia 2 - G. Mugardos 1.
Campo de San Alberto. Goles de Tono de penalti e
Tomás. Tono fallaba outro Penalti. Foi un partido de moi-
ta rivalidade, o motivo era que os dous ían na cabeza da
clasificación.

17-10-82. Xornada Nº7. Perlio 1 - Noya 5. Gran vito-
ria do Noya con goles de Carolo,Tomás 2, Andújar e
Pepón.

24-10-82. Xornada Nº8. Noya 3 - Meiras 1. Campo
de San Alberto. Goles de Tono de penalti, Mario de
penalti e Tomás. OMeirás era tamén un dos galiños.

31-10-82. Xornada Nº9. Endesa 0 - Noya 2. Campo
do Poblado. Goles de Nieto eTono. Moi bo resultado que
nos mantén na cabeza da táboa.

7-11-82. Xornada N°10. Noya 3 - Finisterre 0. Cam-
po de SanAlberto. Goles de Tomás, Juanatey, Evaristo.
De novo outro triunfo noiés ante un rival bastante difícil.

14-11-82. Xornada N°11. Foz 1 Noya 2. CampoMar-
tinez Otero. Goles de Juanatey e Tomás o Gol do Foz foi
de Penalti. Novo Triunfo do Noya que se mantiña na
cabeza da clasificación.

21-11-82. Xornada N°12. Noya 4 - Corcubión 0.
Campo de SanAlberto. Goles de Carolo,Tono 2 (ambos
de penalti) e Evaristo.

28-11-82. Xornada N°13. Meirás 3 - Noya 0. Primei-
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19-12-82. Xornada N°16. Sada 0 -
Noya 1. Campo da Chaburra. Gol de
Evaristo onde ao Noya expulsáronlle
dous xogadores, Noni e Mario.

2-1-83. Xornada N°17. Noya 0 -
Barallobre 1. Campo de SanAlberto. 1ª
derrota na casa, aínda que se seguía ao
mando da cabeza perseguido polo
Mugardos.

6-1-83. Xornada N°18. Milagrosa 0
- Noya 1. Campo do Miño. O único gol
o marcaría Pepón.

9-1-83. Xornada N°19. Noya 4 -
Sarriana 1. Campo de San Alberto.
Goles deTomás,Andújar, Tono, Evaris-
to. Aquí terminaba a 1ª volta e de líder
en solitario.

2° VOLTA

16-1-83. Xornada N°20. Noya 2 -
Ribadeo 0. Campo de San Alberto.
Goles deTono eMario.

23-1-83. Xornada N°21. Cee 1 -
Noya 0. Campo das Raíces. sería a 3ª
derrota do equipo noiés nun partido moi
frouxo. Nesta xornada tamén perdía o
2° clasificado oMugardos.

30-1-83. Xornada N°22. Noya 4 -
Boimorto 0. Campo de San Alberto.
Goles deTomás 2,Andújar e Nieto.

6-2-83. Xornada N°23. Boiro 1 -
Noya 1. Campo de Barraña. O gol noiés
marcaríao Tono de penalti o do Boiro
sería de penalti tamén. Dicir que neste
partido Barraña rexistrou un abarrote.

13-2-83. Xornada N°24. Noya 3 -
San Tirso 1. Campo de San Alberto.
Goles de Juanatey, Carolo eTomás.

20-2-83. Xornada N°25. Mugardos
2 - Noya 1. Campo das Pedreiras. Gol
de Tono de Penalti. O partido era clave
para ambos. Pese á derrota o equipo
noiés seguía líder. Era a 4° derrota.

27-2-83. Xornada N°26. Noya 0 -
Perlio 0. Campo de San Alberto. Un
resultado que non gustou a ninguén
sobre todo porque no minuto 90 Tono
fallou un penalti.

6-3-83. Xornada N°27. Meiras 1 - Noya 2. CampoM.
Prieto. Goles de Carolo e Andújar. Con este triunfo
seguía o Noya ao mando da clasificación.

13-3-83. Xornada N°28. Noya 2 - Endesa 0. Campo
de SanAlberto. Goles deTono e Evaristo.

20-3-83. Xornada N°29. Finisterre 0 - Noya 0. Cam-
po deAra Solis. Foi un bo resultado nun campo moi difí-
cil.

27-3-83. Xornada N°30. Noya 3 - Foz 0. Campo de
SanAlberto. Goles de Juanatey 2 eTomás.

3-4-83. Xornada N°31. Corcubión 0 - Noya 2. Goles
de Tono 2 un de penalti. Moi bo resultado que cada vez
nos acercaba máis ao título.

10-4-83. Xornada N°32. Noya 4 - Meira 1. Campo de
SanAlberto. Goles de Tono 2 (un de penalti), Evaristo e
en propia meta un xogador visitante.

17-4-83. Xornada N°33. Ferrol Atletico 0 - Noya 0.
Campo Manuel Rivera (Ferrol). Bo empate ante un bo
rival.
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22-5-83. Xornada N°38. Sarriana 0 -
Noya 1. CampoMunicipal. Gol de Jua-
natey e final de Liga.

A clasificación final da Liga sería:

1º. Noya ..................59
2°. Mugardos .........55
3º. Meiras............... 54
4º. Boiro................. 52
5º. Endesa ............. 51
6°. Meira
7°. SanTirso
8°. Barallobre
9°. Foz
10°. Cee
11°. Finisterre
12°. Sada
13°. Perlio
14°. FerrolAt.
15°. Chantada
16º. Ribadeo
17°. Sarriana
18°. Milagrosa
19°. Corcubion
20°. Boimorto

O equipo noiés f ixo os seguintes
números: xogou 38, ganou 26, empatou
7, perdeu 5. Goles a favor 67 e goles en
contra 22.
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24-4-83. Xornada N°34. Noya 1 - Chantada 1. Campo
de SanAlberto. O gol noiés marcounoAndújar.

1-5-83. Xornada N°35. Noya 3 - Sada 0. Campo de
SanAlberto. Goles de Mario, Tomás e Pepón. Partido
importante cara ao título de liga.

8-5-83. Xornada N°36. Barallobre 0 - Noya 0. Campo
∂o Remo. Con este empate o Noya proclámase Campión
da rexional preferente no grupo norte .

15-5-83. Xornada Nº37. Noya 1 - Milagrosa 2. Cam-
po de SanAlberto. Día de festa, moitos agasallos e cara-
veis por parte dos afeccionados. Ao final unha derrota
clasificada de sorpresa. Gol deTomás.



En San Alberto ganou 15, fóra 11,
empatou na casa 2, empatou fóra 5, per-
deu na casa 2 e perdeu fóra 3.

Os tres máximos goleadores serían:
Tono con 14, Tomás con 13 e Carolo
con 8.

O Noya ao ser campión ascende a 3°
división despois de estar en preferente
dúas tempadas.

Participouse na Copa da Liga con
estes resultados.

Lira 0 - Noya 2. Goles de Evaristo e
Paco. Partido de volta, Noya 5 - Lira 0,
con goles deTomás 2,Tono e Juanatey o
5° en propia meta.

Ulla 0 - Noya 6, goles de Estanis
2,Tomás, Fran, Paco, Currucho. Parti-
do de volta, Noya 2 - Ulla 1. Goles de
Paco e Evaristo.

Silleda 2 - Noya 1. Gol de Estanis.
Partido de volta, Noya 2 - Silleda 3.
Goles de Tono e Estanis de Penalty. Se
queda eliminado en cuartos de final.

Outros partidosTrofeo Berberecho, Noya 1 – Lalín.

Trofeo Banco de Bilbao. 1° partido: Flavia 4 - E. P. O.

M, de Londres 0, 2° partido e final, Noya 1 - Flavia 1.

Ganou o Noya por penaltis.

XXVII Trofeo Rosalía de Castro. Noya 1 - Boiro 0.

Xogouse no Campo do Souto de Padrón, Memorial Pian

Vista Alegre 0 - Noya 0. Ganou o Noya por penaltis.

Xogouse no campo doArtón en Esteiro.

Os xuvenís na Liga Galega o seu adestrador era

Barreiro e destacaban xogadores comoAbeijon,Abuín,

Hermida,Augusto, Fran, Paco,Vilas, Campos e outros.

A parte do fútbol dicir que nesta tempada se celebrou

un acontecemento moi importante en Noya e sería a visi-

ta do Real Madrid de baloncesto coas súas figuras como

Romay, López, Iturriaga, Corbalán, Antonio Martín,

Brabender, Rullán, Llorente e o adestrador Lolo Sainz. O

rival ao que se enfrontou foi o Obradoiro de Santiago que

tamén estaba na ACB. O resultado sería de 104-69 a

favor dos madridistas.

No próximo número falaremos da temporada 83-84

cun Noya na 3ª división.
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maior de catro irmáns e estudei prima-
ria en dous colexios públicos da vila:
primeiro, no Rosalía de Castro; des-
pois, no Santiaguiño do Monte. Sem-
pre levei bastante ben as notas e os estu-
dos. Dende neno gustáronme as cien-
cias naturais e a bioloxía, incluso cando
aínda non sabía que dita ciencia se cha-
maba así (descubrino nunha enciclope-
dia e dixen: “caramba, isto é o que que-
ro ser”). Lembro que era un entusiasta
dos programas de Félix Rodríguez de la
Fuente e gustábame moito explorar a
natureza que había ao redor dos mean-
dros que fai o Sar antes de morrer no
Ulla. Pero tamén me gustaban as letras,
tanto ler como escribir. Concretamente,
con 13 anos, gañei o 1ª Premio de
Relatos Infantís que convocaba aAso-
ciación Cultural O Facho, cun conto
que se titulaba: Camiñaba paseniño,
paseniño.

A decisión entre seguir por este
camiño ou polas ciencias foi algo difícil
durante o bacharelato, pero ao f inal
inclineime definitivamente cara á bio-
loxía, algo do que nunca me arrepentín.
Da época “literaria” queda o gusto per-
manente pola lectura (que comparto
con miña muller) e o gusto por escribir,
o que tamén me axudou no desenvolve-
mento da miña carreira científica, posto
que nela hai que redactar tantos proxec-
tos como artigos de investigación para a
súa publicación. Non sei como están as
cousas agora, pero eu recordo a miña
estadía no bacharelato como una etapa
de certa inquedanza intelectual no noso

1. OBRE

u nacín no Obre no ano 1963. Meus pais son
Xulio Dosil –que é daAlvariza e navegou antes de
abrir unha zapataría no Calvario– e Paquita Cas-
tro. Teño unha irmá, Lidia, que é profesora de

Lingua Castelá no Instituto deA Cachada (Boiro). Fixen
os primeiros estudos no ColexioAtenea, que dirixía a
carón da Ponte de Traba don Laureano e Villaverde.
Daquela época gardo un recordo entrañable dos meus
primeiros profesores. Eran tan bos e positivos que os ide-
alicei para sempre. Sobre todo, aínda que hai máis, mar-
cáronme moi favorablemente Castro e Pachín. O que
aprendín en inglés con este último profesor resultoume
decisivo nos seguintes anos dos meus estudos e, de feito,
coido que moito do inglés que aprendín fíxeno con el.
Pero todos, sen excepción, descubríronme un mundo que
eu ignoraba.A súa influencia foi tan radical como positi-
va. A vida como alumna no Colexio Atenea constituíu
para min unha experiencia impagable.

Despois fun ao Instituto Virxe do Mar, onde o
ambiente xa era diferente, aínda que gardo unha grata
lembranza dun profesor de f ilosofía que se chamaba
Martín. Este home facíanos pensar e reflexionar cada
vez que entrabamos nas aulas. Sempre me motivaron os
estudos. Tal vez porque fun unha nena que dende peque-
na tiña unha facilidade innata para seguir o ritmo da cla-
se, dun xeito natural entrei nunha dinámica que me era
atraente: estudar e aprender; ler e comprender. Resultou-
me imparable deixarme engaiolar polo mundo do coñe-
cemento e, xa máis tarde, o suxestivo campo da investi-
gación científica. Cara ao final do bacharelato foi cando
decidín estudar Bioloxía.

2. IRIA FLAVIA

Eu nacín no ano 1962 nesta parroquia onde viviu e
estivo enterrada a poeta Rosalía de Castro. Por tanto,
teño un ano máis que a miña dona, Mercedes. Son o
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instituto, onde sempre se organizaban
actividades culturais: como revistas,
concursos literarios e actos polos que
pasaron escritores galegos.

Os Días das Letras Galegas eran
salientables e, ao meu entender, moito
más dinámicos, produtivos e auténticos
ca os actos institucionais que se fan
agora. De feito, naquela época coinci-
dimos xente que ten, ou lamentable-
mente tivo, certa repercusión no ámbito
cultural galego. Por exemplo, fun com-
pañeiro de clase do malogrado poeta
Eusebio Lorenzo Baleirón, morto pre-
maturamente no ano 1985, e f ixen o
bacharelato no instituto Camilo José
Cela, onde coincidín co rianxeiro Xosé
Ricardo Losada, agora profesor de
Filosofía nun instituto de Boiro e habi-
tual colaborador nas páxinas da Revis-
ta Alameda. Por alí andaban tamén
Anxo Angueira e Bernardino Graña.
Toda esa etapa coincidiu tamén coa
transición, polo que a nosa xeración

experimentou o senso de liberdade por primeira vez ao
obvio burbullar político.

3. SANTIAGO-I

Tras rematar o bacharelato noVirxe do Mar de Noia,
deixei o Obre para vivir en Santiago e estudar na Faculta-
de de Bioloxía. Despois de superar os cinco anos da
carreira correspondentes á devandita licenciatura, entrei
no ano 1986 no Departamento de Bioquímica e Bioloxía
Molecular que, naquel intre, dirixía o doutor Manuel
Freire Rama, un home que garda conexión coa nosa ría
porque sempre tivo unha casa en Esteiro para o seu tem-
po de lecer. Nese laboratorio fixen unhaTesiña de Licen-
ciatura e, posteriormente, a miñaTese de Doutoramento.

O punto común de conexión entre eses dous traballos
foi o estudo dunha familia de proteínas que, daquela, se
pensaba que funcionaban potenciando a función do sis-
tema inmune, o sistema que todos os organismos teñen
para combater axentes infecciosos foráneos e as células
“perigosas” que xorden co tempo (células de cancro,
células infectadas por virus, etc.). O meu traballo, xunto
co de Xosé, permitiu cambiar completamente a visión
que se tiña destas proteínas, podendo demostrar que fací-
an funcións máis xerais que eran importantes para a pro-
liferación e o crecemento das células, tanto as normais
como as derivadas do cancro. Esta experiencia foi moi
positiva, posto que me meteu nos arcanos da investiga-
ción científ ica, permitiume aprender as técnicas máis
punteiras da Bioloxía Molecular e, o que talvez é máis
importante, permitiume sentir por primeira vez a satis-
facción de descubrir algo novo e descoñecido.

4. SANTIAGO-II. PUNTO DE CONEXIÓN

Tras rematar en Padrón o bacharelato e o COU, houbo
certo tempo de indefinición sobre que facer, tanto porque
a miña familia pasaba por problemas económicos e tamén
porque daquela a bioloxía tiña moi pouca saída. Debido a
iso, dubidei durante un tempo sobre que facer pero, final-
mente, acabei por tirar polo que sempre me gustara, a bio-
loxía.Algúns botáronse as mans á cabeza, dicíndome que
non fixera unha boa escolla, que tivera sido mellor facer
algunha cousa con máis saídas. Coas mellores intencións,
recordo que un tío meu, que era médico, mesmo chegou a
dicirme: “Xosé, por que non estudas algo máis serio,
comoMedicina”. Malia iso, eu sempre crin que se traba-
llaba duro e estaba entre os mellores, sempre podería
seguir cara adiante. En retrospectiva, tiven eu razón, nun-
ca estiven un só día sen traballo.

Creo que iso é unha ensinanza moi importante para os
rapaces: que escollan sempre o que lles guste indepen-
dentemente se ten saídas nese intre, sempre que estean
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A miña recomendación para xente
que queira estudar (calquera cousa) é
que nunca tome a súa decisión baseán-
dose en criterios xeográficos (proximi-
dade á familia, á casa) senón de calida-
de. Convén informarse ben, ver que uni-
versidades teñen as mellores licenciatu-
ras e intentar ir a elas, independente-
mente do lonxe que estean. Iso estámolo
experimentando nas propias carnes,
posto que o noso fillo este ano marchou
da casa para ir estudar a outro sitio. Se
todos fixeramos iso, non só sería benefi-
cioso para o estudante senón, ao longo
prazo, para as propias universidades,
que terían que verse forzadas a ofertar
unhas titulacións mellores.

5. PRINCETON-I (NOVA JERSEY).
BRISTOL-MYERS SQUIBB
PHARMACEUTICAL RESEARCH
INSTITUTE

Mentres que Mercedes continuou un
pouco máis en Galicia, eu marchei no

dispostos a traballar duro. Ben, en definitiva, que entrei
na Facultade de Bioloxía de Santiago un ano antes que
Mercedes (1980). Xa daquela coidaba que o que quería
facer no futuro era dedicarme á investigación en vez de á
docencia. Pese ao meu gusto polos animais, tamén me
decatei que o campo que se abría neses intres era o da
Bioloxía Molecular, polo que sempre me orientei cara a
esa parte da bioloxía. Debido aos problemas económicos
da miña familia, fixen toda a carreira indo e vindo diaria-
mente desde Santiago a Padrón en tren. Iso serviume
para facer bastantes quilómetros diarios e para collerme
algunha boa molladura no inverno.

Tras acabar a carreira, entrei como Mercedes no
Departamento de Bioquímica e Bioloxía Molecular da
Facultade de Bioloxía.Alí fixen aTesiña e aTese Douto-
ral nun campo paralelo ao que tamén se dedicou ela. Non
é de estrañar por tanto que entre tanta probeta, tubo de
ensaio e horas no laboratorio xurdira da reacción unha
boa química entre nós. Ao final da Tese xa estabamos
casados e o noso primeiro fillo,Antón, naceu tras acabar
Mercedes a Tese no 1991. Eu sempre digo que, indepen-
dentemente dos moitos experimentos que levo feitos xa
na miña vida como científ ico, o mellor de todos foi
coñecer a Mercedes e ter a miña familia, que agora está
composta tamén por Sara, nosa f illa que naceu cinco
anos despois deAntón.

Tras acabar a miña Tese, eu funme para os Estados
Unidos a finais do ano 1990, mentres queMercedes que-
dou un ano máis en Santiago, acabando a súa Tese e ten-
do o noso primeiro fillo. Pensamos que esa era a mellor
forma de continuar a nosa carreira científica e compaxi-
nala con ter o noso primeiro neno. Todos nos reencontra-
mos finalmente a principios do 1992 en Estados Unidos.

As lembranzas daquela época? En xeneral moi boas.
Para min foi a miña primeira exposición ao método cien-
tífico e a confirmación de que non me equivocara no que
quería facer. O ambiente no laboratorio era daquela bo e
sempre teño un recordo positivo do doutor Freire como
instigador nun nicho de investigación case único na
Facultade e na Universidade. Tamén considero que había
cousas moi negativas. Algo que me chocou, sobre todo
para unha persoa que sempre pensou que a excelencia e a
competencia eran sempre beneficiosas, foi ver o ambien-
te xeral de endogamia e mediocridade que reinaba polos
ámbitos universitarios. Dita impresión foi tan negativa
que, cando me fun, funme coa intención de non volver.
Coido que fun un dos poucos, xunto con Mercedes, que
deixou unha praza xa estable nunha universidade espa-
ñola para continuar investigando por outros lares. Nunca
me arrepentín. O lamentable é que coido que as cousas
non cambiaron demasiado desde aquela.
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outono de 1990 para Estados Unidos
para continuar a miña formación cientí-
fica e, se despois era posible, chegar a
ter o meu propio laboratorio alí. Aínda
que ás veces no noso país sempre se
considera a saída do país de científicos
como “fuga de cerebros”, iso é unha
percepción completamente errónea. O
saír fóra para traballar en países puntei-
ros de investigación é un paso funda-
mental de calquera persoa que queira
ser un bo científico. E, incluso, para ser
un bo profesional en outras áreas. Sem-
pre poño o mesmo exemplo da sala
Velázquez do Museo de Prado. Basta
comparar a calidade e a innovación dos
cadros deste pintor durante o seu perío-
do sevillano e tras a súa estancia en Ita-
lia para ver o importante que é formarse
e aprender noutros lares. Na miña opi-
nión, este é un paso obrigatorio para
calquera científico e, de feito, para min
é incrible ver profesores de universida-
de que nunca foron ao estranxeiro. A
fuga de cerebros non é terse que mar-
char, é o de non poder volver cando a
túa formación xa é óptima.

O proceso de partida foi o normal
nestes casos. Cando estaba a rematar a
miñaTese de doutoramento intereseime
por grupos de investigación punteiros
no estranxeiro que tivesen temas de
interese para min e, ao f inal, decidín
pedir un posto de investigador postdou-

toral no laboratorio do doutor Mariano Barbacid que,
naquel momento, estaba a traballar en Princeton nun ins-
tituto de investigación privado, o Bristol Myers Pharma-
ceutical Research Institute. Interesábame ese laboratorio
porque estaba a traballar daquela nas causas moleculares
do cancro e, ao mesmo tempo, empregaba una serie de
técnicas xenéticas e moleculares que me interesaba
aprender.

Tras a pertinente entrevista de traballo e unha visita
posterior ao seu laboratorio, tiven a sorte de que me
aceptara. En certa medida había certa predestinación
nesta escolla, porque lembro que durante o meu período
de licenciatura foi cando se descubriu o primeiro onco-
xén humano (xenes que inducen o cancro) polo propio
doutor Barbacid, o que me levara a ter pegado nun póster
de Rosalía que tiña no meu cuarto unha pequena fotogra-
fía onde estaban os investigadores que fixeran tal descu-
brimento: Mariano Barbacid, Eugenio Santos e Simoneta
Pulcianni. A predestinación parece que foi a máis longo
prazo porque, curiosamente, Eugenio Santos é o director
do Instituto de Investigación onde traballo arestora.

A estadía alí foi excitante e sempre a recordarei con
gran satisfacción, malia estar separado da miña familia
case un ano e medio. Por fin puiden experimentar a exci-
tación dos avances científicos, o descubrimento de novas
achegas científicas, e o de poder contribuír a un mellor
coñecemento das causas moleculares e xenéticas que ori-
xinan o cancro. Foi realmente un xerme para a miña
carreira posterior posto que, aínda agora, algúns temas
de investigación que temos parten daquela época. Tamén
é un exemplo das diferenzas co sistema científico espa-
ñol, porque o instituto no que investigabamos estaba
f inanciado enteiramente por fondos privados e non
gobernamentais. Princeton tamén era unha cidade moi
agradable para vivir e, ademais, estaba moi preto de
NovaYork e Filadelfia, o que nos permitía viaxar a esas
cidades con frecuencia.

Tamén por alí houbo conexións con Noia. Por exem-
plo, uns amigos nosos, Julio Monterroso e Milita Seijas,
estaban vivindo en Mount Kisco, no estado de Nova
York. Sempre gustamos de ir alí de cando en vez, ir con
Julio a Brooklin para mercarmos pan e xamón italiano,
desintoxicarnos do traballo, e gozar das excelentes bar-
bacoas que facían. Eles tamén me salvaron a primeira
vez que cheguei aos Estados Unidos: o meu voo desde
Madrid tivo un atraso de oito horas, e eles estaban alí, no
aeroporto JFK esperando por min ás dúas e media da
mañá! E tamén volveron, posto que están agora a vivir en
Portosín.
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Curiosamente, compre dicir que foi
en Princeton onde traballou Albert
Einstein (o descubridor da relatividade
especial e xeneral) e Robert Openhei-
mer (físico destacado e pai da bomba
atómica), ambos Premios Nobel. Tamén
o fixo John Nash, o célebre economista
que medio toleou e que foi obxecto
dunha película recente (A beatiful
mind). Tamén traballa alí Paul Krug-
man, o Premio Nobel de Economía
(2008).A un nivel menos serio, é curio-
so tamén comentar que Princeton era
onde impartía as clases o doutor India-
na Jones e onde ten lugar a serie televi-
sivaHouse.

7. LONG ISLAND-I

Despois de traballar seis anos no
laboratorio que dirixía Mariano Barba-
cid, decidín cambiar outra vez de aires e
apostar por ter o meu propio laboratorio
nos Estados Unidos. Era algo que xa
tiña decidido de antemán posto que,
polas razóns xa ditas máis arriba, deci-
dira renunciar ao posto que tiña na Uni-
versidade de Santiago. Como me fora
ben na época de Princeton desde un
punto de vista científico, conseguín que
me aceptaran en dúas universidades
americanas: a Universidade de Califor-
nia-San Diego que estaba en La Jolla
(California) e a Universidade do Estado
de NovaYork de Stony Brook, unha
cidade que está preto de Manhattan,
concretamente, na illa de Long Island.
Ao final decidinme pola segunda, posto
que me ofertaban un mellor posto sen
case carga docente algunha. Sempre me
chamou a atención a capacidade que
teñen os Estados Unidos para aceptar
xente de fóra con criterios de excelencia
profesional e independentemente do
seu lugar de orixe. Que a un galeguiño
de Iria Flavia e dunha universidade un
tanto ignota o aceptasen en universida-
des americanas nunca me deixa de sor-
prender. Sobre todo cando en España
todo se basea en darlle as prazas sempre
aos da casa, independentemente das
súas cualificacións profesionais!

6. PRINCETON-II. UNIVERSIDADE DE PRINCETON

Despois de que Xosé deixara a Universidade de San-
tiago para traballar no laboratorio de Mariano Barbacid,
eu tamén me decidín a cambiar de aires para continuar a
miña formación científica. Tal como fixera el, presentei
o meu currículo no Departamento de Bioloxía Molecular
da Universidade de Princeton. Concretamente, escribin-
lle a tres profesores. Dous estiveron interesados coas
miñas propostas. Despois de entrevistarme con eles,
decidín incorporarme no ano 1992 ao laboratorio do
doutor Ihor Lemischka, un investigador líder naqueles
intres na investigación con células nais. Alí investiguei
as células nai hematopoieticas, que son as que poden dar
lugar a todas as células presentes no sangue. En concre-
to, estiven á pescuda de novos xenes e moléculas que se
expresasen preferentemente nesas células, o que se espe-
raba que mellorase a forma de cultivalas e crecelas para,
a longo prazo, poder usar eses coñecementos en proce-
sos de terapias en humanos.

En Princeton traballei durante catro anos. O ambiente
universitario alí era espectacular e raro era o ano en que
non se adxudicaba un Premio Nobel a algún dos profeso-
res da Universidade. Entre eles, cabe subliñar a Tony
Morrison (en literatura), John Nash (en economía) e Eric
Wieschaus (en Medicina). Non era de estrañar, a Univer-
sidade de Princeton sempre primou a investigación e o
traballo desde a súa fundación en 1746 e era, e segue
sendo, unha das mellores no mundo.

A Universidade de Princeton admite cada ano a unha
media de 6.600 estudantes, dos que máis de 4.000 están
matriculados en carreiras universitarias e preto de 2.000
en cursos de postgrado (doutoramento). O persoal ascen-
de a 12.000 empregados, o que proporciona unha rela-
ción de 1 facultativo para cada 5,6 alumnos. Alí todo se
basea en criterios de excelencia e non de endogamia.
Aínda que gañes unha praza de profesor ou científico, a
conservación da mesma sempre depende do teu nivel
académico e científico, de tal xeito que se iso non ocorre,
hai unha avaliación negativa e o profesor/científico ten
que marchar. Tamén é destacable a mobilidade, porque
os profesores están continuamente cambiando de univer-
sidade e, contrariamente ao que acontece aquí, os estu-
dantes nunca continúan na mesma universidade tras
rematar a súa tese. Tamén teñen unha gran xeira de pro-
fesores invitados estranxeiros, por exemplo, lembro que
durante a nosa estadía alí estivo a traballar o escritor
MarioVargas Llosa. Oxalá cheguemos a ter na nosa terra
un modelo semellante, aínda que dubido que isto o vexan
os nosos ollos.
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A principios do ano 1996, marchá-
monos Mercedes,Antón e eu de Prince-
ton a Stony Brook. Xunto coa equipaxe
e os mobles levabamos un paquete novo
aínda por desenvolver, posto que Mer-
cedes estaba grávida de Sara, noso
segundo fillo. Naceu no verán do mes-
mo ano, uns meses despois de estarmos
en Stony Brook. Ela é a única “ianqui”
da familia, posto que ten pasaporte tan-
to americano como español.Alí estable-
cín por primeira vez o meu propio gru-
po de investigación, dentro do Departa-
mento de Patoloxía. Así conseguín o
que sempre desexa calquera científico
con ideas propias e gañas de traballar:
investigar, publicar, conseguir cartos e
levar adiante os proxectos que eu des-
eñaba e elaboraba. Tamén foi unha das
épocas de máis traballo, porque dirixir
por primeira vez un laboratorio signifi-
ca tripla traballo: facer experimentos,
dirixir nova xente e redactar moitos pro-
xectos de investigación para conseguir
financiamento para as pescudas cientí-
ficas. De todos xeitos, como di o dito,
sarna con gusto non pica e, desde logo,
esa época lémbroa con moi bos recor-
dos. Deste xeito, deixei atrás o mundo
cosmopolita que se reflicte nas novelas
de Philip Roth, para mergullarme nas
paisaxes que retratara Francis Scott
Fitzgerald no emblemático O Gran
Gatsby, pero que agora se correspon-
den mellor coas descritas por PaulAus-
ter nas súas últimas novelas, como Bro-
oklyn Follies.

Traballei nesta lingua de terra, situa-
da ao leste de Manhattan, catro anos.
Alí seguín traballando no campo da
oncoloxía molecular, onde f ixemos
algunha contribución sobranceira pois
descubrimos unha nova familia de
oncoxéns, a súa forma de regulación e o
seu mecanismo de actuación, tanto en
condicións fisiolóxicas normais como
cando se activaban para inducir o can-
cro.

Stony Brook é un dos campus nos
que se distribúe a Universidade Estatal

de NovaYork. Malia a súa recente instauración posto que
se creou no 1957, Stony Brook alberga un amplo campus
nos que hai uns 120 edif icios ademais de un Hospital
Universitario. Imparte preto de 100 programas de máster
e 40 de doutorado. Nas súas bibliotecas acubíllanse dous
millóns de volumes e catro millóns de manuscritos. Fóra
da universidade destaca a Frank Melville Junior Memo-
rial Libray a cal alberga, xunto con multitude de libros e
discos, os manuscritos do Premio Nobel e poeta irlandés
William B.Yeats.

8. LONG ISLAND-II

Co noso traslado a Stony Brook, eu empecei a traba-
llar no Departamento de Xenética e Microbioloxía da
mesma Universidade ca Xosé. Alí decidín cambiar de
tema, pasando das células nai ás “levaduras”. Con iso
quería abordar problemas biolóxicos dun xeito máis
rápido, centrándome no estudo dunhas moléculas moi
importantes para a xeración de sinais fisiolóxicos. Os
meus estudos alí permitiron descubrir novas vías regula-
doras desas moléculas, o que tivo transcendencia para o
desenvolvemento posterior de estratexias para a busca de
novos fármacos contra as mesmas.

En Stony Brook tiven as mesmas sensacións positivas
que tivera en Princeton. Había profesores de moitos paí-
ses. Aquel era un recinto que estaba moi acostumado a
recibir investigadores doutros países. Stony Brook era
tamén unha vila moi agradable é, por fin, como o Obre,
preto da praia e do mar! Alí tamén experimentamos as
excelencias do sistema escolar estadounidense, posto
que noso f illo Antón empezou a súa escola primaria
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segue a usar técnicas moleculares,
xenéticas e bioquímicas e, máis recen-
temente, modelos animais como son os
ratos modif icados xeneticamente. A
investigación cambiou abondo desde
que nos fomos, posto que agora o noso
laboratorio alberga investigadores non
só españois e galegos senón tamén
estranxeiros.

Que é o cancro? Pois, malia a opi-
nión estendida, non se pode dicir que
sexa unha única enfermidade. En reali-
dade, deberiamos dicir que o cancro son
máis de cen enfermidades diferentes
que teñen en común o crecemento des-
controlado de células no corpo ao non
seguiren as leis biolóxicas que as con-
trolan habitualmente. Este descontrol
débese a alteracións xenéticas en centos
de xenes diferentes, uns que traballan
como “aceleradores” das células e
outros que funcionan como “freo” ao
seu crecemento habitual. Cando estes
xenes se descontrolan, as células for-
man un tumor que rompe a estrutura
normal dos tecidos onde están e que, co
tempo, se moven e aloxan noutros teci-
dos para dar lugar ao proceso que se
denomina metástase.

Mentres que os tumores localizados
poden ser tanto malignos como benig-
nos, as metástases son máis difíciles de
tratar e, en xeral, é aí onde agora está o
punto crucial para o tratamento efectivo
dos cancros. As alteracións son en un
caso hereditarias, aínda que este caso
representa un caso minoritario, sobre
un 3-5% de todos os cancros detecta-
dos. Non obstante, a maioría das altera-
cións xorden por mor de procesos alea-
torios durante a vida das persoas e, nes-
te caso, poden inducir tumores sen que
dito problema se transmita á descen-
dencia. Estas alteracións poden xurdir
por múltiples causas, desde factores
ambientais, alimentarios ou, incluso,
por erros que se producen nas propias
células do noso corpo cando se dividen.
Aínda que nunca estaremos fóra de ter
cancro, se é importante pensar que hai

nesa vila. Daba gusto ver a escola e as bibliotecas que
había, con recursos abondo, para todos os cidadáns do
pobo. Co tempo, Antón acabou a falar un galego cun
acento americano moi de película.Agora resulta curioso
observalo nos vídeos daquel tempo. Neste senso, tanto a
Xosé como a min sorpréndenos as polémicas inútiles
que aparecen de cando en vez sobre “que idioma é
importante?”, “que idioma hai que estudar ou que idio-
ma hai que usar?”. Nos sempre empregamos na familia o
galego e nunca os nosos f illos tiveron problema para
adaptarse nin nos Estados Unidos nin, posteriormente,
tras a volta a España, en Salamanca. Cantos máis idio-
mas mellor!

9. SALAMANCA

Tras catro anos en Stony Brook, chegou o momento
de comezar a pensar no regreso. Os nenos crecían, o tem-
po pasaba, e había que decidirse a tomar unha dirección
definitiva nun sentido ou noutro.Ao final, todo se facili-
tou dado que, tras a apertura do Centro de Investigación
do Cancro de Salamanca no ano 2000, o director Euge-
nio Santos propúxonos volver a España para participar
nesa iniciativa.Alí, eu (Xosé), trasladei o meu laborato-
rio e, ao mesmo tempo, fun vicedirector do Centro
durante os primeiros cinco anos e, ata a actualidade,
director da Unidade de Xenómica e Proteómica do mes-
mo. Durante esta nova etapa, seguimos a estudar os
mecanismos moleculares que participan na formación
do cancro e, máis recentemente, noutras enfermidades
como poden ser a hipertensión, afeccións cardiovascula-
res e enfermidades metabólicas. Esta investigación
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factores que o potencian e que, por tan-
to, aumentan de xeito moi importante a
posibilidade de que se desenvolva. O
máis importante deles é a inhalación
directa ao fume do tabaco e a exposi-
ción excesiva á luz ultravioleta e á luz
solar. Un exemplo desa importancia dáa
sempre a opinión do doutor Mariano
Barbacid, o cal opina que se deixáse-
mos de fumar, poderiamos baixar a
incidencia do cancro de maneira rápida
en máis dun 30% sen ningún tipo de
medida adicional ou novos fármacos.
Así que, se estás a fumar mentres les
esta entrevista, apaga o “charuto” e
intenta deixar o tabaco, tanto polo teu
ben como pola xente que che rodea.

Aínda que queda moito por perco-
rrer no estudo do cancro, durante estes
últimos dez anos avanzouse moito no
seu coñecemento e no desenvolvemento
de novas terapias. Non obstante, o pro-
blema aínda está aí e aínda haberá que
seguir no tallo durante bastante máis
tempo. Ademais da mellora das técni-
cas clásicas da radioterapia e quimiote-
rapia, agora estase á pescuda de atacar
directamente as células causantes do
proceso tumoral mediante a inhibición
dos xenes que participan nel e, adicio-
nalmente, para tratar de matar ás células
malignas que se espallaron a outros
tecidos.

Dada a complexidade de tipos de
cancro a as múltiples alteracións xenéti-
cas que o poden causar, é difícil pensar
que algunha vez poida desenvolverse un
remedio radical e universal que sirva
para todos os tipos de cancro. En cam-
bio, é probable que a batalla se vaia
gañando en cancros concretos, tanto
polo desenvolvemento de novas tera-
pias contra eles como no coñecemento
do propio xenoma dos enfermos, o que
dará claves para poder predicir no futu-
ro o mellor tratamento para eles.

En todo caso, quen sabe?, pode ser
que se descubra un punto común e esen-
cial para todos eles e que, no longo pra-
zo, iso derive en tratamentos máis

xerais. É realmente difícil predicir o como e o cando de
como se producen os novos avances científicos. O que
está claro é que, se non se investiga, nunca se poderá
chegar nin a curas parciais nin xerais.

En canto a min, (Mercedes), cando regresamos a
Salamanca traballei primeiro no Departamento de Bio-
química da Universidade de Salamanca e, actualmente,
tamén no Centro de Investigación do Cancro de Sala-
manca onde teño meu grupo de investigación.Aquí con-
tinúo usando o modelo xenético das “levaduras” para
descubrir cousas novas sobre procesos biolóxicos claves
como é o crecemento celular.

O proceso de adaptación tras a volta non foi difícil,
dado que era volver para o teu país. Non obstante, é
curioso como cambian as cousas tras estar tantos anos
fóra, o que si fixo que houbese que adaptarse un pouco.
Supoño que o principal problema foi para os nenos, pos-
to que estaban acostumados a falar en inglés cos seus
amigos, cambiar de sistema educativo, de compañeiros,
etc. De todos os xeitos, tras seis ou sete meses as cousas
volveron ao seu devir adoitado.A nivel científico sempre
é un pouco máis difícil, posto que Estados Unidos segue
a ser un dos mellores países para facer investigación.
Neste eido, axudounos moito que estivese en Salamanca
o Centro do Cancro, o cal destaca nas súas instalacións,
comparable aos centros de investigación existentes no
estranxeiro.

Neste senso, é unha pena que Galicia se quede atrás
neste terreo. Fixéronse, e estanse a facer, centros de
investigación non só nas cidades máis punteiras como
Madrid e Barcelona, senón tamén en outros sitios como
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dade, a intelixencia non consiste en
saber cousas, senón en saber convivir
noutras paisaxes humanas.

Cal será o próximo paso? Quen o
sabe! Salamanca é unha cidade agrada-
ble, que nos permite investigar e estar
máis ou menos preto da familia e do
noso país. Pero nós sempre nos conside-
ramos aves de paso, buscando sempre o
mellor sitio onde poder investigar e tra-
ballar. Isto é unha das vantaxes da cien-
cia, que nunca paras e non sabes o que
deparará o futuro inmediato. Cal será o
próximo paso? Esta pregunta, como
diría Bob Dylan, f ica por tanto “blo-
wing in the wind”.

Salamanca, Sevilla, Santander ou mesmo Logroño. En
Galicia non hai ningún nin trazas de que vaia a haber
ningún minimamente competitivo no futuro. Isto non
fará máis que afondar a diferenza con outros sitios e que,
desafortunadamente, os nosos novos científ icos e
empresas se vaian para outros lugares. É unha mágoa,
por exemplo, que empresas como Pharmamar non estean
en Galicia malia teren a casa matriz no noso país. Sinxe-
lamente, non se poden vir para aquí ao faltaren as míni-
mas condicións de I+D para ter xente formada coa que
contar. E non vos deixedes enganar polos cantos de
serea: osAVEs só serven para traeren turistas e levaren
emigrantes, non para facilitar a creación de riqueza en
economía produtiva. Lembrade tamén co que estamos a
gastar na famosa Cidade da Cultura, poderíanse crear ao
menos tres centros científicos co presuposto e calidade
de institutos punteiros como o CNIO deMadrid.

10. PRAZA DO TAPAL

Nunca esqueceremos os anos vividos na costa este
americana, no berce dese inmenso territorio. Aínda que
moita xente relaciona a área xeográfica de Nova Jersey
co mundo marxinal d’Os Soprano e con algúns arrabal-
des onde malviven os emigrantes latinoamericanos, para
nós foi unha descuberta inesperada. Nunca estiveramos
alí, e quedamos gratamente impresionados. Resultounos
un mundo moi estimulante, onde as vilas pequenas
gozan dunhas excelentes bibliotecas e as escolas públi-
cas son de primeira calidade.A calidade medioambiental
é excelente, así como o coidado das casas e o contorno.
Mesmo te podes encontrar na túa terra cando te mergu-
llas nos barrios de Newark onde conviven en perfecta
harmonía os portugueses e os galegos ou podes tomar un
excelente polbo á feira no Fornos of Spain desa cidade.

Si é certo que tamén hai diferenzas entre Europa e os
Estados Unidos. Aquela é unha sociedade máis indivi-
dualista e onde hai menos senso de comunidade ou vida
social. Non hai dende logo o contacto humano que existe
en España e, por tanto, as relacións créanse sobre bases
distintas e levan máis tempo. En todo caso, e malia iso,
cabe subliñar que os americanos son moi abertos e, en
xeral, reciben ás persoas de fóra cos brazos abertos. A
pesares diso, evidentemente, debes procurar adaptarte
canto antes porque vives nunha realidade cultural allea e
en constante movemento. Nós somos da opinión que un
debe adaptarse o máis posible aos costumes dos teus paí-
ses de adopción. Unha adaptación que non resulta dife-
rente á que debes conseguir cando traballas en calquera
outro país cunha lingua e unha historia distinta. En reali-
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INTRODUCIÓN

espois dun reconto, que
durara nada máis e nada
menos que cinco semanas,
feito por dúas empresas pri-

vadas (unha encargada do reconto pro-
piamente dito e a outra de trata-los
datos) o secretario xeral de Política Lin-
güística da Xunta comparecía, el só,
perante os medios para dar conta dos
resultados da tan cuestionada consulta
feita aos pais sobre o uso do galego nas
catro etapas educativas (Educación
Infantil, Primaria, Secundaria e Ciclos
Formativos), promesa estrela deAlber-
to Núñez Feijóo e “o punto de partida”
para a redacción do novo decreto regu-
lador do uso do idioma galego no ámbi-
to educativo.

Se xa devén insólito que o proceso
de reconto resultara ser o máis longo de
toda a historia de calquera democracia
seria, inda constitúe un motivo de maior
rareza que non se permitira nel a pre-
sencia e a asistencia de observadores
externos e non vencellados aos impul-
sores da consulta. En que consulta da
democracia non estiveron presentes
apoderados e interventores das diferen-
tes formacións e tampouco puideron
asistir ao reconto dos votos? Por que no
acto de presentación dos resultados non
acompañaban ao secretario xeral o con-
selleiro de Educación e o propio presi-
dente da Xunta? Por que non se deron
datos desagregados dos resultados no
ensino publico e no privado?

Vén a conto lembrar aquí un parágrafo dun artigo
escrito no 2002 por Anxo Lorenzo, actual secretario
xeral de Política Lingüística. Dicía así: “A ideoloxía do
bilingüismo harmónico supón na práctica unha nega-
ción da planificación como instrumento real e práctico
da transformación da realidade galega”. Resulta acaído
porque sete anos despois, a mesma persoa pero con res-
ponsabilidades xa de secretario xeral, afirmaba o 31 do
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pasado xullo: “É necesario revisa-los
modelos de normalización lingüística
asumidos nos últimos 25 anos”. E enga-
día: “ A sociedade non valora o sufi-
ciente a lingua propia de Galicia e o
galego, tanto en Primaria como en
Secundaria, aínda non se percibe tan
útil coma o castelán”. Isto denota o fra-
caso dos plans de normalización do
idioma no ensino e da recuperación do
seu prestixio cultural, fracaso aínda
máis evidente noutros ámbitos sociais,
fracaso do que son responables os
gobernantes de Galicia, principalmente,
pero tamén a burguesía do país e un
sector da intelectualidade desleixadas
da lingua galega.

En definitiva, esta enquisa non apor-
tou nada a prol do galego, carece de fia-
bilidade pola súa falta de rigor científi-
co e metodolóxico, por ter sido monta-
da nunha monumental falacia que con-
tribuíu a desprestixia-la lingua galega e
por constituír un acto máis, dos que
adoito vemos, escoitamos e oímos nos
medios afíns aos seus impulsores.
Tamén, e hai que dicilo, supuxo un gas-
to recoñecido de 160.999 euros nuns
tempos de crise, recorte de prestacións
sociais, de peches de consultas e cirur-
xía na sanidade, de freada nas inver-
sións… e de gastos desorbitados en
anagramas con galiñas mentres se
recortan mestres e dotacións aos cen-
tros e incluso non se abren escolas
infantís xa construídas.

Escribiu Max Weber: “Un é o que
fai”.Aquí queda constancia diso para o
que proceda. Eu entendo que a misión
dun presidente e a do seu goberno en
materia lingüística debe ser sempre e
ineludiblemente a de sosegar e tranqui-
lizar e nunca a de crear problemas e
crispar á sociedade.

Feita esta introdución, para centra-la
temática da que me vou ocupar, procede
de seguido dar resposta ás preguntas
formuladas baseándome basicamente
nos propios resultados que aporta a
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enquisa publicada polos medios de
comunicación.

MÁIS CONTRADICIÓNS

O artigo 3 da Constitución e o artigo
5 do Estatuto deAutonomía constitúen
os alicerces nos que se asenta o recoñe-
cemento do idioma galego como lingua
oficial de Galicia e, xa que logo, como
lingua oficial do seu sistema educativo.
As dúas leis son tamén os alicerces nos
que se asentan o autogoberno galego e a
convivencia cidadá a nivel do Estado.
Xustamente, en cumprimento destes
preceptos legais, a Xunta de Galicia
aprobou o Decreto 124/2007, de 28 de
xuño, que regulamenta o uso e promo-
ción do galego no ensino non universi-
tario.

Centrémonos no articulado do Esta-
tuto. Artigo 5: “A lingua propia de
Galicia é o galego; os idiomas galego e
castelán son oficiais en Galicia e todos
teñen o dereito de os coñecer e de os
usar; os poderes públicos de Galicia
garantirán o uso normal e oficial dos
dous idiomas e potenciarán o emprego
do galego en tódolos planos da vida
pública, cultural e informativa, e dispo-
rán os medios necesarios para facilita-
lo seu coñecemento” (Art. 5.1.2.3).
“Ninguén pode ser discriminado por
causa da lingua” (Art. 5.4).

O Decreto 124/2007 no seu articula-
do dispón que se asignarán globalmente
o mesmo número de horas á docencia
de ambos os dous idiomas en todos os
tramos do ensino non universitario. O
Decreto cumpre pois fielmente o lexis-
lado e plebiscitado polo pobo galego no
ano 1981. A consulta sobre o uso no
ensino do galego só pode ser cualifica-
da como un despropósito derivado de
intereses electorais. Que ninguén ouse
presentarse coa tarxeta de galeguista
cuestionando o uso do principal signo
identificativo de Galicia: a lingua!

Se nos remontamos ao Estatuto de
Galicia de 1936 a consideración do

galego como lingua oficial da “RexiónAutónoma” apa-

rece recollida noArt. 4 do Título Preliminar. O que evi-

dencia a consulta e a existencia dun conflito lingüístico,

dunha diglosia. E a diglosia ten sempre unhas causas

sociais.A sociedade galega non buscou a diglosia, foille

imposta. Xusto cando a comunidade tenta superala apa-

rece o conflito e a orixe deste conflito ten unha motiva-

ción extralingüística, unha motivación política.

Castela foi quen de degluti-las nacións periféricas,

pero non foi capaz de engulilas lingüisticamente. A

situación normal do individuo galego, catalán… e o da

súa propia comunidade é o monolingüismo. Hai galegos

daArxentina, do Brasil, do Uruguai, de Suíza… de Espa-

ña. Todos temos en común a nosa condición de galegos.
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cuentemente fiabilidade á enquisa. O
propio conselleiro de Educación reco-
ñeceu publicamente que os centros pri-
vados foran os máis dados a contesta-lo

cuestionario dunha consulta que tan só
acadou o 58% de participación. Este
mesmo conselleiro rexeitou aportar
datos sobre a diferenza de resultados do
cuestionario realizado no ensino públi-
co e no privado, porque foron precisa-
mente os centros privados os que impu-
xeron o seu punto de vista na consulta e
lles propiciaron unha coartada política
aos impulsores da mesma. Unha evi-
dencia máis do conflito lingüístico ao
que me teño referido. Unha xustif ica-
ción clara para que os máximos respon-
sable non quixeran comparecer perante
os medios.

E o que nos identifica como tales é precisamente a lin-
gua común, do mesmo xeito que aos casteláns, cata-
láns…

O PORQUÉ DOS DATOS NON
DESAGREGADOS

A non diferenciación dos resultados da consulta
entre ensino público e o privado só pode obedecer a
que esta, a enquisa, foi pensada exclusivamente
para xustificar unha política lingüística de agre-
sión ao galego baseada nun dos complexos de
inferioridade máis tremendos: o autoodio.A par-
ticipación na consulta foi maioritaria nos cen-
tros privados que son minoría en Galicia. Máis
da metade dos pais de alumnos da Educación
Secundaria e de CCFF abstívose e decidiu non
responder ao cuestionario. A participación na
Educación Secundaria caeu por debaixo do
40%, mentres que nos CCFF superou en pou-
co o 30%.A escasa participación resta conse-
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O que fora conse-
lleiro de Economía da Xunta, Carlos
Mella, exprésao así de ben: “Son uns
mentireiros. Dicir que os nenos que
estudan en Galicia non poden aprende-
lo castelán… É unha covardía cívica
loitar contra o galego. O goberno está a
loitar contra os propios cidadáns, vul-
nerando o Estatuto, porque uns cantos

protestan. O que ocorre é
que a burguesía galega
sempre tivo complexo de
inferioridade, entón acep-
ta moi ben todo isto, por-
que non queren ser gale-
gos…” É esta a opinión
dun exdirixente galego
sobre o retroceso que
o goberno do PP está
a promover en políti-
ca lingüística aten-
dendo ás esixencias
dun movemento
social contranor-
malizador. Un
exdirixente cla-
ro, preciso, con-
ciso e valente,
na miña opi-
nión. Por cer-
to, quen pre-
sidía aquel
g o b e r n o
galego do
que Carlos
M e l l a
f o r mo u
parte?

CONCLUSIÓNS

Atopámonos nunha encrucillada decisiva
para o idioma galego e para o que só albisco dous rotei-
ros: a normalización total do noso idioma ( a liña dos
galeguistas históricos, do Rexurdimento, Irmandades da
Fala, Xeración Nós…) por vías non autoritarias e gra-
dualmente ou o vieiro da imposición e da perpetuación
do autoodio que tan só nos leva á castelanización total de
Galicia, á desaparición do galego e á instalación do
monolingüismo en castelán. Nas mans de todos os que
sentimos como nosa esta terra e a cultura que creou está
a solución. Non permitamos que nos impoñan unha nova
colonización!

42



ses de influencia árabe acaban manifes-
tando o seu desagrado pola experiencia
en forma de incomodidades (nubes de
rapaces pedindo cartos, vendedores
inoportunos, prezos abusivos para os
estranxeiros, enganos, etc.), tamén o é
que aplican indiscriminadamente este
criterio a todo o que pode semellar á
ingrata experiencia, xeneralizando.
Pero hai que desbotar os prexuízos e dar
unha oportunidade a culturas que aínda
que enlazadas, non son réplicas unhas
de outras.

Se é pola organización, a segurida-
de, a tranquilidade, o respecto e todos
eses conceptos que pensamos que só a
nosa cultura ten en exclusiva, hai que
sinalar que hai países árabes que tamén
as teñen coma nós, e Siria é un bo exem-
plo digno de coñecer. Confesarei que
tiven sempre unha total tranquilidade
respecto á nosa seguridade, e non é que
houbera policías cada dez metros. Era
precisamente o contrario.A ausencia de
mostras visibles destes era o que nos
daba confianza. Un pode perderse nun-
ha cidade allea, pero en Damasco, en
Aleppo, todo o mundo estaba disposto a
axudar ao estranxeiro con dificultades,
especialmente idiomáticas; porque non
hai que esquecer que os países árabes
teñen unha grafía disimilar á nosa, e
sinalarlle un plano en inglés para que
nos axudaran, implicaba un problema
non pequeno para quen se prestaba a
botarnos unha man. Ás veces non eran
capaces de entender o nome das rúas

o longo do mundo hai lugares e rexións interesan-
tes dende puntos de vista tanto naturais ou paisaxís-
ticos como humanos. E hai algúns que abranguen as
dúas facianas. Teño para min que o Próximo Oriente é

un deses territorios admirables. Esa rexión foi cultural-
mente un dos berces da humanidade e un dos espazos
máis transitados por pobos e culturas ao longo dos mile-
nios, que non xa só séculos. Por iso, a quen nos emociona
ver as pegadas vacilantes do que foron as realizacións
humanas de hai milleiros de anos e os lugares máis ou
menos precisos onde aconteceron, non se nos pode resis-
tir a visita, a viaxe de rememoración.

UN PAÍS DIGNO DE COÑECER

Certamente que Siria reúne dúas condicións que para
algunhas persoas non son gratas. En primeiro lugar, trá-
tase dun país árabe e hai quen tende a pensar que o árabe
non é bo. Nada máis lonxe da realidade. Eu convido a
realizar unha viaxe a Siria para desmontar eses prexuí-
zos. Si é certo que persoas que teñen visitado algúns paí-
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escritas nun alfabeto alleo, pero con
todo trataban de axudar.

UN TERRITORIOMUSULMÁN

Outro extremo cultural que tampou-
co agrada a un número non pequeno de
persoas é porque se trata dun país
musulmán; certamente que o é, pero
nós non nos estrañamos de vivir nun
país cristián. A relixión é un elemento
cultural que non é obrigatorio en países
como Siria, que se declara república lai-
ca na súa Constitución; o noso país non
é laico, por exemplo. Por outra banda, e
como non podía ser por menos, os ritos
musulmáns son exclusivamente esixi-
bles para os practicantes da relixión,
pero non se impoñen aos alleos ao isla-
mismo, nin os seus preceptos modifican
a vida cotiá para quen non o son. Os
sirios musulmáns que rezan ou acoden á
mesquita conviven cos sirios que á hora
da oración atenden os seus negocios, ou
botan un cigarro cos seus colegas men-
tres charlan de calquera tema intrans-
cendente.

Dito o cal, teño que asegurar que a
visita a Siria foi unha das viaxes máis
interesantes, gratas e ben organizadas
que fixemos ata o momento.

Por algúns dos motivos sinalados, e
máis que haberá por aí, Siria non é un
destino turístico masivo; de feito hai
escasos voos regulares.As cidades, moi
populosas, están cheas de centos de
miles e mesmo millóns de persoas, nos
que coincidir cun grupo de turistas
occidentais é unha posibilidade remota.
Nos lugares máis emblemáticos que
ofrece o país, dende o punto de vista
histórico-artístico ou arqueolóxico, en
Palmira, por exemplo, o número de gru-
pos de turistas era moi reducido, de xei-
to que en ningún caso se produciron
aglomeracións, nin colas interminables,
nin masas de turistas que impediran
gozar de espazos únicos como o templo
de Bel (ou Baal), pululando dun lado
para outro como sucede noutros lugares
históricos.

UNHA ENCRUCILLADA DE CAMIÑOS

Siria é unha terra moi antiga. Dicir “moi antiga”, é
dicir pouco porque é antiquísima.Aparentemente “todo
o mundo” ten transitado por Siria, de paso ou por unha
tempada máis ou menos longa. Está fóra de cuestión que
este país, a vella Asiria, foi un territorio encrucillada
entreAsia e Europa, pero tamén non lonxe de África. Iso
provocou un enriquecemento, non só material certamen-
te, para as culturas que se estableceron ou viviron sobre o
territorio.

Dende o paleolítico xa houbo xentes vivindo por alí, e
deixando as súas pegadas. Siria é un inmenso xacemento
arqueolóxico. De feito, o mantemento, por non falar de
novas escavacións, resulta un traballo e un custe econó-
mico insoportable para a capacidade económica siria;
pero tamén o sería para calquera outro país. Cos seus
modestos medios, Siria trata de preservar o que ten, e,
curiosamente, nin se rouba nin se esnaquiza o patrimonio
que non se exhibe e que permanece no medio dos cam-
pos. Ninguén nos ofreceu pezas arqueolóxicas auténti-
cas, só réplicas de maior ou menor calidade.

DAMASCO

E falando de cultura antiga, máis viva ca un peixe da
nosa ría, destacar que tivemos a grandísima sorte de con-
correr a “algo” extraordinario en Damasco: contemplar a
un conta contos árabe, o derradeiro en exercer o seu
maxisterio e labor de manter a tradición do relato lido e
contado aos espectadores. Nunha memorable noite
damascena no café al-Noutara,Abu Shaddin representou
o seu papel lector de antigas lendas árabes mentres nós
aliviabamos as impenitentes calores estivais e mais o
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UN PAÍS ÁRABE EN CONTINUO
MOVEMENTO

Certamente que a cultura árabe é
unha cultura da rúa. As rúas anchas,
estreitas, avenidas, pasadizos, todo o
espazo que conduce dun sitio a outro,
están máis ou menos ocupadas de xen-
tes que van e veñen. As paradas dos
autobuses e microbuses sempre están
cheas de persoas que os toman para ir e
vires. Os taxis, un medio de transporte
barato e abundantísimo, circulan polas
rúas en miríades de cor amarela, sempre
á pesca de clientes (basicamente mulle-
res e nenos). Ás horas punta hai que
botarse literalmente a deter un taxi, e a
competencia é durísima.As rúas seme-
llan ríos a determinadas horas, ríos cau-
dalosos queimando gasolina barata e
nin un só golpe nesa morea de coches.
Os policías que regulan (?) o tránsito,
dotados cuns paus inocentemente cur-
tos, semellan estar por estar porque ver-
dadeiramente é o tránsito quen se auto-
rregula, a pesares dos policías.

As grandes estradas do país tamén
están ateigadas de camións; vehículos
que transportan de todo a todas partes,
especialmente a Iraq e Xordania. O país
está en movemento continuo. E esta
abundancia de movemento débese, en
parte, ao carácter comercial, especial-
mente comercial, da economía siria de
sempre. O país produce non só produtos
agrícolas (terra de pistachos, vide, oli-
veiras, cereais, granadas e outras froi-
tas, hortalizas...), senón tamén de recur-
sos enerxéticos, tanto petróleo como
enerxía hidroeléctrica, pedra, fosfatos e
outro tipo de adubos. Tamén ten acui-
cultura en auga doce (hai que ver as
grandes piscinas cadradas que hai no
interior do país onde se cultivan peixes
como a perca e outros bichos descoñe-
cidos para nós) e industria de transfor-
mación e comercio.

Así que os sirios, amais de producir
son tamén transportistas e vendedores

relato (inintelixible, por certo), cuns vasos de té arrefria-
do con xeo, cecimbre, limón e azucre.

O paso de tantas e tantas culturas (algunhas delas
repetidas veces no tempo, como os franceses ou os tur-
cos) acaba por crear unha interesantísima sobrecarga de
mostras culturais presentes hoxe en día. Vexamos: o
bazar de Damasco foi obra dos otománs decimonónicos,
pero está situado nun outeiro onde estivo un dos asenta-
mentos da cidade, a cidadela ou fortaleza, coa súa mura-
lla medieval de época árabe (Saladino). Ao remate dese
inmenso pasadizo cuberto que é o bazar, enganchamos
coas ruínas dun templo romano que desemboca nunha
praza que, a súa vez nos sitúa ao pé da mesquita dos
Omeias ou Umeias que, á súa vez aproveitaron materiais
romanos para edificala. E todos eses elementos conviven
con absoluta naturalidade, mesturadas con hostaleiros,
tendas de obxectos persoais de deseño, outras de roupa
interior feminina, cacharros de plástico, ferraxerías, xea-
derías, xoierías (como lles gusta aos sirios as xoierías e
as xoias de ouro...!).

Os bazares son auténticos microcosmos humanos. Eu
creo que no de Damasco pode verse un número elevadí-
simo de tipos humanos, moitos máis que nas nosas cida-
des. Non me refiro soamente á maneira de vestir, senón
aos tipos físicos das persoas. Por estas terras somos moi-
to máis uniformes, mesmo nas grandes cidades. Quedar
á porta dunha tenda e ver pasar á multitude, distinta
coma as augas do río de Heráclito, constitúe en si mesmo
unha actividade altamente recomendable polo que nos
educa no coñecemento imprescindible dos que conviven
con nós nesta terra.
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para os seus veciños; fórono sempre,
claro; iso non é algo que xurdiu coa
conxuntura actual. O que se descarga
nos portos mediterráneos (Latakia, Tar-
tus, Beyrouth, etc.) e ten que dirixirse
cara ao leste pasa en gran parte por
Siria. A rede de autoestradas e estradas
de conexión está ocupada por grandes
camións encargados de transportar todo
tipo de mercadorías ata o seu punto de
destino, ás veces en caravanas como nos
tempos antigos.

Falando de comercio e caravanas,
hai que sinalar que a orixe das impor-
tantes cidades sirias tanto da antigüida-
de, xa sepultadas polas areas ou aban-
donadas, como da actualidade, cheas de
vida e actividade, xorden preto de pun-
tos de auga ou oasis. Así, tanto no caso
da antiga cidade de Palmira como de
Damasco, é moi evidente o feito de que
naceron como lugares estratéxicos das
rutas comerciais, pero á sombra das pal-
meiras, dun oasis. Claro que Damasco
non é Palmira exactamente. Esta sitúase
ás portas do deserto mentres que a pri-
meira está noutra situación xeográfica
tan distinta como que no inverno neva
con frecuencia. É dicir, a coincidencia
estriba no carácter xeral do clima árido
e seco (agás os mananciais de auga),
pero existen variacións e matices. Ao
norte do país, e nas zonas de montaña, a
paisaxe ofrece maior verdor e humida-
de, mentres que canto máis ao sur e les-
te, máis aumenta a sequidade. Máis
mesturada coa altura ofrece fenómenos
meteorolóxicos invernais propios de
outras latitudes, como as nevaradas na
capital.

Quedounos por ver o mar e a costa,
breve pero suficiente para Siria. O clá-
sico Mediterráneo, lugar de xurdimento
das antigas culturas fenicia, cananea, de
Ugarit, mandounos o seu aire fresco e
húmido no famoso Krk, ou Krak dos
Cabaleiros, famosísima fortaleza edifi-
cada polos cruzados franceses para con-
trolar e protexer as rutas militares e

comerciais dende a costa cara aAleppo. Claro que des-
pois os árabes edif icaron, coma réplica, a cidadela da
devandita cidade e que ven a ser como tres veces o Krak,
aínda que non tan famosa, cousas da publicidade...!

Unha cuestión moi interesante e bastante descoñeci-
da, é que Siria foi un dos primeiros e máis importantes
territorios de cristianismo inicial. Sirios foron os mem-
bros das primeiros comunidades cristiás e mesmo o idio-
ma de Cristo, o arameo, que aínda se fala en Siria, se ben
de xeito residual, igual que a presenza de comunidades
cristiáns, non moi abundantes, pero existentes e con ple-
na liberdade de actuación. Chamounos a atención que a
Santa Tegra nacera, vivira, morrera e recibira culto nun-
ha cova na localidade de Maaloula. Sabiamos do acolle-
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deserto (aridez, calor) e a presenza
reparadora da auga que alivia e com-
pensa das calores case inhumanas (ao
menos para nós: 50º ao sol). En segundo
lugar, a presenza do deserto, que leva
consigo un fenómeno para min irreme-
diablemente unido a el, o silencio, a
quietude da atmosfera; este fenómeno
xa o observara no deserto tunecino e
reencontreino en Siria. É un silencio,
unha quietude marabillosa e única. Só
se dá nos desertos. Aínda que sopre o
vento furioso, como aconteceu durante
a nosa estadía, non se oe; é como se xur-
dise un baleiro cósmico; séntese nos
pavillóns auditivos ou nas palmeiras,
mais onde non hai vexetación non se
sente sequera.

Despois, a cor da pedra, especial-
mente nos contrastes de luz cenital e no
solpor. Non hai forma de que sexa
capaz de describir o cambio do ton da
pedra do solpor palmireño, hai que ir
para sentilo. Só direi que a luz ao ir

mento a Paulo de Tarso pola comunidade cristiá de
Damasco despois da súa conversión (hai que visitar a
capela de Ananías e mais o punto da muralla por onde
din que foi descolgado para fuxir dos xudeus que o per-
seguían).

Tamén Siria foi a terra dun dos pais do cristianismo
eremítico, o famoso Simeón o Estilita, quen predicaba
subido nunha columna. Ao redor deste punto xurdiu un
dos conxuntos arquitectónicos paleocristiáns máis per-
fectos, modelo de numerosas igrexas e edificios relixio-
sos para séculos posteriores. Igualmente son visibles
numerosas probas de comunidades cívico-relixiosas cris-
tiás (as chamadas “cidades mortas”, por abandonadas, da
zona de Serghila)

A CIDADE DE PALMIRA

Pero sen dúbida un dos atractivos da Siria é a presen-
za da cidade de Palmira e da lenda da súa raíña Zenobia,
unha das primeiras mulleres resolutivas e por tanto coñe-
cidas, daAntigüidade. Para min, Palmira ten moitas lem-
branzas notables. En primeiro lugar, como xa comentei,
ser un oasis (un extenso palmeiral) no medio dun deserto
ingrato, é dicir, a convivencia entre as dificultades do
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caendo filtra o po en suspensión crean-
do unha incrible gama de tonalidades
que iluminan as pedras e cando o sol,
finalmente marcha incendiando o ceo, a
luz nidia volve a recuperar todo o seu
esplendor. Este espectáculo natural
“represéntase” todos os días dende o
alto do castelo árabe que domina a chai-
ra onde están asentadas as ruínas da
vella cidade.

E por último, dicir que se ben as
columnatas, os templos, os decumanos,
o teatro, etc. de Palmira son moi fermo-
sos, o que máis impresionou a miña
retina, a imaxinación que hai tras dela,
foi algo máis descoñecido: o Val das
Tumbas. Este lugar, afastado conve-
nientemente da cidade, conforma un
espazo dominado por impresionantes
torres tumba, illadas unhas das outras,
coma xigantescos fitos de tamaño gran-
dioso e destinados ao enterramento das
grandes familias palmireñas; grandes
tamén polo número de membros que as
compoñían, aos que se agregaban os
servidores e mesmo os animais de com-
pañía. E agora, abandonadas no medio
de deserto contemplándose unhas ás
outras... Respecto da zona arqueolóxica
da cidade de Palmira, sinalar que a
extensión é verdadeiramente descomu-
nal, e non contamos o que se pode
observar que aínda non está escavado
ou recuperado.

Tamén cómpre non esquecer a cida-
de abandonada, totalmente abandonada,
deApamea ouAfamea, coas súas enor-
mes columnatas, rúas e edif icacións
antano cheas de fachenda e hoxe soa-
mente chantadas no medio dunha plani-
cie elevada sometida a todos os ventos e
a mirada inquisitiva dos viaxeiros oca-
sionais, irremediablemente morta na
súa soidade.

E como calar da cidade de Bosra,
Bosra a negra, porque aquí, ao sur do
país, abonda a escura e livián pedra vol-
cánica fronte ás podentes calcarias do
leste e aos contundentes granitos do

centro. Unha cidade pequena pero na que existe un teatro
romano máis grande que o de Mérida; baños da época
mameluca, igrexas bispais paleocristiás, un cardo tamén
romano... e unhas preciosas, distintas e cromáticas
alfombras, pero das que non trouxemos nin unha de mos-
tra.

Pódese beber viño (especialmente cristián-libanés do
afamado val da Bekaa), cervexa (tamén libanesa ou siria,
ou si a quere de importación), pero son especialmente
recomendables (porque por aquí non abondan) os zumes
naturais de froitas feitos no momento: só dunha ou mes-
turadas, ou de cenoria. A comida é abondosa e débense
probar os distintos tipos de pan e as “nais” das pizzas que
se venden nos fornos que hai nas rúas; arroz, legumes,
verduras, carne (á brasa especialmente) de cordeiro, vite-
la ou polo; para porco xa o temos aquí. Postres e doces,
xeados, té frío con menta e azucre; zume de limón con
menta, xeo picado e azucre... Non pasamos fame, preci-
samente.

UN PAR DE REFLEXIÓNS

Quixera rematar esta lembranza da Siria cun par de
reflexións.A primeira diríxese a quen lea estas liñas: este
país árabe ten acollidos a máis dun millón e cincocentas
mil persoas refuxiadas orixinarias de territorios propios e
máis limítrofes; os refuxiados propios proceden do terri-
torio denominado como os Montes ouAltos do Golán,
situados a tiro de canón da urbe de Damasco, que o esta-
do de Israel ocupa dende a guerra de 1967, e que non ten
intención de devolver ao seu lexítimo dono, Siria; é dicir,
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outros países e mesmo culturas que a
practican con contagotas ou a rexeitan.

Nun segundo lugar, vendo a vitalida-
de das cidades sirias, Damasco,Aleppo,
Homs, etc.; vendo ás persoas camiñar,
pasear, ir traballar, nenos e nenas debu-
xando xunto ás mestras, comendo ana-
cos de doce, na hora do lecer..., é dicir, o
que é manifestación dunha vida pacífi-
ca e cotiá, non podía menos de lembrar
que a cidade de Bagdad con absoluta
seguridade tamén se manifestaba dun
xeito semellante antes de ser destruída
polas bombas. Entón pensei: que fráxil
pode ser o noso presente!; persoas,
lugares, actividades...que vemos agora,
e quen sabe se por vivir onde se vive,
están condenados á destrución máis
miserenta de aquí a un tempo antes de
que se borren da nosa memoria... que as
xentes de Siria e deses territorios, tan
castigados pola guerra, poidan vivir
algún día na paz que merecen!

que en caso, desgraciado, de conflito armado, Israel
podería bombardear Damasco dende os seus asentamen-
tos militares con toda tranquilidade. Por outra banda,
Siria acolleu dende 1948 sucesivas ondadas de refuxia-
dos procedentes dos territorios palestinos que Israel foi
desaloxando dos seus lexítimos habitantes pola forza ata
acadar unha cifra de preto dun millóns de persoas. Estas
familias atoparon en Siria a posibilidade dunha vida en
paz e atención sanitaria, educativa e noutros eidos
(vivenda, auga corrente, electricidade...), como se de
cidadáns nacionais sirios se tratara; iso si, os palestinos
tiveron e teñen que buscar a súa vida; non hai subsidios
de paro nin axudas económicas especiais.A este enorme
continxente humano houbo que agregar os desprazados
pola guerra de Iraq. Moitas familias sirias teñen parentes
na outra república árabe e cando comezou a invasión
anglo norteamericana miles de familias iraquís tiveron
que escapar xunto aos seus parentes sirios buscando acu-
billo na desfeita, e foron acollidos tamén.Así que a soli-
dariedade humana fronte a quen sofre –e non cabe a
menor dúbida de que un dos lugares onde o sufrimento
está máis presente de cotío é o Próximo Oriente– é un
dos feitos descoñecidos que se practica todos os días nes-
te país chamado Siria, o que constitúe un exemplo para
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que no pasado foi un pobo
cunha vida intensa, hoxe pre-
senta un estado enfermizo, nas
súas históricas edif icacións

populares. Non é un estado singular o
que presenta esta parroquia, San Salva-
dor de Sobrado deTrives (concello deA
Pobra de Trives, Ourense), asentada na
vertente setentrional da fermosísima
Serra de Queixa ou Chandrexa de Quei-
xa, a unha altitude de 678 metros entre o
río de San Lázaro, afluente do río Bibei,
e o regato da Retorta. Esta freguesía está
preto do camiño real que comunica a
cidade de Ourense con Vilafranca do
Bierzo eAstorga, a cuxa sede episcopal
pertence esta freguesía, formada polos
lugares de Sobrado (cabeceira), Pazo de
Barbeirón, Monteboi, Carreto, Retorta e
Santo Estevo –este último na actualida-
de en situación de abandono–.

A miña reflexión está motivada polo feitizo que me
causou o patrimonio presente nos barrios de Sobrado,
Outeiro, Campo, Nogueira, Currela, Barrelende, Igrexa e
Fondo do Lugar. Non menos importante é arquitectura
relixiosa e militar, principal referente arquitectónico des-
ta vila, que viviu no pasado un longo tempo de prosperi-
dade. Non me cabe dúbida que, en parte, o esplendor des-
te lugar se foi forxando á sombra dos relixiosos regulares
e señores dos pazos que aquí enraizaron.

A historia desta freguesía de San Salvador enmárcase
no eido das 3.792 parroquias espalladas pola nosa xeo-
grafía, todas elas coa súa peculiaridade e con singulares
historias. San Salvador de Sobrado conta cun pasado rico
en acontecementos, como os protagonizados por dona
Inés de Quiroga, última abadesa do mosteiro de Sobrado,
advocación de San Salvador. Dona Inés foi unha muller
galega de conduta atípica, con grande alarde de valentía,
que se atreveu a facer oídos xordos dos mandatos dos
mesmísimos Reis Católicos, incluso é máis, a súa rebel-
día foi tratada polo sucesor de San Pedro na terra, o Sumo
Pontíf ice da igrexa Católica. Quen sabe se dona Inés
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Santa María.Así pois, algo de libertina-
xe sexual debeu darse nas casas mona-
cais, como o de que algunhas freiras,
representativas de Cristo na terra, foran
agasalladas con algún que outro regalo
pouco divino,e máis naqueles tempos,
como o que lle envía Fernando Esquío á
unha abadesa e á súa prioresa, de mos-
teiro descoñecido, como consta noCan-
cioneiro daVaticana.

A vós, Dona abadessa,
de min, Don Fernand´Esquio,
estas doas vos envio,
por que sei que sodes essa
dona que as merecedes:
quatro caralhos franceses,
e dous aa prioressa.

Esquío non deixou referencia de se
o número de consoladores era para que
as devanditas agasalladas os tivesen en
reserva, ou se estaba motivado por
variedade no deseño e pracer, quen
sabe...As cantigas de escarnio, mostran
casos aínda máis sorprendentes, como o
deAfonso Eanes do Cotón, quen recen
casado, acode a unha abadesa para
pedirlle consello na ciencia do amor; a
ensinanza debeulle ser de tal proveito ao
aprendiz de amores que di que deberían
recorrer á tal profesora todas ass mulle-
res inexpertas en esta pracenteira arte,
ao que dá a entender que el levou á súa
muller. Que a deusaAfrodita teña a ben
ter na Gloria a está devandita abadesa,
experta sexóloga.

Hai que ter presente que os mostei-
ros deron acollida a mulleres que,
segundo a mentalidade do tempo, serían
a vergoña da familia, alén de ser o redu-
to apropiado para as fillas segundonas,
con insuficiente dote para emparentar
con conxugo de rango pretendi-
do,mesmo pola familia da moza e vice-
versa. Como é lóxico, nas congrega-
cións monacais tamén ingresaban
mulleres de condición vocacional.

A vida, supostamente pracenteira,
que se estaba a vivir nestes cenobios
independentes, non tardaría moitos

estaría trabucada ou posuída por unha Provisión divina
na súa loita por defender a independencia do mosteiro, ou
se a súa teima sería unha loita na defensa do seu rango e
do dominio sobre os bens que posuía o cenobio -couto de
Sobrado e o de Paredes de Caldelas, as igrexas de Sobra-
do, Casares, Somoza, Mendoia, Pacios,Vilar de Queixa,
Cova, Penapetada,Vilanova e Cerdeira... -.

Foi a lectura destes acontecementos o que me levou a
escribir estas modestas verbas sobre o mosteiro de Sobra-
do e dona Inés, algo do que nun principio non tiña inten-
ción de facer, xa que a nós, cóllenos un pouco afastados
do lugar no que se produciron aqueles altercados, insóli-
tos na historia da muller galega.

As orixes do mosteiro de Sobrado, que nun principio
foi dúplice, pérdense nos tempos. Téñense testemuños,
aínda que confusos, de que a principios do século X, na
época do mozarabismo, xa se tiña establecido neste lugar
o monacato beneditino. É a partires do último cuarto do
século XII cando xa non hai lugar a dúbidas da existencia
das relixiosas neste lugar, ao coñecerse o nome da abade-
sa da época, dona María Sánchez; outro testemuño é, no
último cuarto do século XIII, un carta datada o 15 de
decembro de 1287, que se conserva no museo deArte
Sacro do mosteiro deAnte-Altares, na cal se declara que
os foreiros de Sobrado teñen a obriga de prestarlle vasa-
laxe a dito mosteiro. Ata o alto medievo, o cenobio, de
orixe familiar, estivo en vida dúplice, é dicir, a comunida-
de estaba composta por monxes e monxas, que en teoría
durmían en dependencias separadas e en vida decorosa,
baixo a dirección dun abade e dunha abadesa.

Ao longo do tempo os mosteiros de mulleres, e de
homes tamén, foron motivo de rexouba, segundo deixou
escrito algún que outro pándego trobador do medievo e
outros non tan trouleiros comaAfonso X nasCantigas de
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séculos en verse enturbada, pola refor-
ma de espírito centralista promovida
polos Reis Católicos.A finais de 1489,
chega a Santiago de Compostela un
douto prior do mosteiro de san Bieito de
Valladolid, frei Rodrigo deValencia; a
misión deste frade vido de Castela, era
recrutar a todas as congregacións bene-
ditinas, independentes, espalladas na
Galicia rural para recluílas, a maioría,
nun só edificio, que foi a intr amuros de
Paio deAnte-Altares, baixo a tutela dos
celosos frades da mesma orde, que se
mudaran deste mosteiro para o de San
Martiño Piñeiro, do que pasou a ser ane-
xo o de San Paio de Ante-Altares, en
rendas e outras obrigas no ano de 1.495
e en comunidade en 1498, á morte do
freire Diego deViveiro, último abade de
Ante-Altares. Esta noticia de cohabita-
ción non foi recibida con agrado por
moitas destas comunidades do rural, en
especial por esta de Sobrado, que vían
nesta reforma unha privatización da súa

autonomía, tanto no eido persoal coma das prebendas,
que ata o momento organizaban e administraban libre-
mente. Na época destes acontecementos, o pequeno
cenobio de Sobrado estaba rexido por unha abadesa de
carácter rexo e obstinado, dona Inés de Quiroga, unha
muller que estaba decidida, en principio, a non anexionar
Sobrado aAnte-Altares. É este o motivo polo cal, o 28 de
abril de 1499, frei Rodrigo deValencia intenta ser recibi-
do pola abadesa. O intento non puido ser máis humillante
e frustrante para o frade; o frade de Castela non foi reci-
bido con son de campá tanxida, nin coas freiras do ceno-
bio entoando os cantos gregorianos, esencia das benediti-
nas; todo o contrario. Ao parecer, o recibimento foi con
homes que empuñaban armas en alto, intimidando deste
xeito a misión que o frei levaba entre mans, crido omni-
potente. O séquito, que supostamente iría acompañando a
frei Rodrigo na misión, debeu quedar abraiado ao ver que
don Rodrigo non tivo máis remedio que recuar co rabo
entre as pernas despois desta humillación sen preceden-
tes. No mes de maio do mesmo ano, o aflixido freire
intenta de novo a misión. Deste novo intento por recluír
as monxas e degradar o rango de abadesa pouco coñezo,
só que testemuños posteriores din que a abadesa, e con
ela as monxas da comunidade, continuaron repudiando a
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con rango señorial, sin faltarle joyas,
cabalgaduras, pajes y criados, viviendo
la clausura con muy relativo rigor, ya
que podía abandonar el monasterio por
un tiempo, para atender negocios de
familia en otras partes de Galicia” (El
monasterio de San Salvador de Sobrado
de Trives, Archivos Leoneses, XXI, nº
41). Dona Inés de Quiroga descendía da
estirpe fidalga galega, unha clase aco-
modada e privilexiada, con gran poder
no eido eclesiástico e civil, aínda así na
cédula que El-rei envía o 15 de febreiro
de 1527 dise: “Al gobernador de Gali-
cia para que favorezca al reformador de
San Benito en la corrección y castigo de
Inés de Quiroga, abadesa de Sobrado de
Trives[...] (Los monasterios de la coro-
na de Castilla en el reinado de Carlos
V); a dita cédula do rei continúa dicin-
do: “[...]Por ende yo vos mando que
siendo requeridos por el dicho abad de
San Benito, reformador general de la
dicha orden, o por quien su poder ovie-
re, para que le deys fabor e ayuda para
prender y corregir y castigar a la dicha
Ynes de Quiroga, abadesa que diz que
fue del dicho monesterio de Sobrado de
Trivis[...]. No ámbito relixioso pois, a
vida de dona Inés non debeu de ser a
dunha profesa santona que digamos.A
saber cantas pauliñas tería predicado,
desde o púlpito, o freire Rodrigo de

anexión aAnte-Altares. A resistencia por parte de dona
Inés foi de tal envergadura que chegou a promover preito
pola causa en Roma, tanto para intentar librar do enclaus-
tramento ao que estaría abocada toda, ou case toda, a súa
comunidade, como de ter que abandonar Sobrado para
internarse nas celas de intra muros de San Paio deAnte-
Altares. Despois de trece longos anos de litixios dona
Inés, por orde do papa Xulio II, debería desistir do seu
intento de non anexión. Na orde, o papa dicía que o mos-
teiro de San Salvador de Sobrado deTrives quedaba defi-
nitivamente anexionado aAnte-Altares, a partires do 21
de maio de 1512.Aínda así ,a abadesa dona Inés non se
deu por vencida na súa teima loitadora, que non tería fin
ata o ano de 1528, despois dunha concordia coa abadesa
deAnte-Altares, na cal dona Inés, nun primeiro momen-
to, renunciaba á abadía de San Salvador de Sobrado a
cambio dunha sustanciosa pensión de 15.000 marabedís
anuais. Por causas que descoñezo, dona Inés, non satis-
feita, apelou de novo a Roma, onde no ano de 1527 logra
que a sentenza lle sexa favorable, descoñecendo pola
miña parte en que termos.

Dona Inés debeu dobregar o seu orgullo ante a denun-
cia que presenta, o moi laverco freire beneditino ante El-
rei (Carlos I, 1516-1556), dicindo da freira, “que [...]
Ynes de Quiroga abadesa que fue del monasterio de
Sobrado deTribis, que es de la dicha orden de San Beni-
to, en gran daño y perjuizio de su anima y conçiençia y
disfamaçion de la dicha orden, anda por ese Reyno fuera
de orden y religion en abito seglar apostatando, de lo
qual diz que Dios Nuestro Señor es muy deservido [...]”.
A denuncia contra a abadesa non era infundada a dicir de
E. Duro Peña: “La abadesa de Sobrado de Trives vivía
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Valencia, contra aquela muller que
durante tantos anos se resistiu á reforma
promulgada polos Reis Católicos, que
segundo din os entendidos na materia,
era unha reforma necesaria.

A carismática biografía de dona Inés
figura entre claroscuros,en parte encar-
petada nos fondos de arquivos como os
de San Paio deAnte-Altares...

A espléndida igrexa que ata a lei de
disolución das ordes relixiosas (11
outubro, 1835) pertenceu a este mostei-
ro, é un expoñente máis da arquitectura
do románico do último terzo do século
XII. Son moitos os elementos que cabe-
ría destacar deste templo románico: a
ábsida, dividina en tres vanos por
columnas entrega e con magníf icos
capiteis que, o mesmo que os canzorros
do beirado do tellado e os do tellaroz,
presentan vexetais e seres fabulosos,
híbridos entre seres humanos e animais;
unha representación que continúa nos
capiteis interiores, tanto nos do arco
triunfal como nos das columnas entrega
da única nave. Salientan tamén no rema-
te das ucheiras da porta principal, o
músico tanxedor de fídula e a bailarina
contorsionista. Todo elo englobándose
no eido da didáctica moralizadora,tan
presente na arte románica.

O esplendor da fachada principal,
decorada na mesma liña que a ábsida,
quedou ensombrecida no interior dun
pórtico cerrado, construído polo século
XIV; boa parte da planta desta obra está
ocupada por unha amplía escalinata
descendente, que dá acceso ao interior
da igrexa, a cal se ilumina con ventás
seteiras, tanto na ábsida coma na nave,
rematadas con arco de medio punto e
derrame cara ao interior, ricamente
decoradas no exterior. Mais tamén cóm-
pre ter en conta a sombría luz que pene-
tra polo óculo do sinxelo tímpano da
portada principal,iluminada pola escasa
luz que recibe o interior do pórtico, que
á súa vez a recibe do modesto rosetón
que este ten no frontispicio.

A ornamentación no interior do espazo sacro é rico en
retablos, tanto o da capela maior coma os das capelanías,
repletos de imaxes de boa talla e policromía do estilo
barroco galego. Compleméntase coas magníficas pintu-
ras murais dos séculos XVII e XVIII que decoran a bóve-
da do presbiterio e o artesoado que cobre o teito da nave,
ca representación da bóveda celeste, sol e lúa. Máis
modestas son as pinturas que cobren o granito dos muros
interiores e da fachada, realzando con cores, plintos,
basas, capiteis..., e canzorros do tellaroz,homes predican-
do as santas escrituras, outros, representando e a pregui-
za, serpes voadoras...

Este conxunto arquitectónico quedou alterado no ano
de 1872 co derrube do muro setentrional, e no ano de
1881 co esboroamento do teitume.

Outras obras conventuais son, as dependencias
monásticas, o día de hoxe reconvertidas en casa reitoral e
vivenda privada.Un edificio que no seu día debeu de ser
de suma importancia para a tranquilidade das devanditas
monxas e veciños é a torre campanario, da que se di que
antano facía as veces de torre vixía; trátase dunha cons-
trución de planta cadrada con muros cegos,agás a peque-
na porta de acceso, elevada sobre o terreo, é algún que
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antefixas da eirexa vella que lle manda-

ban desfacer, para coroaren con elas a

eirexa nova que construían en gosto

barroco”. En parte isto confirmaría a

miña sospeita da existencia dun templo

anterior.

Non teño a menor dúbida de que se

poderían escribir folios e folios sobre

esta igrexa, referente arquitectónico de

San Salvador de Sobrado, construída ó

gusto románico; un tipo de arquitectura

que percorre os camiños, principalmen-

te o francés, que conducen o culto da

mística presenza das reliquias do Santo

apóstolo Santiago o Maior. Non sucede

o mesmo no eido da arquitectura das

casas vivendas dos veciños do lugar,

que en realidade foron a cerna desta

andaina na que estou,e que espero dar

continuidade nun vindeiro numero.

outro biolo que pasa a luz o interior; no corpo superior,
en cada unha das caras, ten un oco no que residen as cam-
pás; o da fachada principal foi tapiado por mor de alber-
gar a esfera do reloxo,que da ás horas a vila, isto motivou
que para o seu mantemento se construíse no mesmo oco
un balcón voado sobre estrutura de ferro; remata o con-
xunta da obra non campanil de ferro sobre o tellado. Un
complemento do conxunto relixioso é o cruceiro, empra-
zado na parte posterior da torre campanario, onde antano
o mosteiro contaba con un claustro; no fuste figura gra-
vada a data de 1603, data que se supón corresponde o ano
no que se construíu esta obra. De fronte o cruceiro, o
outro lado da rúa, está a casa que no seu día foi o calabo-
zo da xurisdición do mosteiro; di a tradición oral da vila
qué, si un reo preso nesta cárcere conseguise evadila e
lograse chegar ata o cruceiro seria perdoado. O que non
sei sea o longo dos séculos houbo algún preso que logra-
se tal fazaña.

Os ornamentos relixiosos máis suxestivos, para o meu
gusto, son a Cruz das procesións ao sacro Pelicano e a
Cruz antefixa.A primeira é unha obra de gran valor artís-
tico e suntuario; está fundida en prata e finamente repu-
xada; pola inscrición que nela figura atribúese a Pedro
Barreiros, prateiro na cidade de Ourense nos anos de
1585.A outra peza é o Sacro Pelicano rematado en vene-
ra ou cuncha de vieira; trátase dunha peza tallada en
madeira con acabado dourado; a ave ten no peito unha
pequena urna que acolle o viril co Santísimo; o feito de
que os pelicanos adultos alimenten as crías con peixes
que transportan na bolsa larinxe, conduciu, na antigüida-
de, á errónea apreciación de que os pais se desgarraban o
peito para alimentar coa súa carne a seus fillos, de aí que
esta ave se convertera no símbolo da inmolación de Cris-
to e do amor sacrificado dos pais cara os fillos. A Cruz
cumial ou antefixa, do tipo céltico—cristián, que adoito
chamar cruz cumial, como ben deixou dito Castelao, por
ser a peza na que rematan os frontispicios dos templos
románicos. Castelao na súa obra As cruces de pedra na
Galiza di destas cruces que se poñían no remate dos pin-
ches das igrexas, e mesmo nos hórreos cando os canteiros
remataban o seu traballo “pensamos no “ramo” que os
canteiros galegos poñen aínda hoxe no cume das súas
obras para celebrar o fin do traballo”..Ao meu ver, a
cruz sobre o Cordeiro Místico, que pon remate no pinche
da fachada, é unha obra anterior á construción deste tem-
plo, de estar no certo, sería o testemuño dunha igrexa
anterior perdida no tempo. O mesmo Castelao describe
este elemento como unha “proba do respeto que os mes-
tres canteiros sentían por este “ramo” de pedra está
patente no feito de que sempre conservaban as cruces
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e vez en cando temos a sorte
de que o autor ao que se dedi-
can as Letras Galegas teña
escrito algo dirixido aos

nenos e nenas, tal como sucedeu no ano
2007 con Álvarez Blázquez e o seu poe-
mario Roseira do teu mencer e volve a
pasar no 2010 con Novoneyra, que nos
deixou tres libros “para lectores e lecto-
ras de toda idade”, tal e como se recolle
na presentación editorial.

De vez en cando, entre os autores
establécense liñas de encontro que van
conformando ese tecido que é a literatu-
ra dun país, sucede agora, cando rela-
cionamos o tempo no queAvilés escri-
bira O cabalo de vidro (anos 50) e a
noticia de que estas obras de Novoneyra
foran escritas cando o poeta vivía en
Madrid, naqueles anos nos que formaba
parte do grupo Brais Pinto que, por cer-
to, premiara aquel monllo de poemas
deAvilés que se titulaba “Pequeno canto
para un peito xoven” e que logo se
publicaría no 1982 dentro de O tempo
no espello co título “Poemas a Fina
Barrios. Pequeno canto”.

Recuperar a memoria daqueles tem-
pos é lembrar o empeño deses creadores
en escribir para a infancia co obxectivo
de que a rapazada entrara no mundo dos
contos e da tradición a través da nosa
lingua. Emociona pensar naqueles
mozos sen fillos que pensan –seguindo
a estela da Xeración Nós- en contaxiar o
amor áTerra e á Fala a través da literatu-
ra escrita especificamente para eles.

Avilés, poeta, non volvería a escribir
textos en prosa ata os de Nova crónica

das Indias, en 1989; Novoneyra, poeta, só nos deixa eses
tres relatos:O cubil do xabarín,

Gorgorín e Cabezón e Ilda, o lobo, o corzo e o xaba-
rín, que se publicarían nos anos 90 da man de Xulio
Cobas Brenlla. A el agradecemos telos sacado á luz
naquel momento e a información que fai pública na
Revista Galega de Educación ao respecto.

Conta Cobas que estes tres contos -únicas narracións
e únicos dirixidos á infancia- forman parte dun proxecto
máis amplo do que só rematara seis, atopándonos polo
tanto con outros tres aínda inéditos ou desaparecidos.
Todos eles teñen en común a recreación dunha xeografía,
O Courel, a montaña luguesa cos animais que lle son pro-
pios, coas verbas que nomean ese mundo...

O primeiro delesO cubil do xabarín (1991), está ilus-
trado polo recoñecido pintor Quintana Martelo que
tamén se estreaba iluminando obras para a infancia. A
historia comeza coa cita “Hai eidos sos, / só para os
bechos bravos”, que nos sitúa no ámbito da soidade e do
salvaxe. Hai unha reivindicación do propio a través
dunha linguaxe tremendamente vizosa que achega un
vocabulario que precisará un glosario final para ir casan-
do palabras e animais, vexetación, accidentes do terreo...
porque como escribe o poeta: “ata o máis pequeno sitio
ten o seu nome”. Unha panda de rapaces que realizan
unha expedición ao cubil do xabarín, os seus nomes
(Rabilete, Gatillo, Pistón, Portapeza, Firmegarra e
Seguerrastro) xa din moito de que é cada un deles, igual
que o fai o título ao traernos unha difícil rima entre
“cubil” e “xabarín”. É o reino dunha natureza brava que
pide respecto, e o escritor, como o pensador que era tráe-
nos esa ensinanza ao rematar “Respectar esa última dis-
tancia. Tamén se vai só en soños ou cos ollos. Mirar é ir.
Non se achega máis quen non para ata que pisa.” Porque
hai lugares que hai que ver a distancia para non destruí-
los, aos que non hai que ir para que continúen sendo...
Neste texto séntese a vella serra a través das palabras de
Novoneyra sabendo que o pasado é eterno, ou pode selo.
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dubidando se Ilda é dona Aldara e os
restos da súa torre o castelo no que viviu
unha e outra, se os corzos e xabarís son
descendentes daqueles outros ... e a len-
da indo e vindo e nós entrando e saíndo
dela. Un poema final, rodeado dunha
orla de debuxos alusivos, recrea a histo-
ria, recollendo os topónimos do Courel.

As ilustracións nas que participa
Quintana Martelo (O cubil do xabarín,
Gorgorín e Cabezón) remítennos ao que
era o seu estilo nos anos que nos ocu-
pan: a figuración comparte espazo coa
abstracción, o xeométrico enmarcando
e aportando unha nova dimensión ao
debuxo, as manchas de cor sumándose
ás rectas e aos círculos e falando de uni-
versos que se tocan aínda que ás veces
non sexamos conscientes da súa exis-
tencia, como o vello Courel, aquel do
que o poeta escribía “Eiquí sempre foi
bosque” nun mundo globalizado. As
acuarelas de Uhía retratan marabillosa-
mente aos animais e contextualizan a
historia nun medievo visto cos ollos da
infancia. Nas tres obras hai unha alter-
nancia de letra caligráfica e de impren-
ta, respondendo xeralmente ás voces
dos personaxes e do narrador.

O traballo de Cobas que se recolle
como edición, preparación e normativi-
zación de cada unha das publicacións
recoñece ao poeta cantor da paisaxe
natural e da mensaxe da terra a quen
presta a súa voz apaixonada.

É o agasallo de Novoneyra para os
máis pequenos. Con el imos adiviñando
o mundo da montaña, véndoo nos seus
animais (corzos, lobos, xabarís...), ato-
pándoo nas palabras propias e nos sons
que as acompañan, no escenario desa
serra do Courel coa paisaxe chea de
covas e ríos, de camiños reais e castros
ou nos personaxes míticos (o home do
saco) e as lendas (a da moza amiga dos
animais que recibe o nome de Ilda), no
vocabulario montaraz e antigo como a
paisaxe...

Tres relatos do poeta que teremos
ocasión de recobrar neste 2010, grazas á
RealAcademia Galega.

Gorgorín e Cabezón, publicado en 1992, aparece ilus-
trado polo citado QuintanaMartelo eVázquez.A historia
sitúase no tempo indefinido da “alta primavera, cando os
días dan para todo”. Trata de dous rapaces, amigos, de
características moi diferentes, que se axudan aportando o
mellor que cada un ten (o peso, a lixeireza...); unha tarde
na que se van bañar ao río, localizado en “lugares nos que
non hai alma viva en todo ó redor”, son sorprendidos
polos homes do saco -uns personaxes que forman parte
do imaxinario tradicional do medo: “tan antigos que se
cría que non existía” aclara o narrador-. Rapaces que se
bañan, rapaces que xogan a facer de cazador e can, rapa-
ces que conseguen saír do saco e fuxir dos ladróns. De
vez en cando peta na páxina a rima coa súa sonoridade
(“Detrás chegou Cabezón e a mesma operación”) e as
personificacións (“Os peixes liscan asustados e amosan
de lonxe as cabeciñas por ver qué bicho é aquel...”) coma
un aceno ao lector. Remata, tamén, igual que a obra ante-
rior, cun vocabulario que facilita a comprensión do texto.

Ilda, o lobo, o corzo e o xabarín, foi publicado en
1998 con ilustracións de Manuel Uhía. Comeza o libro
coa dedicatoria: “A Elba que veu pró Courel” e a cita
“Chegas do Norde. / Pasas da saga á cantiga.”Trátase dun
conto de vello, situado “no cabo do mundo”, onde unha
nena orfa de nai vive nunha torre vendo ás xentes de lon-
xe, mentres pasan os días de vagar; ata que un día atopa
no patio do castelo o lobo, o corzo e o xabarín presos nas
gaiolas que deixaran os cazadores como agasallo; o ani-
mais fanlle unha proposta: se lles devolve a liberdade
conseguirán encher de caza os montes para que veñan
cabaleiros que se hospedarán no castelo e se namorarán
da moza e ela poderá casarse co que escolla. O lobo xura
marchar afirmando “E se non cumprira, que non viva eu
máis, como os poderosos, do traballo e do sufrir alleo.”.
O corzo e o xabarín xuran cumprir, no caso contrario “¡E
a nós que nos coma o lobo!”. Recollemos un pequeno
fragmento para recoñecer o dicir do poeta: “Moitos deles
prendáronse da rara beleza de Ilda, labrada a soidade e
soños, mais ela só foi ollos para aquel que presentiu tan
certo que, namais que chamar á porta, soubo que era el.
O galán demorou a súa estancia da primeira castaña á
última folla e foi e veu e tornou (...)”. Casa a moza que ha
de despedirse da mai serra e remata o texto co narrador
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Cada vez que atravesas a porta...

Luis Miguel Martínez Agulleiro
Obra gañadora do V Concurso de Contos Liceo de Noia



“C ala e bícame“ dixeron os seus ollos ocres, acompasando o

tremor do seu cabelo castaño co aire frío da noite, “rómpe-

me por dentro, múrchame, pégame cos teus beizos verme-

llos, mátame co teu alentar cálido, cos teus suspiros de cervo morto,

límpame as pegadas da soidade coas túas bágoas doces, castígame cos

teus ollos verdes mirando á outra, recorrendo o seu pelo longo, castaño,

unha cascada infinda de pecados inexpiables, cavando coas túas pupilas

o tecido tostado do seu corpo, a incesante pel morena que recobre a súa

alma, que se axita cando a miras como me miras ti agora, lendo o meu

pensamento, as ganas que teño de inclinarme cara adiante, mirarche

unha vez aos ollos e logo pechalos lentamente para sentir os teus beizos

na miña boca ansiosa, o teu alento nos meus pulmóns queimados, e dei-

xarme levar na túa incesante aperta”, tratou que calase cun aceno das

cellas pero el continuou falando coa mirada, “non, agora non fales, non

me interrompas cando estou a piques de dicirche que adoro o contacto

do teu corpo coa miña alma, encántame o arrepío que me percorre a

espiña dorsal cando rozas as túas pestanas contra as miñas meixelas,

cando sinto os rizos dos teus cabelos xogar entre o meu peiteado novo,

cando me dis que isto é un amor efémero de un cuarto de hora, que can-

do chegues a casa me vas esquecer, vas volver a pensar outra vez na

outra, vasme deixar vagar nos ríos da memoria ata o próximo cuarto de

hora, e eu agardarei por ti, papando o frío condenado que perdura na túa

porta, ata que baixes a dicirme que non a aturas máis, que prefires vivir a

túa vida comigo, que che da igual o que pense o resto, só che importa a

forza da miña man apertando a túa mentres paseamos á beira do mar,

deixando que o aire erosione as nosas feridas, profundas como o negror

das túas meniñas, ese negror que coñezo como se vivise comigo, coma

se me arrolase polas noites cando me despido da fotografía que nos

tomamos xuntos e na que non apareces, ese negror que me afunde nas

augas glaciais dos sentimentos de plástico que me tinxes neste corazón

que latexa cada suspiro por ti, para ti, porque xa sabes que non me apete-

ce quedar de pé neste mundo de merda con esta xente de merda que só

fala ás nosas costas” o home do pelo rizado intentou mirar a outro lado

para non chorar, non escoitar o que lle dicía, pero o outro continuou

falando coa mirada, “sabes que é verdade, que falan do que facemos e do

que deixamos de facer cando nos damos a volta, que nos chaman de

todo, sei que non lle fas caso e sei tamén que a ti non che importa un

carallo que me pase as noites chorando, empapando a miña almofada
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coas gotas de angustia que me saen da alma; sei que non che importa

nada que falen, disme que os deixe, que xa se cansarán, e sempre che

contesto que vale, que o que ti digas, pero xa estou farto de que me

digan de todo e non me dean nada, que me tiren pedras contra a cara... e

creo que deberías sentir o mesmo, pero segues aí, impasible ante a mira-

da de todos; deixando que podreza no medio da rúa, perdendo cada vez

máis o sentido por ti e sabendo que nunca che terei, que sempre estarás

co que dirán, e que finxirás ter ese amor de patacón con ela, finxirás

cada bico que lle descompoña o rostro, e lembra que cho dixen, que cho

repetín ata que a miña gorxa quedou seca; que ías ser máis desgraciado

ca min, aínda que eu estea podrecendo e ti esteas burlándote da vida des-

de o teu pedestal de mármore, ti estás máis morto ca min, ti, que deixa-

ches os teus pensamentos á parte para seguir a batuta da sociedade” o

home do cabelo rizado non sabía se debía dicir algo, só lle escorregou

unha bágoa dende o nacemento dos ollos ata a comisura dos beizos e

finalmente deixou que o home dos ollos ocres continuase falando coa

mirada, “pero ti non tes a culpa, agora mesmo non sei quen ten a culpa,

só sei que te avergonzas cando teu pai nos observa dende a ventá men-

tres falamos, só falamos e nada máis, pero ti non fas máis que mexerte

no teu corpo de estatua grega, tremendo como un meniño ante a cegada

do home do saco, e cando che pregunto que che pasa só me mentes, pero

gústame que me mintas con tal de estar o último tramo da agulla do relo-

xo contigo, con tal de sentir o teu cabelo rizado cerca de min, aínda que

teña que gardar as aparencias co teu pai” o home do cabelo rizado

moveu os ollos, sinalando o portal, o outro continuou falando coa mira-

da, “si, mellor vaite, xa non quero nada, é mellor que subas arriba, que

fagas o teu teatro e que me deixes aquí plantado ata o próximo cuarto

de hora, pero cando volvas a baixar a por min xa non estarei” o home

dos ollos ocre sinalou o mar que tiña á súa dereita, “búscame no fondo,

afundido entre os cadáveres dos peixes e as pedras da soidade que me

levas colgando toda a vida do pescozo” o home do cabelo rizado inten-

tou mover o corpo para darlle unha aperta, “nin se che ocorra, sería

capaz de matarte, estrangularte coas miñas propias mans para que sintas

o que sufro cando sobes as escaleiras da túa casa e me deixas aquí co teu

arrecendo aínda pegado á camisa, desexando que volvas, cales e me

biques”.
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xogos de sempre nun contexto globali-
zado como o actual. Muda o contexto e
taménmuda a actividade lúdica.

Trátase de conservar reliquias do
pasado que o tempo foi virando cadu-
cas? Rotundamente non, tan só se trata
de restablecer os xogos tradicionais á
cadea de produción cultural, non polo
camiño anacrónico da nostalxia doutros
tempos, senón máis ben por unha
correcta planif icación do futuro. E é
aquí cando a nosa vista se detén nas
mensaxes que as xentes do vello conti-
nente nos mandan. Algo empeza a
mudar.

Nas últimas décadas estase asistindo
a un proceso, cada vez máis fresco e
vigoroso, de recuperación dos patrimo-
nios lúdicos tradicionais.

Foi a partires do ano 1. 970 cando se
observa un novo interese polos xogos
tradicionais.Aos etnólogos, que sempre
amosaron as súas inquedanzas polo
tema, únenselle os historiadores e soció-
logos. Europa seméntase de seminarios,
encontros, mesas redondas sobre os
xogos tradicionais. Esta expansión non

o igual que sucede con outras manifestacións cul-
turais, os xogos tradicionais teñen unha orixe
imprecisa. É posible que algúns nacesen a partir do
traballo, nomeadamente labrego. Pensemos nalgúns

xogos de lanzamento (a chave, a ra, a raia...) ou mesmo
nos zancos, que orixinariamente só foron un medio para
non mollar os pés cruzando un terreo. Imaxinemos uns
cantos rapaces coidando do gando e para escorrentar o
frío deciden correr uns detrás doutros…xa temos inventa-
da a queda, pilla ou aña. Posiblemente, tratar de aventu-
rar a orixe de determinado xogo poida ser produto da
imaxinación, pero se esta falla, aínda nos queda a casuali-
dade. Se estamos aburridos e collemos unha pedriña, lan-
zámola ao aire e mentres cae collemos outra, e se somos
capaces de apañar dúas pedriñas mentres voa a primei-
ra…o xogo dos pelouros terá nacido.

Sexa cal for a orixe de determinado xogo, o feito de
que os galegos e galegas teñamos un rico catálogo de
xogos tradicionais , só pode ser produto dun proceso de
transmisión de xeración en xeración que chegou- a pesar
dos elementos que actúan na súa contra- ata os nosos
días. Esta circunstancia provoca que os xogos tradicionais
transmitan, dun xeito á súa vez inconsciente, a nosa for-
ma de vida, os nosos medos, as nosas crenzas, a maneira
específica de nos enfrontar ao mundo.

Esta cadea de transmisión dos xogos tradicionais
mantívose viva ata que a sociedade tradicional se viu
ameazada, produto do desenvolvemento da década dos
sesenta, por un novo modelo de sociedade: evolución
social, emigración, urbanización, uniformización cultu-
ral…

Recuperar os xogos de sempre, porén, non significa
correr en contra dos tempos.Trátase, só, de devolverlle ao
xogo todo o seu valor, de ofertarlle á sociedade opcións
lúdicas nas que realmente quede contrastado que o xogo
cumpre todas as súas funcións.

A cuestión, logo, é preguntarse cal é o sentido dos
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afecta tan só ao mundo científico. Per-
soas responsables do deporte de varios
países recoñecen rapidamente as posibi-
lidades dos xogos tradicionais para as
campañas “deportes para todos”. Ade-
mais, o valor pedagóxico dos xogos tra-
dicionais vaise acentuando en canto se
vai descubrindo o carácter social e cul-
tural dos mesmos. Máis recentemente é
o sector turístico o que ve neste campo
un produto a comercializar. O máis inte-
resante, e posiblemente o máis impor-
tante, é que os propios practicantes par-
ticipan en todas estas iniciativas. Uns,
fano a través de federacións ou confede-
racións; outros, vía asociacións e os
menos, a nivel individual ou dentro dal-
gún club. O xogo tradicional internacio-
nalizase. No ano 2001 en Lesneven
(Bretaña) fúndase a Asociación Europea
de Xogos e Deportes Tradicionais
(AEJST). Entre os seus f ins está o de
realizar xuntanzas entre os seus mem-
bros, non para organizar competicións,
senón máis ben como intercambios cul-
turais. Tamén funciona como portavoz
da Unesco ou da Comisión europea.

No seu seo hai tres tipos de colecti-
vos: as universidades, que se encargan
da investigación, as asociacións de for-
mación para a investigación aplicada, e
as (con)federacións para o traballo de
base.

Felizmente, Galicia tamén camiña
con paso, tal vez curto pero firme, neste
proceso de recuperación e divulgación
do patrimonio lúdico que como pobo
fomos capaces de construír ao longo de
séculos.

Diversos colectivos, clubs, asociacións de base, con-
cellos, centros de ensino e persoas particulares tomaron a
iniciativa de fundar a comezos do 2005 a primeira entida-
de de ámbito galego nacida por e para a recuperación do
xogo tradicional. Esta entidade recibe o nome de Brin-
quedia, Rede do XogoTradicional.

A xestación deste feliz parto iniciouse na primavera
do 2004 cando un grupo de persoas e colectivos partici-
pantes do I Curso de Xogos e Deportes Tradicionais,
celebrado en Ourense, aproba entre as conclusións do
congreso a necesidade de crear unha entidade que agru-
pase as diferentes manifestacións que hai arredor dos
xogos tradicionais e deseñase un proxecto de actuación
común. Continuouse con diversas reunións que deron
lugar, en Melide, á redacción do Documento Fundacio-
nal; na Capela celébrase a I Xornadas de XogosTradicio-
nais para ensinantes e finalmente no Pedregal de Irimia
(Riotorto, Lugo) celebrouse aAsamblea Fundacional o
27 de marzo do 2005.

Un ano máis tarde, Brinquedia, entra a formar parte
como socio de pleno dereito daAEJST.

Comezaba un tempo de traballo pero tamén de ilusión.
Brinquedia atopábase cun mundo moi rico pero tamén
moi pouco recoñecido socialmente e case descoñecido
para toda unha xeración.

A introdución dos xogos tradicionais nos centros
escolares foi un dos primeiros obxectivos marcados.
Hoxe xa son moitos os centros que teñen os xogos tradi-
cionais, no só dentro do seu currículo senón que ademais
nos seus patios locen as mariolas, os circuítos de chapas,
os círculos as buxainas…

O paso seguinte foi convocar a toda a xente dos bolos
que existía en Galicia pero nunca tiveran a oportunidade
de intercambiar as súas experiencias. Foi en Nigrán, alí
estiveron os birlos ao canteiro de Xove e da Órrea (Rio-
torto), os bolos celtas doVal Miñor e os bolos deViana

66



Aguiar, Feira Internacional de Silleda),
é a outra actividade realizada por Brin-
quedia. Nese día os nenos que practica-
ron os xogos nos seus colexios durante
todo o curso conviven entre eles nunha
xornada lúdico festiva na que ademais
dos xogos, hai obradoiros, actuacións
musicais, exhibicións de adultos…

Estas iniciativas e outras como a cre-
ación do Centro de interpretación dos
xogos tradicionais “Brinquedos”, cursos
de formación para profesores e técnicos
de actividades físicas, acordos cos con-
cellos para o marcado de campos de
xogo en parques e zonas deportivas,
convocatoria de seminarios de forma-
ción…fan que os habitantes do país dos
brinquedos vexan un futuro de ilusión
para todo o noso patrimonio lúdico.

www. xogospopulares. com
brinquedia@gmail. com

do Bolo entre outros…acabábase de poñer o primeiro
piar do que ía ser, meses máis adiante, o I Encontro Inter-
nacional de Bolos, coa participación das modalidades
antes citadas e representantes de Uruguai (modalidade de
pasabolos levada alá polos emigrantes galegos), Suíza,
Bretaña, Cantabria, Castela e Portugal.

Do mesmo xeito, convocouse as distintas ligas de cha-
ve de Ourense, Ferrolterra, Santiago eA Coruña. Isto deu
lugar a que se fixera realidade un soño dos miles de prac-
ticantes de chave de toda Galicia: A Liga Galega de Cha-
ve, competición que se empezou a xogar no presente ano
e que ten como principal característica a obrigatoriedade
de xogar na modalidade propio da zona onde se desenvol-
ve a partida.

Seguindo o mesmo camiño que a Chave e os Birlos,
estanse dando os primeiros pasos para convocar aos
xogadores e xogadoras de billarda ou estornela, co fin de
xuntar a s diferentes iniciativas que se están dando arre-
dor dun dos xogos de máis arraigo no país.

O seguinte paso Brinquedia non o podía facer en soli-
tario e despois de petar en moitas portas conseguiu a ines-
timable compañía da Universidade de Santiago de Com-
postela e a da Fundación para o Deporte Galego. Froito
dun traballo conxunto naceu o Plan Estratéxico para a
Recuperación de Xogo Tradicional, hoxe pendente de
orzamento na Consellería de Cultura e Deporte para con-
verterse en realidade.

Ademais disto, dende Brinquedia, organízanse dúas
actividades anuais con data fixa:

—ODía do Peón, onde se pretende, nunha mestura
de xogo e oralidade, potenciar o xogo da buxaina no que
tradicionalmente foi a data que marcaba a estació deste
xogo (11 de novembro, polo san Martiño, trompos ao
camiño).

Este día ás 12 en punto, todos os colexios e concellos
de Galicia están convidados a realizar unha serie de acti-
vidades programadas para a ocasión e que rematan coa
lectura dun manifesto e un lanzamento colectivo de
peóns. Cada ano elíxese unha vila ou cidade de Galicia
para facer o acto central. No ano 2008 foi Noia e a súa
emblemática Praza doTapal a elixida.Alí, tras a lectura
do manifesto polo ciclista galego Ezequiel Mosquera,
máis de catrocentos nenos de todos os colexios da comar-
ca fixeron bailar as súas coloridas buxainas.A inscrición
dese ano foi de 12.000 escolares.

—O Encontro Escolar de XogosTradicionais, que
xa vai pola cuarta edición e que reúne a preto de mil rapa-
ces todos os últimos sábados de maio nun lugar itineran-
te, (Santo Domingo de Bonaval,Acea da Ma, Pereiro de
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l cine de Alfred Hitchcock es
una inmersión. Necesitamos
acumular oxígeno en los pul-
mones de nuestra mirada para

afrontar el descenso o mejor dicho la
caída. Caída en los dominios del caos,
en el neblinoso confluir de las aparien-
cias, en la inesperada presencia de la
contingencia, en la única certeza de la
relatividad de la existencia, en la ambi-
güedad de los sentimientos, en la ruptu-
ra de las convenciones, en su crueldad,
en la amenaza que cronometra nuestra
desaparición, los espectros del miedo
que se ocultan en lo más hondo de
nosotros mismos, y miedo, también, a
relacionarnos con el mundo. Estamos
solos ante la aniquilación que el otro
ensaya como un juego, como un desafío
al destino, ante un fatum burlón y capri-
choso, juguetón unas veces, arrasador y
despótico otras. Hitchcock poseía el
secreto de plasmar las inextricables
fosas subterráneas del corazón humano,
las servidumbres de la razón ante el
poder de lo incomprensible, la fórmula
para construir bombas de relojería que
hiciesen estallar la seguridad de nues-
tras emociones. Convirtió a sus perso-
najes, y a nosotros como ellos, en un
manojo de nervios, en un cuerpo poseí-
do por la febrilidad de las emociones,
por la crispación de los sentidos. Relati-
vizó la moral y las pasiones elementa-
les, las dotó de identidad y supo, como
pocos, dudar de la consistencia de la
nuestra. Sensualizó la cámara en su
afán de fotografiar el erotismo del ins-

tante, el deseo como una quemazón instantánea en el
abrazo de dos bocas (excitación que muy pocos han sabi-
do plasmar en la pantalla). Fue un secuestrador de nues-
tras emociones. Bajo la apariencia de la ironía, bajo la
distancia del escéptico y la socarronería del fabulador,
fue un romántico herido, tímido y frágil, un incombusti-
ble insatisfecho, un ensoñador de los placeres terrenales
y de las emociones que le eran prohibidas o rechazadas,
un solitario misántropo y, a la vez, un padre comprensivo
de sus criaturas, que poseyó el inimitable don de crear
imágenes irrepetibles con la potencia de sus sueños más
ocultos. Un francotirador apostado en una azotea, a la
espera, con un arma de mira telescópica sobre nuestro
tendón deAquiles.

Y ante todo el maestro del lenguaje cinematográfico,
de la polisemia de la imagen. El autor de EL HOMBRE
QUE SABÍA DEMASIADO fue el cineasta que mejor
supo reflexionar sobre la verosimilitud cinematográfica,
el mejor manipulador del verosímil dramático, de las
prolijas relaciones entre lo irreal y lo creíble, entre lo
teóricamente inverosímil y la sumisión al artificio.

Nos hizo meditar sobre los procesos de identificación
entre los personajes y el espectador. Supo, como muy
pocos, construir imágenes que fuesen de enorme fisici-
dad, corpóreas y, a la vez, tan abstractas, tan ambivalen-
tes. Muy pocos han sabido narrar con tanto sentido del
ritmo, con tanta precisión narrativa (siempre apegada a
la espesura dramática de lo que se estaba contando).

Fue un genio del diseño casi coreográfico del conte-
nido del plano (rimando miradas, gestos, movimientos
de los actores y distancias espaciales entre ellos para
sugerir sus emociones o la relación afectiva que tenían),
en la elección de los encuadres como portadores de dra-
maticidad y como caracterizadores del estado anímico
de los personajes (muy pocos han utilizado con tanta
pertinencia los planos picados para transmitir la soledad,
la angustia, y la fragilidad emocional de sus personajes),
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cencia de un insuperable James Stewart
enmudecido, con la mirada perdida
(imágenes de desolación, de obsesión y
de proximidad de la locura); o ese
plano– defunción que clausura la pelí-
cula, tan demoledor y dolorosamente
desgarrador en su belleza (la negación
de todo, la disolución de toda esperanza
de felicidad).

Muy pocos han plasmado en la pan-
talla con tanta belleza y sinceridad la
ternura en el amor, ese cordón umbili-
cal invisible entre dos seres, como en la
imperecedera secuencia en ENCADE-
NADOS de una bellísima Ingrid Berg-
man enferma y envenenada, al borde
del desmayo, que es rescatada por un
conmovido Cary Grant que renuncia
definitivamente a la máscara, al merce-
narismo, a la ocultación de los senti-
mientos ante la fragilidad de la amada
–indescriptibles miradas– o la elegan-
cia con la que pasa de un plano general
a un primerísimo primer plano a través
de una grúa (la secuencia de la fiesta y
de la llave escondida en la mano de
Ingrid Bergman en la misma ENCA-
DENADOS).

Algunas de sus grandes películas
(para mi gusto, Encadenados, La venta-
na indiscreta, Falso culpable, Vértigo,
Psicosis, Los pájaros y Marnie la
ladrona) nos hablan de acercamientos
entre seres en principio distantes, soli-
tarios que alcanzarán una comunión
con el Otro a través de un proceso de
maduración, de auto-conocimiento y de
conocimiento del interior de los demás.
Por ejemplo, MARNIE LA LADRONA
es un abismal retrato de las relaciones
entre el hombre y la mujer, así como un
errático descenso a las lagunas de la
memoria. La soledad y la necesidad de
ser aceptado por los demás, así como de
la búsqueda del amor, están presentes
en ese deslumbrante estudio de la ten-
sión narrativa y emocional que es LOS
PÁJAROS (la fragilidad de la existen-
cia, la necesidad de ser comprendidos,
de ser queridos, la caída de las corazas

o el virtuosismo a la hora de edificar planos-secuencia; o
la inusitada capacidad para desasosegarnos a través de
magistrales travellings subjetivos que sugieren el despla-
zamiento de los personajes hacia lo desconocido, sin-
tiendo la cercanía de la amenaza, del misterio; o esos
geniales insertos que dotaban de entidad dramática a los
objetos expresando sutilmente la relación entre éstos, las
decisiones y preocupaciones de los personajes y sus
acciones; o la prodigiosa habilidad para fusionar el cine
de “puesta en escena”, con el cine de montaje. Y qué
decir de su proverbial talento para construir arquitectu-
ras, geometrías visuales, convirtiendo el espacio en sím-
bolo de los sufrimientos de los personajes (recordemos
la verticalidad de las composiciones en esa bellísima
película que esVÉRTIGO, transmitiéndonos físicamente
y de forma omnipresente la fobia de Scottie y la sensa-
ción de ingravidez cercana a lo irreal, de estiramiento de
la mirada en su odisea por los tempestuosos laberintos
del amor y la muerte; o esos espacios vacíos de hiriente
soledad rodeando angustiosamente a los personajes; o
ese claustrofóbico y opresivo plano general del techo de
la sala de juicios casi aplastando a un Scottie destrozado
y ausente).

Muy pocos cineastas han vomitado desde sus entra-
ñas planos tan desoladores y desesperados, tan doloro-
sos, como algunos momentos deVÉRTIGO –la convale-
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externas: esa madre de Mitch poseída
por el miedo a la soledad, desconsolada
y abatida; el renacimiento de la comu-
nicación aún en el principio del ocaso,
en una desaparición anunciada ante la
amenaza apocalíptica, cósmica e inex-
plicable de una rebelión de la naturale-
za, ese aterrador e inconcluso plano
final).

La imagen pura, la sugerencia y la
ambigüedad hecha estilo. HITCH-
COCK o el gran narrador de imágenes.
BERGMAN está más cerca de lo que
parece.

La necrofilia, el fetichismo, el asesi-
nato como una de las bellas artes, el
chantaje, la extorsión, el robo, la viola-
ción sugerida, la prostitución de las
emociones, el chantaje sentimental, la
soledad herida, la inmoralidad del mie-
do, la abyección del violador, el coque-
teo con la muerte, la presencia de la
muerte, el muerto recalcitrante, la vio-
lencia de un estrangulamiento, la preci-
sión de una puñalada, el seco impacto
de un disparo, la turbiedad del pensa-
miento, el asesinato ensoñado, la lucha
violenta, el objeto del crimen, el ensa-
ñamiento del azar, los residuos sicóti-
cos, la corrosión de la sospecha, el falso
culpable, el remordimiento punzante, la
amenaza policial, la ocultación del
cadáver, la enfermedad tramada, las
máscaras del homicida, la carcoma del
odio, la brusquedad desoladora de una
situación sin salida, la lucha por la
supervivencia, la huida desesperada, la
crueldad del miedo, la entrecortada res-
piración de la víctima, las penumbras
de la duda, la curiosidad malsana... la
perversión de la mirada.

Hitchcock fue un apologista de los
límites, un conjurador de los espacios
subliminales del alma. Hitchcock o el
perverso fabulador de los ventrículos
oscuros del corazón.

La subversión del orden, la cotidia-
neidad quebrada por la irrupción de lo
anormal. La fragilidad de nuestras cir-

culares simetrías rutinarias ante la aparición da los ángu-
los de lo incierto.

El suspense como el incómodo instrumental de un
voyeur escéptico, como el agujero de la emoción, la sus-
pensión de lo previsible, como el desagüe por el que se
desliza la sangre salpicada por el miedo.

••••••••••

La imagen liberada de la ortopedia digresiva, de los
mecanismos retóricos, de las maquinarias de lo acceso-
rio. Imagen pura desvinculándose del sonido de la pala-
bra, autónoma, latiendo sin respiración asistida.

••••••••••

HITCHCOCK FUE UN CARTÓGRAFO DE LAS
CAÑERÍAS DELMAL, UNMERODEADORDE LOS
HUMORES DISOLVENTES QUE NUTREN LAS
CLOACASDELASESINO.

••••••••••

DESCENSOA LAVULNERABILIDAD DEL SER
HUMANO. PARA ASCENDER NECESITAMOS
AGARRARNOSA LA FICCIÓN COMOMAPA IMA-
GINARIO DENUESTRO INCONSCIENTE.

••••••••••

LA INTRIGA COMOMATERIA NARRATIVA. EL
SUSPENSE COMOELALMADE LA EMOCIÓN.

••••••••••

UN PURITANO TENTADO POR UN DIABLO
COJUELO: CAYÓ EN LAS TENTACIONESY LAS
CONVIRTIÓ EN IMÁGENES ENCADENADASY
POSESIVAS PARA EXPIAR SUS CULPAS. BENDI-
TO SEA ESTE PECADOR DEL CORAZÓN, ESTE
AGITADORDE ZOZOBRAS.

••••••••••

HUMORISTA DEL EQUÍVOCO; DEMIURGO
BURLÓNQUE ENGAÑAA SUS CRIATURAS.

••••••••••

BERNARD HERRMANN SUPO INSEMINAR
LAS OQUEDADES DE LA NARRACIÓN CINEMA-
TOGRÁFICAY CONFERIR DENSIDADDRAMÁTI-
CAA LA BANDA SONORA. EXPLORÓ LAS SONO-
RIDADES ORQUESTALES EN OSMOSIS CON LA
ESENCIA DE LAS IMÁGENES, LAS TEXTURAS
SONORAS DEL MIEDO, DEL DESEOY DEL MIS-
TERIO, SUPO SENSUALIZAR EL FLUIR DE LOS
FOTOGRAMASY RASGARLOS CON EL SONIDO
CONVULSODE LAS CUERDAS.
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Asisto á presentación dun libro. Din o
de sempre. O autor é outro xenio. Como é
posible que tardásemos tanto en descu-
brilo! Compadézome. Ser un xenio non é
ningún choio.Aínda que os desta especie
teñen unha avantaxe. Expectativas de
vida moi curtas. Só viven, por termo
medio, esa hora de eloxios reiterados que
dura a presentación do seu libro. Pero
non é un problema específico da literatu-
ra. Pasa o mesmo en todos os ámbitos da
vida. Non me parece mal. Todo o mundo
merece o seu minuto de gloria. Ademais,
non vivimos nun capitalismo financeiro
no que caixas e bancos marcan a pauta?
Pois invistamos os eloxios como investi-
mos os cartos, para que nolos devolvan
con intereses.

Hai quen se aburre. Cada vez existen
máis persoas que non saben que facer co
seu tempo libre. Mátano. Saen da casa
pola mañá desexando que chegue canto
antes a noite. Traballan agardando a fin
de semana ou, máis a longo prazo, as
vacacións. E cando estas chegan, máis
que ir a outro lugar escapan do que viven
habitualmente. É paradoxal pois cada vez
temos máis formas de divertirnos, e na
propia casa. Televisión, analóxica, dixi-
tal, cable, TDT, pago por visión… Inter-
net. Home Cinema. Home Music. Home
Museum. Mesmo xogar aos bolos, o golf
e o tenis desde o sofá. Permitide un prog-
nóstico, que xa se está a cumprir. Cada
vez sairemos menos da casa. Só faremos
vida social para aburrirnos.

Hai moita xente que pensa en suici-
darse. Despois confórmanse con romper
algunha das súas fotos. Eu tamén o fago.
Pero a diferenza de outros suicidas foto-
gráficos, mesmo relixiosos, que tiran os

a nenez construín castelos no aire tan fermosos que
na madurez non me quedou outra que conformar-
me coas ruínas.Agora, acelerando costa abaixo cara
á vellez, non son quen de afastar da miña mente
unha pregunta asasina. É posible que queden ruínas

dun castelo que segue en pé e no que o dono aínda vive?
Explícome mellor. Cando tiña oito anos soñaba con bater a
marca mundial de cen metros lisos.Aos vinte, conformába-
me con ver por televisión como outros a batían e con gañar-
lle algunha carreira aos amigos na praia. Agora, cada vez
que corro, noto unha molestia artrítica no xeonllo, un asu-
bío no pulmón e unha taquicardia angustiada no corazón.
Esquecín o soño pero sigo sendo o mesmo soñador.
É unha tradición criticar a burguesía. Clase conserva-

dora só preocupada pola propiedade. Estou de acordo. Pero
dáme a impresión que ese horror que algúns lle temos aos
burgueses é burgués. Nin sequera chegamos ao absurdo de
tantos artistas de vangarda convencidos de que o contrario
de ser burgués é ser un neno. Hoxe, o contrario é ser un
burgués disfrazado. Por iso vai ser difícil rematar con ese
patético espírito. Pensamos que os burgueses son os
demais. Tampouco vou dicir que nun mundo capitalista
estea mal aspirar a un coche e unha casa boa e un traballo
regular e estable. É humano. O raro é que os críticos da
burguesía parezamos tan felices e cómodos cos nosos
coches e casas e cos fillos triunfando cos valores que tanto
deostamos. Mellor que publicar manifestos e libros hiper-
críticos, quizais deberamos aprender, cando menos, a tea-
tralizar un ricto sincero de desagrado cada vez que lle mos-
tramos a casa con finca aos amigos, cada vez que entramos
nun concesionario a comprar un coche un pouco por riba
das nosas necesidades ou cada vez que nos gabamos de que
un fillo está facendo un master nunha universidade nortea-
mericana.
Teño un método para saber o verdadeiro estado do meu

ánimo. Acabada a xornada, vou á ribeira da miña vila e
miro o ocaso. O sol póndose tras a serra do Barbanza. Se
penso que o sol se vai a lugares exóticos como Tokyo ou
Río de Xaneiro, malo. Se penso que me abandona, deixán-
dome nun mundo pobre, pequeno e triste, bo. Encántame
pensar que ao outro lado deses montes ninguén considera
Rianxo un lugar exótico.
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restos da foto ao lixo, eu entérroos nun
cemiterio particular que construín na
miña finca. Cada foto rota, na súa tumba,
con nome, idade, data do óbito e epitafio.
Teño máis de duascentas tumbas. O outro
día fixen reconto e descubrín que ningun-
ha das fotos enterradas é da miña nenez
ou adolescencia. Comecei ese hábito des-
pois dos trinta, a raíz de que me saíran as
primeiras canas, e, cada ano, aumentan as
tumbas xeometricamente. Pero agora non
rompo fotos. Rompo espellos.Ao princi-
pio pensei que sería por darlle máis rea-
lismo (rompendo fotos non sangro) pero
pronto descubrín a verdade.As fotos non
me valen porque co Photoshop podo disi-
mular as canas.

Leo unha frase que me chama a aten-
ción (No hay amigos: hay momentos de
amistad), e cóntolla ao meu mellor ami-
go. Discutimos, el non está de acordo.
Mesmo lle parece unha estupidez. Dime:
É como aquela frase dun médico francés
(Non hai enfermidades, hai homes enfer-
mos), pero non é así: o mesmo medica-
mento vale para ti e para min: o mesmo
pasa coa amizade. Que terá que ver,
dígolle. Amizade e enfermidade son
incomparables. Unha fala do espírito, a
outra do corpo. Poucos días despois teño
que pedirlle cartos. Estou nun apuro,
dígolle, pódesme deixar doce mil euros?
Síntoo, contéstame cun sorriso cínico,
cóllesme nun momento pouco amigable.

Un veciño meu emborrachábase cada
vez que saía. E saía moito. Pasou todos
os días da súa vida tirado polas rúas da
vila. Durou case noventa anos. Un día,
bébedo, oínlle dicir: Eu emborráchome
para manter a miña reputación, que me
escraviza. Cantos deses adolescentes que
gozan do botellón asinarían esa frase?
Agardo que poucos. Tería difícil solu-
ción. Pero supoño que moitos. Crear
unha reputación é un trazo psicolóxico
propio desa idade.

Unha das miñas obrigas como profe-
sor é aprenderlle aos mozos a triunfar na
vida. Ou cando menos, a saber diferen-
ciar os camiños do éxito dos que levan ao
fracaso. Dou clase de Ética e, ao princi-
pio, consumíame falándolles de dereitos
e deberes, de respecto, democracia e tole-
rancia. Ata que un día, vendo un debate

parlamentario, me dei conta que estaba sendo un mal pro-
fesional. Non estaba cumprindo un dos obxectivos básicos
da educación. Preparar aos mozos para o mundo que lles
agarda.Agora comezo o curso falándolles de virtudes pero
en cada clase, paulatina e laudatoriamente, introduzo un
vicio. Mentir. Envexar.Ambicionar. Manipular. Desprezar
o diferente.Alguén me dixo que iso era como botarlle auga
ao viño.Acertou pero quedouse curto. Debeu engadir:Ata
que non quede viño.

É fácil falar. Pero do dito ao feito hai un treito. Cada vez
que lle preguntaba a un amigo meu moi lido como solucio-
nar un problema grave, sempre me dicía o mesmo. Que fai
o paxaro na tormenta? Non se aferra á póla: segue a tor-
menta. Díxenlle que non me aclaraba gran cousa. Sabíao,
espetoume. Ti tamén es un deses incautos que cre que na
vida, ademais de tormenta, hai períodos de calma.

Hai unha especie de seres humanos que proliferan
correlativamente co aumento do PIB dun país.Aqueles que
gozan máis do mal alleo que do ben propio. Pensade en vós
mesmos. Non é certo que sodes indiferentes ás desgrazas
dos demais a non ser que vos sexan pracenteiras? Non?
Pedide vez no psiquiatra.

Queres saber se es unha persoa libre? Moi fácil. Serías
capaz de rexeitar a invitación a comer do xefe sen darlle
ningunha desculpa?

A Biblia di que só os nenos entrarán no reino dos ceos.
Logo Deus é un incompetente, e a medicina, innecesaria.
Sería todo máis fácil se morrésemos aos doce anos.

Recordo algo que dicían os Les Luthiers. Se aquel que
dice ser tu mejor amigo te clava un cuchillo por la espalda,
desconfía de su amistad. Eu prefiro dicilo en positivo, e
sen sangue. Se coñeces a alguén que fala ben de persoas
ausentes, ofrécelle a túa amizade.

Gustaríame pero non son unha persoa relixiosa. Ningún
crego conseguiu explicarme nunca por que Deus non ten a
ben falarme. Estou disposto a oílo. De feito, teño todas as
antenas da miña alma enfocadas cara ao ceo. Pero non o
sintonizo. Aínda así, non estou enfadado. Ao contrario.
Supoño que terá razóns inescrutables para preferir falar
cun veciño meu que maltrata á muller e aos fillos e aos tra-
balladores, que comigo. Que, xuro por El mesmo, non che-
go a ser tan mala persoa. O único concepto da relixión que
admiro é o paraíso. Pero non o paraíso celestial. O paraíso
terreal. Non. Non son comunista. Nin anarquista. Creo que
a terra é un paraíso, pero un paraíso roto, que nunca pode-
remos recompoñer. Hai pequerrechiños fragmentos de
beleza, virtude e bondade ciscados aleatoriamente por
todas partes. Enfermo de finitude, confórmome con tomar
un deses fragmentos despois de almorzar, outro despois de
comer e un terceiro despois de cear. Queres un exemplo de
fragmento? Revelareiche un dos máis curativos. Entrar na
casa despois de traballar e ver un sutil agrado nos ollos de
quen che agarda.
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encontraban 18 integrantes de la escue-
la de TaeKwon-Do ITF del Liceo de
Noia junto a otras escuelas de diferen-
tes puntos de la geografía gallega y una
de Portugal.

El evento se llevó a cabo de 10 a 14
y de 16 a 21 horas, en las modalidades
de TUL y COMBATE individual tanto
masculino como femenino. Jornada en
la que destacó la gran y deportiva com-
petitividad entre los participantes.

l sábado día 23 de mayo, se celebró en el pabe-
llón Municipal delAyuntamiento de Zas (A Coru-
ña), situado en la población de Baio, el TORNEO
FITE GALICIA 2009, el evento deportivo más

importante del año organizado por la Delegación Galle-
ga de la Federación Internacional deTaeKwon-Do Espa-
ña (FITE).

En el Torneo participaron un total de 142 deportistas
de las categorías infantil y juvenil, entre los que se
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Los miembros del Liceo y sus resultados fueron:

Carlos Rodríguez .............3º puestoTuls, 3º puesto
Combate

Lola Moledo ....................2º puestoTuls

Helena Fernández ............3º puestoTuls

Alejandro González .........1º puestoTuls, 1º puesto
Combate

Raimundo García.............3º puestoTuls, 2º puesto
Combate

Adrián Fábregas...............3º puestoTuls, 3º puesto
Combate

Andrea Fernández............2º puestoTuls, 2º puesto
Combate

Pedro Sanles ....................1º puesto Combate

Bran García......................2º puesto Combate

Manuel Castro .................3º puesto Combate

FranciscoMoledo ............3º puesto Combate

Alberto Castiñeira............3º puesto Combate

Aitor Sánchez ..................3º puestoTuls, 3º puesto
Combate

Cristina Calvo..................2º puestoTuls

Marta Freire .....................3º puestoTuls, 2º puesto
Combate

Antonio Sánchez..............3º puestoTuls, 1º puesto
Combate

Alejandro Sánchez y Gonzalo Tuñas que a pesar del
gran trabajo no obtuvieron medalla.

Destacar el trabajo deAlejandro González que obtu-
vo el trofeo al mejor competidor infantil del torneo. El
Liceo de Noia por su parte obtuvo el 3º puesto en la cla-
sificación por clubes. Terminada la entrega de trofeos se
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CAMPEONATO GALLEGO DE
KICK-BOXING

El Campeonato Gallego de Kickbo-
xing en las modalidades de Semi-Con-
tact y Light-Contact, se celebró el pasa-
do 21 de junio en Burela (Lugo), y al
igual que en años anteriores tuvo entre
sus participantes a un pequeño grupo de
alumnos de la escuela de TaeKwon-Do
ITF del Liceo de Noia, que aún sabien-
do que el sistema de competición es
diferente a la que practican, quisieron
poner a prueba sus conocimientos y la
versatilidad y adaptabilidad de las téc-
nicas del TaeKwon-Do ITF.

entregaron unas placas a los alumnos más destacados de
cada club, recibiendo Manuel Castro la perteneciente al
Liceo de Noia por su actitud e implicación de cara a los
entrenamientos.

Agradecer aArturo Moares, Brais González y Sonia
Pérez por su trabajo ayudando a los competidores a estar
siempre preparados para cuando llegase su turno. A los
padres por su paciencia y gran apoyo moral, siempre ani-
mando desde las gradas.Y como no, a la directiva del
Liceo de Noia que como todos los años nos facilita el
poder participar en estos eventos que tanto nos gustan y
enriquecen a los practicantes.
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Los participantes y sus resultados
fueron:

ArturoMoares............3º puesto
Semi-Con-
tact

Cristina Calvo ............2º puesto
Semi-Con-
tact, 2º pues-
to Light-Con-
tact

Andrea Fernández .....2º puesto
Semi-Con-
tact, 2º pues-
to Light-Con-
tact

Alejandro González ...3º puesto
Semi-Con-
tact, 3º pues-
to Light-Con-
tact

Bran García ................2º puesto
Light-Con-
tact, 2º pues-
to Ligth-Con-
tact

Manuel Castro............3º puesto
Semi-Con-
tact, 3º pues-
to Light-Con-
tact

También mencionar aAntonio Sán-
chez que tuvo la mala suerte de no
poder participar en el último momento
al verse anuladas sus categorías, no
pudiendo demostrar el resultado del
gran trabajo realizado en los entrena-
mientos previos, que en otras circuns-
tancias seguro se plasmaría en forma de
medallas.

MASTER CLASS DE TAEKWON-DO ITF

El Club Deportivo Sung organizó el pasado domingo
día 24 de mayo de 2009 unaMaster Class a cargo de Car-
los E. Martín Requejo, VI dan, presidente de la FITE y
sin duda uno de los más completos instructores interna-
cionales a nivel mundial, quien además cuenta con un
gran palmarés deportivo.

El citado Club no quiso desaprovechar la visita del
destacado instructor, durante la celebración del TOR-
NEO FITE GALICIA 2009, y organizó para sus alumnos
y demás miembros de la Delegación Gallega de la FITE
dicho evento.

En la clase participaron alumnos tanto del Club orga-
nizador como de otras escuelas, junto al cuadro de ins-
tructores de la Delegación Gallega entre los que se
encontraba el instructor de la Sociedad Liceo Sergio
Maneiro, acompañado esta vez por sus alumnas y miem-
bros de la escuela del Liceo de Noia, Marta Freire y Cris-
tina Calvo.

Una vez más, que el Sabum Carlos Martín volvió a
entusiasmar a todos los participantes, por su derroche de
conocimientos, por su disciplinado, tradicional y variado
método de enseñanza que no le permite pasar ni el más
mínimo detalle por alto, por sus correctas y enriquecedo-
ras formas de dirigirse a los practicantes sea cual sea su
grado, y por un sin fin de cualidades y detalles que dejó
ver a lo largo de la clase que sólo poseen los grandes ins-
tructores.

EXÁMENES DE CINTURÓN NEGRO

El 22 de Mayo, aprovechando la visita del Sabum
Carlos Martín se celebraron una serie de exámenes para
cinto negro en las instalaciones del Club Deportivo
Sung. Entre los examinados se encontraba la integrante
de la escuela del Liceo de Noia, Marta Freire, que fue
examinada para cinturón Negro I Dan.

Aprovechamos estas líneas para felicitarla en nombre
de su instructor y de todos sus compañeros, esperando
que este sea el principio de un largo y emocionante cami-
no dentro de la práctica del TaeKwon-DoTradicional, ya
ahora como cinturón negro.Y esperando que tanto Marta
como el gran número de practicantes del Liceo de Noia,
que antes que ella consiguieron el cinturón negro (algu-
nos de los cuales ahora tienen sus propias escuelas), sir-
van de ejemplo para los cintos de color que practican
esteArte Marcial.

Felicidades Marta.
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Hoxe en día ninguén dubida de que
as nosas avoas e as nosas nais, e en xeral
calquera cociñeira, son unhas químicas
expertas e experimentadas.A química é
fundamental na preparación dos ali-
mentos e a cociña é un gran laboratorio
no que se está constantemente facendo
experimentos e no que suceden todo
tipo de procesos químicos.

Cando cociñamos estamos de segui-
do mesturando, disolvendo, unindo
substancias nas proporcións axeitadas e
facéndoas reaccionar entre elas (como
cloruro de sodio, amidón, sacarosa,
proteínas, lípidos, albúminas…),
empregando ácidos (como acético,
cítrico…), desnaturalizando proteínas.

Os alquimistas colleron prestados os
aparatos e as operacións da cociña
(olas, alambiques, morteiros, fornos,
culleres…) para facer os seus experi-
mentos, na procura de receitas, que lles
permitirían fabricar ouro ou atopar o
elixir da eterna xuventude. Estes apara-

nha gran parte do nivel de vida da humanidade e
do actual desenvolvemento industrial baséase na
química. De feito, a química invadiu dun xeito

progresivo a vida do home en todos os niveis das súas
necesidades e do seu medio. Estamos tan afeitos á exis-
tencia de produtos químicos na nosa vida que, a maior
parte do tempo, non somos conscientes da súa presenza.

Podemos afirmar que a química comezou na cociña e
as primeiras reaccións químicas sucederon asando os ali-
mentos, cocéndoos, fritíndoos, destilando líquidos e rea-
lizando fermentacións para producir viño, cervexa, quei-
xo e pan.
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Un laboratorio na cociña

Somos química, polo tanto existimos.

(Anónimo)

Químico caseiro

Sal de cociña
Limón
Fermento artificial
Azucre
Viño
Ovos
Unha cunca de café
Manteiga.Aceite
Flan. Natillas
Leite. Maionesa
Ola a presión
Guisos
Ensaladas
Infusión de menta
Guisar con cenorias
Pan con tomate
Peixe azul

Químico clásico

Cloruro de sodio
Ácido cítrico
Bicarbonato de sodio
Glicosa
Polifenoles
Albúmina
Disolución de cafeína
Lípidos
Xeles
Emulsións
Autoclave
Reaccións químicas
Mesturas
Extraer mentol
Extraer caroteno
Usar licopeno
Ácidos grasos omega-3

Velaí unha lista dalgúns produtos empregados na
cociña, sinalando o nome químico e o nome caseiro:



tos fóronse modificando e mellorando
co paso do tempo, e algúns deles volve-
ron á cociña, como a “ola a presión”,
que permite aforrar tempo na prepara-
ción dos alimentos, e o “baño maría”,
que todo cociñeiro coñece, e débese a
alquimista María “A Xudía”.

A continuación, imos analizar
algunhas operacións físico-químicas
presentes na elaboración dos diversos
pratos culinarios:

—Cortar e picar: Na preparación
dos alimentos (cociñar cenorias, filetes,
etc.), por que se cortan e pican? Porque
dese xeito aumentamos a superficie de
contacto dos reactivos aumentando, ó
mesmo tempo, a velocidade da reac-
ción. É dicir, os alimentos cortados en
anacos pequenos cocíñanse máis rápi-
do.

—Refrixeración e conxelación: Se
a temperatura diminúe, tamén diminúen
todos os procesos que botan a perde-la
comida e, deste xeito, os alimentos
duran máis tempo en boas condicións.
Este proceso tamén impide que medren
as bacterias e outros microorganismos,
conservándose as condicións de seguri-
dade dos alimentos.

—Salgar: As carnes (bacallau, por-
co…) sálganse para que se manteñan
máis tempo sen descompoñerse. Por
medio do salgado deshidratamos a car-

ne, sendo o fenómeno físico da “osmose” o que permite
quitar a auga de dentro das células. Por outro lado, os
microorganismos non sobreviven en solucións salinas do
30-40% en peso.

—Ácidos e bases na cociña:A cor de moitos vexe-
tais depende da acidez ou alcalinidade da solución, é
dicir, do pH.As froitas conteñen ácidos naturais como:
ácido cítrico (laranxa, limón), ácido málico (mazá),
ácido tartárico (uva), que diminúen o ataque das bacte-
rias. En xeral, un medio ácido alarga a vida dos alimen-
tos.

—Cocer, fritir, enfornar:Cociñamos os alimentos
para: a) prolongar a súa vida; b) mellorar o seu sabor; c)
mellorar a súa textura, a súa cor e o seu olor. Para lograr
o cocemento dos alimentos séguense os seguintes proce-
dementos: cocer na auga, cocer ó vapor, fritir e enfornar.

Rematamos este artigo contestando unhas cuestións
curiosas de química culinaria:

O leite enteiro achega máis calcio que o leite des-
natado?

É falso. O contido de calcio é semellante para os dous
tipos de leite, aproximadamente 120 mg por 100 g de ali-
mento. Soamente as vitaminasA, D, E, están en menor
cantidade no leite desnatado.

Algúns aceites sonmáis lixeiros que outros?

É falso. Todos os aceites (oliva, xirasol, soia, millo,
etc.) achegan 900 calorías por 100 g de alimento; é dicir,
100 calorías por cullerada sopeira.

O limón descalcifica?

É falso. O limón contén ácido cítrico, que lle da o
sabor característico, pero non se xunta ao calcio para
impedir que sexa absorbido polo organismo.

O azucre moreno ten menos calorías que o bran-
co?

É falso. O azucre moreno é soamente azucre sen refi-
nar. Non existe entre eles outra diferenza, nin dietética
nin calórica. Branco ou moreno é cuestión de gusto.

O vinagre pode empregarse para conservar os ali-
mentos?

É verdadeiro. O vinagre contén ácido acético que
impide o desenvolvemento dos microorganismos que
poden atacar os alimentos descompoñéndoos.
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Poemas

1

Non sempre,pero a miúdo lamento
ter un esqueleto tan idóneo
para facer da historia un asunto
complicado,
algo triste, un tanto alegre,
mais de cote o banco de probas onde a vida
ensaia a dura evolución da especie.
Lamento igualmente non ser
na miña forma ósea
a síntese e o colmo do erotismo
que si distinguen ao mango,
ou a integridade incorruptible
e gregaria dun óso de cereixa.
A osamenta é un sofisticado sistema
funcional e de soporte que ten que ver
con cousas e actos tan dispares como
levar un bolso de asas ou en bandoleira,
escribir unha carta de amor ou ser
de alguén o seu talón de Aquiles.
Do interior do óso brota o sangue.
Aloxamento último da ausencia.

Eva Veiga

2

Que se abra un corredor
Como un tenso chío de sangue
Na poeira enterradora
Da beleza

Fóra do templo
As palabras
Dos brandos que instalan as súas mesas
Repletas de abelorios
Nas feiras da piedade!

A dor ha ser unha bandeira
Que ondea
Contra os ventos da impotente
Insatisfacción

Unha tola que aniña ovos de sol
E madrugará alegre
Acabada de nacer
No pulso doutra vida que agarda
Sempre a súa hora invencible

Ou non a ves aí
Nas perdas
Nos eidos limpos
De agostados
No parto da femia
Sobre cardos
E a man extraendo
Como un oficio as espiñas?

As espiñas

Eva Veiga
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Lágrimas sinceras de muerte,

derramados corazones,

ya, sólo eres cuerpo presente,

vida muerta, a borbotones.

Desencajadas figuras,

velamos tu cuerpo muerto,

rostros rotos de amargura,

desgajados por su centro.

Golpes amargos de llanto,

muerte obscena, maldiciones,

triste y callado el espanto,

penas crueles, y jirones.

Sangrantes jirones de muerte,

escondidos en rincones,

del alma de lágrima, inerte

ahogada a trompicones.

Amargo corazón desgarrado,

de abierta descarnada llaga,

amargo, amargor, amargo,

muerte inútil, derramada.

Desespero en mi llanto, por ti,

ante el dolor derramado,

al descubrir que vivir,

también es llorar, por lo amado.

Me rebelo a tu callada despedida,

a la muerte y a la herida,

a la ausencia ya sentida,

y a la pena sosegada, de la vida, ya vivida.

Y me apeno, de tu adiós en la mirada,

de la frase silenciada,

de los segundos de muerte,

con la mirada clavada.

Diciendo adiós a la vida,

con la calma resignada,

y la sonrisa tranquila,

difusa, ya, inapreciada.

del que vivida la vida

sabe que no queda nada.

Lágrima sincera de muerte,

derramada por ti,

lágrima ahogada,

candente dolor baldío,

frío de espantosa lágrima.

Lágrima sincera de muerte,

lágrima triste, entregada,

ya nunca volveré a verte,

mi viejo amigo del alma.

Poesía

Alma de lágrima
A Domingos
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Os nosos l ibros
Xerardo AgraFoxo

Agustín Agra
O recendo das mimosas
Xerais / 22x14,5 cm. / 201 páxinas

Preséntanos desta volta o noiés Agustín Agra unha ducia de
relatos de temática e estilos aparentemente diversos mais que,
en conxunto, conforman o eixo vertebrador dunha parte do seu
territorio afectivo.

Teñen cabida deste xeito neste volume o lirismo que ence-
rran os recendos chegados cos primeiros días da primavera; a
mitoloxía e os mundos fantásticos –nos que xoga coas palabras
nese inaprensible territorio que se atopa nos límites entre o real
e o imaxinario–; a sátira política máis retranqueira –onde o autor
apenas pretende disimular a presenza de personaxes ben
coñecidos, amosando o seu inconformismo e rebeldía para coa
sociedade na que lle tocou vivir–; e mesmo sentidas homena-
xes a épocas e personaxes da súa querenza.

Relatos abertos, na súa maior parte, á interpretación perso-
al do lector: Narracións que precisan nalgún caso dunha
segunda lectura para sacarlle todo o seu zume.

Premio Faustino Rei Romero
Dez anos de poesía
Concello de Rianxo / 23x15 cm. / 187 páxinas

Nas mans unha pequena e inesperada alfaia de papel. O
libro está editado polo concello de Rianxo. No seu interior apa-
recen recollidos, amais dunha breve semblanza dos autores, os
poemas que foron premiados no transcurso das dez primeiras
edicións do premio de poesía Faustino Rei Romero.

O certame convócao dende o ano 1998 a Asociación Cultu-
ral da parroquia de Isorna para reivindicar e homenaxear a este
persoeiro.

O encargado da edición é outro rianxeiro, o noso compañei-
ro e colaborador habitual X. Ricardo Losada, responsable así
mesmo do prólogo –Carta a un lector enfermo– no que enceta
unha acendida defensa da palabra poética e da figura do seu
veciño e poeta.

Si, pequena alfaia, pero xa estabamos avisados do que
agardaba por nós dende o intre no que leramos a contundente
cita de J. Brodsky coa que se abre a obra: A poesía debería
entrar no torrente sanguíneo dos cidadáns.
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