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Novamente	teño	o	privilexio	de	dirixirme	a	todos	e	a	todas	como	
presidente	da	ACG	Saudade.

Este	ano	foi	bautizado	por	moitos	como	o	ano	das	mulleres.	Como	
non	podía	ser	menos,	desde	esta	entidade	quixemos	aportar	o	noso	
gran	de	area	na	defensa	da	igualdade	efectiva	entre	homes	e	mulle-
res.	Animados	por	algunhas	administracións,	iniciamos	actividades	
nas	que	vimos	que	moitos	de	nós,	sen	pretendelo,	utilizamos	unha	
linguaxe	sexista	produto	da	sociedade	na	que	vivimos	e	da	educa-
ción	 que	 recibimos.	 De	 axuda	 foron	 talleres	 que	 realizamos	 para	
crear	consciencia	deste	problema	e	intentar,	na	medida	do	posible,	
que	todo	vaia	cambiando.	Somos	conscientes	de	que	aínda	queda	
moito	por	facer,	especialmente	no	maltrato	ou	violencia	de	xénero,	
pero	desde	esta	entidade	uniremos	o	noso	esforzo	á	loita	contra	ese	
cancro.	Seguiremos	coas	actividades	que	sensibilicen	do	problema	e	
inciten	a	un	cambio	na	nosa	sociedade.	

Por	outro	lado,	na	entidade	sempre	se	están	levando	a	cabo	me-
lloras	que	favorezan	o	seu	bo	funcionamento	e	faciliten	un	punto	de	
encontro	entre	os	galegos	e	galegas	e	de	calquera	que	teña	a	ben	
compartilo	con	nós.	Desde	a	directiva	estamos	abertos	a	calquera	
proposta	que	nos	veña.

Non	 podo	 deixar	 pasar	 a	 ocasión	 para	 agradecerlle	 á	 Secretaría	
Xeral	da	Emigración	a	atención	de	contar	coa	nosa	entidade	para	a	
recepción	da	Comisión	Delegada	do	Consello	de	Comunidades	Gale-
gas.	Sempre	é	un	honor	a	presenza	do	presidente	da	Xunta	de	Galicia	
e	do	Secretario	Xeral	nesta	casa,	que	tamén	é	a	deles.
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Eduardo Méndez Gómez
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Nin	como	galego	nin	como	Presidente	da	Xunta	me	sentín	nunca	
de	 visita	 en	 Cataluña.	 Non	 son	 un	 visitante	 nunha	 terra	 que	 creceu	
co	traballo	e	a	ilusión	de	moitos	paisanos	meus.	Tampouco	podo	selo	
nunha	 comunidade	 que	 tantas	 veces	 inspirou	 o	 galeguismo	 aberto,	
cordial	e	fraterno	que	estamos	practicando	desde	que	recuperamos	a	
Autonomía.	

Cataluña	 é	 un	 terra	 de	 pontes.	 Non	 é	 casual,	 por	 exemplo,	 que	 a	
obra	pioneira	do	noso	galeguismo	fose	editada	aquí.	Alfredo	Brañas	
concibe	as	súas	ideas	en	Galicia,	pero	ve	como	dan	a	luz	en	Cataluña	
en	 1889,	 influíndo	decisivamente	 no	desenvolvemento	 do	catalanis-
mo	da	época.	

Pregúntome	se	esa	Cataluña	que	tanto	nos	ensinou	aos	galegos	e	
a	todos	os	españois	segue	viva	ou	se	perdeu	en	medio	de	debates	es-
tériles.	É	normal	que	xurda	esa	dúbida	porque	non	existe	en	determi-
nados	postulados	políticos	ese	catalanismo	prudente	ao	que	sempre	
miramos	con	admiración.	

Sigo	 apelando	 á	 cordialidade	 que	 sempre	 caracterizou	 a	 terra	 na	
que	seguides	vivindo	tantos	galegos.	Creo	que	a	sociedade	catalá	da	
que	formades	parte	segue	compartindo	coa	galega	aquel	anhelo	do	
que	falara	Brañas,	e	que	se	resume	na	idea	de	conciliar	o	propio,	cun	
entorno	español	e	europeo	que	se	ve	como	algo	enriquecedor.	

Sei	que	nese	desexo	están	todos	os	galegos	en	Cataluña,	tamén	os	
que	fan	posible	que	Saudade	siga	sendo	unha	publicación	que	aposta	
por	abrirse	a	todos,	por	incorporar	as	cousas	boas	que	ofrece	tanto	a	
terra	de	orixe	como	a	de	acollida.	Sodes	a	proba	de	que	é	posible	que-
rer	e	sentirse	parte	das	dúas	costas	de	España	e	respectar	as	singula-
ridades	de	ambas.

Parabéns	e	vémonos,	como	sempre,	moi	pronto.
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Em	 plau	 de	 saludar	 els	 lectors	 de	 la	 revista	 Saudade	 i,	 per	
extensió,	a	l’àmplia	família	gallega	de	casa	nostra.	Tal	com	han	fet	
els	meus	predecessors,	m’avinc	a	escriure	unes	ratlles	per	al	número	
d’enguany	 en	 aquesta	 iniciativa	 que	 ja	 és	 tota	 una	 institució	 de	
llarga	trajectòria.

Saudade	 és	 l’expressió	 –una	 de	 moltes–	 de	 la	 gran	 riquesa	
cultural,	 social	 i	 lingüística	 amb	 què	 compta	 Catalunya.	 	 El	 nostre	
és	un	país	que	no	s’entén	sense	les	aportacions	de	moltíssima	gent	
vinguda	d’altres	punts	de	la	geografia.	La	comunitat	gallega	és	gran	
i	 compromesa	 amb	 la	 societat	 que	 l’envolta.	 I	 això	 cal	 agrair-ho	
sempre.	 Jo	 aprofito	 aquesta	 ocasió	 per	 fer-ho.	 Mai	 no	 ens	 podem	
cansar	de	donar	les	gràcies	al	compromís	i	a	la	vitalitat	de	tothom	
qui	viu	a	Catalunya	i	se	la	sent	seva.

La	 cohesió	 social,	 la	 vitalitat	 cultural	 i	 el	 dinamisme	 econòmic	
depèn	 en	 bona	 part	 de	 la	 capacitat	 que	 tenim	 de	 viure	 junts	 i	 de	
formar	 un	 sol	 poble	 divers	 i	 solidari.	 La	 sintonia	 entre	 Catalunya	 i	
Galícia	 no	 és	 pas	 cap	 novetat,	 sinó	 una	 constant	 històrica	 que	
hem	de	preservar.	Compartim	la	voluntat	de	preservar	una	llengua	
pròpia	 i	 una	 cultura	 que	 és	 també	 universal.	 Gràcies	 a	 iniciatives	
com	Saudade,	aquest	objectiu	és	més	assequible.

Enhorabona	 per	 la	 constància,	 el	 compromís	 i	 la	 fortalesa	 que	
aporteu	any	rere	any	sense	fallar	mai.	Moltes	gràcies.
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Sempre	 que	 teño	 ocasión	 viaxo	 a	 Barcelona.	 E,	 tamén	 sempre	
que	 teño	 ocasión,	 poño	 os	 galegos	 de	 Cataluña	 como	 exemplo	 de	
moitas	cousas.	Son	cada	unha	das	virtudes	que	resultan	da	suma	da	
determinación	e	confianza	en	si	mesmos	que	se	atribúe	historicamente	
ao	 pobo	 catalán,	 e	 o	 coraxe,	 honradez	 e	 corazón	 galegos	 as	 que	 fan	
que	hoxe,	décadas	despois	do	nacemento	da	saudade	barcelonesa,	o	
sentimento	de	galeguidade	siga	máis	vivo	ca	nunca	no	Mediterráneo.	

Foi	 no	 ano	 959	 cando	 o	 primeiro	 peregrino	 catalán	 documentado,	
Cesáreo,	chegou	a	Compostela	logo	de	fundar	e	de	ter	sido	abade	do	
Mosteiro	de	Monserrat.	Por	iso	foi	ese	impoñente	templo	o	elixido	en	
1992	como	punto	de	partida	do	Camiño	Catalán,	que	descorre	a	través	
de	 316	 quilómetros	 pragados	 de	 numerosos	 fitos	 xacobeos,	 como	 a	
igrexa	de	Sant	Jaume	en	Parallerols,	o	Claustre	dels	Peregrins	en	Cervera	
ou	a	lenda	do	Peu	del	Romeu	de	Lleida,	ata	xuntarse	co	Camiño	do	Ebro.	

Para	 cando	 isto	 ocorría,	 Saudade	 cumpría	 unha	 década	 de	 vida	 e,	
ao	igual	que	esta	ruta,	a	agrupación	galega	non	fixo	máis	ca	medrar	
e	 estenderse	 desde	 entón.	 O	 seu	 segredo	 é	 sinxelo:	 solidariedade	 e	
integración	aderezadas	cunha	cultura	rica,	unha	historia	común,	unha	
paisaxe	con	todos	os	matices	e	un	inmenso	mar	que,	ao	igual	que	todo	
o	demais,	nos	une	cunha	forza	difícil	de	expresar	con	palabras.	

E,	por	suposto,	vós,	o	auténtico	tesouro	de	Galicia	e	de	Cataluña,	o	
que	as	fan	posibles.	Parabéns	por	un	ano	máis	de	galeguidade.
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MARÍA VICTORIA MORENO, unha voz singular
Valentín	García	Gómez		
Secretario Xeral de Política Lingüística

María	Victoria	Moreno	Már-
quez	 foi	 unha	 admirable	 e	
ben	 singular	 escritora	 gale-
ga.	 A	 súa	 vida	 e	 a	 súa	 obra	
confirman	 este	 carácter	 ex-
cepcional,	 un	 xeito	
de	 ser	 e	 de	 escribir	
que	 a	 fixo	 unha	 voz	
única	 e	 irrepetible	
no	 noso	 panorama	
literario	 e	 que	 ex-
plica	 por	 que	 a	 Real	
Academia	 Galega	 a	
escolleu	 como	 a	 ho-
menaxeada	 co	 Día	
das	Letras	do	2018.

O	 primeiro	 que	
sorprende	 é	 saber	
que	 Moreno	 Már-
quez	era	unha	galega	
nacida	en	Valencia	de	
Alcántara,	 provincia	
de	Cáceres.	En	efecto,	
alí	veu	ao	mundo	e	alí	
viviu	 ata	 que,	 sendo	
aínda	unha	neniña	e	
por	 mor	 dos	 trasla-
dos	 profesionais	 de	
seu	 pai,	 funcionario	
de	 prisións,	 pasou	 a	
vivir	 a	 Segovia	 primeiro	 e	 a	
Sepúlveda	despois.

Andando	 o	 tempo,	 estu-
dou	 o	 bacharelato	 en	 Bar-

celona,	onde	se	familiarizou	
con	 outras	 linguas	 amais	
da	 castelá	 que	 falaba	 por	
nacenza.	 Concretamente	
estudou	 francés	 e	 tamén	

aprendeu	catalán	coas	súas	
amizades	 barcelonesas.	 Foi	
aquí,	 durante	 esta	 longa	
estancia	 na	 cidade	 condal,	
onde	comezou	a	se	interesar	

pola	literatura,	especialmen-
te	coa	lectura	de	O principi-
ño	e,	sobre	 todo,	O Quixote,	
un	libro	que	a	acompañaría	
xa	 para	 sempre	 como	 unha	

obra	 de	 cabeceira,	
ata	o	punto	de	que	
chegou	 a	 atesou-
rar	 unha	 impor-
tante	 colección	 de	
edicións	 e	 estudos	
desta	novela.

Rematados	 os	
seus	estudos	de	ba-
charelato	 marchou	
a	 Madrid,	 onde	
estudou	 Filoloxía	
Románica	 na	 Uni-
versidade	 Complu-
tense.	Alí	coñeceu	a	
José	Luis	Llácer,	con	
quen	pronto	casou.	
Un	traslado	laboral	
deste	 a	 Pontevedra	
fixo	 que	 en	 1963	
Moreno	 Márquez	
se	 instalase	 en	 Ga-
licia,	 unha	 terra	 da	
que	 xa	 nunca	 mar-
charía	 e	 que	 fixo	

súa	para	sempre.

En	 Galicia	 comezou	 ben	
pronto	 a	 dar	 clases,	 de	 pri-
meiras	en	Pontevedra,	mais,	

LETRAS
GALEGAS
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ao	aprobar	as	oposicións	de	
Ensino	 Medio,	 acabou	 tras-
ladándose	a	Lugo,	onde	bo-
tou	 dous	 cursos	 entre	 1965	
e	1967,	ano	en	que	regresou,	
xa	definitivamente,	a	Ponte-
vedra.

A	 súa	 estancia	 na	 cidade	
amurallada	 foi	 fundamen-
tal,	pois	alí	coñeceu	ao	pro-
fesor	Xesús	Alonso	Montero,	
naquel	 entón	 xefe	 do	 seu	
Departamento	 no	 Instituto	
Masculino.	 Foi	 mercé	 a	 el	
que	 Moreno	 Márquez	 sou-
bo	de	primeira	man	da	rea-
lidade	 sociocultural	 galega	
e	fixo	súa	a	escrita	no	noso	
idioma.

A	 partir	 dese	 momento	
converteuse	 nunha	 acti-
va	 defensora	 da	 cultura	 e	 o	
idioma	 galegos,	 impartindo	
cursos	 sobre	 a	 nosa	 lingua	
e,	 ben	 pronto,	 principiando	
a	escrita	neste	idioma.

O	primeiro	libro	de	contos	
en	 galego	 que	 deu	 á	 luz	 ti-
tulouse	 Mar adiante	 e	 apa-
receu	 en	 1973.	 Publicouno	
Edicións	 do	 Castro	 e	 incor-
poraba	 ilustracións	 feitas	
por	ela	mesma	para	a	obra.	
Con	 estas	 narracións	 Mo-
reno	 Márquez	 converteuse	
nunha	 pioneira	 no	 eido	 da	
escrita	 infantoxuvenil	 ga-
lega,	 que	 axudou	 a	 renovar	
e	 engrandecer	 ao	 longo	 de	
case	corenta	anos.

Tras	 aquela	 primeira	
obra	viñeron	moitas	outras	
que	 fixeron	 dela	 unha	 re-
ferencia	 central	 na	 nosa	 li-
teratura	para	a	infancia	e	a	
mocidade.	Así	o	demostran	
títulos	 como	 Leonardo e os 
fontaneiros	(1986),	Anagnó-
rise	 (1988)	 ou	 Guedellas de 
seda e liño	(1999),	entre	moi-
tos	outros.

Agora	 ben,	 Moreno	 Már-
quez	 non	 só	 foi	 unha	 gran-
de	 escritora	 infantoxuvenil,	
senón	que	 tamén	salientou	
como	ensaísta	tanto	no	ám-
bito	da	didáctica	e	da	crítica	
literaria	 coma	 da	 sociolin-
güística,	 como	 pode	 com-
probarse	 coa	 lectura	 dos	
seus	libros	Literatura. Século 
XX	 (1985),	 Literatura. 3 BUP	
(1987),	 Verso e prosa (1991)	
ou	 As linguas de España 
(1991).	Amais,	foi	tradutora	e	
verteu	ao	galego	e	ao	caste-
lán	obras	de	H.	C.	Andersen,	
Carlos	 Casares,	 Luce	 Fillol,	
Maria	 Àngels	 Gardella,	 Ga-
briel	 Janer	 Manila,	 Manuel	
de	 Pedrolo,	 Picanyol,	 Xesús	
Pisón,	Ruth	Rocha,	María	de	
la	 Luz	 Uribe	 e	 Helena	Villar	
Janeiro,	 alén	 de	 se	 autotra-
ducir	ao	castelán	e	ao	gale-
go	e	ser	a	responsable	dun-
ha	 das	 máis	 importantes	
escolmas	poéticas	bilingües	
publicadas	 entre	 nós:	 Os 
novísimos da poesía galega 
/ Los novísimos de la poesía 
gallega (1973).

A	todo	o	anterior	cómpre	
sumar	 aínda	 a	 súa	 produ-
ción	 para	 adultos	 tanto	 no	
eido	 poético	 (Elexías de luz,	
2006)	coma	narrativo	(Onde 
o aire non era brisa,	 2009),	
publicada	 esta	 xa	 de	 modo	
póstumo,	xa	que	 infortuna-
damente	nos	deixou	en	no-
vembro	do	2005.

Á	 vista	 de	 todo	 o	 ante-
rior	 non	 cabe	 senón	 con-
gratularnos	 pola	 merecida	
homenaxe	que	todo	o	noso	
pobo	 rendeu	 ao	 longo	 do	
2018	a	María	Victoria	More-
no	 Márquez	 coa	 dedicato-
ria	do	ano	e	o	Día	das	Letras	
Galegas.	 Como	 secretario	
xeral	de	Política	Lingüística	
da	Consellería	de	Cultura	e	
Turismo	 da	 Xunta	 de	 Gali-
cia	 préstame	 manifestar	 a	
miña	 ledicia	 por	 tan	 opor-
tuna	 celebración,	 que	 fai	
xustiza	 ao	 inmenso	 legado	
desta	 galega	 cacereña	 e	
que	 representa	 un	 exem-
plo	a	seguir	na	súa	entrega	
á	nobre	causa	da	lingua,	da	
literatura	e	da	cultura	desta	
terra.
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Compostela prodixiosa: As Marías 
Matilde Pepín- Fernández
Real Asociación  Española de Cronistas Oficiales. Federación Española de Periodistas e Escritores de 
Turismo. Cronista Oficial do Municipio de Bétera (Valencia)

Presidindo o paseo máis emblemático da cidade, a estatua dunhas mulleres estrafalarias chama a 
atención das persoas que chegan a Santiago. Nenos, turistas e peregrinos non se resisten e tocan as 
figuras estridentes de ferro antes de poñerse á súa beira e disparar as cámaras levando a súa imaxe 
polo mundo enteiro. Os composteláns de orixe ou adopción saben  que é unha homenaxe ás Marías, 
unhas mulleres que na década dos sesenta e setenta  pasaron a ser unha lenda viva de Santiago.  
A  súa  peculiar presenza,  saíndo ó paso dos viandantes, xa forma parte dos símbolos máxicos da 
cidade. No mes de xullo de 1994,  no mesmo paseo da Alameda, o Concello de Santiago inaugurou 
a escultura das Marías.

Para	entender	quen	eran	
aquelas	 personaxes	 é	
preciso	recoller	o	que	es-
cribiron	 as	 persoas	 que	
as	coñeceron	ben,	como	
Antón	Fraguas:

“Teño unha imaxe do 
seu paseo pola praza do 
Toural cara a Alameda 
ou de volta vestidas con 
roupa de coloríns, sen 
poder dicir forma e in-
cluso o seu lucimento. 
A meu ver eran mozas 
sen preocupacións que 
paseaban chamando un 
tanto a atención, pero 
sempre moi boas mulle-
res. Tiñan un xenio brus-
co e respondían airadas 
a quen lles dixese unha 
incongruencia, pero es-
timaban os piropos gar-
bosos dos estudantes e 
de calquera que louvase 
o seu garbo ou as súas donosas 
pisadas, que fermoseaban as 
rúas da cidade compostelá. Un 
día, dous estudantes que rema-
taban a carreira esperaron as 
Marías á volta do paseo e, cada 

un cunha rosa, acercáronse a 
elas ofrecéndolle as flores e re-
citando o poema:   O amor que 
ha de ser meu /ha de ter a man 
lixeira, /ha de coller a rosiña / 
sen abalar a roseira.

Coralia, moi sorrinte, 
sen soltar o bracete 
da súa irmá Maruxa, 
dixo con moita gra-
cia: “Eu ben sei que 
non di verdade, pero 
son tan graciosas as 
súas flores que hai 
que mostrarlle delica-
do agradecemento”.

As Marías	 eran	 ta-
mén	coñecidas	como	
as	 “Dúas	 en	 Punto”	
por	 aparecer	 arredor	
desa	 hora,	 cando	 o	
tempo	 o	 permitía,	 	 e	
percorrer	 un	 itine-
rario	 diario	 como	 se	
fose	 un	 ritual.	 	 A	 pe-
regrinación	 empeza-
ba	 á	 beira	 da	 Praza	
do	Toural	ata	a	fonte	
de	 mármore	 situada	
na	 costa	 da	 Alame-
da.	 Aquelas	 mulleres	

de	baixa	estatura,	moi	magras,	
case	 esqueléticas,	 vestían	 tra-
xes	 multicolores,	 amañados	
por	elas	mesmas	con	restos	de	
teas	 e	 retales	 que	 lles	 daban.	
Cubrían	 as	 longas	 melenas	

CULTURA
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con	 vistosos	 panos	 da	 cabeza.	
Tiñan	 os	 rostros	 angulosos	 e	
pálidos,	 que	 elas	 acentuaban	
con	 polvos	 de	 arroz;	 uns	 colo-
retes	repintados		e	os	labios	de	
carmín;	 	 nos	 ollos	 pintados	 de	
negro	 poñían	 tantas	 capas	 de	
rímmel	azul	que	daban	impre-
sión	 de	 levaren	 unha	 máscara	
de	 gueixa. Terían	 entre	 trinta	
e	 corenta	 anos	 -	 nunca	 dicían	
a	 súa	 idade-	 aínda	 que	 con	
aqueles	 engomes	 semellaban	
moita	 máis	 idade.	 Camiñaban	
á	présa,	collidas	de	“ganchete”,	
arrogantes,		con	garbo	xuvenil.	
O	 seu	 paso	 propiciaba	 unha	
corrente	de	piropos	dos	Tunos,	
que	elas	agradecían	chiscando	
os	ollos	e	sorrindo	con	coquete-
ría.	 Era	 curioso	 observar	 como	
mantiñan	 actitudes	 ariscas	 e	
suspicaces	 respecto	 das	 rapa-
zas	 	 dos	 colexios	 e	 das	 mozas.	
Hoxe	 penso	 que	 sería	 un	 odio	
amagado	a	unha	inxustiza	que	
as	 separaba	 das	 mulleres	 que	
tiñan	unha	posición	social	que	
a	elas	lles	fora	negada.		

As	 crónicas	 da	 época	 din:	
“Nos	 anos	 da	 posguerra,	 na	
Compostela	 frívola	 eran	 mo-
tivo	de	burla	 	as “Tres en Pun-
to” (naquel	 tempo	 as	 Marías		
eran	tres	ata	que	morreu	unha	
das	 irmás).	 	 Os	 cronistas	 con-
tan	que	a	aparición	das	Marías	
marcaba	o	comezo	do	paseo	es-
tudantil	do	mediodía.	Camiña-
ban	 con	 apresuramento	 desde	
San	Caetano,	pisando	forte	cos	
seus	zapatos	de	tacón	a	chapa-
cuña	de	San	Roque	e	as	lousas	
das	 Algalias.	 	 Os	 taconeos	 das	
Marías	eran	as	agullas	máxicas	
do	 reloxo	 compostelán.	 O	 seu	

horario	era	máis	puntual	que	o	
da	torre	Berenguela.			A	súa	pre-
sencia	estaba	tan	empoderada,	
que	cando	as	Marías	eran	tres,	
chegando	 ó	 paseo,	 en	 Santia-
go	eran	“as	tres	en	punto”,	aín-
da	que	a	hora	auténtica	fose	a	
unha	e	media.	E	cando,	por	des-
gracia,	 quedaron	 reducidas	 a	
dúas,	foron	“as	dúas	en	punto”	
aínda	 que	 o	 reloxo	 catedrali-
cio	dese	as	badaladas	das	dúas	
menos	cuarto”.

Xosé Lois Bernal conta: 
“A Compostela de finais do 60 
aínda mantiña as esencias pro-
vincianas. As Dúas Marías, Ma-
ruxa e Coralia, paseaban polas 
rúas de Compostela, orgullosas, 
desafiantes, con certo aire de 
infantil insolencia. Un grupo 
de tunos, arrodeándoas, cantá-
banlles xubilosos a copla que 
lles fixeran: A	las	dos	en	punto	
por	 el	 reloj	 de	 la	 Berenguela,/	
pasan	 dos	 niñas	 con	 colores	
y	 aire	 jovial./	 Son	 las	 Marías	

monumentos	de	Compostela./	
Como	el	Hostal	/	La	Catedral	/	Y	
la	Normal.”

Cando	 se	 fai	 a	 proposta	 de	
inmortalizar	as Marías,	Manuel	
María	publica	en	El Correo Ga-
llego:	

“Moi boa idea -si señor- a 
iniciativa de dedicarlles en San-
tiago de Compostela, corazón 
de Europa, un monumento ás 
Tres Marías. Son moito máis 
merecentes del que unha serie 
de “pseudo-prohomes” aos que 
mesquiños intereses ergueron 
estatuas. As Tres Marías, eran 
símbolo de moitas e fermosas 
cousas, principalmente dos so-
ños que se resisten a morrer e 
do desafío ao ridículo pois, para 
elas, non existía. Viviron e mo-
rreron nunha perpetua inocen-
cia atemporais, sostendo a ilu-
sión, imaxinando primaveras, 
noivados, quimeras, príncipes 
azuis nun tempo triste e mise-
rento, noxento, como foi o de 
posguerra. Nós coñecemos as 
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tres e temos cruzado algunhas 
palabras con elas. Non nos fi-
xeron caso. Dixéronnos -pobres 
de nós- que non tíñamos rema-
tada ningunha carreira e que 
eramos uns “pipiolos”. Tiñan 
razón. Elas viñan do fondo do 
tempo e, como todo o que vive, 
ían non sei para onde. A súa 
lembranza perdura no noso re-
cordo. Á vez é doce agre. Como 
era o seu castelán galeguizado, 
musical e cursi.

As rúas	 e	 a	 Alameda com-
postelá, coa súa presencia eran 
outra cousa que xa non son. As 
Marías son irrepetíbeis. Como a 

Balteira, Xelmírez, o mestre Ma-
teo, e a poesía trobadoresca.	“

¿Que	estraños	segredos	garda-
ban	as	Marías?	A	súa	presenza	
nas	rúas,	no	paseo	das	dúas,	foi	
durante	 anos	 unha	 referencia	
típica	 de	 Compostela.	 Algún	
estudante	 ocorrente	 chegou	
a	 inventar	 un	 slogan alusivo	 á	
presencia	 daquelas	 mulleres,	
infinitas	 en	 inocencia,	 millo-
narias	en	pobreza:		“Tres cousas 
hai en Santiago, a Catedral, as 
Marías e o ollo de	 don Modes-
to”.		Don	Modesto	era	un	cléri-
go,	 mal	 encarado,	 	 alto	 e	 forte	

como	 un	 carballo,	 experto	 en	
recontar	as	pesetas	dos	óbolos	
catedralicios,	sen	que	se	lle	es-
capara	nin	un	real	na	man	dos	
sancristáns.

Dionisio Pereira fai unha mag-
nífica lembranza:
“Foi no mes de xullo de 1994 co 
gallo da estatua inaugurada 
na Alameda de Santiago, cando 
recordei as Marías que coñecín 
a comezo dos 70, nos meus días 
de estudante. Sempre tiven 
para min que o comportamen-
to, extravagante e descarado, 
daquelas mulleres agacha-
ba un mundo de frustración e 
miseria. Máis tarde, cando me 
contaron a súa historia, con-
firmei que a miña intuición ía 
por bo camiño: As “Marías” per-
tenceron a unha familia moi 
humilde do barrio do Espírito 
Santo, cuxos descendentes va-
róns foron de sobra coñecidos 
antes e despois da guerra civil 
como destacados militantes 
da CNT compostelá. Podemos, 
pois, imaxinar que o tempo de 
apandar, foi duro para as “Ma-
rías”. Fame e humillacións de 
todo tipo non faltaron na casa 
do Espírito Santo. O papel de 
submisas e avergonzadas era 
o reservado para unhas des-
honradas mozas “del montón” 
como falaban as piadosas xen-
tes da ben pensante sociedade 
compostelá. As “Marías” non 
souberon ou non quixeron en-
trar no xogo de mendigar pre-
bendas; o prezo foi o escarnio e 
a súa soidade. 

Pero, ao cabo, as repintadas 
figuras da Alameda parécenme 
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unha boa homenaxe; a ras, á 
nosa altura, á medida dos que 
temos a honra ser “del montón”. 
Coralia e Maruxa, aí están, no 
seu paseo da Alameda, dispos-
tas a recibir desde a entraña-
ble e burlona efixie as mesmas 
aldraxes que aturaron en vida, 
como corresponde a quen tivo 
a coraxe de ridiculizar o rol que 
os poderosos lles tiñan reserva-
do. E mira por onde, sen facelo 
a posta e sen que ninguén se 
decatase, resulta que os venci-
dos e humillados, os esquecidos 
que nunca lle dan o seu nome 
ás rúas, teñen un monumento 
na levítica Compostela, na “Xe-
rusalén de Occidente”.
Margarita	 Fernández,	 biógrafa	
das	Marías,	fai	unha	sinopse	de	
Maruxa	e	Coralia,		as	dúas	mu-
lleres	que	xa	son	patrimonio	da	
cidade	compostelá:	

 Hai silencio no tempo da cá-
mara mentres empoan a cara e 
ensaian, sobre a máscara bran-
ca, un sorriso e miméticas ex-

travagancias en azul cobalto e 
vermellón.
Sen dúbida ese espello é un lu-
gar seguro.
E aparece o chisco cómplice no 
mirar quieto, feminino encan-
to.
Silencio. Estamos gravando.
As rapazas soñadoras do hu-
milde barrio do Espírito Santo.
Reaparecen, máscara de actua-
ción cal imaxe da portada das 
revistas de moda.
É a hora de transformarse, de 
volverse recoñecibles no desexo 
de liberdade.
Andares pizpiretos, xestos des-
envoltos, combinacións de cor 
nun vestiario máis acorde coa 
estética do Caribe que dunha 
sacra Compostela, pero sobre 
todo, non ser reais.
Primeiro plano de liberdade 
provocadora posible, paseo do 
mediodía, puro xogo, Marías.
Acentuadas de rímmel e no car-
mín dos labios.
Con pasos que gardan equili-
brios en alegre rock’n’roll, e es-

cotes que exhiben resplandor 
de escapulario.
Marías, sempre alegres acuna-
doras de flores de mantón eter-
namente en punto as dúas, na-
turalmente delirantes no cimo 
da torre.
Panorámica en tecnicolor para 
vencer sombras e desamparo, 
nos corpos desnutridos.
¿Xogamos a estar vivas?
E por iso tantas veces reinventa-
das nos espellos da súa alma.
Marías, personaxes de ficción, 
corpos cativos de cintas de celu-
loide.
Iconas de soñada liberdade na 
terra de ninguén.

Foi	no	Xacobeo	2010	cando	as	
volvín	 a	 encontrar	 outra	 vez	
no	mesmo	sitio	de	costume:	o	
Paseo	da	Alameda.	Pensei	que	
eran	unha	aparición	máxica	e	
toqueinas,	 coa	 mesma	 admi-
ración	 de	 cando	 ó	 mediodía	
volviamos	 do	 colexio	 e	 tiña-
mos	 a	 sorte	 de	 cruzarnos	 con	
elas.	Rexuvenecín	 	 trinta	anos	
e		achegueime	á	estatua,	lem-
brando	aquelas	“Marías”	vivas	
de	cores	que	poñían	unha	nota	
de	alegría	na	rúa	santiaguesa.	
Non	 me	 resistín	 e	 fixen	 unha	
fotografía	con	elas,		imaxinan-
do	 que	 estaban	 alí,	 	 vivas,	 	 e	
que	 me	 chiscaban	 un	 ollo	 so-
rrindo	provocativas.		Chegaron	
uns	 peregrinos	 e	 detiveron	 os	
pasos,	 	 admirando	 as	 súas	 fi-
guras	inamovibles.

Bibliografía: 
–  “Biblioteca Xacobea do Con-

sorcio de Santiago”
–  “El Correo Gallego”



O ORGULLO DE SER GALEGO:  
xenética celta e sueva

por Santiago Lorenzo Sueiro

Á Galicia primitiva, que como 
expresión gráfica da súa cultu-
ra só nos deixou os seus lubres 
ou lucos1, sucédelle a Galicia 
que nos deixa para sempre os 
seus dolmenes, os seus castros, 
os seus traxes, o seu idioma, 
etc. onde vemos xa iniciarse 
unha civilización claramen-
te patriarcal e fraternal pero 
exenta de desenvolvemento e 
de porvir.

Ao	seu	adormecemento	le-
tárxico,	ao	seu	estacionamento	
fatalísimo	para	os	secretos	
designios	da	providencia,	que	
exixe	máis	do	home	que	a	vida	
vexetativa,	guerreiros	de	Troia	
abordan	as	nosas	costas	pin-
torescas	en	naves	nunca	vistas	
polos	indíxenas	e	Amphiloco	
funda	Amphiolochia	cerca	de	
Ourense,	hoxe	desaparecida,		
Diomedes	funda	Tui,	Teucro	
funda	Helenes,	hoxe	Ponte-
vedra,	etc.	Os	fillos	de	Grecia,	
colonizando	o	país,	infiltran	nel	
os	seus	usos	e	costumes,	das	
que	aínda	nos	quedan	as	loitas	
e	os	bailes	galaicos.

Ao	chegar	ao	período	de	de-
caemento	 desta	 colonización	
grega,	 a	 providencia	 conduce	
aos	 fenicios	 ás	 nosas	 praias	
fundando	 faros	 como	 os	 de	 A	

1.	 bosques	sagrados

Coruña	 e	 A	 Lanzada	 e	 explo-
tando	o	estaño	e	o	ámbar	das	
nosas	illas.

Do	 choque	 destas	 tres	 civi-
lizacións	 encontradas	 -unha	
puramente	agrícola	e	sacerdo-
tal	que	cultivaba	os	campos	só	
para	 o	 sustento	 indispensable	
e	adoraba	nos	lucos	ou	bosques	
sagrados	ao	deus	innominado;	
outra	 social	 e	 fantástica	 que	
gustaba	 vivir	 en	 comunidade	
para	 alimentarse	 mellor	 nos	

misterios	 da	 súa	 teogonía;	 e	
outra	enteiramente	marítima	e	
mercantil	que	levaba	os	produ-
tos	da	súa	arte	ás	rexións	máis	
ignoradas	de	Occidente-	o	país	
renaceu	 a	 unha	 nova	 vida	 de	
actividade	 moral	 e	 material,	
predominando	 nel	 con	 forza	
de	colorido	histórico	o	espírito	
máis	xerador	dos	últimos	inva-
sores.

Tras	 dos	 fenicios,	 chegan	 a	
Galicia	os	seus	fillos	cartaxine-
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ses,	pobo	artístico	e	guerreiro;	
e	 das	 nosas	 montañas	 incor-
póranse	 miles	 de	 galegos	 ao	
exército	 vitorioso	 de	 Aníbal,		
atravesando	 con	 el	 os	 Alpes	 e	
vencendo	 aos	 orgullosos	 ro-
manos.

Vencidos	 os	 cartaxineses	
en	 Zama2	 polos	 romanos,	 es-
tes	non	tardan	en	pisar	o	noso	
territorio.	 A	 súa	 dominación	
regularízao	todo,	perfecciónao	
todo	 e	 como	 recordo	 da	 súa	
cultura	 utilitaria	 deixáronnos	
túneles,	 pontes,	 vías	 militares,	
obeliscos,	 termas,	etc.	e	o	país	
efectúa	 unha	 evolución	 alta-
mente	 beneficiosa	 a	 favor	 da	
ilustración	latina.

Neste	estado	tan	florecente	
da	 Gallaecia,	 unha	 nova	 irrup-
ción	 cubre	 coas	 súas	 sombras	
sanguentas	 a	 luz	 brillante	 das	
súas	 conquistas	 materiais,	
como	 se	 avanzase	 moito	 nas	
vías	do	progreso.	O	imperio	ro-
mano	 vacila.	 Apareceron	 os	 fi-
llos	da	neve	no	horizonte	políti-
co	da	unidade	europea:	Alarico	
toma	e	saquea	Roma	e	Gense-
rico	arrásaa.

As	 errantes	 tribos	 xermáni-
cas	 colócanse	 en	 primeira	 liña	
sobre	 a	 escena	 do	 mundo:	 os	
hunos	establécense	 na	Panno-
nia3,	 os	 borgoñones	 na	 Gallia4,	
os	 godos	 na	 Gallia	 Narbonen-

2.	 cidade	 cartaxinesa	 ao	 norte	 de	
África,	hoxe	Túnez
3.	 antiga	provincia	do	Imperio	Roma-
no	situada	na	Europa	Central
4.	 territorio	que	corresponde	coas	ac-
tuais	Francia,	Bélxica,	e	partes	de	Suí-
za,	Países	Baixos	e	Alemaña

sis5,	os	vándalos	na	Baetica6	e	os	
suevos	na	nosa	Gallaecia.

Dominaron	os	suevos	en	Ga-
llaecia	 desde	 o	 ano	 409	 ata	 o	
586.	Durante	este	tempo	vinte	
e	cinco	reis	subiron	ao	cume	do	
Pico	Sacro.

Para	min,		a	dominación	sue-
va	é	a	liña	divisoria	que	separa	
os	 dous	 grandes	 períodos	 da	
historia	desta	parte	da	Gallae-
cia.	 Ata	 a	 dominación	 sueva	
todo	 é	 progreso	 material,	 se-
mellante	 ao	 desenvolvemento	
físico	 dunha	 persoa.	 Despois	
da	 dominación	 sueva	 iníciase	
unha	 etapa	 de	 dignidade	 per-
soal,	 máis	 humanitaria	 e	 máis	
social.	 Todo	 é	 progreso,	 alta-
mente	 luminoso,	 semellante	
ao	 desenvolvemento	 intelec-

5.	 antiga	provincia	romana	ao	sur	da	
Gallia,	 entre	 os	 Pirineos	 e	 Massalia	
(Marsella)
6.	 provincia	romana	ao	sur	da	Penín-
sula	 Ibérica,	 comprendía	 gran	 parte	
de	Andalucía	e	Estremadura

tual	dunha	criatura	xa	formada	
que	 tende	 a	 identificarse	 cos	
seus	conxéneres.

Sen	 a	 irrupción	 dos	 suevos,	
a	España	lexislativa	non	nace-
se	 en	 Galicia.	 Sen	 a	 irrupción	
dos	 suevos,	 a	 España	 executi-
va	 tampouco	 nacese.	 Porque	
téñase	en	conta	que	a	restau-
ración	monárquica	de	D.	Pelaio	
fose	estéril	se	non	lle	axudase,	
con	 todo	 o	 seu	 poder,	 o	 anti-
go	 reino	 dos	 suevos,	 ás	 ordes	
de	 bravos	 caudillos	 como	 o	
conde	 Sorred	 de	 Sotomayor	 e	
Arias	 Suárez	 de	 Deza,	 chama-
do	O Godo.	Antes	que	Asturias	
emprendese	 a	 reconquista,	
auxiliada	 polos	 nosos	 homes	
de	 guerra,	 Galicia	 xa	 sacudira	
das	 súas	 montañas	 o	 man-
to	 de	 brumas	 da	 dominación	
musulmá.	 Debemos,	 pois,	 á	
significación	sueva	a	xustiza	e	
a	dignidade,	é	dicir,	todo	o	que	
pode	 haber	 máis	 grande	 para	
un	 pobo,	 mirado	 polo	 prisma	
da	civilización	moderna.
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Tres	 lexións	 cubrían	 a	 Ga-
llaecia	 militarmente:	 a	 Calleca-
Britonense,	a	Calleca-Asturense	
e	a	Calleca-Bracarense.	Os	atro-
pelos	destas	cohortes	alí	acam-
padas	 eran	 inauditos	 porque	
non	recoñecían	para	nada	o	de-
reito	 de	 propiedade	 dos	 hegu-
rros,	habitantes	do	Val	de	Orrea7,	
aos	 que,	 ademais	 de	 saquear,	
arroxaban	ás	profundidades	do	
Sil	á	menor	palabra	ou	ademán	
de	resistencia.	En	tal	estado	de	
abatemento,	o	neno	elevaba	os	
ollos	arrasados	de	lágrimas	cara	
o	seu	pai,	o	pai	cara	o	avó	e	o	avó	
cara	Deus.	Pero	as	vellas	aurea-
nas8,		ao	recibir	as	lágrimas	dos	
seus	fillos,	non	miraban	o	cello:	
devolvíanlles	 unha	 mirada	 ar-
dente	 dicíndolles	 que	 pronto	

7.	 Valdeorras
8.	 buscadoras	 de	 ouro	 e	 á	 vez	 adivi-
ñas	

terminaría	 tanta	opresión,	 tan-
ta	 infamia,	 tanta	 escravitude,	
pois	leran	nas	ondas	do	río	que	
os	 romanos	 serían	 devorados	
por	un	león enfurecido9.	Era	que,	
no	 reloxo	 das	 dominacións,	 o	
índice	 misterioso	 da	 divinda-
de	 marcara	 a	 ruína	 do	 imperio	
romano	 pois	 do	 fondo	 da	 Pan-
nonia	 alzouse	 contra	 Roma	 un	
guerreiro	 formidable	 seguido	
de	 500.000	 soldados,	 chamán-
dose	a	si	mesmo	azote de deus10.

Os	 que	 todo	 dominaran,	 os	
que	 venceran	 a	 Aníbal,	 os	 que	
derrotaran	 a	 Mitridates11,	 os	
que	humillaran,	en	fin,	España	

9.	 divisa	 das	 catro	 tribos	 guerreiras	
dos	vándalos,	alanos,	silingos	e	suevos
10.	Atila
11.	Mitridates	VI	ou	Mitridates	o	Gran-
de,	rei	do	Ponto	en	Asia	Menor,	foi	un	
dos	 inimigos	 máis	 formidables	 de	
Roma

arroxando	ao	vento	as	cinsas	de	
Sagunto	e	de	Numancia,	humi-
llaron	 a	 fronte	 ante	 os	 corceis	
de	Atila	e	non	puideron	conter	
o	 aluvión	 de	 guerreiros	 que	
baixaron	 do	 Chersoneso12	 e	 da	
Scandinavia	sobre	as	deliciosas	
campiñas	de	Europa,	semellan-
te	a	unha	manga	destrutora	de	
gabiáns	 que	 cae	 da	 montaña	
por	riba	dun	val	alfombrado	de	
pombas.

Os	 fillos	 da	 cidade	 eterna	
non	 poden	 resistir	 estes	 novos	
invasores,	 e	 se	 o	 intentan	 son	
arrollados,	 retirándose.	 Os	 seus	
inimigos	 repártense	 o	 chan	 do	
xardín	que	pisan,	tocándolle	An-
dalucía	aos	vándalos,	Portugal	e	
Estremadura	 aos	 alanos,	 León	
aos	silingos	e	Gallaecia	aos	sue-
vos.	Estas	catro	tribos	guerreiras	

12.	antiga	 colonia	 grega	 fundada	 na	
parte	suroeste	de	Crimea
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traían	un	león	enfurecido				por	
divisa.	¡A	profecía	das	anciás	au-
reanas	cumpríase!

Ao	 rematar	 a	 Monarquía	
Sueva	 en	 Galicia,	 é	 dicir,	 a	 pri-
meira	 monarquía	 de	 Galicia	 e	
primeira	de	España,	parece	que	
xa	 a	 nosa	 rexión	 queda	 absor-
bida	 pola	 rexión	 peninsular	
sen	 reis	 propios,	 sen	 carácter	
propio,	 sen	 fisioloxía	 nacional	
propia,	sen	destinos	importan-
tísimos,	 en	 fin,	 que	 realizar	 no	
tempo.

Así	 aparece	 efectivamente	
e	así	aparecerá	no	período	his-
tórico	 seguinte	 a	 Monarquía	
Goda,	 pero	 isto	 é	 accidental	
pois	 verase	 que	 esta	 monar-
quía	goda	que	veu	de	Europa,	
transplantando	 a	 súa	 corte	 a	
Tolosa	 e	 logo	 a	 Toledo	 como	
centro	 de	 toda	 a	 Península,	
desvanécese	 definitivamente	
nas	augas	ensanguentadas	do	
Guadalete.	Os	árabes	inundan	
España	como	unha	avenida	to-
rrencial	e	só	quedan	 indepen-
dentes	as	montañas	da	antiga	
Gallaecia,	 desde	 onde	 volve	 a	
renovarse	 outra	 vez	 a	 monar-
quía	galega.

A	 importancia	 histórica	 de	
Galicia	 foinos	 arrebatada	 po-

los	historiadores	de	España,	xa	
que,	e	segundo	eles,	Galicia	xa-
mais	tivo	historia	propia.	Hoxe,	
que	 conseguimos	 trazar	 o	 pri-
meiro	 esbozo	 dela	 coa	 maior	
naturalidade,	 sen	 violencia	 al-
gunha,	evidenciamos	e	eviden-
ciaremos	que	a	súa	historia	é	a	
máis	importante	da	Península:	
porque	 o	 seu	 territorio	 foi	 o	
berce	 de	 toda	 institución	 e	 de	
todo	desenvolvemento,	cabeza	
e	 corazón	 desde	 onde	 se	 es-
tendían	as	ideas	e	o	sangue	ás	
extremidades	 da	 nación	 ou	 se	
repregaban	 ao	 foco,	 en	 fin,	 da	
vida	ou	a	morte	nacional.	

¿De	onde	xurdirá	a	reacción	
relixiosa	do	cristianismo		con-
tra	 o	 mahometismo	 e	 a	 reac-
ción	 peninsular	 dos	 indíxenas	
contra	 os	 invasores?	 De	 Gali-
cia,	 primeiro	 reino	 cristián	 do	
mundo.

Á	luz	de	toda	filosofía,	pode	
dicirse	 que	 ata	 aquí	 a	 Historia	
de	España	nunca	foi	Historia	de	
Galicia	 e	 que,	 polo	 contrario,	 a	
Historia	 de	 Galicia	 é	 máis	 im-
portante	 para	 escribir	 a	 Histo-
ria	Nacional	que	as	das	demais	
rexións	que	constitúen	a	nacio-
nalidade.	 ¿E	 como	 non	 ser	 así	
cando	as	dúas	monarquías	que	

hoxe	 figuran	 no	 plano	 da	 Pe-
nínsula,	Portugal	e	España,	xur-
diron	de	Galicia	como	naciona-
lidades?	 Portugal	 naceu	 nun	
ángulo	de	Galicia	no	século	XII,	
segundo	o	máis	eminente	his-
toriador	de	Portugal.	En	efecto,	
¿de	onde	xurdiu	o	moderno	rei-
no	 de	 Portugal	 senón	 da	 nosa	
Gallaecia	Bracarense,	ou	sexa,	a	
Galicia	de	entre	Douro	e	Miño,	
prolongándose	cara	o	sur	polas	
conquistas	 que	 efectuaban	 no	
terreo	 ocupado	 polos	 musul-
máns?

Respecto	 á	 España	 ¿de	 que	
forma	negamos,	tamén,	que	a	
súa	 monarquía	 moderna	 na-
ceu	 na	 nosa	 Galicia	 lucense	 e	
asturicense,	 salvando	 o	 Dou-
ro	e	prolongándose	cara	o	sur	
e	 o	 este	 polas	 conquistas	 que	
efectuaba	 por	 riba	 do	 territo-
rio	 que	 ocupaban	 os	 musul-
máns?	

Ao	 significar	 estes	 feitos	
importantísimos	 de	 gloria	 na-
cional,	 un	 sentimento	 afaga-
dor	embarga	a	nosa	alma:	este	
sentimento	 en	 filosofía	 será	
vaidade,	pero	en	fisioloxía	este	
sentimento	condicional	e	orgá-
nico	 é	 respectable,	 nobre,	 dig-
no,	sagrado.



O Proxecto de xeoparque mundial  
da Unesco Montañas do Courel
Ramón Vila Anca

A	Asociación para a promoción territorial das Montañas do Courel,	constituída	formalmente	no	ano	
2016	polos	tres	concellos	da	Comarca	de	Quiroga	(Folgoso	do	Courel,	Ribas	de	Sil	e	Quiroga)	agarda	
para	o	ano	2019	a	resolución	da	UNESCO	con	respecto	á	candidatura	presentada	para	converterse	no	
primeiro	Xeoparque Mundial da UNESCO en	Galicia.

Basicamente	un	Xeoparque	é	un	
territorio	 que	 contén	 un	 Patri-
monio	Xeolóxico	notable	nunha	
superficie	definida	e	suficiente	
para	 traballar	 nun	 proxecto	
de	 desenvolvemento	 sostible.		
Outras	 características	 que	 nos	
axudarán	 a	 afondar	 algo	 máis	
na	 filosofía	 da	 figura	 de	 Xeo-
parque	son	as	seguintes:	–pro-
move	 o	 Xeoturismo	 e	 a	 crea-
ción	 de	 produtos	 vinculados	 á	
imaxe	 da	 Xeoloxía	 local	 como	

estratexia	de	desenvolvemento	
económico,	 –promove	 a	 edu-
cación	 e	 a	 participación	 dos	
seus	 cidadáns,	 –debe	 contar	
cun	 inventario	 de	 lugares	 de	
interese	xeolóxico,	pero	tamén	
debe	 contemplar	 o	 patrimo-
nio	 arqueolóxico,	 natural,	 his-
tórico	 e	 cultural	 en	 xeral,	 –un	
Xeoparque	 non	 ten	 capacida-
de	 normativa,	 pero	 traballa	 en	
xeoconservación;	 e,	 por	 último	
dentro	destas	liñas	mestras,	–os	

territorios	 que	 son	 Xeoparque	
colaboran	entre	eles	dentro	de	
dúas	 redes:	 a	 rede	 europea	 de	
xeoparques	 e	 a	 rede	 mundial	
de	xeoaparques,	ámbalas	dúas	
do	programa	UNESCO.

A	 proposta	 de	 Xeoparque 
Montañas do Courel,	 abarca	
unha	superficie	de	577,	85	Km2	
pertencentes	 á	 comarca	 de	
Quiroga.	 A	 poboación	 residen-
te	 neste	 territorio	 é	 de	 5.406	
habitantes	 (INE	 2016),	 distri-
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buídos	do	seguinte	xeito:	3.354	
habitantes	no	Concello	de	Qui-
roga,	 1.060	 habitantes	 no	 de	
Folgoso	do	Courel	e	992	no	de	
Ribas	de	Sil.

O	territorio	está	dividido	en	
dúas	 áreas	 ben	 diferenciadas.	
Ao norte,	 ocupando	 a	 totali-
dade	 do	 Concello	 de	 Folgoso	
do	 Courel	 e	 a	 metade	 norte	
do	 de	 Quiroga,	 	 érguense	 as	
montañas	 do	 Courel,	 que	 for-
man	 parte	 das	 denominadas	
Serras	 Orientais	 de	 Galicia.	
Estas	 montañas	 orixináranse	
fundamentalmente	 durante	 a	
coñecida	 como	 Oroxenia	 Her-
cínica	ou	Varisca,	hai	aproxima-
damente	 350	 millóns	 de	 anos,	
coa	 dobra	 de	 materiais	 meta-
mórficos	 como	 as	 lousas,	 are-
niscas,	 cuarcitas	 e,	 en	 menor	
medida,	 niveis	 calcarios.	 Sobre	
estas	rochas	paleozoicas,	como	

consecuencia	da	Oroxenia	Alpi-
na	que	actúa	dende	hai	230	mi-
llóns	 de	 anos	 ata	 actualidade,	
emprazáronse	 os	 ríos	 Lor,	 Lou-
zara,	 Quiroga,	 Soldón	 e	 Selmo,	
acompañados	 pola	 multitude	
de	regatos	fortemente	encaixa-
dos	 nos	 materiais	 sinalados	 e	
que	provocan	unha	morfoloxía	
característica	de	profundos	va-
les	e	gorxas	moi	 labradas	pola	
erosión.	 Nesta	 área	 montaño-
sa	 atópanse	 os	 cumios	 máis	
elevados	 da	 comarca	 –o	 mon-
te	 Formigueiros	 de	 1.639	 m	 e	
o	 pico	 Pía	 Paxaro	 de	 1.613	 m–,	
que	delimitan	un	cordal	no	que	
aínda	 se	 poden	 rastrexar	 con	
bastante	precisión	os	restos	da	
modelaxe	da	última	glaciación.	
O sur	do	territorio	ten	unhas	ca-
racterísticas	diferentes	ao	nor-
te.	 Constitúeno	 o	 Concello	 de	
Ribas	de	Sil	e	a	metade	sur	do	
de	Quiroga.	O	grandioso	val	do	

lendario	río	Sil	caracteriza	este	
espazo	 cortando	 os	 materias	
paleozoicos	 do	 sur	 das	 contra-
fortes	das	montañas	do	Courel.	
Na	 parte	 central	 do	 territorio,	
a	 conca	 do	 Sil	 expándese	 de-
bido	 á	 coñecida	 como	 depre-
sión	 tectónica	 de	 Quiroga	 e,	
neste	 achaiamento	 do	 terreo,	
emprazadas	sobre	materias	de	
recheo	neoxenos	están	as	vilas	
de	San	Clodio	e	Quiroga.	Antes	
e	 despois	 desta	 zona	 ancha	 e	
plana	 o	 río	 Sil	 encáixase	 pro-
gresivamente	 no	 terreo	 dando	
orixe	ao	coñecido	como	Canón	
do	 Sil	 que	 se	 prolonga	 ata	 a	
desembocadura	 do	 río	 Miño.	
A	conca	do	río	Sil	está	moi	hu-
manizada	dende	época	romana	
ata	 a	 actualidade.	 No	 século	 II	
d.	de	Cristo,	na	aldea	de	Monte-
furado,	 os	 romanos	 escavaron	
un		túnel	destinado	a	desviar	o	
seu	curso	e	deixar	abandonado	
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un	 gran	 meandro	 para	 así	 po-
der	 lavar	 con	 maior	 facilidade	
as	areas	auríferas	que	contiña.	

Con	 todo	 o	 sinalado,	 o	 te-
rritorio	 Montañas	 do	 Courel	
é	 o	 escaparate	 perfecto	 para	
observar	 unha	 parte	 da	 his-
toria	 xeolóxica	 do	 planeta	 Te-
rra,	 concretamente	 o	 Paleo-
zoico	 inferior	 e	 medio	 e,	 en	
menor	 medida,	 tamén	 finais	
do	 terciario	 e	 o	 cuaternario.		
Este	 territorio,	 situado	 sobre	 o	
Macizo	 Ibérico,	 está	 constituí-
do	 por	 rochas	 que	 van	 dende	
o	Neoproterozoico	ao	Carboní-
fero	 e	 consérvanse	 numerosos	
elementos	 singulares	 referi-
dos	 tanto	 á	 estratigrafía	 como	
á	 tectónica	 producida,	 sobre	
todo,	 pola	 Oroxenia	 Varisca	
ou	 Hercínica,	 co	 gran	 sincli-
nal	 deitado	 das	 montañas	 do	
Courel	 como	 referencia,	 nes-
ta	 parte	 do	 globo	 terráqueo.		

Por	 outra	 parte	 tamén	 pode-
mos	 atopar	 numerosos	 vesti-
xios	 paleontolóxicos,	 minera-
lóxicos,	 metamorfismo,	 restos	
de	glaciarismo,	cavidades	kárs-
ticas,	 Patrimonio	 Mineiro	 e	 un	
concentrado,	 singular	 e	 ben	
conservado	 Patrimonio	 Cultu-
ral.	En	definitiva,	trátase	dunha	
das	 zonas,	 	 que	 sen	 ser	 dema-
siado	extensa,	 	 	presenta	unha	
maior	diversidade	xeolóxica		do	
noroeste	da	Península	Ibérica.

De	 todos	 os	 xeitos,	 o	 valor	
máis	destacado	do	territorio	do	
Proxecto de Xeoparque Monta-
ñas do Courel	é	a	relación	da	hu-
manidade	co	medio	paleozoico.	
O	 fío	 condutor	 desta	 proposta	
de	Xeoparque	é	a	unión	indiso-
luble	dos	humanos	coa	xeoloxía,	
exemplificada	en	varios	aprovei-
tamentos	que	non	son	os	únicos.	
Entre	os	séculos	I	e	IV	d.	de	C.	o	
Imperio	 Romano	 tiña	 activas	

máis	 de	 cen	 explotacións	 aurí-
feras	 na	 Comarca	 de	 Quiroga	
nas	que	se	explotou	o	ouro	pri-
mario	paleozoico	asociado	a	di-
ques	de	cuarzo	e	á	súa	posterior	
erosión	e	concentración	nos	de-
pósitos	neoxenos	que,	ao	ser	de	
novo	erosionados,	concéntranse	
nas	 terrazas	 plio-cuaternarias.			
En	época	Moderna,	un	 total	de	
quince	 ferrerías,	 traballaron	 no	
territorio	 beneficiando	 o	 mate-
rial	existente	en	niveis	e	costras	
ferruxinosas	 do	 teito	 do	 Areni-
giense	e	a	 limonita	que	se	ato-
pa	 na	 karstificación	 presilúrica.		
A	 obtención	 de	 cal,	 a	 partir	 da	
calcinación	 da	 rocha	 calcaria	
nos	 máis	 de	 dez	 fornos	 de	 cal	
espallados	pola	contorna,	aínda	
sendo	 excepcional	 en	 Galicia,	
nas	 montañas	 do	 Courel	 está	
presente	 grazas	 a	 presenza	 de	
catro	 formacións	 calcarias	 dis-
tintas	 que	 non	 supoñen	 máis	
que	o	4%	do	territorio	pero	que	
permitiron	 a	 instalación	 é	 fun-
cionamento	 dos	 denominados	
caleiros	ou	caleiras.	

Por	suposto,	tamén	as	lousas	
para	cubertas,	arrancadas	den-
de	a	Prehistoria,	de	xeito	funda-
mental	 das	 formacións	 Soldón	
e	 Luarca	 do	 Ordovícico	 inferior	
e	medio.	

Unha	 visita	 pausada	 ao	 terri-
torio	 do	 Proxecto de	 Xeopar-
que das Montañas do Courel	
transmite	esta	íntima	relación	
entre	 o	 medio	 natural	 e	 o	 ser	
humano.	 As	 pedras	 destas	
montañas	 e	 vales	 falan,	 baixi-
ño,	pero	falan...só	hai	que	que-
rer	escoitalas.
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Na	reunión	da	Comisión	Delegada	acordouse	por	unanimidade	asinar	a	seguin-
te	declaración:

Declaración institucional da Comisión Delegada do Consello 
de Comunidades Galegas en apoio á  
Constitución Española no seu 40 aniversario

O	pobo	galego	é	solidariedade,	esforzo	e	traballo	
común.	 É	 unión	 e	 xenerosidade.	 Con	 esta	 voca-
ción,	os	nosos	pais	e	avós	crearon	e	lograron	man-
ter	activos	os	preto	de	douscentos	centros	gale-
gos	que	hai	espallados	polo	mundo.
“Irmandar”	é	probablemente	a	palabra	que	máis	
se	 repite	 nos	 estatutos	 da	 meirande	 parte	 das	
entidades	que	representamos.	Estreitar	os	 lazos,	
abrir	Galicia	ao	mundo	e	difundir	a	cultura	gale-
ga	 son	 os	 obxectivos	 que	 compartimos.	 O	 noso	
fin	non	é	outro	que	converter	cada	recuncho	no	
que	hai	un	galego	nun	fogar	para	todos	eles,	para	
todos	nós.	
A	nosa	vontade	maioritaria	segue	a	ser	traballar	
en	 conxunto	 en	 lugar	 de	 camiñar	 en	 soidade	 e,	
por	iso,	non	podemos	compartir	calquera	iniciati-
va	que	promova	ou	facilite	a	división	ou	a	rotura	
do	noso	país.	En	consecuencia,	rexeitamos	algun-
ha	 das	 decisións	 que	 se	 están	 a	 tomar	 desde	 o	
Centro	Galego	de	Bruxelas,	ao	que	pedimos	que	
reflexione	sobre	o	seu	papel	e	sobre	a	súa	respon-
sabilidade	como	parte	da	comunidade	galega.	
A	convivencia	de	Galicia,	e	de	Galicia	como	par-
te	 de	 España,	 segue	 a	 estar	 garantida	 na	 nosa	

Constitución.	 Por	 iso,	 os	 membros	 da	 Comisión	
Delegada	 do	Consello	 de	Comunidades	 Galegas	
reafirmamos	a	nosa	leal	adhesión	á	Constitución	
española	no	seu	40	aniversario.	
A	 Carta	 Magna,	 ratificada	 o	 6	 de	 decembro	 de	
1978,	non	constitúe	unicamente	o	marco	normati-
vo	que	rexe	as	normas	de	convivencia	entre	todos	
os	españois,	senón	tamén	a	expresión	máxima	de	
solidariedade	e	unión	da	diversidade	de	culturas,	
pobos	e	tradicións	que	ao	longo	da	historia	crea-
ron	un	Estado	sólido.
As	catro	décadas	de	vida	da	Constitución	españo-
la	 supoñen	 a	 oportunidade	 perfecta	 para	 reno-
var	o	noso	compromiso	cos	valores	que	defende	
e	que	permitiron	a	España,	o	noso	país,	preservar	
e	fortalecer	a	súa	democracia	ao	longo	dos	anos.
O	clima	de	acordo	e	fraternidade,	de	vontade	de	
avanzar,	mellorar	e	sumar	no	que	se	fraguou	este	
marco	normativo,	foi	un	referente	–e	aínda	o	é–	
para	 millóns	 de	 persoas	 que	 comprobaron	 con	
ilusión	o	dito	imperecedoiro	de	que	a	unión	fai	a	
forza.		

Barcelona,	13	de	decembro	de	2018
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Con	motivo	da	celebración	do	Consello	de	Comunidades	Galegas,	este	ano	en	Barcelona	no	mes	de	
decembro,	na	nosa	entidade	tivo	lugar	a	recepción	do	Presidente	da	Xunta	de	Galicia,	Don	Alberto	
Núñez	Feijóo,	á	Comisión	Delegada	e	á	colectividade	galega	en	Catalunya.	



A montaña galega como espazo 
de vida e esperanza
Vanessa Fernández Fernández
Doutora en Xeografía, investigadora social e xornalista

Ata	os	anos	cincuenta	do	século	
pasado	 o	 medio	 rural	 peninsu-
lar	 era	 un	 rebumbio	 de	 xente,		
pobos	cheos	de	vida	e	de	moci-
dade,	 aínda	 que	 tamén	 de	 tra-
ballo	e	de	pobreza.	Dende	1955	
e	ata	a	chegada	da	democracia	
marcharon	destes	espazos	máis	
de	sete	millóns	de	persoas	cara	
as	 cidades.	 O	 rural	 comezou	 a	
baleirarse	e	as	transformacións	
económicas	e	sociais	dese	éxo-
do	 son	 hoxe	 un	 grave	 proble-
ma	 de	 difícil	 solución.	 Un	 dos	
diagnósticos	 máis	 próximo	 ao	
territorio	 e	 máis	 sensible	 coa	
súa	realidade	é	o	do	Catedrático	
emérito	de	Xeografía	da	Univer-
sidade	 de	 Salamanca,	 D.	Valen-
tín	 Cabero	 Diéguez,	 quen	 fala	
de	 tres	 tipos	 de	 rupturas	 que	
afectan	ao	medio	rural	español.

As	 primeiras	 delas	 son	 as	

rupturas	 endóxenas	 debidas	
ao	 despoboamento,	 á	 incapa-
cidade	de	substitución	xeracio-
nal	 ou	 á	 desproporción	 entre	
homes	 e	 mulleres.	 En	 segundo	
lugar	 as	 rupturas	 sociais:	 ave-
llentamento	 e	 dependencia,	
desaparición	do	capital	humano	
e	da	poboación	activa,	perda	de	
solidariedade	 veciñal	 e	 do	 con-
trol	 dos	 recursos	 do	 territorio.	
Finalmente,	 as	 fracturas	 terri-
toriais	que	afectan	ás	relacións	
humanas	e	ao	equilibrio	na	co-
hesión	 como	 son	 a	 debilidade	
dos	nexos	 intermedios	ou	vilas	
históricas,	as	baixas	densidades	
de	poboación	ou	a	trama	admi-
nistrativa	 e	 municipal	 incapaz	
de	coordinarse	e	de	afrontar	un	
futuro	sostible.

En	 Galicia	 a	 situación	 non	 é	
mellor	e	ás	características	sina-

ladas	cabe	engadir	a	dispersión	
da	 poboación:	 case	 a	 metade	
das	entidades	singulares	de	Es-
paña	 (30.246	 de	 61.674)	 están	
aquí	 e	 o	 99%	 delas	 non	 chega	
aos	 2.000	 habitantes,	 en	 reali-
dade	no	90%	dos	núcleos	viven	
menos	de	100	persoas,	segundo	
os	 últimos	 datos	 do	 Instituto	
Galego	 de	 Estatística.	 Esta	 rea-
lidade	 é	 aínda	 máis	 grave	 nas	
montañas	de	Lugo	e	de	Ouren-
se,	espazos	fráxiles,	periféricos	e	
historicamente	esquecidos.	

A	 complexa	 orografía	 des-
tas	 serras	 orientais	 dificultou	
moitas	veces	as	comunicacións	
contribuíndo	 ao	 illamento	 dos	
seus	 pobos	 e	 á	 exclusión	 dos	
seus	veciños.	Hoxe	son	poucos	
os	 que	 resisten	 nestas	 terras	
porque	 as	 dificultades	 non	
desapareceron	 e	 as	 políticas	
de	desenvolvemento	rural	non	
conseguiron	 dinamizar	 o	 seu	
tecido	 económico	 e	 social.	 	 A	
aposta	polo	turismo	non	tivo	o	
éxito	agardado,	na	maioría	dos	
casos	é	unha	actividade	moi	es-
tacional	 da	 que	 non	 poden	 vi-
vir	exclusivamente	as	 familias.	
A	 gandería	 segue	 a	 ter	 un	 pa-
pel	 destacado	 pero	 insuficien-
te	 para	 revitalizar	 estas	 áreas,	
ademais	 de	 estar	 pouco	 diver-
sificada;	mentres	que	o	agro	se	
limita	 basicamente	 ao	 auto-
consumo.	 As	 medidas	 de	 pro-
tección	da	natureza	tampouco	
trouxeron	 consigo	 compensa-
cións	nin	incentivos	que	permi-
tisen	mellorar	a	situación;	mais	
ao	contrario,	 impuxeron	restri-
cións	á	vida	nestas	montañas	e	
aumentaron	a	burocracia	xa	de	
por	se	lenta	e	complexa.
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O	 abandono	 das	 montañas	
ten	 graves	 consecuencias	 para	
a	 sociedade	 xa	 que	 son,	 como	
dicían	os	clásicos,	fontes	de	vida.	
Son	 reservas	 de	 auga,	 de	 bos-
ques,	de	biodiversidade,	de	fixa-
ción	 de	 carbono,	 de	 produtos	
agro	 alimentarios	 de	 calidade,	
de	 valores	 ecolóxicos,	 culturais	
e	humanos;	tamén	son	espazos	
de	 lecer.	 As	 montañas	 prestan	
servizos	 ambientais	 non	 remu-
nerados	polo	mercado	pero	que	
melloran	 a	 calidade	 de	 vida	 de	
toda	 a	 poboación,	 polo	 que	 de-
ben	 ser	 retribuídos	 por	 alguén	
(transferencias	públicas	quizais),	
tal	e	como	recollen	os	profesores	
da	Universidade	de	Santiago	de	
Compostela	 Edelmiro	 López	 e	
María	 do	 Mar	 Pérez	 no	 último	
informe	 do	 Foro Económico de 
Galicia	sobre	o	medio	rural.

Unha	 recente	 tese	 douto-
ral	 elaborada	 pola	 autora	 des-
te	 artigo	 sobre	 os	 Ancares	 pon	
de	 manifesto	 a	 necesidade	 de	
miradas	 renovadas	 sobre	 estas	
montañas.	 É	 preciso	 poñer	 en	
valor	o	seu	patrimonio	natural	e	
cultural,	sensibilizar	a	sociedade,	
principalmente	urbana,	sobre	a	
importancia	 destes	 territorios,	
amosar	a	toda	a	mocidade	que	
tamén	 aquí	 hai	 oportunidades	
de	futuro	e	reforzar	a	autoesti-
ma	 dos	 habitantes	 locais,	 gar-
diáns	 da	 memoria	 colectiva.	 O	

futuro	 pasa	 por	 incorporar	 as	
miradas	vitais	 (as	dos	homes	e	
mulleres	 que	 viven	 nestas	 al-
deas	e	vales)	aos	diagnósticos	e	
aos	plans	de	desenvolvemento,	
non	 se	 pode	 ordenar	 o	 rural	 e	
as	áreas	de	montaña	sen	contar	
cos	 coñecementos	 e	 experien-
cia	 dos	 seus	 veciños,	 que	 son	
os	 verdadeiros	 xestores	 do	 te-
rritorio	e	os	creadores	das	súas	
paisaxes.	 Así	 mesmo,	 as	 políti-
cas	 de	 protección	 da	 natureza	
non	deberían	poñer	obstáculos	
á	vida	nestes	espazos,	xa	por	si	
complexos	e	deficitarios	de	moi-
tos	servizos,	ao	fin	e	ao	cabo	os	
habitantes	 das	 montañas	 non	
son	os	responsables	do	cambio	
climático	 e	 teñen	 ademais	 un	
estilo	de	vida	moito	mais	sosti-
ble	ca	os	das	cidades.

Hoxe	 os	 problemas	 das	
montañas	 galegas	 teñen	 no-
mes	 e	 apelidos,	 por	 iso	 é	 tan	
importante	apoiar	o	 traballo	e	
o	 papel	 que	 a	 diario	 desenvol-
ven	os	seus	habitantes;	tamén	
a	 actividade	 de	 fundacións	 e	
colectivos	 que	 sobre	 o	 terreo	
loitan	incansables,	a	pesar	dos	
escasos	 recursos,	 para	 defen-
der	 e	 dar	 visibilidade	 ao	 rural.	
É	 preciso	 un	 compromiso	 polí-
tico	 serio	 e	 unha	 aposta	 deci-
dida	 das	 administracións	 para	
dotar	estes	espazos	de	servizos,	
infraestruturas	 e	 tecnoloxías	

equiparables	aos	das	áreas	ur-
banas.		

Precisamente	moitos	dos	ha-
bitantes	 desas	 cidades	 teñen	
nestas	montañas	as	súas	raíces	
e	 aínda	 manteñen	 vínculos	 co	
seu	 lugar	 de	 orixe,	 coas	 aldeas	
das	que	seus	pais	ou	eles	mes-
mos	 tiveron	que	emigrar	déca-
das	 atrás	 e	 son,	 polo	 tanto,	 un	
recurso	destacado	a	ter	en	con-
ta	 para	 o	 futuro	 destes	 territo-
rios.	Contribúen	a	manter	vivos	
os	vínculos	de	identidade	entre	
os	que	marcharon	e	os	que	fica-
ron.	 Esta	 poboación	 vinculada	
pode	axudar	á	creación	dun	te-
cido	económico	e	social	 forte	e	
cohesionado,	 ademais	 de	 cons-
tituír	unha	masa	crítica	que	con	
certa	organización	podería	aca-
dar	 notables	 avances	 nalgúns	
destes	espazos.

Co	 abandono	 do	 rural	 pér-
dense	 ecosistemas,	 valores	 e	
recursos	 patrimoniais	 e	 empo-
brécese	sen	dúbida	a	paisaxe	e	
tamén	 a	 sociedade.	 Así,	 antes	
de	que	o	monte	quede	definiti-
vamente	 a	 mercé	 dalgún	 lume	
voraz	 é	 preciso	 repensar	 estes	
territorios,	 volver	 a	 mirada	 ás	
montañas	entendidas	como	es-
pazos	de	vida	e	de	esperanza.		
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DEMENCIAS: a enfermidade de Alzhéimer
Carlos Paytubí Garí
Responsable da Unitat Curta Estada Médica do Departament de Medicina Interna i Urgències do  
Hospital General do Parc Sanitari Sant Joan de Déu



SAÚDASAÚDE

25



26

SAÚDE



27

SAÚDASAÚDE



28

SAÚDE



29

SAÚDASAÚDE



30

TURISMO

O Castelo de Soutomaior:  
un lugar cheo de historias
Deputación de Pontevedra

A	todo	aquel	que	decide	visitar	
o	Castelo	de	Soutomaior	móveo	
algún	motivo.	Hai	quen	desexa	
pasar	 un	 día	 agradable	 perco-
rrendo	 os	 seus	 belos	 xardíns	 e	
as	 súas	 frondosas	 e	 elevadas	
árbores;	hai	quen	desexa	visitar	
unha	 fortaleza	 na	 cal	 albiscar	
os	 feitos	 dun	 pasado	 lendario	
percorrendo	muros,	torres	e	es-
tancias	 nun	 estado	 excepcio-
nal	de	conservación;	e	hai	quen	
simplemente	escoitou	falar	dun	
belo	 lugar	 no	 cal	 poder	 pasar	
un	día	que	rompa	coa	monoto-
nía	 que	 impón	 o	 cotián.	 O	 que	
menos	 xente	 sabe	 é	 que	 este	
castelo,	 situado	 nun	 lugar	 es-
tratéxico	 en	 pleno	 corazón	 das	
Rías	 Baixas,	 alberga	 historias	
fascinantes.	 Historias	 como	 a	
de	Pedro	Madruga,	lendario	no-
bre	galaico	que	puxo	en	xaque	
ao	poderoso	arcebispo	Fonseca	
e	 que	 dominou	 gran	 parte	 da	
Galicia	 actual	 no	 século	 XV.	 A	
el	 correspondeu	 a	 ardua	 tarefa	
de	 reconstruír	 a	 fortaleza	 tras	
a	 destrución	 dos	 Irmandiños.	 E	
desde	Soutomaior	exerceu	o	seu	
poder	facéndose	dominador	de	
castelos	 e	 casas	 fortes	 de	 toda	
a	Galicia	meridional.	E	historias,	
aínda	 menos	 coñecidas,	 como	
a	 de	 Antonio	 Aguilar	 e	 Correa,	
marqués	 de	 la	Vega	 de	 Armijo,	
un	home	de	estado	que	restau-
rou	a	fortaleza	e	converteuna	no	
seu	fogar,	e	que	acabou	conver-

téndose	nun	centro	de	 interac-
ción	 política	 no	 cal	 se	 trataron	
problemas	 de	 política	 nacional	
e	 internacional.	Polo	seu	caste-
lo	pasaron	grandes	aristócratas,	
ministros,	embaixadores,	e	ata	o	

rei	Alfonso	XII,	quen	visitou	ata	
en	tres	ocasións	a	residencia	do	
marqués,	dúas	acompañado	da	
raíña	María	Cristina.

Pero	 hai	 unha	 historia	 que	
quizais	 abraie	 aínda	 máis,	 pola	
proximidade	dos	 feitos	e	o	seu	
recordo	impertérrito	entre	a	po-
boación	de	Soutomaior.	Trátase	
do	paso	pola	fortaleza	dunha	fa-
milia	 nada	 tras	 dous	 matrimo-
nios	infaustos.	Ao	redor	de	1910,	
chegaron	 ao	 castelo	 un	 home	
e	 unha	 muller	 recentemente	
casados	con	cinco	nenos.	Catro	
procedían	de	matrimonios	pre-
cedentes,	mentres	que	o	quinto	
era	o	froito	do	amor	entre	dous	
vellos	 amantes	 cuxo	 soño	 se	
fixo	realidade.	Os	primoxénitos	
de	ambos	tiñan	tan	só	13	anos;	o	
menor	non	cumprira	un	ano	
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de	 vida.	 A	 fortaleza	 signifi-
caba	 para	 todos	 eles	 un	 novo	
comezo.	E	a	pesar	das	perdas,	to-
dos	afrontaban	o	futuro	con	op-
timismo,	 enriquecido	 polo	 feito	
de	vivir	nun	lugar	privilexiado.	O	
castelo	 perdeu	 paulatinamente	

o	 seu	 lustre	 aristocrático,	 e	 no	
ano	1918,	embargados	polas	dé-
bedas	e	marxinados	polos	seus	
ideais	 políticos,	 María	Vinyals	 e	
Ferrés	 e	 o	 seu	 marido,	 Enrique	
Lluria	 Despau,	 decidiron	 aban-
donar	a	fortaleza.	Foi	entón	can-

do	as	súas	vidas,	e	as	de	Antonio,	
Enrique,	 Emilia,	 María	 Teresa	 e	
Roger	emprenderon	un	novo	ca-
miño,	nunha	época	marcada	por	
dúas	conflagracións	mundiais	e	
unha	guerra	fratricida.	

Estas	 historias,	 descoñecidas	
para	 moitos,	 estanse	 a	 investi-
gar	rigorosamente	na	actualida-
de,	e	trataranse	en	profundidade	
na	 musealización	 que	 a	 Depu-
tación	 de	 Pontevedra	 deseñou	
para	 o	 Castelo	 de	 Soutomaior,	
que	 abrirá	 as	 portas	 o	 próximo	
mes	de	maio.	Unha	intervención	
cuxo	obxectivo	primordial	é	o	de	
colmar	 de	 vida	 unha	 estrutura	
inanimada,	 recuperando	 a	 his-
toria	dos	seus	propietarios	máis	
ilustres.	

Vista do castelo anterior ao ano 1982, momento da súa adquisición pola Deputación Provincial de Pontevedra
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ALGUNHAS COUSIÑAS DESTE ANO
A	creatividade	e	bo	 facer	das	alumnas	de	 pintura	púido-
se	admirar	na	exposición	que	houbo	no	mes	de	maio,	que	
contou	tamén	con	lenzos	de	Alberto	Martínez,	o	profesor.	
Xunto	ás	pinturas	mostráronse	distintas	pezas	de	artesa-
nía	galega.

En	 outubro	 o	 pintor	 Jaume de Oleza Roncal	 expuxo	 na	
nosa	entidade	algunhas	das	súas	pinturas,	unha	das	cales	
regalou	á	entidade.							

Ao	 longo	do	ano	houbo	conferencias	 	–“Uso	e	abu-
so	dos	antibióticos”	e	“O	Alzhéimer”		co	Dr.	Paytubí,	e	
sobre	Ramón	María	del	Valle	Inclán	polo	Sr.	X.	Añove-
ros	Trias	de	Bes–	e	presentacións	de	libros	–en	abril	A 
noria do século XXI,	tamén	do	Sr.	Añoveros,	e,	no	mes	
de	outubro,	Bons, Malos e Utopías	do	Sr.	Juan	Sánchez	
Planell.
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Polo	 que	 fai	 ás	 festas tradicionais que	 se	 recuperaron,	
Saudade	celebrou	a	exaltación	da	natureza	coa Festa dos 
Maios;	 o	 mago	 Alexander	 Main	 participou	 na	 maxia	 do	
Samaín	provocando	as	risas	de	todos;	e	o	Apalpa Barrigas	
repartiu	castañas	entre	os	asistentes.
			
O	Grupo	Folclórico	e	o	Coral	Saudade	aportaron	a	música	
e	a	animación	e	foron	pezas	indispensables	na	celebración	
das	nosas	festas	habituais:	entroido,	magosto,	Festa	de	Ga-
licia,	Letras	Galegas	...
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As	saídas	culturais	son	outro	motivo	de	encontro	entre	todos	os	socios	e	socias.	Son	activi-
dades		que	ofrecen	unhas	características	moi	valoradas:	fomentan	as	relacións	con	outras	
persoas	e	a	cohesión	e	fortalecemento	da	rede	asociativa;	presentan	un	carácter	lúdico	que	
proporciona	benestar	e	dá	satisfacción;	 	e	sempre	se	buscan	lugares	que	poidan	resultar	
de	interese	cultural.	Seguindo	este	criterio,	este	ano	ofertáronse	tres	saídas	repartidas	ao	
longo	do	ano.	En	febreiro	visitouse	o	Celler	modernista	de	Nulles,	con	degustación	de	viño	
e	cava;	en	xuño	as	localidades	de	Pals	e	Platja	d’Aro,	típicas	da	costa	catalá;	en	setembro	
houbo	unha	visita	guiada	ao	Mosteiro	de	Santes	Creus.



35

O NOSO  
RECUNCHO

PROTAGONISTA A MULLER 
Actualmente	está	lexislada	a	igualdade	de	oportunidades	entre	mulleres	e	homes,	pero	esa	
igualdade	xurídica	non	sempre	vai	da	man	dunha	igualdade	real.		Ata	agora,	a	concepción	
do	noso	mundo	partía	da	visión	do	home	como	medida	de	 todas	as	cousas.	Home	como	
masculino,	sen	inclusión	da	parte	feminina	da	poboación.	Por	iso	aínda	vivimos	situacións	
de	discriminación	e	estereotipos	de	xénero	e	aínda	é	necesaria	moita	labor	para	chegar	a	
unha	igualdade	real	nos	dereitos	de	homes	e	mulleres.	
Desde	as	distintas	administracións	estásenos	animando	a	incluír	a	perspectiva	de	xénero	na	
vida	cotiá	das	entidades,	e	Saudade	tamén	aportou	o	seu	gran	de	area.

O	 10	 de	 marzo	 ofreceuse	 un	
taller	 para	 IDENTIFICAR	 AS	
DESIGUALDADES	 NO	 ÁMBITO	
FAMILIAR.	
Foi	a	Sra.	Rosa	G.	Graell,	da	As-
sociació Tamaia Viure Sense 
Violència	 (Asociación	 Tamaia	
Vivir	 Sen	Violencia)	 a	 que	 nos	
guiou	para	identificar	a	violen-
cia	no	ámbito	familiar	e	como	
abordala.

O	21	de	abril	tivemos	un	
taller	 sobre	 LINGUAXE	
SEXISTA	da	man	da	Sra.	
Àsia	 Selma,	 técnica	 de	
proxectos	en	Igualdade	
de	Xénero.	O	obxectivo	
era	 dobre:	 identificar	
o	 uso	 da	 linguaxe	 que	
discrimina	 e	 invisibili-
za	 á	 muller	 e	 facilitar	
recursos	 para	 utilizar	
unha	 linguaxe	 inclusi-
va	e	máis	igualitaria.
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OS NOSOS RELATOS

por Miguel Cortón (8 anos)

No	verán	eu	vou	de	vacacións	a	unha	cidade	chamada	Mondoñedo.	

Por	Mondoñedo,	que	é	un	pobo	de	montaña,	pasa	un	río	e	hai	muíños.	Meu	pai	me	
explicou	que	estes	muíños	utilizábanse	para	moer	fariña	e	logo	facer	pan.	

Polo	río	hai	troitas	e	tamén	
hai	saltamartiños,	pero	son	
moi	difíciles	de	coller.	
Ás	veces	camiñamos	cara	a	
unha	fervenza	chamada	El	
Salto	del	Coro	e	sempre	termi-
no	bañándome.	Polo	camiño,	
como	amoras	que	son	moi	
boas.

Por	Mondoñedo	pasa	un	dos	
camiños	de	Santiago.	De	
cando	en	vez	vexo	peregrinos	
e	sempre	os	animo.		Algunha	
vez	vou	a	un	pobo	chamado	
Burela.	Alí	hai	mar	e	moitos	
barcos	pesqueiros.	Tamén	eu	
vou	pescar,	posto	que	teño	
unha	licenza,	e	xa	capturei	
tres	peixes:	pola	noite	comi-
nos	na	casa	e	estaban	moi	
bos.

	¡Son	moi	feliz	en	Galicia!

As miñas vacacións en Galicia 
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por Manuel León

Pegadas,	iso	é	o	que	queda.	Pegadas	que	me	transportan	a	tempos	pasados	e	das	que	claramente	se	de-
duce	que	a	subsistencia	humana	non	estivo	falta	de	dificultades,	particularmente	na	España	rural.
O	enorme	esforzo	físico	a	que	estaban	obrigados	aqueles	aldeáns	e	os	estómagos	faltos	de	alimento	coe-
xistían	provocando	“débiles	corpos	de	triste	figura”,	pero	…	¡nada	comparable	coa	“falta	de	coñecemento”	
que	había	nos	seus	cerebros!	Dona	Ignorancia,	exercendo	de	capitana	de	calquera	rica	aldea,	tan	rica	que	
por	ter	só	tiña	miseria,	foi	implacable	á	hora	de	deseñar	o	destino	daquelas	xentes.	De	verdugos	elixiu	a	
bos	paxaros:	primeiro	ao	“aguilucho	Paco”	e	aos	“corvos	de	sotana”	en	conivencia	cos	“lagartos	verdes”;	
e	dun	tempo	a	esta	parte,	aos	lacaios	do	Deus	Diñeiro,	desertores	do	Consello	de	Ministros	para	ocupar	
cadeira	nos	múltiples	Consellos	de	Administración	de	calquera	empresa	previamente	privatizada.
Recordos	que	sitúan	a	miña	mente	en	tenros	momentos	nos	que,		ante	a	certeza	de	recibir	algunha	la-
bazada,	os	lánguidos	e	trementes	brazos	de	calquera	tía	ofrecíanme	refuxio.	Vén meu neno, que che vou 
dar unha cunca de caldo que fixen esta mañá... Era	a	voz	apagada	que	impregnaba	os	meus	oídos	de	calor	
humano...	e	¡que	ben	me	sabía	aquel	caldo	elaborado	en	calquera	casa	que	non	fose	a	miña!
Pero	tamén,	terribles	pegadas	que	ocupan	demasiado	espazo	na	miña	mente	ligadas	á	barbarie.	Don	
Sufrimento,	Don	Pánico,	Dona	Desolación	e	Don	Espanto,	eran	terrícolas	asiduos	en	calquera	aldea	das	
moitas	que	inundan	esta	burbulla	chamada	“planeta	Terra”.	Si.	Por	testemuñas	teño	os	meus	ollos	e	oídos,	
que	soportaron	demasiados	laios	de	mulleres	indefensas,	que	chegaban	de	debaixo	das	tellas.	Tamén	
castigos	a	animais,	producidos	en	calquera	momento	e	espazo	no	que	houbese	homes	desalmados.	Ante	
tanta	barbarie,	nunca	cheguei	a	entender	se	o	meu	silencio,	falta	de	rebeldía	e	covardía	respondían	á	su-
pervivencia	ou	se	tal	vez,	inconscientemente,	me	convertera	eu	tamén	nun	máis	entre	os	bárbaros.
Pero	…	nada	perdura	indefinidamente.	Os	indefensos	paxariños	fomos	obrigados	a	emigrar	en	busca	dun	
lugar	menos	cruel,	menos	violento,	con	máis	oportunidades,	levando	con	nós	unha	maleta	repleta	dun	
estraño	contido:	recordos,	vivencias,	ilusión,	grandes	doses	de	miseria	acumulada	e	un	gran	sono:	o	des-
exado	retorno.	¿E	os	que	xa	non	eran	tan	novos?	¡Ah!;	os	años	e	o	letal	abrazo	de	Dona	Morte	Namorada	
fixo	que	a	vida	se	apartase	definitivamente	dos	seus	débiles	corpos	e	ocuparan	un	podredoiro	en	calquera	
parte.	Aquela	maldita	viaxe	ao	Camposanto	deixou	mudos	para	sempre	aos	vellos	paxaros	e	os	paxariños	
xa	entenderon	que	o	sono	do	retorno	era	unha	utopía	ou,	si	se	prefire,	a	idealización	dun	desexo	que	se	
desvanecería	no	tempo.
Xa	non	ten	cabida	o	odio,	a	refrega	por	un	palmo	de	terra	lindeira,	a	discusión	por	un	cazo	de	auga	que	
erroneamente	alimentou	a	herba	do	veciño,	o	feixe	de	herba	que	aliviou	os	estómagos	do	gando	alleo,	….	
Xa	no	hai	que	preocuparse	das	roturas	de	ósos	das	caídas	dos	avós,	das	incontinencias	ou	perdas,	da	dis-
función	eréctil,	da	rutineira	visita	ao	médico,	do	mal	tempo,	da	falta	de	aire….	Xa	non	espanta	a	obrigada	
compañía	dos	anxos	Párkinson,	Alzhéimer,	cegueira,	parálises...	¡Dor	de	todo!	Xa	sobran	os	tacataca,	os	
dodotis,	os	sonotones,	as	caxatas,	os	algodóns,	as	pastillas	azulinas,	o	touciño	asado,	os	chourizos	picantes,	
as	cebolas,	as	patacas,	a	fiestuqui gaiteiril,	a	música	dos	sachos,	o	cantar	dos	carros,	o	ruxido	dos	tractores,	
os	interminables	contos	do	avó…	¡Sobra	todo!
Cruel	conflito	o	meu	entre	o	corazón,	que	se	resiste	a	desprenderse	da	esencia	de	tantas	vivencias,	e	a	
cabeza,	que	me	obriga	a	aceptar	a	non	menos	cruel	realidade.
O	vento,	co	seu	asubío,	é	o	único	autorizado	a	interromper	o	eterno	silencio	que	implacablemente	o	Deus	
Destino	impón	naqueles	paraxes.	Triste	final	para	unhas	aldeas	que	Dona	Sorte	decidira	que	fosen	o	pre-
sebe	que	nos	acolleu	ao	nacer.

Pegadas  
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AS NOSAS POESÍAS

O MÓBIL
por María Veloso

O	mundo	está	cambiando:
cambiou	a	familia,	
cambiaron	os	amigos...
A	xente	estase	innovando.
Apenas	xa	nos	vemos,
apenas	case	falamos,
apenas	nos	coñecemos,
só	por	was	quedamos.
Hai	un	cambio	radical:
por	un	móbil	me	trocaron.
Se	quero	contar	con	eles,
ha	de	ser	waseando.
Multitude	vexo	nas	rúas,
enganchada	sempre	ó	móbil.
Xa	non	hai	beixos,	xa	non	hai	abrazos...
A	xente	vai	distraída	e	nas	nubes	alelada.
¡Como	en	Babia!	
Porque	están	waseando.

A aldea, o  
último paraíso
por Antonio Valiño

A	aldea,	o	último	paraíso.
Canta	morriña,	¡que	compromiso!
Salvaxe,	eterna	e	fermosa,
como	unha	estrela	na	noite,	preciosa.

Que	bonito	espertar
co	galo	a	cantar.
As	noites	claras	e	estreladas,
co	canto	dos	grilos	durmirás.

Días	soleados	e	chuviosos,
días	sempre	deliciosos.
No	inverno	ventará
e	no	verán	asollará.

Nas	súas	leiras
sementas	o	que	queiras.
Cos	seus	verdes	prados
dá	de	comer	ós	gandos.
A	súa	romaría,	unha	delicia
onde	expresarás	a	túa	ledicia.
Moito	bailarás	nas	festas
cos	amigos	e	orquestras.

Aldeas	nos	montes,
envexadas	son	as	súas	fontes.
Aldeas	do	mar,
o	teu	corazón	van	roubar.

Viaxar	a	pé	ou	a	cabalo
nos	camiños	antigos,	¡que	agasallo!
Navegar	ca	dorna	nas	rías
de	augas	tranquilas.

A	aldea,	o	último	paraíso.
Canta	morriña,	¡que	compromiso!
Salvaxe,	eterna	e	fermosa,
como	unha	estrela	na	noite,	preciosa.



COUSIÑAS DESTE ANO

MENÚ DIARIO
COCIÑA GALEGA E MEDITERRÁNEA

ESPECIALIDADE EN CARNES E MARISCOS

AMPLO SALÓN PARA TODO TIPO DE CELEBRACIÓNS
RESERVAS: 93 429 13 13



Se aínda non es socio de Saudade, achégate a 
coñecer a nosa oferta de actividades.

Saudade é un lugar no que te sentirás coma na 
túa casa. Un lugar onde xuntarse, divertirse, 

participar e celebrar os días especiais.
¡Esperámoste! 


	_GoBack

