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SAÚDA
Eduardo Méndez Gómez
Presidente da A.C.G. Saudade
Un ano máis aparece un novo número da revista Saudade, que, coma
sempre, ofrece aos lectores diferentes aspectos da nosa cultura, reflexa
moitas das actividades que se realizan na Agrupación e utiliza a lingua
galega como medio de expresión.
Esta é a segunda ocasión na que teño o honor de dirixirme novamente a todos vosoutros como presidente da entidade. Desde a anterior edición da revista marqueime o obxectivo  de darlle continuidade
á maior parte das actividades que se viñan realizando e, na medida do
posible, cumprín co compromiso. O éxito non dependeu só de min: hai
que agradecerllo ao traballo da directiva e á participación de moitos
colaboradores desinteresados que fan posible que Saudade siga funcionando. O meu sincero recoñecemento para todos eles.
Este ano, desde a directiva que presido,  incluímos un novo reto: seguir motivando a xuventude a participar tanto na dirección como nas
actividades do centro xa que supoñen a renovación xeracional e as
entidades sen xuventude non teñen un futuro moi esperanzador. Hai
que dicir que a nosa entidade sempre tivo moita colaboración de xente
nova e pretendemos que siga sendo así.
Quero acabar recordándovos a todos que a xunta directiva está
aberta a calquera proposta ou idea que mellore o funcionamento  da
entidade porque a participación de todos é importante. ¡Invitámosvos
a facelas!
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SAÚDA
Alberto Núñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia
A saudade, a nosa morriña, ese sentimento que nos atravesa cando
nos alongamos da terra nai poderíase cualificar como algo negativo
pola tristura que carrea, pero como todo na vida ten a súa faciana positiva. Esa nostalxia, alén da dor que trae aparellada ás veces aluma boas
cousas. Ese é o caso da Agrupación Cultural Galega Saudade de Barcelona que, grazas á necesidade de compartir estes sentires fixo reunirse,
alá polo ano 82, a un grupo de emigrantes para levantar esta gran casa
galega.
Se é difícil levantar unha casa, moito máis complicado é mantela en
pé durante máis de tres décadas, pero co entusiasmo e o amor por Galicia deste grupo de amigos que emigraron a Barcelona os alicerces desta
casa dos galegos en Barcelona fincaron ben na terra e xa son inamovibles, de xeito que Cataluña ten un pouco de Galicia nela.
Gústame chamar casa á vosa agrupación porque é así como os galegos queremos que os nosos convidados se sintan e porque é así como
facedes sentir a todos os que ata alí se achegan. O máis característico
dunha casa tamén é o compartir, e aí non dubidades en facer partícipes
a todos, galegos e non galegos, da riqueza da nosa cultura, da nosa gastronomía e do noso ser.
Reunir e compartir, esas dúas accións poderiamos dicir que son as que
mellor nos definen ós galegos, as dúas bandeiras que nos representan,
que están aquí unidas, como están as bandeiras de Cataluña e Galicia,
irmandadas pola vosa feliz causa.  
Por manter sempre a Galicia viva ás beiras do Mediterráneo, por todo
o voso esforzo e por todo o bo que virá da vosa man, moitas grazas.
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SAÚDA
Carles Puigdemont i Casamajó
President de la Generalitat de Catalunya
És tot un goig i un plaer fer-vos arribar, per primera vegada com a
president de la Generalitat de Catalunya, la meva més cordial salutació
en aquesta nova edició de la revista Saudade, una de les formes de
comunicació amb més acceptació de la comunitat gallega barcelonina
i catalana. Em consta que, des de fa molts anys, l’Associació Saudade i
la seva revista han promogut la bona entesa de les entitats gallegues
a casa nostra.
Val a dir que, tot i que saudade té un significat un punt melancòlic i
nostàlgic per allò estimat i a la vegada llunyà, l’Associació i la gent a qui
us adreceu sou tot el contrari: sou una mostra vital i emprenedora que
ens parla d’una Galícia d’avui, renovada i moderna, vista amb els ulls
dels qui van haver d’emigrar, i de les segones i terceres generacions que
esdevenen de ben segur un puntal d’entesa i d’afecte entre persones i
territori.
Aquesta sintonia entre Catalunya i Galícia té molt a veure amb el seu
ric teixit associatiu, i també amb el dinamisme i l’empenta de la seva
societat en les seves múltiples formes: unes entitats compromeses
amb la seva raó de ser, una voluntat inequívoca per explicar les arrels
i les tradicions del lloc d’origen i també, como no pot ser d’una altra
manera, amb el fet d’aplegar-se amb amics i coneguts al voltant
d’activitats socials, culturals i gastronòmiques.
Enguany, a Santiago de Compostel·la, novament està havent-hi
rècord de persones pelegrines arribades d’arreu del món. Els motius
d’aquest èxit són diversos, i en podríem esgrimir, sense por a equivocarnos, l’espiritualitat i l’interès turístic, però crec que en la raó de fons
hi tenen molt a veure les gallegues i gallecs que, escampats arreu del
món, heu sabut explicar la vostra terra i els vostres costums allà on heu
arribat. Sens dubte, Saudade n’és una bona mostra.
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LETRAS
SAÚDA
GALEGAS
17 de maio: unha xornada para
honrar os nosos libros
M. Álvarez Rodríguez
Socia da entidade
O Día das Letras Galegas é festividade oficial en Galicia desde o
ano 1991 e supón a exaltación e
promoción da nosa lingua e da
nosa literatura a través de numerosos actos que teñen como
obxectivo dar a coñecer, honrar
e difundir  a memoria e a obra
da persoa que se homenaxea;
así, este é o ano dedicado a Manuel María Fernández Teixeiro.
Naceu en Outeiro de Rei no ano
1929, nun fogar galego acomodado que lle permitiu o acceso a
algunhas obras da literatura galega. Na escola tivo a sorte de coñecer a obra en galego de Amado Carballo e Manuel Antonio.
Estas circunstancias fixeron que
desde ben axiña amosase inte-

rese polo mundo literario e se
implicase na renovación cultural
obxectivo do movemento galeguista de principios dos anos 50.
Foi autor dunha das obras máis
extensas da historia da nosa literatura. Ten obra narrativa, dramática, ensaística e, sobre todo,
poética. Porque Manuel María
foi, sobre todo, poeta.
Con motivo das Letras Galegas,
invitouse ao profesor, tradutor e
crítico literario D. Basilio Losada
Castro para que viñese a falar
da obra de Manuel María e a
recitar algúns dos seus poemas
máis significativos. O profesor
Losada explicou a influencia
da filosofía existencialista no
poeta, que, xunto coa morte do

Momento da conferencia das Letras Galegas en Saudade

Manuel María, Letras Galegas 2016

irmán pequeno, provocáronlle
unha angustia existencial que
manifestou na poesía do Libro
de pregos. A esa etapa síguelle
unha poesía costumista, que
se exemplificou coa lectura de
poemas de Terra Chá... Da seguinte etapa de poesía de compromiso social e político ouvimos o “Acuso á clase media”, do
libro Remol. O profesor Losada
rematou a conferencia con algúns poemas de amor de Poemas da labarada estremecida.
Manuel María tamén é autor
de poesía para nenos e público
máis novo. Esa foi a súa contribución para a normalización do
idioma entre as novas xeracións.
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CULTURA
Non todo é ianqui o que parece
Xemma Padín
Profesora de Lengua Española
Os tempos van mudando e a
nosa cultura e as nosas tradicións van collendo máis relevancia e visibilidade nos
colexios de Galicia. Grazas á
dedicación do profesorado,
que hoxe en día vai amosando
aos máis pequenos a orixe de
moitas festividades, podemos
cativos e adultos celebrar esas
festas, que xa se vían empanadas por movementos foráneos.
Eu crecín celebrando o 1 de
novembro, día de defuntos,
indo coa miña nai a pór flores
ao cemiterio, como un sábado máis na miña familia pero
un día no que había moita
máis xente, por iso sabía que
algo especial acontecía: todo o
Celebración do Samaín en Saudade
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mundo limpaba a fondo, poñía
flores frescas (¡ás veces incluso centros de profesionais!) e
a palabra “mariposa” collía un
significado que non tiña o resto do ano.
Pasados os anos o “cool” era
pór cabazas con luz e ir disfrazados ás festas de Halloween nos
bares máis modernos da vila
(¿ou xa daquela estudaba fóra?).
Aquelo víase todo moi exótico,
como nas películas. A publicidade, a moda ou simplemente as
gañas de facer negocio adaptou
a tradición estadounidense a
unha época de cese festivo-pagano na nosa terra.
Pero aquela moda vendida como americana non nos é

para nada allea. Os irlandeses
emigrados aos EEUU levaron
consigo unha tradición de orixe celta, o Samhain, que significa “final do verán” e coa que
comezaba un novo ano. A chegada da estación escura tamén
era a data na que o mundo terreal e o máis alá estaban máis
preto e os espíritos aproveitaban para saltar dun lado a outro. Por iso se honraba aos antepasados e espantábanse aos
espíritos disfrazándose para
non ser recoñecidos como humanos (eu de disfrazarme non
teño lembranza pero o da visita
ao “campo santo” non o esquecerei xamais).
Coa romanización, as tradicións ancestrais celtas tomáronse por heréticas e cristianizáronse, e o noso Samaín
pasou a ser o día de Todos os
Santos, e durante uns séculos
(¿escuros?) os máis pequenos
acompañabamos aos adultos a
pór o cemiterio ao gusto de defuntos e vivíase nunha especie
de misticismo que non entendiamos, máis alá de ter un día
feirado.
Porén, hoxe en Galiza podemos ver a pequenos que traballan calacús (aínda que os nosos devanceiros eran máis de
nabos), piden doces de casa en
casa, disfrázanse e recoñecen o
Samaín como unha festa popular para gozar.

CULTURA
Un mestre de Cedeira, Rafael
López Loureiro, é o responsable do resurxir desta tradición
que xa existía por toda Galicia.
Como os que van de recollida
de cancións tradicionais polas
aldeas da nosa terra, este mestre (¡case diría que antropólogo!) axudou a divulgar a orixe
celta desta efeméride. Hoxe o
traballo continúano centenares de educadores, animadores,
mestres e profesores en xeral,
que, ás veces contra vento e
marea institucional, a través
de lúdicas actividades fan que
os nosos pequenos e futuros
adultos gocen desta data espertando as nosas raíces máis
pagás. Grazas a todos vós.

Os celtas foron uns antigos habitantes de Galicia. Trouxéronnos adiantos científicos e técnicos como a metalurxia (obter metal a partir
de minerais como o ferro, o cobre ou a prata,
e transformalo nalgunha ferramenta). Tamén
nos trouxeron a súa cultura e as súas crenzas.
En gaélico, a lingua dos celtas, SAMAÍN significa “principio do inverno”. O tempo do Samaín
era o máis importante do ano, especialmente a noite que vai do 31 de outubro
ó 1 de novembro. Os celtas tiñan un gran respecto polos mortos. Para honrar
os seus mortos, reuníanse nos camposantos nesas datas e comían o porco de
Samaín e celebraban as troulas típicas dos guerreiros. Pero tiñan que ter moito
coidado porque era a noite máis perigosa do ano: as portas do outro mundo
abríanse nesas horas e as ánimas dos mortos viñan visitar os vivos. Para afastar
dos seus castros as perigosas ánimas dos defuntos, os celtas colocaban unhas
velas rudimentarias no interior das caveiras dos inimigos mortos e poñíanas
no alto das muradas, furadas nas paredes ou nos cruces de camiños. Crían que
as caveiras dos inimigos tiñan propiedades máxicas.
De aquí, desa crenza celta ao redor das caveiras, vén a tradición europea de
facer caveiras coa cortiza dos melóns ou dos cabazos.
Foron os británicos, con raíces celtas semellantes ás galegas, os que espallaron
esta tradición polo continente americano, ao emigrar, converténdose alí nun
carnaval outonal: o famoso Halloween, a festa de meigas e bruxas onde os
nenos argallan disfraces relacionados principalmente coa morte, as meigas e
o Outro mundo.
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CULTURA
Pedras e augas curadoras de Galicia
Matilde Pepín
Real Asociación Española de Cronistas Oficiais
Federación Española de Periodistas e Escritores de Turismo
O noso ilustre paisano Antonio
Fraguas, bo investigador da cultura tradicional galega, fai unha
semblanza que eu subscribo:
Galicia é un país vello, un solar de
encantamentos, porque o misterio
da terra preséntase en case todos
os camiños e ninguén se sinte alleo
ó encontro, tan só precisa ter conciencia do arcano e esperar alí onde
atisbe que o misterio pase.
E o misterio pode velo unha noite
na fraga, no casal da parroquia,
á beira dun cruceiro, debaixo
dunha ponte, arredor dunha pedra,
ou debaixo dun carballo.

Ese forte vínculo coa terra é un
enigma que non se comprende
fóra de Galicia. Só os galegos
entendemos os misterios que
hai nese recuncho da antiga
Gallaecia, onde o home primitivo buscou a axuda para os seu
males nos deuses, representados polos elementos sagrados. “E fixo que o carballo fose
un deus protector, e que a auga
fose milagrosa, tamén que a pedra tivese poderes sagrados”.

O PODER DAS PEDRAS

A cultura castrexa dos primeiros poboadores de Galicia descubriu que algúns penedos
tiñan poderes curadores e fertilizantes, elementos precisos
para medrar a comunidade, e
foi aprendendo a dominar as
10

propiedades naturais das pedras.
Desde os primeiros séculos
do cristianismo, a Igrexa cristiá non podía aceptar a adoración desmedida que sentían os
galegos polas fontes e pedras
curadoras. Moitas veces quixo
prohibilas, e despois, como non
puido erradicalas, intentou cristianizalas. Así, o poder que tiñan
viña de Deus ou da Virxe. Pero,
por máis que enriba dalgúns
penedos máxicos puxeran unha
cruz, a xente non facía caso do
signo de Cristo e na rocha practicaba o ritualismo atávico das
relixións precristiás.
Polo que sabemos, a nosa terra galega é a rexión de España
que presenta maior número de
augas e pedras que amosan a
capacidade de namorar, fertilizar e aínda sandar moitas enfermidades.
• Penedo dos Namorados de
Correlo. Unha pedra curadora
da infertilidade
No Concello de Ponteareas, na
parroquia de San Breixo de Arcos, encóntrase un exemplar
impresionante chamado Penedo dos Namorados de Correlo.
Segundo di o escritor Fernández de la Cigoña:
O Penedo dos Namorados de Correlo sempre congregou ás parellas.

Cando queren ter fillos, van unha
noite de lúa chea a loitar na “Cama
de Empreñar”, lugar primitivo de fecundación.

• Pedra do Capón Namorado,
en Ponteareas

Tamén foi outro lugar sagrado
de fecundación, que rematou
as propiedades fecundantes
cando quixeron cristianizala
poñéndolle unha cruz de madeira. O símbolo de Cristo caeu
de vello é ninguén quixo poñer
outro. Nos albores do novo milenio, a Pedra do Capón Namorado, pasou de ser unha pedra
pagá de empreñar mulleres a
ser só unha peneda onde van
os mozos a facer festas namoradeiras.
Á mole de pedra, moi ben
sinalizada, achéganse as parellas cando queren ter xuntanza
duradeira. Unha lenda da bisbarra di que se unha parella vai
ó penedo do Capón Namorado
unha noite, na fase de lúa nova,
acabarán casando.
Lembrando as tradicións
primitivas, as parellas danzan

CULTURA
arredor do monumento megalítico e lanzan tres pedras á
parte alta; se non caen é bo sinal de que a pedra máxica escoita o desexo.
Debaixo do Capón Namorado tamén se fan conxuros
amorosos, chamados “amarres”, cando un noivo ou noiva
queren deixar a relación.
• Cama do Home, en Santiago
de Taboadelo
É unha das rochas fecundantes
mais recoñecidas polos historiadores; Manuel Murguía xa
facía referencia dicindo:
No alto dun couto, que acada os
487 metros de altura, hai un penedo
que se coñece polo nome de “Cama
do Home” que ten a capacidade de
fecunda-las mulleres que xacen sobre a pedra.

Dous lustros antes, os antropólogos Carro e Massa consideraban a Cama do Home, como
“un dos santuarios maiores da
fecundidade galega, en liña con
San Andrés de Teixido”.
• Un Menhir fecundante na
Lagoa de Antela

Na metade da lagoa de Antela
alzábase un menhir sagrado;
unha pedra con moitos gravados indescifrables das relixións

panteístas. Desde fai moitos séculos a xente da bisbarra acudía
á Pedra Alta a pregar chuvia, sol,
fertilidade dos eidos e tamén
polo seu símbolo fálico que empreñada mulleres e bestas.
O seu valor é tan importante na bisbarra que cando o
Gobernador Civil de Ourense
ordenou que se levara para o
Museo Arqueolóxico Provincial, a xente fixo garda arredor
da pedra e houbo que deixar o
menhir no seu lugar de orixe,
protexido e ficado nunha base
á beira da que fora a famosa
Lagoa de Antela.
Os novos investigadores recollen unha lenda que xa nos
contaba a miña avoa nas noites
de inverno, á beira da lareira:
Houbo un tempo que no lugar onde
hoxe está a lagoa había unha cidade fermosa chamada Antioquía. Os
homes que a habitaban eran cativos cos pobos veciños, avasalaban,
roubaban e mataban a xente que
se opoñía ós seus abusos.
Deus Pai quixo castigar a xente
daquela cidade; entón Xesús, o seu
Fillo, díxolle: “Meu Pai, non é xusto que afogues a todos, deixa que
eu baixe á terra e salve as persoas
boas. Voume vestir de indixente e
implorarei caridade casa por casa”.
E así foi; Xesús pregou esmola casa
por casa, e naquela rica cidade todos lle pechaban as portas sen dicirlle sequera un “Deus lle axude”…
Cando xa se ía polo carreiro, fóra do
pobo, debaixo dun carballo encontrou unha palloza coa porta aberta; dentro unha velliña remexía un
pote de caldo que fervía na lareira.
“Déame unha limosniña, por amor
de Deus”, pregou Xesús. “Pase é
séntese a carón do lume mentres
vou muxir a cabra, e fareille unhas
sopas cun anaco de bica que teño.
Despois pode durmir no xergón de

follas de millo, eu durmirei no cortello”, contestou ela.
O día seguinte era a Festa de San
Xoán; Xesús foi ó cortello e espertou
a velliña: “Veña boa muller, quero
que vexa o destino de Antioquía”.
A avoa quedou abraiada cando viu
que alí, no lugar onde estivera a
rica cidade, estendíase unha lagoa
de auga escura que afogaba casas
e persoas. Ninguén se salvou, solo
quedou viva a velliña.
Desde entón, o día de San Xoán ,
cando alborexa e na lagoa se fica
o primeiro raio de sol, desde o fondo das augas escuras escóitanse as
campás da igrexa. Tamén din que a
Noiteboa de Nadal, ás doce en punto, cantan os galos.

E no século XXI, da lágoa máxica queda o Menhir Sagrado.
• Pena Corneira. O Falo mítico
do Ribeiro

Na Serra de Avión, Pena Corneira domina a paisaxe ribeirega.
Desde moi lonxe divísase o mítico penedo. É un deus pétreo,
pai das rochas, que aínda no
século XXI proxecta o seu poder máxico nas persoas que se
achegan á súa beira. Miles de
páxinas escritas, de lendas contadas e de feitos prodixiosos
arrodean o inmenso penedo,
que se alza desafiante diante dos canteiros que quixeron
desfacelo sen contar co poder
11
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da pedra, que se defende sempre que se ve atacada.
Ten un poder tan fascinante
que cando no ano 1995 Salomón Kroonenberg, Catedrático
de Xeoloxía da Universidade
Tecnolóxica de Delf en Holanda,
fixo unha viaxe para investigar
o penedo,  quedou tan atrapado pola maxia de Pena Corneira que, anos despois, comprou
unha casa na aldea de Serantes, á beira da montaña sagrada, onde vén coa familia cada
verán para -segundo di- “cumprir o seu voto coa peneda”.
Pena Corneira ten moitos
poderes máxicos para a xente
da bisbarra. A súa imaxe fálica
é propiciatoria para os rituais
de procreación que aínda fan
na noite de San Xoán as mulleres das aldeas circundantes,
coas mesmas tradicións atávicas das súas avoas. Tamén levan algunhas herbas máxicas
que se crían á beira do penedo
e que elas mesturan co penso
do gando. Adornadas de xestas brancas e flores douradas
de castiñeiro, xúntanse na
carballeira de Serantes e danzan arredor do Cruceiro, camiñando despois ata a beira de
Pena Corneira, onde a muller
máis vella, facendo de “druidesa”, repite ano tras ano os
mesmos conxuros que durante séculos fixeron as donas da
bisbarra.
Pena Corneira, tamén ten un
forte atractivo para as “bruxas
e bruxos do Ribeiro” que van facer aquelares á beira do penedo nas noites de San Silvestre.
Os rituais na Pena Corneira son
12

referentes das relixións celtas
no Ribeiro do Avia.
• As laxas curadoras de
Finis-Terrae

O conxunto de laxas sagradas
de A Virxe da Barca en Muxía é
un exemplo do culto ancestral
cristianizado. Alí non é a Virxe
cristiá a que sanda, senón as
pedras. É un dos máis importantes lugares primitivos de
curación e fecundación; aínda
que foi cristianizado, conserva
os poderes atávicos. O Santuario edificado encima das rochas
cristianiza unhas pedras con
moitas propiedades curadoras
e tamén fertilizantes.
Na Idade Media incorporaron as pedras de Muxía á Ruta
Xacobea e o peregrino de Santiago camiñaba a Muxía en
busca da vieira testemuña de
que chegara a Compostela. No
século XXI fanse nas pedras
os mesmos rituais que fixeron
os primeiros poboadores de
Muxía.
A Pedra dos Cadrís sanda os
enfermos dos males de cólicos
nefríticos despois de pasar sete
veces por debaixo do penedo.
A Pedra de Abalar é unha pedra “oracular” que só se move
cando a persoa está limpa de
culpa. Fai dous anos unha pavorosa tempestade escachou a

pedra e tamén fixo moito mal
na capela da Virxe.
As pedras curadoras de
Muxía atraen miles de persoas
que chegan cos seus males
pregando unha duradeira cura.
A xente da bisbarra di que “o
mal que curan as pedras non
volve aparecer”. Una inmensa
multitude de xente chega cada
setembro ó Santuario da Barca.
A popular romaría invade as rochas pregando curación e fertilidade.
Enfronte do Santuario érguese A Ferida, monumento
impresionante ós voluntarios
do Prestige, lembrando un feito memorable de solidariedade
humana.
As laxas de Muxía están nun
lugar que atrapa pola súa forza
telúrica fronte o océano.
• Augas e pedras máxicas na
Lanzada

Na ría de Pontevedra, á beira
da estrada, encóntrase unha
estatua coa lenda “Ave Lanzada”, sinal que marca o camiño
da praia máis famosa de Galicia onde cada ano centos de
mulleres fan o ritual prodixioso
das “nove olas do mar” pregando fertilidade.
O último domingo de agosto moita xente chega á beira
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da capela románica do século
XIII: unha igrexa enigmática,
aberta ó mar, dedicada á Nosa
Señora da Lanzada, Padroa da
Fecundidade. O ritual empeza
o sábado pola noite. As parellas
pregan diante da capela antes
de baixar polas escaleiras que
as levan á praia, onde as mulleres espidas teñen que tomar
nove olas. Despois van á rocha
chamada “cama da virxe” coa
parella para facer o acto sexual.
É costume deixar no leito da
pedra unhas flores brancas e
tamén uns cabelos da muller,
ofrenda celta á Nai Pedra:
“Virxe santa da Lanzada,
Virxe fértil queridiña,
veño a pregarche esta noite
que me vaia preñadiña”

Coas primeiras luces do domingo unha ringleira de mulleres entra pola porta da capela e cunha vasoira dan tres
voltas arredor do altar da Virxe
barrendo o “mal de ollo”, tal
como manda o ritual: “Tres voltas has de dar, tres moedas has
de varrer por se pro ano queres
volver”. Despois de facer unha
oferta de diñeiro, participan na
misa cantada, antes da procesión na que camiñan “as ofrecidas” á beira da imaxe, facendo
quendas para levala en andas
mentres pregan:
“Virxe santa, Virxe nai,
bendice as nove olas
e tamén o axuntamento,
fai que o meu ventre baleiro
estea cheo o ano vindeiro”

Estas pregarias explican a realidade relixiosa de Galicia, onde
se funde e confunde a relixión
panteísta dos elementos coa
Virxe cristiá.
Os días propicios para facer
o ritual das “nove olas” son as
noites de plenilunio (lúa chea)
desde o mes de maio ata finais
de setembro. Pero hai dúas
datas que son as máis “preñadeiras”: a primeira é a noite do
23 de xuño, noite máxica de
San Xoán; a segunda é o último sábado do mes de agosto,
véspera da Festa da Virxe da
Lanzada.
A Festividade da Virxe Fértil é
unha festa chea de ritos atávicos que recolle a “Asociación de
Amigos da Virxe Fértil”, que é a
encargada de organizar o evento cada ano lembrando a lenda
da Virxe. Unha noite na Lanzada é unha experiencia máxica
que nunca se esquece.

PONTES E AUGAS
MILAGREIRAS
En Galicia hai algunhas pontes
que teñen o poder de sacralizar
as augas que corren por debaixo; son lugares de conxuros
que aínda se fan no século XXI.
Se ben é certo que en Galicia
hai máis pontes que teñen poder, vou falar de tres referentes: Ponte San Clodio, Ponte
do Demo de Silleda e Ponte do
Demo de Poio.
• Ponte Medieval de San Clodio
Esta ponte que cruza o Río Avia,
datada no século XV, é unha

ponte chea de misterios. Os frades bieitos do veciño mosteiro
de Santa María de San Clodio,
fundado no século IX, non puideron contra os rituais ancestrais que se facían -e aínda se
fan- debaixo das arcadas bañadas polas augas máxicas que
se esconden en recunchos enfeitizados, tal como dixo Eladio
Rodríguez, un dos mellores
poetas da nosa terra e nado
nunha casiña á beira da Ponte.

O Mosteiro de San Clodio
garda a “Divina Reliquia”, un
cacho verdadeiro da árbore da
Cruz de Xesucristo. A Auga da
Divina Reliquia ten o poder de
curar as enfermidades nerviosas. O máis sorprendente é que
se metemos auga nunha ampola sen ningún tratamento
de conservación ó pouco tempo está corrompida; pois ben,
está comprobado que a auga
recollida debaixo da Ponte e
tocada polo relicario da Cruz de
Caravaca do Mosteiro de San
Clodio dura anos enteiros en
estado puro. A auga bendicida,
ademais de sandar algunhas
enfermidades neurolóxicas, é
boa para darlle ós nenos cando
teñen quentura, dor de tripa ou
tamén un “mal aire” que poden
coller cando ven un enterro, entran na casa dun morto ou foron ó cemiterio.
13
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Tamén a auga que corre debaixo da Ponte San Clodio, ten
poderes curadores e fertilizantes. Coller auga debaixo da
ponte na noite de San Xoán purifica a persoa que se lave con
ela antes de saír o astro rei.
“Debaixo da ponte
bautízanse neonatos,
quítanse males de ollo,
tamén se curan ponzoñas”

• Ponte do Demo de Silleda

Á beira do Mosteiro de San
Lourenzo de Carboeiro, do século X, a Ponte do Demo é un
referente das prácticas ortodoxas do monxe Prisciliano.
Construída nun curruncho
precristián, a Ponte do Demo
destaca o seu poderío máxico
nun espazo enigmático de fervenzas con augas curadoras e
carballos milenarios, testemuñas de ritos de curación dominando unha terra sagrada venerada polas relixións celtas.
As pedras do antigo mosteiro gardan moitos misterios,
axudando a crear un escenario
sombrío. Baixando unha vella
escaleira de pedra, encóntrase
a construción máis enigmática
do lugar: unha cripta abovedada con restos de antigos ritos
precristiáns que desconcertan.
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Alí dentro, vai un frío que recorre o corpo e fai tremer aínda
que sexa verán.
O conxunto monumental
das pedras teñen o embruxo
dos lugares feudos dun espírito maligno, mostrando unha
beleza arrepiante que non se
comprende. E, nese conxunto de pedras máxicas, a Ponte
do Demo cobra protagonismo,
cando a xente chega á súa beira para facer algún ritual de curación de herpes e sarnas.
Tamén debaixo da ponte
acudían as “saludadoras” da
comarca para facer abortar a
unha muller que non quería
–ou non podía– ter fillos. Despois de tomar o bebedizo de
herbas abortivas, a muller tiña
que meterse de noite na corrente, pregando ó demo que a
librara do feto.     
A lenda di que a Ponte do
Demo foi construída polo
mesmísimo Satanás. Aquel
mosteiro, que chegou a ser un
dos máis poderosos de Galicia,
nas súas orixes era moi pobre.
Cando os frades quixeron facer
unha ponte que os comunicase coa poboación, non tiñan
cartos para contratar a ningún
canteiro e pasaban os meses
sen que chegara ó cenobio
ningunha axuda. Unha mañá,
cando Frei Ramón pastoreaba unhas ovellas á beira do río
Deza, presentouse diante del
un home moi ben traxado que
lle dixo: “Son o Demo Canteiro
das pontes. Si queredes que vos
faga a ponte, temos que facer
un trato. Eu alzo a ponte que
precisades nunha sola noite coa

condición de que ó día seguinte,
cando acabedes de cantar maitines, leve ós infernos todas as
almas dos defuntos que morran
ese día”. Os frades acordaron
unha artimaña. Farían o trato
co demo un venres. El construiría a ponte e cando se fixera de
día e quixera levar as almas,
eles estarían cantando maitines coa cruz dereita e botando
auga bendita toda a xornada
de luz solar, acabando de noite
pecha cos salmos de laudes. O
demo fixo a ponte e fuxiu rabiado, xurando vinganza. Cando
aparecía polo mosteiro, o abade facíalle un conxuro usando
o Salterio de San Cibrán, que escorrenta os demos. Pasaron catro séculos, e o famoso Salterio
de San Cibrán foi levado a Toledo, entón o demo vingouse do
engano producindo unha fortísima tempestade que deixou
arruinado o mosteiro.

Mª Dolores Araujo, mestra
de Silleda, levoume á beira da
Ponte do Demo, descubríndome
un conxuro moi antigo que se
facía na bisbarra de Carboeiro:
cando unha persoa ía cruzar de
noite a Ponte do Demo tiña que
poñerse a ben co diabólico personaxe dicindo “Deus e bo, máis
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o demo non é tan malo que fixo
esta ponte para o noso servicio”.
E tiña que repetir o conxuro tres
veces… Carboeiro enfeitiza as
persoas que chegan á súa beira.
• Ponte do Demo de Poio

Moi cerca do grandioso Mosteiro de San Xoán de Poio, fundado no século VII, a Ponte do
Demo, agochada nunha ladeira do outeiro, lembra que está
vixiada polo cenobio onde se
gardan a historia e as lendas da
ponte máxica.
Varios antropólogos aseguran que estes mosteiros foron
edificados nos lugares onde había unha forte relixión panteísta, ou prisciliana, con prácticas
pouco ortodoxas para a relixión
cristiá.
San Gregorio Magno ordenaba que “alí onde se fagan
ritos pagáns hai que fundar
mosteiros que predicando a relixión de Cristo fagan esquecer
os costumes pagáns”. A realidade é que a xente fixo pouco
caso das amoestacións clericais e aínda segue facendo os
rituais máxicos á mesma beira
dos mosteiros coas imaxes impostas.
No ano santo de 2010, unha
compañeira periodista de Pontevedra, sabendo o meu inte-

rese polos ritos que aínda se
facían debaixo da ponte do
Demo, díxome: “Unha moza
de Combarro está preñada.
Como xa perdeu dous nenos
por abortar, a noite de lúa quere facer o bautizo celta na Ponte do Demo, co mesmo ritual
que xa facían os seus ancestros
na bisbarra de Poio: bautizando o neo-nato na barriga da
nai”. A xestante era curmá da
miña colega e conseguiu que
puidésemos ver o ritual coa
promesa de estar caladas, agochadas e sen falar do asunto
con ninguén. Ás once da noite baixamos pola corredoira
romana á beira do mosteiro
cara a Ponte do Demo, e quedamos escondidas detrás dunha pedra onde podiamos ver
o ritual sen que os oficiantes
soubesen da nosa presencia.
Xa me estaba parecendo que
era unha tolería aquela aventura, cando polo camiño, entre
eidos de millo, apareceu unha
rapaza e detrás dela un home
algo máis maior (logo souben
que era un curmán). Ela portaba unha vela da súa estatura e
tamén a concha dunha vieira.
Baixaron á beira do regato, a
muller acendeu a vela, deulla
ó home, quitou o vestido e as
sandalias, meteuse na corrente, e cando o reloxo do convento deu doce badaladas, o druída improvisado pasou a vela
ás mans da muller, colleu auga
coa concha e bautizoulle a barriga. Tres veces fixo o mesmo
ritual mentres pregaba: “Eu,
Mario de Combarro, bautízote
criatura na barriga da túa nai.

No nome do noso Pai, do Fillo e
do Espírito Santo”.
Despois do rito cristián, colleu máis auga na vieira, fixo
unha cruz na barriga da muller
dicindo: “Polos deuses da terra,
mar e lume, que esta criatura chegue á vida con fortuna”.
Tamén fixo este conxuro tres
veces.
A lúa alumeaba aquela escena abraiante. Cando acabaron a cerimonia, sen falar nin
unha parola, o home esperou
que a muller se vestira e calzara, e que apagara a vela sagrada que ardera na Igrexa diante
do monumento o día de Xoves
Santo, e que tiña que gardar
na casa.
Cando collín polo brazo á
compañeira tamén agochada
detrás da pedra eu non sabía
ben se vira unha película ou vira
un feito real…
Na Provincia de Pontevedra
hai dúas pontes sagradas onde
se fai este conxuro: a Ponte do
Demo de Poio e a Ponte do Demo
de Carboeiro, dúas pontes máxicas onde se seguen facendo ritos atávicos.
Non hai máis que facer
unha viaxe á Galicia interior
e levar os ollos ben abertos
para ser testemuña da ritualidade atávica que aínda se fai
no século XXI.
A nosa Galicia é unha terra
chea de tesouros escondidos.
Tesouros gastronómicos, tesouros culturais, tesouros antropolóxicos... E os máis importantes
son os que atesoura a nosa raza
Celta.
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De festa en festa: o entroido en Galicia
Elena R. Feijóo
Xornalista
O entroido é quizais unha das
festas máis esperadas do ano
polos galegos. Unha festa tradicional na que a imaxinación
se apodera de todos nós. Unha
celebración por todo o alto na
que todo o mundo é benvido.
Iso si, sempre disfrazado.
Esta celebración popular goza
de boa saúde xa que ano tras
ano as tradicións séguense
mantendo. Non hai que esquecer que Galicia foi unha das
poucas rexións de España na
que o entroido seguiuse celebrando a pesar de prohibirse.
Pero xunto cos disfraces, hai
outra lei que vai unida ó entroido: a dos banquetes gastronómicos. O entroido acompáñase
con cocido, orellas e filloas. Non
hai casa na que nestes días non
teña invadida a cociña por estas receitas.

O triángulo máxico
Non podemos falar de entroido sen falar de Xinzo, Verín
e Laza. Tres localidades que viven por e para o entroido.
Xinzo: Nesta localidade a festa
celébrase durante 5 semanas.
O entroido comeza co domingo
fareleiro, unha batalla campal
de fariña; continúa co domingo oleiro, na que se esnaquizan
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olas e olas na praza de O Toural;
o domingo corredoiro, a semana seguinte, é o primeiro día no
que as pantallas saen ás rúas
a perseguir os veciños; o día
grande é o domingo de entroido e remata co domingo de piñata no que poderemos seguir
gozando das pantallas.
Pero o día de máis festa en
Xinzo non é un destes domingos, senón o martes, o gran
martes de entroido. Este día
ten lugar o desfile do entroido.
Carrozas e pantallas enchen as
rúas para desfrutar do gran día.
Verín: Os cigarróns son as grandes personaxes desta localidade. Baixo unha vestimenta
chamativa e cunha fusta nas
mans, os cigarróns van polas
rúas de Verín “intimidando” a
todo aquel que se cruza no seu
camiño. En Verín, ser cigarrón
é un honor, unha herdanza de
pais a fillos.

O domingo corredoiro os cigarróns fustrigan os fregueses
á saída da misa. Pero os días
grandes desta localidade son
o xoves de compadres e, sobre
todo, o xoves de comadres, no
que mozos de Verín e de toda
a comarca acoden a esta localidade a desfrutar dunha noite
de damas.
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Laza: Esta pequena vila, arranca o seu entroido co venres de
Folión, cando unha comparsa
nocturna recorre as rúas facendo roído para escorrentar os espíritos. O domingo de entroido,
os peliqueiros (as personaxes
de Laza) entran en acción no
entroido recorrendo esta vila.
Pero se un quere desfrutar da
gran festa de Laza, hai que ir o
luns de entroido, cando se celebra A Farrapada, unha batalla
campal con trapos embarrados.
Non hai dúbida que en Galicia
o entroido lévase no sangue,
xa que aínda que sexan estas
tres localidades as que están

no “top” do entroido galego,
son moitas nas que todo o
mundo cambia de personali-

dade durante uns días, esquece os seus problemas e desfruta comendo.
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Moitos galegos tamén somos Balbino
Olegario Sotelo Blanco
A crónica social da Galicia contemporánea non pode entenderse en toda a súa profundidade se non
se ten en conta a importancia dun libro que se converteu xa nunha obra de referencia para todos
aqueles que queiran coñecer de cheo a realidade campesiña do pobo galego da posguerra: Memorias dun neno labrego, publicado en 1961 polo meu admirado escritor Xosé Neira Vilas. Pode considerarse como un dos libros máis importantes da nosa realidade social. Esta obra non puido chegar
dun xeito normal ás librerías naqueles cinsentos anos nin ás escolas nin ao público en xeral; pero a
literatura destinada aos nenos, que tamén debe ler a xente maior, puido achegarse aos lectores dun
xeito masivo anos máis tarde. Foi así como moitas persoas puidemos comprobar, a través da escrita
maxistral saída do maxín deste gran home, a existencia deses dous mundos ben diferenciados: a
aldea e mais a cidade. Os protagonistas destas memorias, os rapaces da aldea, foron os que viviron
nas súas carnes este mundo hoxe xa case esvaecido na néboa das lembranzas. As moitas edicións
desta obra e as traducións que se fixeron dela proban como o pobo galego non quixo esquecer quen
é e de onde vén.
Xosé Neira Vilas sabía ben do
que falaba, porque a súa propia vida foi coma a de tantos
outros rapaces de aldea, un
reflexo da vida de Balbino, aínda que non debemos esquecer
que é impropio confundir a
realidade da persoa do escrito
coa creación literaria propiamente dita.
Neira Vilas pasou parte da súa
vida en terras americanas, en
Arxentina, con intelectuais exiliados como Luís Seoane, Rafael Dieste ou Eduardo Blanco
Amor entre outros. E tamén en
Cuba, onde desenvolveu unha
intensa actividade intelectual
ao servizo da lingua e da literatura galegas. Representa,
pois, un exemplo claro de fidelidade ás súas orixes, máis alá
da distancia física que o tivo
afastado de Galicia. A súa entrega persoal e profesional ao
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servizo do seu país é todo un
exemplo de como ser galego
e de como o compromiso vital
pode asumirse dende calquera parte do mundo. Nos anos
noventa decide volver xunto
coa súa dona Anisia Miranda
(tamén escritora e descenden-

te de galegos) e instalarse na
súa aldea, en Gres, para dende a fundación que leva o seu
nome continuar traballando
incansablemente na conservación da memoria desa cara
fundamental do noso país e da
emigración. Proba disto son os
libros que publicou ao longo
da súa vida de intensas pescudas sobre a emigración galega: Galegos no Golfo de México, Castelao en Cuba, A prensa
galega de Cuba, Galegos que
loitaron pola independencia
de Cuba ou Memoria da emigración (tres volumes), entre
outros.
Memorias dun neno labrego é un libro escrito dende
a autenticidade e a vontade
de conservar a lembranza de
tantos rapaces labregos que
logo foron engrosando as filas da emigración. E foi preci-
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samente a autenticidade que
zumegan as súas páxinas o
motivo polo que quixen coñecer o seu autor. A lectura desta
Neira Vilas en Vila de Cruces

obra, cando deixara de ser un
Balbino máis e era xa un emigrante, levoume a emprender
unha primeira viaxe a Cuba

para poder coñecelo persoalmente. Lembro con precisión
aquel encontro que quedou
marcado na miña vida e que
felizmente me acompañou ao
longo dos últimos trinta e cinco anos. No ano 1980 quedara
con el na cafetería do Hotel
Habana Libre. Non ía ser este
un encontro protocolario e superficial, senón todo o contrario. Estivemos falando durante
bastante tempo e para min el
foi un estímulo decisivo nos
momentos nos que eu estaba
comezando o proxecto editorial que se foi consolidando
ata hoxe mesmo. Foi Xosé Neira Vilas un dos homes que me
animou con máis empeño a
que dedicase os meus esforzos
no que para el era unha tarefa
fundamental para a normali19
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zación cultural do noso país.
El vivía en Cuba, pero seguía
moi de preto a vida cultural
de Galicia, como fiel embaixador da nosa cultura no mundo. Naqueles anos a figura de
Xosé Neira era una referencia
obrigada para toda persoa con
inquedanzas intelectuais que
visitase Cuba. Este estímulo,
que eu tiven a sorte de recibir
na xa afastada década dos oitenta, tivo logo a súa continuidade en terras galegas cando
anos máis tarde Neira regresara e xa traballaba activamente
en Galicia. Este segundo encontro produciuse en Terra de Caldelas, a miña terra, na casa dun
amigo común, o pintor Marcos
de Abeleda. Neste reencontro
falamos de todo o que se pode
falar e lembro exactamente a
escena de nós os tres evocando,
coma se fósemos tres Balbinos,
os nosos recordos campesiños
da infancia e laiándonos da situación de decadencia na que
estaba inmerso o agro galego
que fora o noso universo vital.
Aquela foi verdadeiramente
unha conversa impregnada de
complicidade porque as nosas
respectivas biografías tiñan
unha orixe común: as nosas
vivencias infantís nas aldeas
galegas. Cada un de nós recoñecíase no personaxe de Balbino tan maxistralmente trazado
por Neira, un personaxe que é a
síntese de tantos e tantos nenos galegos. «Eu son Balbino.
Un rapaz da aldea. Como quen
dis, un ninguén. E ademais, pobre». Así principia a obra. Estas
palabras, con toda a súa sinxe20

leza e fondura, formaron o auténtico elemento de identificación e de denuncia da realidade
social que chegaron a condicionar dun xeito radical as nosas
vidas. Neste senso, as Memorias podemos entendelas como
a crónica da realidade campesiña galega dunha determinada época, pero, por desgraza, a
realidade campesiña da Galicia do século XXI está en vías
de extinción, porque xa non
hai nenos nas aldeas, sinxelamente porque moitas delas
están abandonadas, xa que as
súas xentes marcharon para as
vilas, ás cidades ou para outros
países como emigrantes.
Memorias dun neno labrego é
xa un clásico da literatura galega contemporánea. Un libro
que continuará estando de actualidade e que a súa lectura
seguirá sendo fundamental
para a nosa memoria histórica:
cómpre non esquecer os feitos

que marcaron a vida galega
na segunda parte do século
XX. As condicións de vida da
época de Balbino, afortunadamente, xa non existen hoxe,
pero desgraciadamente o que
si seguirá existindo será a dolorosa realidade da emigración.
Neste sentido, os estudos sobre
a emigración galega que realizou Xosé Neira Vilas son moi
importantes para a recuperación da nosa memoria histórica, pois non hai que esquecer
que participou dun xeito moi
activo na organización do primeiro Congreso da Emigración
Galega do 1956.
Logo dunha vida chea de duros
traballos e sufrimentos, as palabras finais que merece teñen
que ser de recoñecemento para
o amigo que amou a súa terra
e que nunca esqueceu as súas
orixes. Xosé Neira Vilas déixanos a súa obra e o exemplo de
persoa boa e xenerosa.

TURISMO
Camariñas: mar, artesanía e tradición
Concello de Camariñas
Camariñas é un municipio mariñeiro coñecido polos seus encaixes de palillos e a súa riqueza natural e ambiental da que é testemuña o Faro de cabo Vilán, un dos máis emblemáticos de Galicia.
Ocupa unha península con dúas caras, unha mirando ao océano
Atlántico e a outra ás tranquilas augas da ría que comparte co
concello veciño de Muxía. O topónimo de Camariñas procede da
planta arbustiva caramiña (Corema album).
A economía do municipio depende, en gran medida, das
actividades relacionadas co
mar e da comercialización
das capturas. O noso porto
pesqueiro é o de maior peso
comercial na Costa da Morte, fundamentalmente debido a especies como a sardiña
e o polbo. Contamos tamén
coa confraría de pescadores,
agrupación de mariscadoras
e percebeiros, así como cunha das conserveiras de maior
tradición da Costa da Morte,
Grupo Cerdeimar, e empresas
de preparación e elaboración
de polbo, algas e mariscos.
Pero dun tempo a esta parte,
Camariñas converteuse tamén no lugar preferido por

visitantes e amantes da natureza para o seu entretemento e descanso. O seu enorme
potencial paisaxístico unido
á súa oferta gastronómica e
lúdica convertérono en punto de encontro para amigos
do sendeirismo, amantes da
beleza natural ou simples visitantes. A oferta presenta os
seguintes puntos:

RUTAS

A situación da Oﬁcina de Información Turística de Camariñas,
no extremo do paseo marítimo,
e cunha ampla panorámica do
porto, é un excelente punto de
partida para explorar o noso
municipio. Aquí pódese obter
información de primeira man

para coñecer todos os recunchos da nosa vila mariñeira
para despois dirixirse ata a costa pola estrada que conduce ao
faro Vilán e recorrer rutas de
sendeirismo:

• Ruta dos Naufraxios.
Desde calquera punto da
costa de Camariñas poden verse máis de 60 naufraxios na
pantalla do móbil.
• Ruta Litoral.
De 5 horas de duración; 22
km e fácil diﬁcultade.
• Ruta Costa da Morte.
De 6 horas de duración; 22,5
km e diﬁcultade media.
• Ruta da Insua.
De 3,5 horas de duración; 5
km e fácil diﬁcultade.
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• Ruta dos Muíños.
De 1 hora e media de duración; 4 km e fácil diﬁcultade.

NATUREZA

A maior parte da costa do municipio está incluída dentro do
espazo natural protexido LIC
(Lugar de Interese Comunitario) Costa da Morte, que forma
parte da Rede Natura 2000.
Isto débese a que contamos
con importantes ecosistemas
mariños e á biodiversidade da
ﬂora e fauna existentes.
En canto á ﬂora, a vexetación do espazo natural é moi
variada e con alto nivel de conservación. Nos acantilados e
chairas costeiras encontramos
a endémica herba de namorar
e o perexil mariño. Nun nivel
máis alto predominan as matogueiras de breixos e toxos. Nas
praias e dunas encontramos
moitas especies endémicas e
pouco comúns, como a caramiña (Corema album).
Entre a fauna destaca a gran
importancia das aves mariñas,
que fan os seus niños nos illotes do cabo Vilán. En Vilán de
Fóra encóntranse especies en
perigo de extinción (a gaivota
tridáctila, o paíño europeo ou o
corvo mariño cristado) e as únicas colonias de cría españolas
de arao común.
Na xeografía da nosa costa
destacan os entrantes e salientes, con acantilados rochosos,
illotes e o cabo Vilán. Este protexe desde o norte a ría de Camariñas. A nosa ría é diferente
doutras veciñas: máis pequena, recollida e pouco marcada
22

no terreo. Cara o interior van
perdéndose os trazos mariños
ata chegar á desembocadura
do río Grande, na Ponte do Porto. De feito, aquí, onde se mesturan as augas doces do río
Grande coas salgadas do océano Atlántico, toma o nome de
ría de O Porto.

FARO VILÁN, LUZ DO MAR

cuberto que chega ata a torre.
¡Son 250 escaleiras! Este é un
faro aberto en todos os seus
sentidos. Pódese entrar para visitar as salas de exposición, nas
que sempre hai unha mostra, e
o Centro de Interpretación dos
Naufraxios da Costa da Morte,
onde se pode ver un recorrido
simulado ata a lanterna. Tamén
hai unha cafetería.
Se se chega na posta de sol,
hai que buscar o “raio verde“, a
cor que toma a luz do astro rei
no  entorno dos faros.

MUSEOS

O naufraxio do acoirazado inglés HMS Serpent (1890) na Punta do Boi acelerou a construción
do actual faro e o seu paso a
categoría de primeira orde   —
como o de Fisterra ou o das illas
Sisargas— conseguindo a súa
luz as 60 millas (97 km). A catástrofe tamén motivou que fose o
primeiro faro eléctrico de España (1896). Xusto enfronte, aínda
se pode ver o coñecido como
“Faro Vello”. Este é un dos faros
máis característicos da Costa da
Morte. O enclave natural no que
se asenta é espectacular. De feito, Cabo Vilán foi declarado “Sitio Natural de Interese Nacional” en 1933.
É difícil esquecerse deste sitio: da paisaxe, da luz, do vento
ou da arquitectura do ediﬁcio.
Está distribuído en alturas e
adaptado á orografía: a vivenda está separada da lanterna
e comunicada por un túnel

O Centro de Interpretación dos
Naufraxios situado no Faro Vilán divulga información da historia dos naufraxios e dos faros
da Costa da Morte a través de
proxeccións en vídeo, pezas
reais, fotografías e paneis con
visores, para rematar cunha
simulación dun recorrido polo
interior da torre do faro. Os contidos temáticos desenvólvense en sete seccións: a forza da
natureza; Costa da Morte: mito
e realidade; mar e naufraxios;
tipoloxías dos faros; evolución
dos faros; os faros na Costa da
Morte e o Faro Vilán.

En Camelle encóntrase o
Museo de Man. O lugar onde
se conserva e difunde a obra de
Manfred Gnädinger, “O alemán
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de Camelle”, acaba de cumprir un año congregando un
importante número de visitas.
Man, como era coñecido popularmente, era un artista de
orixe alemán que renunciou á
vida común para somerxerse
nun entorno natural único ao
que dedicou a súa obra e a súa
vida. O museo que leva o seu
nome está dedicado aos valores que sempre defendeu: o
respecto ao entorno natural, o
amor polo mar e pola costa e a
arte que sae da relación humana con ese mar e esa costa.

ENCAIXE DE CAMARIÑAS

O Encaixe de Camariñas   é un
dos patrimonios culturais materiais e inmateriais máis importante de Galicia. O Concello de Camariñas leva décadas
empeñado na promoción e divulgación deste patrimonio de
raíces milenarias que continúa
vivo, en continua expansión e
crecemento.  

xeracións de mulleres palilleiras transmitiron ás súas fillas
e netas (nomes de encaixes,
técnicas para encher palillos,
rematar labores, aumentar ou
reducir pares, xestos ou relatos,
cancións e debuxos…). Con eles
aparecen os espazos culturais
como as palilladas, nos que se
producen interaccións entre
persoas e grupos sociais. Hoxe
tamén encontramos espazos
de intercambio e contacto entre zonas xeográﬁcas diferentes
nos encontros de palilleiras, a
Mostra do Encaixe, as concentracións de palilleiras repartidas
por todo o territorio galego e
nacional…   
O Encaixe de Camariñas é
unha expresión da identidade
de todo un pobo, o resultado da
súa creatividade en resposta e
interacción co seu entorno e a
súa historia. Son as mulleres da
ría de Camariñas as protagonistas, causa e efecto de toda esta
cultura  ao redor do encaixe. Ser
encaixeira ou palilleira forma
parte da identidade da muller e
do rol feminino nesta zona.

FESTAS

Ademais das pezas de puntilla, o encaixe de Camariñas
conta con todo un universo de
obxectos relacionados coa actividade artesá (palillos, palillas,
coiro, almofada, cartóns, picadoras, fíos, cornos…) e tamén
con multitude de prácticas, representacións, expresións, coñecementos e habilidades que

Cada 16 de xullo, a xente do
mar de Camariñas festexa con
paixón e devoción a súa padroa. A actividade e os nervios
comezan xa o día anterior, engalanando os barcos con bandeiras e cintas de cores.
O día da festa, o programa comeza a primeira hora da mañá
cos preparativos da ancestral
e colorista Danza de Arcos. Os
bailaríns concéntranse na praza do Concello para levar a súa

música e os seus rítmicos pasos e movementos polo paseo
marítimo ata a praza do Carme,
xusto fronte o porto. A seguinte
parada é a igrexa de San Xurxo
onde recollen a talla gardada
neste templo para acompañala á pequena capela do Carme,
máis próxima ao mar, e na que
se encontra a segunda imaxe do
Carme (máis pequena) que sairá en procesión cos barcos.
Tras a misa de campaña no
porto, dá comezo a tradicional procesión marítima. Cada
ano, un dos barcos da frota local é elixido para levar a santa
escoltado polo resto das embarcacións que suman á súa
tripulación centos de veciños
que viven con auténtica paixón
este momento.
A varias millas do porto, na
entrada da ría, a frota forma un
círculo para realizar a ofrenda
floral en memoria dos falecidos
no mar envoltos polo incesante
son das bucinas. Unha vez que
as embarcacións completan as
voltas de rigor en torno ao ramo
botado á auga, a frota encamíñase cara o porto de Muxía. Alí,
onde centenares de persoas os
agardan, os bailaríns da Danza
de Arcos repiten os seus pasos.
Iniciada xa a volta a Camariñas, a comitiva festiva aproxímase ao porto de Merexo
para facer soar unha vez máis
as súas bucinas, replicadas con
bombas de palenque.
O desembarco da padroa no
porto, baixo a bóveda de arcos
de cores, é outro dos momentos de máis emoción desta festa mariñeira.
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Legado cultural, atractivo
turístico do Concello de Quiroga
Ramón Vila
Inmerso nun privilexiado marco natural, conta o Concello de Quiroga cun singular e máis que notable legado cultural.
As manifestacións culturais, pegadas do pasado, adquiren aquí
un sabor característico, marcado de especial xeito por dous
elementos ou acontecementos
salientables: a estadía dos romanos dende finais do século II
d. de C. ata primeiros do século
V, e o especial carácter que souberon imprimir os cabaleirosmonxes da Orde de San Xoán de
Malta, dominadores espirituais
e temporais desta comarca dende finais do século XIII ata ben
entrado o século XIX.
Dende a prehistoria rastrexamos neste concello a presenza
do home:
– Nunha ampla zona de viñedos denominada Gándara Cha,
inmediata ao lugar da Ermida
(Quiroga), recuperouse unha
significativa mostra de industria
lítica pertencente ao Paleolítico
inferior/medio.
– Da Idade do Bronce (+/5000 anos atrás), existen catro
necrópoles tumularias nas parroquias de Bendollo, Cereixido
e Vilar do Lor.
– Deste mesmo período, recentemente descubertos e inéditos, son os petróglifos da serra de Fieis.
– Da Idade do Ferro hai a día
de hoxe catalogados 12 asenta24

mentos castrexos, os máis significativos son o Castro de Barreiro, no lugar de Carballo na
parroquia de Hospital e o Castro
de Penadominga, na parroquia
de Bendillo.
Moito máis numerosa e frecuente é a existencia doutros
asentamentos de tipoloxía castrexa; aínda que non é doado
constatar a súa ocupación en
época prerromana, non o é tanto constatar a súa posterior romanización, posto que a maioría pódense vincular á defensa
das rotas polas que transportaban ouro e outro tipo de minerais procedentes das cuncas
dos ríos Sil, Lor, Soldón, Selmo e
o mesmo Quiroga. A proba máis
palpable desta ocupación é o
impresionante túnel romano de
Montefurado, o máis antigo (século II d. de C) e de maiores dimensións dos túneles artificiais
perforados na Península Ibérica.
A xigantesca obra permitiu aos
romanos desviar a canle do río
Sil fendendo o lóbulo do meandro que forma nesta zona o lendario río, para beneficiarse máis
e mellor das areas que arrastraba a auga.
A antigüidade da implantación do cristianismo na Comunidade Galega, vén marcada polo

chamado “Crismón de Quiroga”, peza datada entre finais do
século IV e primeiros do século
V, procedente do santuario da
Virxe dos Remedios da Ermida,
onde, a xulgar por varias pezas
como o capitel incrustado na
sancristía e as bases de columna que hoxe actúan como pías
de auga bendita, podería ter
existido no mesmo lugar, ou nas
inmediacións, unha basílica ou
mausoleo romano.
Outro dos factores singulares
da Historia desta Comarca é a
Orde de San Xoán de Xerusalén,
que fixo desta terra cabeza dunha Encomenda o que supuxo o
xerme dunha dinámica artística
moi importante para as terras
de Quiroga. Dúas fábricas, produto do anterior, destacan de
xeito especial e converténdose
en emblemáticas; o Castelo dos
Novaes, onde xa existía unha
edificación á que lle foi engadida outra construción tipo pazo a
finais do século XIII constituíndose na primeira sé da Encomenda como aínda indica airo
Igrexa da Seara
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Igrexa Encomenda do Hospital

sa a Cruz de Malta que coroa
a porta principal do pazo.
Tamén, e estreitamente ligado ao anterior conxunto, aparece o núcleo do Hospital, que
conxuga un importante número de elementos do legado cultural de varias épocas centrado
pola Igrexa Parroquial de San
Salvador, de cronoloxía imprecisa, pero á que cabe atribuírlle
unha orixe prerrománica na Capela de San Xoán, onde podemos ollar as lápidas de ilustres
Quirogas e Losadas, e que constitúe a cabeceira do edificio actual notablemente ampliado en
sucesivas etapas. Outras pezas
de especial importancia dentro
do mesmo edificio son o retablo
maior barroco, o Cristo Crucificado, o San Bartolomé Vello e
tamén o Novo, e a pía Bautismal.
Completan o importante
núcleo do Hospital a arruinada
Casa Torre ou de Tor, pazo cunha
orixe máis que probable no século XVI e non moi lonxe desta
a Casa de Carballedo, con escudo de armas do mesmo século.
Nun radio de poucos quilómetros, as Casas de Outeiro e Lamela ofrecen muda testemuña
dun esplendoroso pasado ligado á orde de San Xoán.

Castelo dos Novaes

O que poderiamos denominar “Cultura da Encomenda”
non queda relegada ós séculos centrais da Idade Media,
baixo a súa tutela realizáronse moitas obras dos séculos
XVI ao XVIII, período no que
é especialmente salientable
a imaxinería e os retablos de
moitas das Igrexas do Concello.
Así o constatan as Igrexas Parroquiais de Santa María Madalena da Seara, Santa Eulalia
de Bendollo, Santa María de
Bendilló, San Mamede de Fisteus, Santa María de Cereixido
e Santa María de Quintá do Lor,
sen esquecer, aínda que non
ligada á Encomenda, o impresionante templo de San Miguel
de Montefurado con numerosas reminiscencias da arte castelá desta época, palpables na
súa concepción arquitectónica
en cada un dos seus retablos e
imaxes contidas no edificio.
Tamén ao abeiro dos “cabaleiros-monxes”, nalgúns casos,
a cultura do ferro ten unha importante presenza no Concello
de Quiroga. Polo seu estado de
conservación na actualidade,
hai que mencionar en primeiro
lugar a Ferrería da Rodela, da
que resta en regular estado o

banzado, e do demais, os muros
e unha pequena parte que foi
posteriormente acondicionada como central hidroeléctrica.
Non se coñece exactamente a
data da súa construción, pero
sábese que os seus promotores
foron os monxes de Samos.
As ferrerías de Gorgueira
en Paradaseca, Paleiras en Pacios da Serra, Quintá no Hospital, Rugando en Paradapiñol,
O Mazo no Soldón da Seara e
Roxa Longa en Vilarbacú, aínda
que con distintos graos de deterioro, ofrecen na actualidade
unha magnífica perspectiva do
que foi a incipiente Industria do
Ferro no Concello de Quiroga.
Na capitalidade municipal, a Igrexa Parroquial de San
Martiño, levantouse entre os
anos 1.864 e 1.870 dentro dun
marcado estilo Neoclásico, con
planta de cruz latina e dúas airosas torres que comprimen a
fachada.
Outro edifico emblemático na vila é a Casa do Concello,
obra igualmente da segunda
metade do século XIX, construída coa característica cachotería
de lousa do Pombeiro e cunha
fachada coroada pola torre do
reloxo.
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Patronato da cultura Galega:
Sempre traballando a prol da cultura galega e do
vencello entre Galicia e Uruguai
José Otero
Presidente
O Patronato da Cultura Galega
fúndase no 1964 por iniciativa
dun grupo de galeguistas radicados en Uruguai. Desde a súa
fundación ata a finalización do
franquismo foi un facho de resistencia, centrando o seu quefacer no terreo cultural, como
aconteceu co galeguismo en varios momentos da nosa historia.
Nesa etapa, o Patronato publica
libros en galego de autores e temas prohibidos na nosa terra.
A institución foi creada co
obxectivo de promover e difundir a cultura galega, e por
iso unha das súas bandeiras foi
sempre, e continúa sendo hoxe,
a defensa do idioma, convencidos como Castelao que “se somos galegos é por obra e graza do idioma”. Como exemplo
podemos citar a Misa en galego que, cada ano no mes de
xullo, é celebrada na Catedral
Metropolitana de Montevideo,
e constitúe un acto de reivindicación da lingua.
A nosa institución leva a cabo
as seguintes actividades permanentes:
Audición radial “Sempre en
Galicia” — Fundada en 1950,
26

Fachada da sede do Patronato

ano do pasamento de Castelao, como homenaxe á súa figura e á súa obra. Constitúe a
audición máis antiga do mundo falada en idioma galego, e
pódese escoitar polo   770 AM
(CX12) Radio Oriental, e por
www.oriental.com.uy cada domingo ás 9 da mañá.
Revista “Guieiro” — Publicación periódica, órgano oficial
do Patronato que recolle distintas expresións culturais de Galicia e da institución.
Grupo de Viaxe — Tendo como
finalidade recorrer Galicia, estudan previamente a historia,
xeografía e cultura galega, aos
efectos   de coñecer e querer a

nosa terra, conectando coas
súas raíces.
Día da Poesía Galega — Celebración instituída polo Patronato, que se celebra tódolos
anos, cunha dobre finalidade:
homenaxear a un poeta galego
vivo, así como dar a coñecer os
novos autores como forma de
promover o quefacer cultural
da nosa terra.
Premio “Vieira de Prata” — É
o máximo galardón que outorga o Patronato anualmente, a
aquela persoa ou institución
que destaque polo seu aporte
ó servizo, á causa do Patronato ou de Galicia. Este premio
entrégase nun acto público no
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“Xantar Aniversario de Irmandade”. Moitas importantes figuras e institucións galegas
foron distinguidas con este
premio.
Cursos regulares de marzo a
decembro de cada año:
- LINGUA GALEGA, 1º e 2º nivel
- Obradoiro de ACUARELA
- Obradoiro de PINTURA ao ÓLEO
- DANZA GALEGA
- DANZA CRIOULA
- HISTORIA DE GALICIA
- DECLAMACIÓN
- PERCUSIÓN E PANDEIRETA
- CORO
- Taller de LITERATURA
- FOTOGRAFIA
- Obradoiro de CONTA – CONTOS
- PIANO

Directivos co Prof. Carlos Zubillaga. Vieira Ouro 2014

Porta orixinal do corredor central da
institución

Asistentes a unha conferencia

O Patronato da Cultura Galega
conta cunha importante biblioteca de aproximadamente
10.000 exemplares – a maioría
deles en galego – que son consultados na sala de lectura da
institución ou levados en préstamo a domicilio.
Finalmente, ademais das
actividades regulares sinaladas, lévanse a cabo ao largo de
todo o ano, conferencias, expo-

sicións, presentacións de libros
e moitos eventos máis, que fan
desta institución unha verdadeira semente de galeguidade
desta beira do mar.
Patronato da Cultura Galega

Av. Rondeau 1421, Montevideo
Telefax: (598) 2908 0673                                
E- mail: pcgalega@gmail.com
www.pcaglega.org.uy           
facebook.com/pcgalega
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Galegos en Panamá
Enrique Rodríguez Álvarez
Galego nacido en Panamá
Panamá, cunha poboación duns catro millóns de habitantes e
78.569 km2 de extensión, presumiu no 2014 de ser o primeiro país
de América Central e o quinto de América Latina no Índice de Desenvolvemento Humano, o segundo país máis competitivo de América Latina e o país latinoamericano con maior crecemento económico (6,4%) e case nulo desemprego. Ao ser un país de tránsito,
converteuse desde moi cedo nun punto de encontro de xentes que
proviñan de todo o mundo, e todo isto grazas á Canle, obra que facilita a comunicación entre as costas dos océanos Atlántico e Pacífico e que inflúe significativamente no comercio marítimo mundial.
Desde a chegada ao país dos primeiros colonizadores españois,
non debeu faltar algún galego
entre as súas filas, dada a boa
reputación que tiñan como mariñeiros. Séculos despois, sábese
que durante as obras de construción da Canle de Panamá (de
1907 a 1914) traballaron cerca de
dous mil galegos. Pero este capítulo é tinta doutro papel.
Para as grandes migracións
galegas da primeira metade
do século XX, Panamá non era
un punto de destino, pois a súa
mesma existencia sería case

descoñecida para a maioría delas. Estados Unidos, Cuba e Arxentina eran os obxectivos máis
desexados. Sen embargo, no
ano 1885 fúndase en Panamá a
Sociedad Española de Beneficencia, sendo, daquela, modesto o
número de socios galegos, pero
chegando hoxe a ser máis do
85% . Porque en Panamá non hai
centros galegos baixo esa denominación. Aparte da devandita
Sociedad Española da capital, hai
outros clubs nunhas catro cidades do país; teñen as mesmas
facilidades e actividades de

Sociedad Española de Beneficencia de Panamá, lugar de encontro da maioría dos galegos de Panamá.

28

calquera centro galego doutra
parte do mundo, e, a pesar da
denominación “español” ou “española”, son maioría os galegos.
A partir da década dos anos
40, iníciase unha migración de
galegos a Panamá moi particular. O auxe económico deste país,
fronte á dura situación económica e política de Cuba, produto
do gran movemento de tropas
norteamericanas por mor da segunda guerra mundial, motivan
que un número de galegos migren de Cuba a Panamá.
Uns chamaron a outros. E
entre os anos 50 e 70, sucédese
unha verdadeira mareira de galegos que chega ao istmo. Uns, á
boa de Deus, cunha man diante
e outra atrás; outros, reclamados por un parente previamente
establecido. A inmensa maioría
de galegos foron da provincia
de Ourense, principalmente das
parroquias de Feás e Albarellos,
no Concello de Boborás. Hai estatísticas que demostran que
na década dos 60 o Concello
de Boborás diminuíu a súa poboación un 41%. Se visitamos O
Carballiño no verán, un síntese
como en Panamá, saudando e
tomando un café ou unha caña
con tantos galegos panameños.
Un grupo dos acabados de
chegar acomódase e traballa
en negocios dos seus parentes,
maioritariamente en moblerías e nalgunhas xoierías. Os
máis desarraigados dedícanse
á venta de casa en casa de cadros relixiosos, particularmente os da Última Cea. É por iso
que ós galegos os chamaban:
“vende cadros”. Non faltou al-

EMIGRACIÓN
Moblaría Ancón, propiedade
dun galego de O Carballiño.

Típica instalación dun
“Push Botton”

gunha roda de afiar empuxada,
non podía ser doutra maneira,
por un ourensán, que co seu característico chifre atraía a atención. Pero o peso forte da actividade económica era a venta de
mobles polo miúdo inundando
a cidade de moblerías. O enxeño
lévaos a buscar maiores ganancias e probar unha actividade
distinta coas fábricas de mobles
e de colchóns, chegando a acuñarse para os galegos o termo
de “mueblicultores”, xa que na
ficha migratoria declaraban ser
agricultores de profesión.
Moitos galegos en Panamá
chegaron a lograr enormes
fortunas con outras empresas
como a hostalería, a construción, restaurantes e venta de
víveres por xunto e polo miúdo.
Polos anos 60, a maior cadea
de supermercados, primeira no
seu xénero en Panamá, coñecida como “Las amigas del Pueblo”, foi creada por un grupo de
socios galegos, dos que o meu
pai chegou a ser vicepresidente: un galego que só alcanzou
sexto grao de primaria.
A modo de anécdota, quero
mencionar un peculiar negocio, produto do enxeño galego
para xerar diñeiro, que se coñece en Panamá como “Push
Botton” (apertar botón). Non

son máis ca moteis de ocasión
que cobran ao redor de 10 dólares (uns once euros) por hora.
Situados nas aforas da cidade,
son estruturas discretamente
amuralladas, con habitáculos
adosados que constan de estacionamento teitado e pechado
por un portón eléctrico (que
se abre apertando un botón) e
unha habitación atrás con todas as facilidades propias do
momento, onde o cliente non
ten contacto con ninguén que
non sexa a súa parella. Na miña
última visita a Galicia, paréceme que foi en Ourense onde
vin un tipo de construción que
me fixo pensar que o modelo
económico importárase por algún galego panameño.
As xeracións daqueles galegos chegados a Panamá produciron innumerables enxeñeiros, arquitectos, médicos,
avogados, políticos, artistas e
empresarios, que contribúen
ao puxante desenvolvemento
do país. Os tempos cambian,
e co auxe económico, produto
da ampliación da Canle, chegou unha nova mareira de emigrantes españois que foxen da
crise laboral de España. A maioría son xente nova, profesionais
desempregados atraídos polo
feito de poder recibir, a partir

dun mes de estancia, un permiso de residencia temporal grazas a condicións migratorias
moi favorables que ofrece Panamá aos españois. Nesta mareira moi poucos son galegos. A
realidade mostra a existencia
dun sub-rexistro estatístico notable. No ano 2013, segundo o
Censo Electoral de España, hai
inscritos 1.874 galegos residentes en Panamá, deles 1.323 son
da provincia de Ourense (entre
os que me conto). A colectividade galega de Panamá está formada por unhas 3.500 persoas,
das que uns 700 son galegos
orixinarios cun enorme arraigo
nestas cálidas terras.
Entre tantas historias da
emigración, somos a palpable
herdanza daqueles que, cruzando o mar, deixando atrás
unha Galicia de fame, encontraron en Panamá un novo fogar e unha nova esperanza de
prosperidade. Son un orgulloso
fillo de galegos, cun corazón
que lle pertence tanto a esta
terra onde nacín como á “miña
Terra Nai”; e, a pesar de que
aquí me chamen galego e alí
panameño, aprendemos a levar
dúas terras no corazón, como
os que nos precederon o fixeron no seu tempo e como nos
aprenderon co seu exemplo.
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A vellez no mundo de hoxe
Xesús Fraga Castro
Socio da entidade e ex membro da Coordinadora Nacional de Jubilats i Pensionistes de Catalunya e ex
membro da A.VV. de Hostafrancs - Vocalia de La Gent Gran
“A vida verdadeira é só aquela que continúa a vida pasada,
contribúe ao ben da vida actual e futura.”
León Tolstói
Na nosa época cambia radicalmente a actitude cara a vellez,
o que afecta tamén a autoconciencia do home de idade avanzada.
Potenciar a cultura educativa
dos adolescentes cara os nosos
maiores sería desexable xa que
moitas dificultades da adolescencia moderna son consecuencia da complexa situación social
de desenvolvemento na que se
encontran hoxe os adolescentes. Habería que procurarlles
este acercamento aos maiores
para así, desde as súas experiencias, axudarlles á construción da
súa personalidade, tan necesaria nesa idade xuvenil.
Vivimos tempos de individualidade moi forte onde a xente está soa e bastante máis soa
se nos acercamos ao grupo de
maiores.
No século XXI, a vellez, como
fenómeno especial da vida humana, evoluciona impetuosamente. O home de idade converteuse nunha figura importante
na estrutura social -constitúe
unha sexta ou octava parte de
toda a poboación-. A noción de
que a ancianidade corresponde
á idade de 50 ou 60 anos desa30

pareceu. Neste grupo de idade
a mortalidade descendeu catro
veces en comparación co que
ocorría a finais do século XVIII.
Na nosa época, as posibilidades
de vivir prolónganse, en medio,
ata os 75 anos porque a mortalidade entre as persoas de 70
anos descendeu dúas veces nos
últimos tempos. A consecuencia
destes procesos é un envellecemento notable da poboación
en todos os países do mundo,
especialmente nos chamados
altamente desenvoltos, nos cales o retiro persoal da actividade
produtiva -xubilación- adiántase moito ao momento de inicio
da vellez –70 ou 80 anos–.
É dicir, o ancián contemporáneo, despois de xubilarse
vive, como medio, aínda 15 ou
20 anos; isto, en comparación
coa duración de toda a vida do
home, é un lapso moi significativo -¡aproximadamente a cuarta
parte!-. ¿É posible que esta cuarta parte da vida do home constitúa un período de desintegración, extinción, etc.? ¿É posible
que estas persoas representen
individuos “innecesarios”, “sobrantes” para a sociedade?
En moitas sociedades do
mundo os anciáns seguen sen-

do os encargados de transmitir
coñecementos, información, tradicións e valores morais e espirituais. Non debe perderse esta
importante tradición.
Ao falar da esperanza de
vida habería que dicir, como
anécdota, que non é o mesmo o
“medio de vida” entre un arquitecto e un peón de albanel, por
citar un exemplo. Os científicos
opinan que o perfeccionamento dos medios socioeconómicos
e científico-técnicos permitirán
nun futuro próximo prolongar
a duración media da vida humana, aproximadamente, uns
15 anos.
Na actualidade, os 15 ou 20
anos de ancianidade son 15 ou
20 anos de vida lonxe das satisfaccións que deparou o traballo preferido, o que, en maior
ou menor medida pon ao home
en condicións dunha “inutilidade obrigada” á que non está
acostumado. Moitas persoas de
idade avanzada perciben esta
situación case degradante, por
canto son aínda capaces de traballar. De aí que xurdan, ás veces, eses estados de ánimo depresivos e patoloxías de carácter
psíquico-somático. ¿Cal é a saída
para esta nova situación?

SOCIEDADE
Como xubilado, podería dar
algúns consellos, aínda que
non me sinto “autorizado” para
iso; o que si podo é citar a André
Maurois: “A vellez é unha mala
costume para a que as persoas
activas non teñen tempo”.
A experiencia e a sabedoría
sempre foron función do tempo; hoxe seguen constituíndo
o privilexio das persoas madura e de idade avanzada. Para a
xerontoloxía como ciencia non
é importante “engadir anos á
vida”, é máis importante “engadir vida aos anos”.

Non hai fundamentos para infravalorar a importancia da
experiencia e da sabedoría na
vida moderna. A experiencia individual non é simplemente o
recordo do pasado; é a capacidade de orientarse rapidamente
no presente utilizando a experiencia persoal e allea, de feitos
irrepetibles: os coñecementos
adquiridos. A sabedoría como
determinado estado do espírito,
como actividade fundada nunha
enorme experiencia individual,
o sentido da cal é establecer o
vínculo entre xeracións, liberar a

historia da casualidade e a axitación vana da vida diaria, é, ao
mesmo tempo, unha mirada ao
pasado, ao presente e ao futuro
que eleva ao ancián ao rango de
filósofo da vida, deste insubstituíble conselleiro da xuventude.
A sabedoría fai á posición do ancián no mundo contemporáneo
única pola súa significación social e histórica. De aí a importancia que teñen para as sociedades
as relacións interxeracionais,
tantas veces proclamadas desde
esta Vocalia de La Gent Gran e
onde Saudade é exemplo.

Fotografía cedida por Estrella Diéguez
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CONCURSO DE RELATO CURTO
modalidade infantil

STA (10 ANOS)

IE
GAÑADORA : LAURA IN

As Vacacións

eguen as vacacións
Estou desexando que ch
ea. Na aldea pásode verán para irme á ald
os gatos, as vacas, os
mo moi ben cos cans,
Non solo estamos alí,
porcos, as galiñas, etc.
a Becerreá, a Lugo,
senón que tamén imos
seo á “Fonte do Lobo”
etc. Tamén imos de pa
xe tan bonita de Gae de paso vemos a paisa
sta é cando veñen os
licia. Cando máis me gu
a xantar ou a cear. En
meus tíos de Becerreá
n amigos, como por
ndo entre eles.
Ferrañol os animais so
o pasan moi ben xoga
e
qu
n
ca
un
e
to
ga
émolas
o, un
spois lavámolas e com
exemplo: Micaelo e Pip
de
s,
ra
ou
m
r
lle
co
a
a miña avoa
Tamén a veces vou co
como postre.

Gañadora e finalistas        
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A historia das flores, camiñando polo bosque
– Imos andar tanto? - dixo a pequena Violeta.
– Eu non quero irme de viaxe! - dixo a pequena Mapoula.

A súa avoíña tiña que ir visitar a uns señores e decidiu levar ás súas netas para dar unha
volta en bicicleta cruzando o bosque.
Atopáronse cun lobo feroz, pero non as atacou. E cruzaron un prado con moitas flores porque xa era primavera.
Viron margaridas de cor amarela e rosas vermellas e outras moitas flores que non sabían
como se chamaban pero que leran nun libro.
Fixeron un bonito ramo de flores para levarllo aos señores que ían visitar.
Miguel Cortón  ( 6 anos)

¡Un fin de semana perfectísimo!

Fomos a Berga e á neve, e fixemos un moneco de neve.
Fomos ó Tibidabo. Por primeira vez montei na montaña rusa coa miña irmá, solas, porque a
mami tiña medo e ó papi despois de montar sempre lle doe a cabeza. ¡Pasámolo pipa!
Eu atrevíame a entrar no “Hotel Kruger” pero a Uxía, o papi e a mami non se atrevían porque
lles daba moito medo.
¡Montamos nun tren!
Iria Simón (7 anos)

As Vacacións

Había unha vez unha señora chamada María que se ía de vacacións a Portugal. Esa señora
tiña tres fillas e íanse con ela. Dúas eran maiores e se chamaban Irene e Isa. Unha era un
bebé e se chamaba Sabela. O pai quedábase traballando en Barcelona. A María e as súas
fillas  marcharon a Portugal e foron ó Castelo de Chaves. Ó día seguinte xa regresaron a
Barcelona e lle contaron todo a el. No Castelo de Chaves había museos, os antigos tronos
dos reis… Había moitas cabalgatas de reis porque era Nadal. De repente, apareceu unha
señora que era a antiga raíña sobrevivente e todos se quedaron coa boca temblando. O pai,
de escoitar iso caérase ó chan e elas ríranse. O pai e elas ríronse todos xuntos e foron felices
e comeron perdices.
Fin da historia
Uxía Simón (10 anos )
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Cousiñas deste ano

Un ano máis, Saudade volveu cargada de actividades para que todos os socios e amigos puidesen gozar dunha oferta cultural o máis ampla posible: conferencias, seminarios, festas, concursos, saídas culturais...
Entre as cousas que se fixeron cabe destacar o esforzo por recuperar para o público infantil,
principalmente, algunhas das festas populares de orixes ancestrais: a Festa dos Maios, o Samaín ou o Apalpa-barrigas.
Por primeira vez fíxose no mes de xuño unha exposición conxunta dalgunhas das actividades
da entidade: ás labores de bolillos, e ós traballos de pintura –exposicións xa tradicionais– engadíronse actuacións dalgúns dos alumnos do grupo folclórico, dos alumnos da escola de música,
do Coral Saudade e das alumnas do curso de Ximnasia de mantemento.
No mes de outubro organizouse o I Encontro de poesía no que participou o Numen Club de Horta, que naceu hai un ano coa unión dunhas 10 persoas amantes da poesía. Con eles actuou o
noso grupo folclórico, o  grupo Sierte da Casa de Castilla y León e o Grupo de Sevillanas Azahares.
Para o mes de novembro estase preparando un Encontro de Música Instrumental e Coral propia de Galicia e Cataluña que pretende mostrar as afinidades e peculiaridades das dúas terras.
Participarán dúas tenoras, o gaiteiro Manoel Muxico, o Coral Lonxe da Terra do Centro Galego
de Barcelona, o Coral Guinardó, o Coral Parc de la Vall d’Hebron e o Coral Saudade.

Concurso de disfraces

Saída cultural a Cardona

Clase de pandereteiras con Raúl Caso

Conferencia
“A medicina na
pintura”

A festa dos Maios
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Das alumnas de Debuxo e Pintura,
dirixidas por Alberto Martínez

das alumnas de Bolillos, dirixidas
por Anna Munells

Os avós - Estrella Diéguez
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Cousiñas deste ano
Coral Saudade

Baile folclórico dos máis pequenos
Alumnas do curso de ximnasia de mantemento
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Alumnos do curso
de música

O profesor Manuel Muxico co grupo
de veteranos
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Cousiñas deste ano
Participantes do I Encontro de Poesía
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BAR-RESTAURANTE

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!

