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Prezados socio/as e amigos/as:

Denovo chega as tùas mans a noso voceiro "Carballeira", unha àrbore que enche as súas pónlas do
traballo que o longo do ano vimos desenvolvendo na nosa entidade .

Atras queda un ano, que apiques de rematar, acadou o fito relevante da nosa hisoria, o ter cumprido 25
anos inenterrunpidos do da nova xeira do Centro Galego "O Aturuxo".

Moitos participachedes naquel primeiros intres, no que a ilusión enchia a nova andaina, xuntanzas no Bar
A Tertul ia, fixeròn posible que os poucos, alugasemos un local na rúa Sagrada Famil ia, onde nos fomos
achegando os que o ivamos chegando a Plana, xuntanzas de famil ias o redor dunha mesa, cantares e
fala, cheos de sentimentos e morriña, foron creando amizades, alguns xa non estan con nosco, mais si,
as lembranzas dos intres convividos.
Un gfan reto fixo posible que pudesemos mercar as instalacions na rùa Perez Dolz, e co paso dos anos,
incrementalas coa cesión do Concello de Castel ló das instalacións O Faiado no complexo Tetùan, que
motivaron unha grande achega na realización de actividades, afianzando a entidade.

Hoxe somos unha asociación consolidada no tecido asociativo de Castel ló, e moitas das nosas actividades son referentes
culturais. Mais elo tamén conleva un reto, seguir traballando para que Galicia, a súa cultura e tradicions se espallen na terra de
acoll ida.

Temos por diante un futuro, mais neste barco, e necesario que tòdolos remos boguen no mesmo xeito, e que novos pulos e
remeiros turren para conquerir asentar a entidade, è un esforzo que debe ser tarefa conxunta.

È por elo, lograr que as novas xeracións, ase coma as novas famil ias se acheguen a formar parte da entidade, para elo novas
actividades teñen que ser o motor de atractividade, temos por diante un reto, do que todos debemos ser participes, para elo e
necesario dunha maior implicación famil iar, e como non, divulgativa, animando os coñecidos a ser parte do Centro.

No vindeiro mes de Nadal, teremos un novo encontro da Galeguidade, que se celebrarà en Santiago os días 3 e 4, nèl debatirase
o futuro das entidades e o papel que as novas tecnoloxias teñen no tecido asociativo,

No me cabe mais que agradecer a cada un, o esforzo persoal, de participación e continuidade como socios do Centro, sen todos
vòs, non teria sentido.

Darl le a benvida os novos asociados e famil ias, e unha grande aperta os que por diversas razons decidirón causar baixa,
desexarl le o mil lor, e reiterarl le que esta segue a ser a súa casa, na que sempre teñen as portas abertas para canto precisen.
Grazas a todos por seguir debullando Galeguidade neste currunchiño que é o Centro Galego de Castel lón " O Aturuxo".
unha grande aperta.

Xosé Filgueira Fernández
Presidente

Saúdo Presidente do Centro Galego
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SALUDA
Excmo. Presidente de la Diputación de Castelló

Mis queridos amigos gallegos de Castel lón:

Es para mi un honor dirigirme por primer vez como

presidente de la Diputación de Castel lón a las socias y los

socios del Centro Gallego ‘O ATURUXO’, una casa regional

siempre dispuesta a hacer proselitismo de su galleguismo y

a participar activamente en la vida social y cultural de

nuestra provincia.

Conocer a los gallegos de Castel lón es quererlos y

admirarlos porque resulta muy gratificante comprobar cómo

año tras año os esforzáis para que el día de las letras

galegas tenga repercusión en nuestra provincia y para

promocionar todavía más el camino de Santiago. O para

difundir costumbres de carácter festivo como la del magosto.

La realidad es que viajando nos encontramos en cualquier

parte del mundo una colonia gallega o, en su defecto, un

restaurante gallego, una freiduría o una pulpería. Es tan

cierto como que os sabéis ganar a la gente a golpe de

simpatía y don de gentes. También por la calidad de

vuestros productos gastronómicos.

Resultan muy atrayentes vuestra particular relación con la

muerte y el carácter mágico de vuestra cultura. También los

conjuros para preparar las queimadas y las meigas, que ya

se sabe que haberlas, haylas.

O leyendas como aquella que proclama que ‘a san Andrés

de Teixido, vai de morto o que no foi de vivo’, que explica la

existencia de asientos vacíos que nadie ocupa en el autobús

de Ferrol a Cedeira, porque los famil iares han pagado el

bi l lete para acompañar en el trayecto a quienes ya difuntos

visitan esta ermita de las Rías Altas, cumpliendo una

tradición que no pudieron cumplir en vida.

Me gusta Galicia y me gusta el pueblo gallego; y como

presidente de la Diputación agradezco la predisposición que

siempre muestran los responsables del centro gallego de

Castel lón, con Xosé Filgueira al frente, para colaborar en

todo lo que se le solicita, ya sea en las fiestas, en los medios

de comunicación o en la realización de actos culturales.

Admiro el amor con el que habláis de Galicia, a la que

Rosalía de Castro se refirió diciendo aquello ‘oh tierra, antes

y ahora, siempre fecunda y bella! ’

Os espero en la Diputación de Castel ló, en vuestra casa, el

lugar en el que siempre tendréis abiertas las puertas

Meus queridos amigos galegos de Castel lón:

É a miña honra dirixirme por primeira vez como presidente

da Deputación de Castel lón aos membros e socios do

Centro Galego 'O ATURUXO', unha casa rexional sempre

disposta a proselitizar o galeguismo e participar activamente

na vida social e cultural da nosa provincia.

Coñecer os galegos de Castel ló é querelos e admiralos,

porque é moi gratificante ver como ano tras ano esfórzanse

para que o día das letras galegas repercuta na nosa

provincia e promover o máximo posible o camiño de

Santiago. Ou para difundir costumes festivos como o

magosto.

A realidade é que cando viaxamos por calquera parte do

mundo atopamos nunha colonia galega ou, no seu defecto,

nun restaurante galego, nunha freiduría ou nunha pulpería.

É tan certo como que vos sabedes gañar á xente a golpe de

simpatía e don de xentes. Tamén pola calidade dos vosos

produtos gastronómicos.

Resultan moi atrayente vosa particular relación coa morte e

o carácter máxico da vosa cultura. Tamén feitizos para

preparar as queimadas e as meigas, que xa se sabe que

habelas, hainas.

Ou lendas como a que proclama que ‘a San Andrés de

Teixido, vai de morto o que non foi de vivo’, que explica a

existencia de asentos balerios que ninguén ocupa no

autobús da liña Ferrol Cedeira, porque os famil iares pagaron

o bil lete para acompañar no traxecto a quenes xa defuntos,

visitan esta ermida das Rías Altas, cumprindo unha tradición

que non puideron cumprir na vida.

Gústame Galicia e gústanme os galegos; e como presidente

da Deputación, agradezo a predisposición que os

responsables do centro galego de Castel lón mostran

sempre, con Xosé Filgueira á fronte, para colaborar en todo

o que se lle sol icita, xa sexa nas festas, nos medios de

comunicación ou na realización de actos culturais.

Admiro o amor co que falades de Galicia, ao que se referiu

Rosalia de Castro dicindo "oh terra, antes e agora, sempre

fecunda e fermosa!"

Espérovos na Deputación de Castel ló, na vosa casa, o lugar

onde sempre teredes as portas abertas.

Viva Galicia!

José P. Martí García.
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El Centro Galego de Castelló O Aturuxo lleva más de 80 años manteniendo vivas en esta ciudad las

costumbres, manifestaciones culturales y tradiciones de Galicia. Sois una institución constituida en 1 937

que a lo largo de más de ocho décadas ha conseguido hacerse un hueco en la sociedad castellonense,

promoviendo y difundiendo entre nuestros vecinos los valores de Galicia; su personalidad, su arte y su

lengua.

A través de estas líneas quiero mostrar el agradecimiento del Ayuntamiento de Castelló a vuestra labor e

implicación. Gracias por demostrar a lo largo de vuestra dilatada trayectoria que sois un ejemplo de

compromiso social, cultural y vecinal.

Las casas regionales, como el Centro Galego de Castellón O Aturuxo, sois un excelente referente cultural

en Castelló, sois parte esencial de la historia de nuestra ciudad y contribuís a enriquecer nuestro día a día.

Quiero expresaros mi más sincero reconocimiento por mantener intacto vuestro compromiso con la

difusión de la identidad de Galicia, organizando actividades sobre la cultura y costumbres gallegas en

Castelló. Es una labor que nos enriquece a todos y a todas.

Es necesario poner en valor el arduo trabajo que hacéis para conseguir ser exponente de los valores

gallegos no solo en la capital, sino en muchos de los municipios de esta provincia. Agradezco la labor del

Centro Galego de Castelló O Aturuxo como punto de encuentro entre sus socios y como vínculo para

establecer y fomentar nuevas relaciones de cooperación, cordialidad y amistad con otras casas regionales.

Tenemos por delante un futuro de retos compartidos, porque vamos a seguir reforzando nuestra

colaboración con las casas regionales. Gracias por vuestra personalidad acogedora y por continuar

consolidando vuestra labor y siempre estar dispuestos a compartir las múltiples actividades que organizáis

con quienes se acercan a vuestra casa.

Moitas grazas.

Amparo Marco Gual

Saluda
I lma. Alcaldesa de Castelló
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MEDALLA DO PARLAMENTO DE GALICIA
A EMIGRACIÓN GALEGA
As novas xeracions de Galegos, decontado ollaran nos seus l ibros de texto, unha das maiores sinais de

identidade de Galicia, a sùa emigración, un fenomeno que agocha mil leiros de historias persoais, mais tamèn a
maior historia de xenerosidade de homes e mulleres coa súa Terra de orixe e as sùas xentes.
È por elo que o pasado dia 6 de Abri l , o Parlamento de Galicia, otorgou unanimamente de toda as forzas da
camara, a Medalla do Parlamento a Emigración Galega, como recoñecemento o esforzo e aportación o
desenvolvemento de Galicia, o longo dos seculos.
Nun acto celebrado no salon dos Reis do Parlamento Galego,coa presenza do Presidente da Xunta de Galicia
D. Alberto Nuñez Freijo, do SXE D. Antonio Miranda, asi coma diversas autoridades e membros da sociedade
civi l galega, D. Miguel Santal ices Vieira, en nome de toda a camara de representantes, asi como do pobo
galego, fixo entrega da medalla os membros da Comisión Delegada, como representantes da Galicia Exterior,

sinalando nas súas verbas a deuda contraida coa emigración "Como sinala, atinadamente, o acordo de concesión por unanimidade das Medallas do
Parlamento de Galicia, a emigración, é a gran epopea do pobo galego, tan chorada, cantada ou novelada, como descoñecida para o gran público
nalgúns dos seus aspectos. Persoas de procedencia xeralmente rural e moi l imitada bagaxe educativa e escasa experiencia vital desembarcaban de
golpe nun contorno urbano, cunha cultura e unha lingua moitas veces descoñecidas, e mesmo cun clima radicalmente diferente. Esta realidade, unida
ás dificultades de comunicación de outrora, cando unha carta podía tardar varias semanas en chegar ao seu destino, propiciaba intensos sentimentos
de desarraigo, non sempre superados co paso do tempo. Sen embargo, ningunha dificultade, por intensa que esta fose, impediu que cada emigrante
se esforzase en ofrecer sempre o mellor de si, converténdose axiña en exemplo de laboriosidade; paradigma de persoas traballadoras, honestas e
leais, ata o punto de blindar estas características como un imperecedoiro sinal de identidade que arestora identifica ao noso pobo en calquera lugar do
mundo.
A emigración galega é un movemento de dimensións inconmensurables, protagonizada por non menos de dous mil lóns de paisanos nosos e só
superada en magnitude pola irlandesa.
Fenómenos que hai que analizar tamén, obviamente, no seu contexto histórico e xeográfico, no que 50 mil lóns de europeos emigraron a outros
destinos, especialmente a terras americanas.
Dimensión económica que se traduciu no envío de remesas de cartos que permitiron redimir foros, mercar terras e inmobles, construír ou arranxar
casas e explotacións, implantar negocios ou mesmo mecanizar o noso campo, impulsando, deste xeito, a transición desde o arado romano á
propulsión diésel.
Dimensión social polo contacto dos nosos paisanos con novas formas de vida, fundamentalmente de carácter urbano, e a toma de conciencia respecto
á importancia da educación e a formación como vías de progreso. Dimensión e alcance social reflectidos en iniciativas fi lantrópicas alén e aquén do
mar, en forma de entidades asociativas, centros asistenciais e de formación ou iniciativas culturais de toda índole. Sirvan como exemplo as sociedades
de instrución impulsadas pola emigración, as denominadas escolas de indianos, con centos delas espalladas por toda o territorio de Galicia.
Dimensión formativa porque as remesas da emigración permitiron cursar estudos a moitas mozas e mozos galegos que contribuíron e contribúen ao
engrandecemento do país.
Dimensión cultural, por suposto. Numerosos persoeiros da nosa cultura pasaron boa parte das súas vidas fóra da Galicia territorial , onde deron forma
a obras senlleiras da literatura ou da arte galega. Ao tempo, somos debedores do impulso e o patrocinio que a emigración prestou a iniciativas como a
Real Academia Galega, o Himno Galego ou a edición de infinidade de libros, por citar só tres do que podería ser un infinito ronsel de exemplos.
A emigración acolleu cos brazos abertos os nosos exil iados. Sexa en América, en Europa, na Península Ibérica ou en calquera recuncho do mundo
onde teña recalado un fi l lo de Galicia, a migración galega enfróntase agora a un reto nunca antes coñecido: o de preservar o seu legado material , mais
tamén o de conservar e manter viva a súa memoria, inmaterial pero igual de valiosa.
Aínda que nada hai sen esforzo, e este non será un esforzo menor, sei ben que para facer realidade esta arela podemos contar coas mans de todas e
todos, especialmente das segundas e terceiras xeracións de galegos. Sirva esta Medalla do Parlamento de Galicia, que representa á total idade do
pobo galego, para apoiar e alentar os protagonistas desta tarefa titánica.
Señoras e señores: esta homenaxe á emigración galega propicia tamén unha reflexión e un compromiso para cantos temos o privi lexio de exercer
responsabil idades públicas, sexa na órbita do Goberno ou da oposición; sexa no ámbito local, no autonómico, no estatal ou no europeo; sexa, mesmo,
no ámbito educativo, ou no seo das famil ias, xa no ámbito privado. Refírome á obriga e ao compromiso de traballar sen desmaio e seguir creando as
condicións acaídas para que emigrar sexa só, agora ou no futuro, unha opción voluntaria, e nunca unha obriga case ineludible. Fariamos ben en
seguir alentando, como ata o de agora, o retorno dos descendentes dos nosos emigrantes, retornados cos que compartimos valores, cultura, idioma e
sentimentos, sempre garantes dunha integración efectiva. Todo é Galicia: a Galicia territorial e a Galicia universal, e así o reiteramos
hoxe recoñecendo á emigración no seu conxunto coa maior distinción que o Parlamento de Galicia pode outorgarlle".
Diversos membros da Comisión Delegada, tomarón a palabra para agradecer o recoñecemento en nome dos Centros e Asociacions

galegas espallados polo mundo, asi coma a lembranza das mullers e homes que a fixeron posible.
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AS NOSAS LETRAS
Un ano mais, a nosa entidade

sumase os milleiros de actos,

que co gallo da celebración do

Dìa das Letras Galegas, vimos a

conmemorar os galegos, mais se

cabe con mais morriña a Galicia

Exterior, nela afirmamos o noso

maior sinai de identidade, a

mais senlleira, a nosa lingua.

A figura que este ano quixo

dedicarlle a Real Academia da

Lingua Galega, foi o vello

profesor D. Antonio Fraguas

Fraguas, auel home de aldea,

que soupo sentir Galicia, vendo

nas sùas tradicions, o acervo

cultural identitario do noso

pobo e as sùas xentes. Don

Antonio, coma o chamaban os

seus alumnos e compañeiros,

polo grande respeto e

admiración que lle tiñan, foi un

traballador incansable, facendo

estudos da vida e constumes moi

diversas. Grazas a colaboración

do Museo do pobo Galego de

Santiago, do que foi director e

gran patron D. Antonio, a nosa

entidade acubillou unha

exposición cunha escolma de

fotografias moi diversas, que

nos permiteu ter unha visión do

traballo do profesor.

O encargado de achegarnos a

obra e vida do homenaxeado foi

o noso presidente Xosé

Filgueira, quen nos achegou a

figura e obra deste persoeiro tan

importante para a cultura do

paìs, foron moitos os que nos

acompañarón nesta homenaxe

das letras galegas. Aproveitamos

esta efemeride, para lembrar a

figura do escritor Pepe Agrelo,

coa publicación postuma dun

libriño dunha escolma de contos

edditada pola asociación O Xeito

de Esteiro-Muros, foi a nosa

vogal de Activiades Carmen

Peinó, que fixo a lectura de

pasaxes da súa obra, dando con

elo por rematado o acto, e

agradecendo os presentes a súa

asitencia, sendo agasallados cun

viño galego e uns petiscos, onde

continuamos as conversas.

Atoridades e Membros das Casas Rexionias

Lectura e Presentación Literaria

Escolma de Anton Fraguas
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D. Antón Fraguas Fraguas
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SERÀN CON RAÙL GALLEGO

Ferrol o 30 de outubro de 1 91 0 e finado en Santiago de Compostela o 25 de marzo de 1 990, historiador da literatura,

crítico literario, filólogo, lingüista e escritoo. Membro do Seminario de Estudos Galegos e do Partido Galeguista, o

primeiro catedrático de Lingua e Literatura Galegas da Universidade de Santiago de Compostela, numerario da Real

Academia Galega e membro de honra da Associaçom Galega da Língua. Dentro da súa extensa obra, cultivou a

poesía (Pretérito imperfeito 1 927-1 961 , 1 980), a novela (A xente da Barreira, 1 951 ) e o teatro (Teatro completo, 1 982).

Destacou no campo da crítica literaria con Sete poetas galegos (1 955), Contribución ao estudo das fontes literarias de

Rosalía (1 959), Historia da literatura galega contemporánea (1 962), Libros e autores galegos I e II (1 979, 1 982),

Estudios rosalianos (1 979) e Letras galegas (1 984). É autor, tamén, dunha Gramática elemental del gallego común

(1 966), Problemas da língua galega (1 981 ) e Da fala e da escrita (1 983). Está considerado como o ideólogo do

reintegracionismo lingüístico, postura que defende que a lingua galega é unha variedade da lingua portuguesa ou, no

ámbito científico, do galego-portugués.Tras cursar os seus primeiros estudos no Colexio Comellas, tendo como titor

o escritor Manuel Comell, cursou por libre o bacharelato e trasladouse a Compostela en 1 926 para estudar Dereito

(licenciouse en 1 931 ) e Filosofía e Letras (licenciado en 1 935) e cumprir co servizo militar. Aquí entrou en contacto co

galeguismo e cos movementos culturais da época, especialmente co Seminario de Estudos Galegos. Foi este un

momento de intensa militancia política de Carballo, integrado no movemento nacionalista e tomando parte no activismo estudantil na Federación Universitaria

Escolar, da que chegou a ser presidente. En 1 931 participou na creación do Partido Galeguista e contribuíu á redacción dun dos anteproxectos non

considerados para o Estatuto da Galicia. En 1 933 volveu a Ferrol, gañou a praza de auxiliar administrativo no Concello da cidade e casou con María Ignacia

Ramos, licenciada en Historia e compañeira de estudos universitarios. Nestes anos contribuíu con numerosas colaboracións nas revistas literarias (A Nosa

Terra, Nós, Guión, Galiza, Resol, Universitarios, Papel de Color) e principiou a publicación dos seus libros poéticos, primeiro en español e despois en galego.

Estudou por libre a carreira de Filosofía e Letras, licenciándose en 1 936 pola Universidade de Santiago de Compostela, participan do activamente no

movemento galeguista tanto a nivel local como nacional, En abril de 1 936 foi elixido compromisario pola provincia da Coruña para a elección do presidente da

República dentro da candidatura da Fronte Popular. O golpe de Estado do 1 8 de xullo de 1 936 sorprendeuno en Madrid no momento en que concorría ás probas

para profesor de instituto en Lingua e Literatura Española. Carballo posicionouse no bando republicano, entrando en combate no batallón Félix Bárzana da

FETE-UGT, co grao de tenente e participou na defensa de Madrid. Caeu prendido no fin da guerra, na fronte de Andalucía, e foi condenado en consello de guerra

a 1 2 anos e recluído no cárcere de Xaén. A etapa de prisión foi aproveitada por Carballo para estudar alemán. En 1 941 saíu en liberdade provisional volvendo

para Galiza, e regresando á súa cidade natal, Imposibilitado para exercer a función pública, refuxiouse no ensino privado (entre 1 950 e 1 965 no Colexio Fingoi de

Lugo), no que exerceu como "conselleiro delegado", pois non estaba autorizado para ser director.

Restableceu os contactos cos galeguistas moi especialmente con Francisco Fernández del Riego, desenvolveu nestes anos un importante traballo investigador,

que tivo como froito máis valioso a publicación en 1 963 da Historia da literatura galega contemporánea. ingresou como membro numerario na Real Academia

Galega o 1 7 de maio de 1 958, pronunciando o discurso Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía, En 1 965 autorizóuselle a exercer o ensino

público como agregado de instituto no Liceo Rosalía de Castro, de Santiago de Compostela, ao tempo que comeza a impartir aulas de galego na universidade.

En 1 968 foi galardoado co Pedrón de Ouro. Por fin, en 1 972 obtivo por oposición a cátedra compostelá de Lingüística e Literatura Galega acabada de crear.

Xubilouse en 1 980, mais mantivo a súa actividade creadora e seguiu colaborando con diversas asociacións, como a Associaçom Galega da Língua (AGAL), de

tendencia lusista, e da cal era membro de honra. En 1 981 foi nomeado membro da Academia das Ciências de Lisboa. esde 1 997 a súa biblioteca persoal forma

parte dos fondos bibliográficos do Parlamento de Galicia, adquirida xunto co seu arquivo persoal. A colección está formada por 4.872 volumes de monografías e

coleccións de 1 97 títulos de revistas.

O pasado mes de Xaneiro, tivemos a oportunidade de contar coa presenza do mestre gaiteiro galego Raúl Gallego, acompañado da sùa

dona e fillo pequeno, non podiamos perder a cocasión, e organizamos un seràn grazas a Manolo Fonsagrada, que decontado fixo as

achamadas entre os gaiteiros da contorna facendo que ese seràn, se convertese nunha xornada maxistral de gaita, ademais de facer que

nos poidemos xuntar para facer troula, a chamada viñeron compañeiros de Valencia, Tarragona e Castelló, foròn as instalcións "O Faiado"

do Centro Galego as que acubillarón este memorable encontro.
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OS OLLOS QUE PENSABAN
JOSÉ SUÀREZ (Allariz 1 902- A Garda 1 974) SUÀREZ

Con 1 9 anos, comenza a colaborabar na revista Vida
Gallega, fundada en 1 909 por Jaime Solá, o que
compatibi l izaba cos seus estudos de dereito en
Salamaca, e na realización de curtametraxes. En 1 932
publica o foto l ibro titulado "50 fotos de Salamanca"
con prólogo do seu amigo Miguel de Unamuno.
Nesta época realizou diversos reportaxes sobre
diferentes actividades profesionais: alfareros,
texedores, segadores, mariñeiros e romeiros. En 1 935
comenza a realizar o documental cinematográfico
"Mariñeiros no Morrazo", mais non o pudo rematar
polo estal ido da guerra civi l . 
A finais do 1 936 emigra a Argentina, estableciéndose

en Buenos Aires, tras uns anos con traal los escasos, real iza unha reportaxe gráfico para
o diario La Prensa.  En 1 950 trasladase a vivir a Punta del Este en Uruguay, e tres años
despois acepta ser corresponsal no Xapón para os xornales La Prensa i El Día.
Sua estadía no Xapón exerceu grande influencia na sùa vida, trala súa volta , no 1 956
estivo dando a coñecer o teatro Noh, mediante conferencias e traducions, facendo unha
exposición en Bos Aires, sobre as suas fotografías xaponesas titulada "Vislumbre de
Japón". Colabora coas revistas, Life y US Camera. 
No 1 959, volta a España, atopandose moitas dificultades para dar a coñocer o seu
traball lo. A súa obra podese relacionar coa fotografía humanista, en tanto o home e o seu
entorno è o seu tema central, ofrecendo do mesmo unha ollda moi personal.
Nembargantes alguns autores o incluen entre os fotógrafos encuadrados na "Novaa
Oxetividade". 
No 1 965, publica un l ibro sobre La Mancha, basado nunha serie fotográfica en blanco e
negro, sendo moi valorada.  No 1 966 publica un l ibro no Reino Unido, dedicado os touros
titulado The Life and Death of the Fighting Bull . No 1 982 publicase un libro póstumo
titulado "Galicia: terra, mar e xentes" que recoll ia 1 61 fotografías sobre a sua terra natal. 
Suarez, deixounos unha serie de instantaneas, cheas de forza, mais sobre todo, da súa
propia personalidade, sendo moitas delas iconos da vida de Galicia.
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LAREIRA GALEGA
POLBO A MUGARDESA

A xente, sempre ten a mala costume de denominar o prato de polbo, o esti lo "a feira" servido nos restaurantes, coma "pulpo a la gallega",

gran erro gastronòmico, que imos cansos de intentar correxir, e que parece mais que imposible.

Non podemos por menos que traer eiqui unha receita de polbo, tipica da Vila de Mugardos na ria de Ferrol, vi la da que os mugardeses

presumen coma a duas veces Real Vila, pero eso è outro conto, agora o que nos ven è a súa gastronomia, onde o prato por excelencia è

o "Polbo ( pulpo) a Mugardesa" festa gastronomica que se celebra o segundo sàbado do mes de Xullo, imo ala.

O polbo a mugardesa, como tal, podemólo definir coma un guisado de polbo, non poñemos cantidades, porque cada quen sabe cantos

van a estar na mesa, asi que imos facelo xenérico, mais necesitaremos os seguintes ingredentes:

Polbo, patacas, cebolas, al los, pementos verdes e roxo, pementòn doce e picante, aceite ol iva,viño branco e unha fol l iña de loureiro.

Para preparar esta receta de Pulpo a Mugardesa, primeiro que faremos será cocer o pulpo, unha vez cocido sacamos da auga e

reservamos . poñemos nunha tarteira baixa ou tixola no lume, e cubrimolo fondo co aceite, picamos o allo miudiño e sofreimolo, cando o

allo escomence a freirse (sin chegar a dourar), añadimos a cebola picada, e unha pizca de sal, cociñamos un par de minutos.

Cando a cebola comence a estar transparente, engadimos os pementos, cortados en tiras, e refogamos uns minutos. en canto os

pementos empecen a estar cociñados, engadimos as fol las do loureiro, as patatas troceadas, e escachadas, para que solten o alimidon i

espesen a salsa, e imos removendo. A continuación, añadimos pimentón doce, remexemos, subimos o lume e regamos co viño branco.

Deixamos que se evapore o alcohol e añadimos o auga de cocer ol polbo (a suficiente para que cubralas patacas).

Cando comence a ferver, baixaólo o lume e cociñamos 1 0-1 2 minutos ou hasta que as patacas estén cocidas.

Mentras o guiso cociñase, trocamos o polbo en anacos coma se foose a feira. Cando as patacas estén cociñadas, apagamos o lume,

engadimòlo o pulbo o guiso e misturamos amodiño. Deixamólo que se quence un par de minutos e servimos.

ADIVIÑA

Teño oito patas grosas

cheas de ventosas,

arrolado polas ondas

paseo entre as rochas.

QUE È?

Real Vila de Mugardos
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Co gallo da celebración dos 25º Aniversario da
entidade, quixemos agradecer a cidadania de Castel lò
a sùa acoll ida, ofrecendolle un festival musical, foron
as instalcions do Raval, cedidas polo Concello de
Castel ló, as que acubil laron o evento, o grupo de baile
e mùsica tradicional "Aturuxos na Chaira" achegounos
a Galicia, seguido da maxia e a morriña do fado,
acargo da Maria do Ceo, que nos transportou as terras
da raia, acompañada polo seu home e seu fi l lo
maxistralmente a guitarra portuguesa. Foi para nòs,
toda unha ledicia o poder ter o noso caròn a esta gran
artista, e con elo poder amosarl le a Castel ló, a maxia
da suavidade das terras galegas, a traves da voz e dos
sentimentos de Maria. grazas por agromar os
sentimentos mas intimos nos nosos corazons. O
remate tivemos un pequeno encontro distendido na
nosa entidade, onde quixo deixar o agradecemento,
asinando no libro de honra. Grazas María pola tùa
xenerosidade e cariño.
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Anduriñas senlleiras
SANTIAGO CANEIRO ANEIROS
Valdoviño 1 961 - Ferrol 201 9

Fai mais de 30 anos que coñecin a Santi, no seo da APA do colexio Virxen do Mar de Narón, onde
estivo coma profesor de gaita, e onde formou os meus fi l los coma gaiteiros, gran mestre e mil lor
persoa, era quen de transmitir os seus alumnos o seu profundo coñecementos e cariño pola musica
tradicional. O seu pasamento chegou con especial calado ao eido da música tradicional onde a súa
labor de décadas non deixou de ser recoñecida e apreciada. Caneiro foi profesor da Escola de
Gaitas do Padroado da Cultura de Narón, director durante máis de dez anos da Banda de Gaitas de
Narón, o fronte da agrupación volvemos a encontrarnos no ano 1 995 en Castel lón, a donde se
desprazara co grupo Alxiribeira, para participar no festival de Música da Corona de Aragón.
Fundador do Obradoiro de construción de instrumentos tradicionais do mesmo Padroado e
presidente da Asociación de Gaiteiros Galegos entre 1 993 e 201 5 para pasar despois ao posto de
Presidente de Honra da asociación. A súa dedicación e activismo no eido da música tradicional
marcou diferenzas "desempeñando unha importante tarefa ao longo da súa vida en canto á
recuperación da música tradicional galega en xeral e da gaita e da percusión en particular", segundo
recoñece nun comunicado a alcaldía de Narón neste lutuoso momento. A alcaldesa de Narón e
presidenta do Padroado da Cultura, Marián Ferreiro, trasladou o pésame do Concello e do propio

Padroado da Cultura aos famil iares e ás amizades de Santiago Caneiro destacando a súa gran contribución a impulsar a música e a cultura
galegas nas últimas catro décadas. A mandataria naronesa agradeceu en nome da corporación a "intensa aportación de Santiago Caneiro
ao Padroado da Cultura de Narón e á música tradicional galega en xeral, deixándonos un importante legado a través da súa
profesionalidade", ao tempo que lamentou "a gran perda que supón o seu pasamento, unha destacada figura do panorama musical galego
é á que sempre recordaremos con gran agarimo nesta cidade". O loito tamén tinxe a Asociación de Gaiteiros Galego que el axudou a crear.
A través dun comunicado a AGG lembra que Caneiro foi "peza clave e fundamental" na construción da Asociación de Gaiteiros Galegos,
como vogal da zona de Ferrol, como Secretario e como Presidente dende o ano 1 993 ata o ano 201 5, que foi nomeado Presidente de
honra da AGG. O colectivo subliña que o finado "dedicou a súa vida á música tradicional, en multitude de tarefas, facendo gravacións de
Campo aos nosos vellos, impulsando asociacións culturais de base, grupos de Gaiteiros, de pandeireteiras, bandas de gaitas, escolas de
musica tradicional, facendo foles de gaitas, mellorando os instrumentos de percusión, empresas de xestión cultural, sempre con humildade
e de xeito altruista." A asociación reforza ademais o valor didáctico do seu paso asegurando que "el aprendeunos a traballar dende a base,
con visión de País, e mais construír o presente damúsica tradicional tendo sempre en conta o pasado". Santiago, finou o 1 5 de Xullo os 58
anos, despois de loitar durante anos contra o cancro. Que a terra te sexa leve.

Celso Parada Fernández
Moaña (Pontevedra) 1 958-201 9

Celso Parada, actor, director, figura fundamental do teatro galego das últimas décadas. A morte
produciuse, aponta, "despois dunha longa loita contra a enfermidade". Licenciado en Filoloxía
Galego-Portuguesa, traballa no teatro desde 1 976 como actor e director. Participa en cursos de
formación con Ryzard Cieslak, Etelvino Vázquez, Victor Rotel l i , etc_ Realizou un máster de
especial ización en Arte Dramático pola Universidade de Santiago. En 1 989 funda o ‘Teatro do
Morcego’ coa intención de profesionalizarse no teatro.
Parada, é unha das figuras máis sal ientables da xeración que deu inicio ao teatro galego
profesional. A súa longa carreira inclúe ducias de espectáculos, especialmente coas compañías
Vía Láctea (Ubu rei, Rapsodia Pimentel iana, Misterio cómico, Macbett_), Coa súa compañía
produce os seguintes espectáculos: ‘Momo’ (2002); ‘A Gran I lusión’ (2002); ‘Os Vellos non deben
de namorarse’ (2001 ); ‘Os Piratas-A Branca-Rosa (2000); ‘Morte accidental dun anarquista’ (1 999);
‘O Lazariño de Tormes’ (1 998), monólogo sobre o texto clásico, ‘A incrible vida de Héctor Loureiro’ e ‘Os patios da memoria’. Vai a
Montevideo a traballar coa institución teatral ‘El Galpón’ e traballa baixo a dirección de Bernardo Gall i . Con ‘A Vía Láctea’ (1 993-94),
espectáculo ‘Multimedia’, está máis dun ano en cartel e recorre diversas cidades con motivo do Xacobeo 93 (Pamplona, Madrid, Santiago,
Lugo, etc. . . ). Outras obras súas importantes son: ‘Macbeth’; ‘Misterio cómico’ (1 991 ); ‘Rapsodia Pimentel iana’ (1 990); ‘Kartoteka’ (1 989);
‘Ubu rei’ (1 988) e ‘Ácido Sulfúrico’ (1 987).
Traballou nas seguintes obras do Centro Dramático Galego: ‘A Lagarada’, ‘A cacatúa verde’, ‘O Colaborador’ e ‘A comedia do gurgul lo’.
Participou en películas e series de televisión como ’Huidos’ de Sancho Gracia; ‘La lengua de las mariposas’ de José Luis Cuerda; ‘O lapis
do carpinteiro’ de Antón Reixa; ‘Pratos Combinados’ (serie da TVG); ‘A Famil ia Pita’ (serie da TVG), ‘Mareas Vivas’ (serie da TVG);
‘Pequeno Hotel ’ (serie para TVG) e ‘Rías Baixas’ (serie da TVG). Participa cos seus espectáculos en importantes festivais nacionais e
internacionais: Festival de Teatro Grec de Barcelona; F. I .T.E. I (Porto), Brasil (Natal, Recife, Joao Pessoa), Bos Aires; Festival Internacional
de Ribadavia (Arxentina), Intercéltico, Festival de Teatro de Cangas, Mostra Gallaecia, etc. . .Foi recoñecido por numerosos premios como
o Premio Compostela ao mellor actor protagonista por Misterio Cómico, dirixido por Júl io Cardoso, en 1 992; o Premio María Casares ao
mellor texto adaptado polo Lazariño de Tormes, en 1 998; o Xograr de Outono do Festival Outono de Teatro de Carballo en 2005; ou o
Premio Roberto Vidal Bolaño ao Mérito Teatral en 2006.

O pasado marzo, Celso Parada foi nomeado Académico de Honra pola Academia Galega de Teatro.
A nova do pasamento de Parada provocou nas redes sociais numerosas reaccións de pesar e dor. Persoas do mundo da cultura, da
comunicación e mesmo da política expresaron o seu pesar e o recoñecemento á traxectoria dunha persoa imprescincíbel. Xosé A.
Touriñan, César Goldi,María Reimóndez, Manuel Bragado, Kiko Novoa, Neves Rodríguez, Festival de Cans, Área de Cultura da
Deputación da Coruña, a Asociación Galega de Empresas de Artes Escénicas, entre outros.
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"LA BELLA OTERO"
A RAIÑA DA BELLE EPOQUE

Agustina Otero Iglesias, "Bella Otero", naceu, segundo ela mesma dixo, un 4 de novembro de

1 868 na parroquia de San Miguel de Valga. No libro parroquial está inscrito o seu bautismo o 20 de

decembro dese ano como fi l la de pai descoñecido e de Carmen Otero Iglesias "A Piñeira". Naceu,

pois, esta galega universal no mesmo ano en que a revolución chamada "A Gloriosa" estableceu no

marco do estado español a democracia, o sufraxio universal e os dereitos do pobo obreiro e deu

nacemento tamén á Primeira República e ao federal ismo.

Como moitas mulleres galegas nesta época, Carol ina foi fi l la de nai solteira. A súa nai tiña como

oficio o de piñeira, é dicir, recollía piñas nos numerosos montes que rodeaban a vila de Valga para

vendelas logo nos lugares das proximidades como combustible para dar lume e calor. Se Carolina

non marchara de Galiza, seguramente a súa sorte e a súa vida pouco diferentes serían das da súa

nai; mais a Bella Otero, ademais de fermosa, era unha muller intel ixente e isto permitiul le acadar

fama, espertar paixóns, acumular riqueza, aprender cultura e idiomas, cantar, bailar, participar en

tertul ias l iterarias, di lapidar amores e paixóns masculinas, pagando o prezo, iso si, de morrer soa na

Niza que ela tanto amara nos días de gloria.

A súa vida estivo marcada como a de moitas mulleres naquela época e aínda hoxe por un acto de

crueldade e violencia salvaxe: Carol ina de Valga foi violada no monte Terroeira cando aínda non

pasara case da nenez. Celso Emil io Ferreiro chegou a ver o sumario procesual pola violación que se

instruíu no Xulgado de 1 ª Instancia de Caldas de Reis co número 41 do ano 1 879. Este sumario

publicouno Prudencio Landín Tobío no Faro de Vigo. No BOP de Pontevedra o 9 de agosto de 1 879

foi citado o violador Venancio Romero (en paradoiro descoñecido) para responder dos cargos

imputados. Carol ina tiña apenas 11 anos e, segundo as crónicas da época, o seu estado tras a cruel

violación era de tal gravidade que foi trasladada cunha enorme hemorraxia ao Real Hospital de

Santiago. A nena conseguiu recuperarse das feridas, mais este feito tráxico deixou na súa vida unha

secuela física e psíquica permanente.

Pouco se sabe da súa traxectoria e andaina desde que sae do hospital até a súa aparición en

Cataluña e logo xa como artista en París. As noticias e os feitos desta etapa forman parte da lenda,

do misterio, da verdade e da fantasía que sempre acompañaron a vida da Bella Otero. Seguramente

precisou dunha aprendizaxe dura e difíci l , dun traballo para poder triunfar no mundo artístico. O baile,

o movemento do seu corpo, a súa sedución nos escenarios non foron só produto da súa beleza

senón tamén da súa intel ixencia, do seu tesón e do seu bo facer. A súa vestimenta, as súas xoias, a

súa vida, as súas conquistas masculinas serviron de base a novelas, crónicas xornalísticas, series de

postais e mesmo películas. Os homes ricos e poderosos que con ela se relacionaron (príncipes,

tsares, ricos empresarios. . . ) e que, nalgún caso, chegaron ao suicidio na busca do seu amor e da súa

posesión contribuíron tamén a engrandecer a lenda da Bella Otero. Mais hai que sinalar que gran

parte desta riqueza quedou nos casinos, moi especialmente no de Montecarlo, onde a súa ludopatía

consumiu en gran parte esta inmensa fortuna.

Se cadra é menos coñecida a súa faceta de muller que soubo relacionarse coa cultura da época,

pero a Bella Otero tivo contactos coas mulleres sabias que se reunían en París no Círculo Sáfico.

Michel del Casti l lo fala, na súa obra Colette une certaine France (1 999), sobre Colette e a súa época,

deste mundo de cultura e de lesbianismo no que tanto a escritora como a propia Carolina se

atoparon e se relacionaron. Este círculo de sabias parisienses estaba constituído por mulleres de

enormes fortunas que cultivaban a poesía, o canto e que facían "cadros vivos", representacións

pictóricas, moitas veces espidas, que provocaron un enorme escándalo na sociedade parisiense

desta época, é dicir, nos chamados "tolos anos vinte" e nos que sobresaíron os nomes de Lucie

Delarue, Romaine Brooks, Natal ie Clifford-Barney ou Liane de Pougy, a eterna rival de Carolina Otero

como artista. É posible que incluso Colette recibira clases de baile da Bella Otero.

Como moitos emigrantes galegos que atoparon fortuna noutras terras, Carol ina quixo tamén deixar

as súas riquezas, que xa non tiña, ás xentes máis pobres da súa Valga natal para que, quizais, non

tivesen que emigrar como tivera que facer ela e foi así como esta muller artista, fi l la de nai solteira,

que fixo da súa vida e da súa existencia aventura e lenda, nos últimos anos da súa vida deixou unha

carta escrita oficialmente, a través do embaixador, ao alcalde da súa vila para notificarl le que os

beneficiarios do seu testamento serían as xentes máis pobres de Ponte Valga de Galicia, provincia

de Pontevedra. A partida de defunción de Carolina ten data do 1 0 de abri l de 1 965 en Niza. Unha das

galegas máis universais tiña, pois, 97 anos cando morreu.

Encarna Otero Cepeda

Albùm de Mulleres

Consello da Cultura Galega

Carolina con 96 anos

Estatua na Alameda de Valga

Carolina con vinte e poucos anos
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Amadeo Ribó

E D U A R D O B A R R E I R O S R O D R Í G U E Z
1 91 9-201 9

UN GALEGO EN CASTELLÓN
Este año, se cumplen cien años del nacimiento de una de las figuras mas

importantes e indiscutibles de la historia industrial de España.

Eduardo Barreiros (Nogueira de Ramuín (Ourense) 1 91 9, La Habana ( Cuba)

1 992, Barreiros esta l igado al automovil , pero sus comienzos tambien fueron

emprendedores, l legando a realizar obra pública, sobre todo en una època
muy difici l y de gran escasez tecnologica y material , como era la
posguerra española, y en esa faceta industrial vamos a desarrol lar este
homenaje a la figura de Eduardo Barreiros, ya que la casualidad nos ha
tocado muy de cerca, y a la vez tan desconocida no solo por los gallegos,
sino tambièn por los propios castel loneros. En primer lugar, quiero
agradecer a la Fundacion Eduardo Barreiros, todas las facil idades y
material remitido, asi como la autorización de su uso, para la realización
de este trabajo.
Desde su aldea natal de Gudián, donde tenia su sede la

pequeña empresa que fundara su padre en 1 925 con la

compra de un pequeño microbus de segunda mano,

comenzando con una linea de transporte de Ourense-Los

Peares-Ourense, autobus que le sera requisado con

motivo de la revolución acaecida en 1 934, más Eduardo,

con el fin de seguir manteniendo la regularidad de la

l inea, y aún no habiendo cumplido los 1 5 años, adquiere

un viejo vehiculo "Buick" al que le adosa un trnsportin,

repartiendo el correo y mercacian, dando con ello

comienzo a su andadura profesional, y comienza a

estudiar mecanica en Ourense capital, durante el

confl icto civi l español (1 937), su padre vende la l inea de

autobuses, y en 1 938 adquiere otra nueva linea de

transporte de viajeros, en la ue Eduardo comienza a trabajar como mecanico y

chofer, la adquisicion de diversos vehiculos para la empresa, hace que Barerios

comience su adaptación en el tal ler famil iar, reconstruyendo, autobuses y

fabricando gasògenos, ante la escasez de poder adquirir materiales. En 1 945,

vende la empresa y con un capital social de 200.000pts. , que culminaría con la

creación de Barreiros Empresa Constructora, S.A. , (BECOSA) en 1 956, tuvo

como socio a su hermano Valeriano, que estudiaba para profesor mercanti l . Era

una constructora de carácter privado, dedicada al principio a la reparación de

carreteras (Celanova-Barral, Vil lacastín-Vigo, Ginzo-Frontera con Portugal, Ginzo-

Bande, Allariz-Celanova, Verín-Vences) empleando una maquinaria muy precaria

que fue objeto de numerosas modificaciones y reparaciones en el tal ler de su

propiedad, pero que, más tarde, terminaría haciendo obras públicas y privadas de

toda índole, y poseyendo canteras de granito, desde 1 948, que explotaba como

negocio propio. Incluso l legó a pensar en comprar máquinas aserradoras ("artes"

o "telares") a la firma La Maquinista Madri leña, a fin de vender también piedra

labrada. Su primer gran trabajo fueron las obras de defensa litorales en las playas

del Sur, correspondientes al puerto de Castel lón, obra que le

fue adjudicada en diciembre de 1 949 (B.O.E. de fecha 26 de

diciembre de 1 949), donde se empleó una media de 1 5

jornaleros.

Era un proyecto para ampliar y reforzar el dique del Grao, en

Castel lón de la Plana. Por entonces éste no contaba con

buenas defensas contra el mar y la acción de las aguas

provocaba la continua erosión del l itoral, una tierra férti l y bien

irrigada cuya pérdida era lamentable. Allí, como en toda la región, se cultivaban

los naranjos que eran la fuente de riqueza de la zona. La posesión de una finca

daba derecho al riego, del que dependía este complejo método de cultivo.

Después de conocer el proyecto del puerto, Eduardo atravesó España para hacer

averiguaciones al respecto. En Castel lón —donde vio el Mediterráneo por primera

vez—se informó de que las autoridades del Grao necesitaban un nuevo dique de

unos cuatro kilómetros de largo,

cuatro metros de anchura y una altura de aproximadamente dos metros, con un

espigón de un centenar de metros de longitud cada medio kilómetro. Aunque el

coste de las obras era muy elevado, Eduardo decidió pujar por el contrato que le

fue adjudicado. Su idea sobre cómo ejecutar las obras era diferente de las de

todos los demás que estaban interesados en hacerse con el encargo. Las

autoridades portuarias habían supuesto que para construir el dique se necesitaría

usar un pequeño ferrocarri l , propiedad suya, el cual, según creían, se podría

adaptar para transportar hasta la ori l la del mar la piedra necesaria, extraída de

una cantera situada unos kilómetros tierra adentro. Una grúa traspasaría la carga

del tren a camiones ligeros. Pero esto habría resultado muy caro, y Eduardo

pensó que el movimiento de materiales se podía hacer por carretera y mediante

camiones, lo que planteó al ingeniero del puerto y a otros funcionarios. Este

sistema reduciría en un 1 5 por ciento el coste que otros habían estimado del

proyecto.

Las autoridades de Castel lón desconfiaban. Creían que los camiones no serían

capaces de dar la vuelta sobre el dique, de sólo cuatro metros de ancho, después

de depositar su carga. No se habían percatado de que tal

problema se podía resolver por medio de una plataforma

giratoria que permitiera a los camiones rotar 1 80 grados, y

que cambiaría de posición todas las semanas, a medida

que avanzasen las obras. Eduardo añadió al contrato una

cláusula según la cual real izaría la obra del modo que

considerara mejor.

Una vez conseguido el encargo, Eduardo fue a Castel lón

para lanificar las obras de la cantera, el trabajo de los

camiones, el vertido de los materiales en el mar —una

cuestión muy importante— y la creación de un tal ler local.

El día en que se iniciaron las obras, Eduardo recibió la

visita de José Ripollés, encargado del puerto, de Carlos

Expresanti l , director del puerto, y del ayudante de este

último, Iglesias. Expresanti l diría: «Este

Barreiros es un genio. Está haciendo lo

que no esperaba nadie. Llegará muy

lejos». Por entonces, Ripol lés estaba

igualmente convencido de ello; había

l legado a aceptar que Eduardo gozaba
de «una intel igencia natural
privi legiada».
Estuvieron de acuerdo en instalar la plataforma propuesta por Eduardo, en la que

los camiones entrarían «de cara» y luego realizarían un giro completo, con una

carga de 25.000 kilos. Tuvieron suerte. Un mes más tarde, en el curso de una

tempestad impresionante, el mar barrió el dique existente; si se hubiera tendido

una vía de tren por encima, habría quedado hecha añicos. Las autoridades

comprendieron que habían tomado la decisión adecuada al confiar el contrato a

Eduardo Barreiros.

TALLER EN CASTELLÓN
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Su implicación en obras públicas, no distrajo

a Eduardo Barreiros de su verdadera

vocación: el tal ler mecánico. En las obras de

Castel lón, Eduardo tenía dos camiones que

usaban gasolina normal y cuyo

funcionamiento resultaba muy caro. Aquí

conseguiría desarrol lar un proceso que le

haría rico y

famoso: transformar viejos motores de gasolina en

diésel. En España no había camiones diésel

porque antes de la guerra la tecnología era

todavía de gasolina. Con el Nuevo Estado, la

importación se hizo prácticamente imposible por la

política autárquica, y los planes del INI con los

camiones iban despacio, muy despacio. Barreiros decidió entonces hacer una

más de las pruebas que, como el gasógeno, a base de ingenio, resolvían los

problemas de la España de posguerra y después se quedaban en una anécdota

curiosa o una chapuza, pero, a veces, constituían un hito pionero en el desarrol lo

del país.

Fue en 1 948 cuando en su pequeño tal ler Barreiros decidió, en contra de la

opinión de todos los expertos, transformar un viejo motor Krupp de gasolina a

diésel. Había comprado dos a un chatarrero de Madrid, procedentes de una

subasta del Ministerio del Aire. Al parecer, se habrían usado en el mantenimiento

de aviones durante la guerra civi l , probablemente de los famosos Junker 52.

El gasoil no explota como la gasolina, sino que se quema cuando ha alcanzado

una compresión muy alta, y para soportarlo los motores han de ser tan robustos

como el viejo Krupp. Para hacerlo, Barreiros tuvo que uti l izar al máximo las

posibi l idades de su tal ler artesano, su conocimiento de motores y su capacidad

innata para el diseño. El proceso incluyó componentes encargados a una fábrica

de Bilbao (los pistones) y una bomba de inyección Bosch comprada en La Coruña.

El motor transformado funcionó bien y permitió a Barreiros uti l izar pronto en sus

obras hasta siete camiones transformados, que consumían gasoil , pagado en

1 950 a 1 '80 pesetas el l itro, frente a las 6'25 pesetas del l itro de gasolina, a precio

de cupón de racionamiento (1 2 pesetas en el mercado negro). Eduardo Barreiros

resumió de este modo lo que sucedió entonces: «Con el primer motor Krupp hice

un camión maravil loso que realizó un servicio excelente en Castel lón». Durante el

año siguiente, Eduardo Barreiros y Manolo Cid «dieselizaron» siete camiones.

En España había en 1 949 unos 80.000 camiones y furgonetas, de muchos tipos,

que usaban gasolina. La transformación a diésel era específica para cada modelo,

pero había uno especialmente propicio para hacerla: el camión ruso ZIS-5 o

"3HC", que es lo más parecido a ZIS en caracteres ciríl icos1 . Puede que a finales

de la década de 1 940 quedaran en España unos 5.000, la mayoría de los cuales

desarrol laban 73 caballos de potencia. Habían sido abandonados por las tropas

republicanas al término de la guerra civi l , y una vez concluida la contienda el

Ministerio del Ejército los había vendido para uso civi l . No eran muy populares,

dado que su consumo de gasolina era muy elevado; pero eran a la vez muy

robustos y ávidos de gasolina, las dos condiciones necesarias para que la

transformación fuera rentable. "Al motor ruso, no es necesario hacerle ninguna

combinación, me refiero a la instalación de la bomba ya que el árbol que mueve la

bomba del agua y [el] delco se presta para accionar la bomba de inyección, por lo

que no se notará que es un motor transformado, desde luego quedará muy bien,

además en la culata l levara nuestro nombre, que será muy bonito", escribe

Eduardo Barreiros en 1 951 a un colaborador.

Barreiros uti l izó varios de estos camiones en sus obras en Orense y Castel lón y,

en 1 949, decidió transformar todos los que encontrase y, luego, venderlos. Era un

motor adecuado para esta "insensatez", que sólo la autarquía y la falta de

estudios de Eduardo Barreiros puede explicar que se intentase.

El motor ruso transformado se llamó EB-1 . No era una maravil la de la tecnología

-como quemaba mal, le bautizaron como "EBE–HUMO"-, pero era exactamente lo

que el mercado español necesitaba en ese momento. Acabó transformando unos

2.300 de esos camiones rusos (entre 1 00 y 200 en su tal ler de Orense, y el resto

en la nave que alqui ló posteriormente en las afueras de Madrid). Mientras

Barreiros, en su pequeño tal ler, apañaba esta transformación, la Empresa

Nacional de Autocamiones, S.A. (ENASA), con apoyo estatal, las instalaciones y

patentes de Hispano Suiza y un centro tecnológico dirigido por Ricart (el CETA),

daba al país unos pocos centenares de camiones Z-203 -l lamados popularmente

"Mofletes"- al imentados por una cara y obsoleta tecnología de gasolina, y que no

era sino el Hispano Suiza 66G anterior a la compra de esta empresa por el INI .

Eduardo Barreiros empezó a anunciar en la prensa esta transformación, que podía

hacerse tanto en camiones como en turismos: «Puede convertir su vehículo en

diésel por un 25 por ciento del coste original. Rendimiento garantizado igual al

diésel de ori-gen. El motor reconvertido tendrá la misma potencia y velocidad que

el original. Tiempo estimado: seis semanas». El coste medio de la «dieselización»

rondaba las 70.000 pesetas.

Barreiros pasó en Castel lón gran parte de los últimos meses anteriores a su

traslado a Madrid, con sus propios camiones diésel reformados; cinco de ellos

eran 3HC soviéticos, y otro era un Krupp.

Habían empezado los trabajos en el dique y se había dado cuenta de que tenía

que estar al lí en persona para que todo marchara como era debido. Durante

aquellos meses dejó a su hermano Valeriano

al cargo de las actividades en Galicia

(construcción de carreteras y edificios,

transformación de motores). En la primavera

de 1 951 , al estar ocupado todavía en

Castel lón, aunque con la parte más importante

del trabajo ya terminada, Eduardo envió a la

oficina de patentes y marcas del Ministerio de Industria la petición de una patente

para su transformación de motores de gasolina en gasoil . Esos motores habían

tenido tal éxito en Castel lón que parecía absurdo no aprovechar las oportunidades

que se ofrecían. La solicitud fue aceptada el 1 4 de abri l .

En 1 951 , crea la empresa Galicia Industrial , la que posteriormente se convertiria

en Barreiros, y comienza la transformacion de camiones en una nave alqui lada en

la carretera de Andalucia, en las afueras de Madrid, aqui comienza la historia

industrial de Eduardo Barrerio, la de aquel niño de una aldea gallega que gracias a

su tesón y trabajo, contribuyo al desarrol lo de España, creando 25.000 puestos de

trabajo. Las envidias y falta de financiacion estatal, le l lEvarón a tener que ceder

sus industrias a la americana CRYSLER, cuyo objetivo era y fuè arruinar la

empresa. Eduardo no se amilanó, y busco una nueva aventura en Cuba

participando en un concurso para construir motores diesel, pero eso es ya otra

historia. Hoy cuando se cumplen 1 00 años del nacimiento de este gallego

emprendedor y trabajador, el Centro Galego de Castel ló " O Aturuxo", quiere rendir

un pequeño homenaje y recordar la importancia que Castel lón representò en el

futuro de Barreiros, siendo participe de su despegue portuario, y contribución a la

industrización de la provincia, y a la industria de la automocion española. Eduardo

Barreiros fal lecio en la ciudad de La Habana el 1 9 de Febrero de 1 992. Hoy su

legado. esta vivo gracias a la Fundación Barreiros, fundada en 1 997, con sede en

Madrid y presidida por su hija Mary Luz Barreiros Ramos. a quien agradecemos

todas las facil idades dadas para la realización de este articulo.

X. Fi lgueira

“Desde muy joven he tenido una gran
ambición, el deseo de crear y producir
riqueza para mi país, han sido el motor
de mis actividades”.

Eduardo Barreiros

CAMION RUSO 5HC
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Na Federación de Casas e Centros Rexionais de España en Castelló, vimos desemvolvendo o longo do ano,
actividades que fornezan non solo a integración das entidades que a formamos no tecido social e cultural de Castel ló, senón tamén,
unha maior participación dos asociados na multitude de actividades, que cada quen, vimos programando, actividades que fornecen a
participación no tecido social da cidade, galanias das raiñas, festas da Magdalena coa instalación do mesòn das Casas Rexionais da
Federación, no que participarón os Centros, Andaluz, Asturiano, Aragonés e Galego, amosa a integración das entidades na vida social
da cidade. Actividades abertas, O Magosto do Centro Galego e Asturiano, Vendimia de Castela a Mancha, os dias de Andalucia e
Aragón, son actos de gran afluencia de xente, actuacións folcloricas, exposicions e un sin fin de actividades, que con esforzo e
traballo, no que os cartos, sempre escasos, cheguen para todo. Atopamonos en intres complicdos, onde as axudas, son de gran
importancia no porvir das entidades, é por elo, que nos fai ser cada día mais imaxinativos, facendo actividades, que sendo
importantes, sexan a vez tamén o mais economicas, estirando os recursos, sen con elo deixar de continuar arreo, facendo que
poidamos seguir real izando unha programación social e cultural, acorde coa reprentatividade de cada entidade.

RECUNCHO DOS BARDOS

Ana Mª Fernández Martinez (Palma de Mallorca 1 949)
Nada en Palma (I l les Balears). Con 1 8 anos chega a cidade de A Coruña, onde desenvolve a súa vida laboral e
famil iar, e donde reside ná actual idade. Mestra e licenciada en Filosofía e Letras, é autora dunha ampla obra
relacionada coa literatura infanti l e xuvenil . Dita obra abrangue os campos do teatro, a narrativa e, sobre todo, a
poesía, a que dedicou boa parte da súa producción. O seu poemario “Amar e outros verbos” foi galardonado co
Premio Lazari l lo (2001 ), e con “The White Ravens” (2003). Outras obras suas son “O país de amarnos” (Lista de
honor da IBBY, 2006), “A casa de había unha vez”, “Versos da tarde laranxa”, “Poemas que me cantou o gri lo”,
“Páxinas de carricanta”, “Mediomedo” y moitas maís. Ten poemas musicados por Manuel Rico, Mamá Cabra,
Anxo Rei y otros. É coautora xunto co seu home Xoán Babarro, de varios títulos, entre os que figuran os premios

O Barco de Vapor de 1 985 e 1 989.

Ana Mª e Xoàn Barro

Os poetas escriben
con lapis namorado,
con tinta de laranxa,
con fol las de ouro branco,
e ol los de maxia, que ven
cousas miudiñas.
Os poetas escriben
porque soñan
que o aire esta escrito
con árbores e brumas, en
tintas,
en augadas, en óleos,

en graffitis de mil cores,
e descobren
sinaturas de paxaros,
subtitulos en ás de bolboretas,
epílogos de flores
sobre eternos paràgrafos
deverdes, de l i las,
de laranxas,
carreiros de lamas
e lenturas entre pedras,
borròns de brétemas
outando corredoiras,
maldicións de tronadas,

saloucos de tremores
onde nós só vemos
campo gris e ceo ameazante.
A terra comunical les,
nun texto apaisoanado,
cada rexurdimento.
E eles,
¿que outras cousas poden
facer para imitala?

Escribir
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D Ì A DE ROSAL Ì A EN CASTELLÓ
Un ano mais, abrimos a fiestra do enxoito Mediterraneo,
para que Rosalía puidese velo mar. Hoxe, no que a
muller loita por uns dereitos, igualdade, o recoñecemento
do seu esforzo nesta sociedade tan desigual, surxe con
forza a de mulleres coma Rosalía, alma de muller,
pioneira dunha feminidade en tempos mais que dificiles.
É tempo de seguir a lembrarnos da figura de Rosalía de
Castro, coma guieira dos sentimentos galegos, maís
tamén, da alma de muller, achegamonos os textos,
pescudandando a forza dunha muller reinvidicativa,
actual, pioneira da feminidade, voz dos sin voz. Alguns
solo ven na sùa obra, versos de laios, sen ollar os
sentimentos, dos ausentes, da muller, das inxusticias
sociais, Rosalía, è nosa, porque quixo ser a nosa voz, e
coma tal, queremos que estexa sempre nas lembranzas,
nos nosos corazóns, na alma de muller, porque nela
atopamos a alma de Galicia

¡Pobre alma sola!, no te
entristezcas,
deja que pasen, deja que
lleguen
la primavera y el triste otoño,
ora el estío y ora las nieves;

que no tan sólo para ti corren
horas ymeses;
todo contigo, seres ymundos
de prisa marchan, todo
envejece;

que hoy, mañana, antes y
ahora,
lo mismo siempre,
hombres y frutos, plantas y
flores,
vienen y vanse, nacen y
mueren
Cuando te apene lo que atrás
dejas,
recuerda siempre
que es más dichoso quien de
la vida
mayor espacio corrido tiene.

Rosalia de Castro

Pobre alma sola!, no te entristezcas
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"O ATURUXO" MAIS SOLIDARIO

Almuerzo solidario "AT3NEU"

Presentación libro "Recetas para el Recuerdo" fundación Alzheimer

Día da Banderita da Cruz Vermella

A nosa entidade, cada ano ven colaborando con diversas entidades e
asociacións, porque os glegos, tamén sabemos ser solidarios, e
participar cando nos procuran axuda, somos parte da sociedade de
Castelló, e a integración, tamén e solidaridade, e nòs estamos con
quen mais o necesita, aportando o traballo persoal ou a loxistica das
nosas sedes sociais.

VISITA DO SECRETARIO XERAL DE EMIGRACIÓN

O pasado mes de Xullo, visitounos o Secretario Xeral de Emigración da Xunta
de Galicia, D. Antonio Rodriguez Miranda, e que tamén, a fixo extensiva os
centros galegos de Valencia e Alacant, foi unha estadia corta, pero onde
tivemos ocasión de expoñerlle o traballo de cotio, e os proxectos futuros da
entidade, suliñando tamén, os relatorios que debatiremos na vindeira xuntanza
do Plenario de Comunidades Galegas que se celebrarà en Santiago no mes de
Nadal, unha visita as instalcions sociais, asi como un posterior almorzo nun rte
da cidade, onde poidemos degustar dunha paella a leña, fixo de pretesto para
seguir a conversa. Fixemos fincapè na necesidade de apoio a colectiviades
coma a nosa, que inda pequenas, fomos quen de alcanzar unha estabilidade
economica e de instalacions, que fornecen o futuro, sobre todo, nestes tempos,
onde moitas das colectiviades estan abocadas a un peche. Amosounos moitos
azòs para seguir mantendo a presenza e actividades, como sinal de identidade
de Galiza en Castelló, asi como a disponibilidade de axuda persoal e da SXE
dende Galicia.



20

DEBULLANDO ACTIVIDADES
Se de algo presumimos , son, de festas, de troulas, e

sempre o pè dun xantar, rodeado dos amigos. Os do
Centro Galego non ivamos ser menos, no ano
aproveitamos para xuntarnos e manter a tradición,
calquer excusa velenos, que os Calçots non son
galegos?, pois dende fai uns anos convertimolos en
galegos, que Santantonà tampouco, non importa,
facemos unha boa queimada e xa temos a escusa, o
importante è facer festa. asi que nòs seguimos o noso

¡VIVAMOS COMA GALEGOS!
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O sete de Xullo do 201 7, abria as sùas portas o Stella Maris de Castel ló, vinculado a Diocesis Segorbe-Castel ló, no
Apostolado do Mar da Parroquia de San Pere do Grao, vaixo a direción do parroco titutar, o Vilarrealense, Alberto
Arrufat, o que xunto cun grupo de voluntarios, foron quen de facerf que este i l isuinante proxecto fose unha realidad,
impicando nel, non solo a famil ia mariñeira, senon tamén as entidades sociais e politicas da provincia. Falar do Stel la
Maris, e falar dun lugar de encontro, dunha man amiga, dun fogar, unha il la en terra onde paliar a soedade dos dias
de navegación, a esto sumase, as visitas que veñen realizando os buques atracados no porto, informandolle dos
servizos dos que dispoñen nas instalacions (bibl ioteca, wifi , internet, troco de moeda, etc) de balde, turismo, compras
e ocio, asi coma a posibi l idade dun servizo de transporte, tamén gratuito, cunha furgoneta de 9 prazas cedida pola
organización sindical internacional ITF, con sede en Londres, para poder sair e voltar o buque. Nestes dous anos de
andaina, foron mais de 2.000 os mariñeiros de todas as nacionalidades que o visitaròn e fixeron uso dos seus

servizos, unha paxina web, e a realización dunha revista trimestral, asi como as redes sociais, fan que a instutitución e a sùa laborura, se espalle a
todo o mundo. Na actual idade o Presidente do Apostolado do Mar Español é o Bisbe da Dioceses de Tui-Vigo D. Luis Quinteiro Fiuza
Este traballo, non pasa desapercibido, e neste corto espazo de tempo, xa acadou dous premios en recoñecemento a sùa labor solidaria, o Faro,
instituido pola Autoridade Portuaria de Castel ló, asi coma o da emisora de radio Cadena 1 00, premios que foron recibidos con moito agarimo, sendo
recoll idos en nome da entidade, polo seu director Albert Arrufat, e o voluntario Xosé Filgueira, Presidente do Centro Galego de Castel ló, voluntario e
fundador do Stel la Maris Castel ló. No mes de Outubro, organizaròn en Castel ló, a XXVI I I Asamblea Nacional do Apostolado do Mar de España.

OFRENDA MARE DEL DEU DEL LLEDÒ

MAGDALENA

SSTTEELLLLAA MMAARRIISS CCAASSTTEELLLLÓÓ,, AA PPOONNTTEE DDOO MMAARR EENN TTEERRRRAA
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"A Cama do Santo"
É un sitio bendito. Así o di a xente. Está na miña terra, no monte do Confurco, un monte alto onde soilo hai outeiros, toxos e carrouchas, bestas bravas, algunhas

vacas e ovellas. Pro ó lonxe vese Rianxo, unha vila pequena con pintas brancas, unha paloma cuase negra: alá, máis lonxe, vese tamén Vilagarcía, unha vila mellor

con pintas negras, unha paloma bonita, e vese Vilaxoán, a Arousa toda, o mar da Proba. Ten o Confurco a forma dunha forcada que mira ó mar; e na galla direita, no

máis alto dela está o santo, o santo Sanamede, e súa cama preto del, unha cama de pedra. Entre os gallos da forcada, hai un sitio lonxe alá abaixo, un sitio fondo, e no

fondo del un rego, que non ten de río máis que de home un neno que nace. Alí á beira do río está o camiño de Rianxo e Vilagarcía, o camiño que vén de Noia. Alí houbo

noutro tempo unha carballeira, onde os ladrós da gabil la de Tasende, levaron a Albores un veciño meu, dempois de roubalo, e atárono a un carballo, de noite. A capil la

de Sanamede é vella, ninguén sabe cando se fixo. Pro todos saben, porque o di un letreiro que hai enriba da porta, que a compuxo no outro sigro un cura de Tallara, un

cura bo da miña parroquia, que fixo moitas cousas nela, e está o corpo santo nunha cova da sancristía. Sanamede foi rico, porque hai santos ricos tamén, e hoxe é

probe, dou en baixeza; pro deu o que tiña, as súas rendas, leiras e monte. Dábanlle tamén moita l imosna, trigo, centeo e mil lo, nebiña e allos, galos e polos, o que

levaban pra el, e un pouco do que traían pra vender na romería, e l lo daban pra que o santo l le axudase a vender ben. Si os taberneiros non lle daban tamén moita

l imosna, trigo, centeo e mil lo, nebiña e allos, galos e polos, o que levaban pra el, e un pouco do que traían pra vender na romería, e l lo daban pra que o santo l le

axudase a vender ben. Si os taberneiros non lle daban viño nin as mulleres do un prato de peixe, porque sabían que ó sancristán l le gustaban moito estas lambadas.

¡Canto me acordo desa romería! Eu iba a ela tódolos anos. Pola mañá cediño, ó albrexar o día, iba miña avoa, que levaba as peras orracas pra vender, porque

estonces xa non se cantaba: As cereixas se acabaron,

a máis froita aínda non veu;

o mes de Santiago é pelado como eu.

Eu iba coas vacas promeiro, e cando o sol xa picaba e as moscas lle facían levantar o rabo ás vacas, levábaas mui contento prá corte, pra irme máis axiña prá romería.

Pro algunhas veces picábame a mosca a min promeiro, e eu entonces poñíal lo ás vacas; facía eu de abellón e decía: “¡Pica rabela!” O que eu quería era chegar á misa

maior, oír tódolos foguetes, o gaiteiro tocar, cantar os cregos. . . ¡Que bo era aquelo! Corría, corría moito pra chegar a tempo. O que máis tempo me levaba era a costa

de Carantoña: tiña que subir, subir moito, pro ¡que alegría cando xa estaba no alto da costa! Nada vía nin ouzaba hasta alí, pro chegado ó alto, vía detrás dela nun

fondo pequeno, a romería, vía a capil la, sobreiras ó redor e xente, moita xente. O promeiro que facía era ver a miña avoa. Dábame peras, e mollaba a boca con elas.

Dempois rezáballe ó santo: dáballe dous ichavos de catro que miña avoa me dera pra el, e traíal le a ela un ramo de mirto bendito, que me deran polo carto. Sin o ramo,

maxinaba miña avoa que eu me gardara os catro ichavos pra rosquil las. Meu pai, que inda hoxe non perde unha runfla, iba tamén á misa maor. Dempois del viña a nai

coa cesta do xantar. ¡Que gusto daba! Á sombra dun outeiro, mirando ó mar, comiamos as empanadas; a pescada guisada e fritida, o pantrigo que miña nai trouxera.

Nin faltaba o viño, unha bota chea del, que meu pai deixara disposta na bodega, antes de marcharse prá romería. ¡Canta xente todo por alí, entre os outeiros, xantando!

Os de Tallara e Lousame, os de Macende e Bialo, Cespón e Boiro. . . Nin faltaba a xente da vila, a xente de Noia, que ben cediño pasou, enchendo o camiño por diante

da nosa porta. Mercaba alí empanadas, polvo e outras cousas, e non deixaba de facer tamén unha festa boa. O cura da parroquia xantaba na sancristía cos seus

amigos. Alí tiñan feixes de mirto non bendito aínda, e guindábano no chan: facían unha cama de mirto, e deitados nela xantaban. O máis contento era o sancristán

cando iba buscar viño nun xerro. Tardaba moito e nunca o xerro viña cheo. Hoxe a romeríaSanamede non val tanto. Din que na Proba hai un Sanamede novo, que lle

rouba a xente ó noso santo de decote. ¡Que entrometida é sempre a xente nova!

II
Todos querían ser donos de Sanamede: o cura de Tállara, que desta parroquia é o santo, o de Lousame e Bialo. Formouse un preito, e preitearon os tres curas.

Pro o de Tállara era máis letrado. ¡Ben me acordo del cando eu era pequeno, e das copras que as rapazas lle cantaban cando el non ouzaba!

Tan rapaz, mozo bonito que non se pode casar,

o noso curiña Raña non deixa as mozas bailar.

A capil la está nos terreos de Tállara, pro mui preto tamén dos de Bialo e Lousame. O máis cabezudo era o cura de Bialo, que decía que o santo apareceu nos terreos

da súa parroquia, que esto ben o dicía a súa cama de pedra, A cama do santo está na mesma galla do monte que a capil la, máis preto da punta da galla. Entre a capil la

e a cama hai a carreiriña dun can. É unha pedra mui grande, un outeiro bo, de canteira brava. Está partido polo medio, como si con unha machada o fenderan. Os

dous anacos, pretiño un do outro, fan unha regaña ancha e fonda. Alí, metido na regaña, din que apareceu o santo, antes de face-la capil la. Tódolos na Armada. Pro

estos, que tiñan xa unha gota, tropezan nas pedras, e dando coteladas máis sinten o delor que chegar tarde. Os de Lousame teñen mal xenio, e perden o tempo

berrando us cos outros. Soilo os de Tállara, que son mui devotos e non teñen delor do corpo, corren dereitos e caladiños, e suando, suando e rubindo, rubindo, chegan

os pormeiros á capil la do santo. O xuez fal lou o preito a favor dos de Tállara. Esta era a xusticia.

III
¡Cantos milagres leva feitos o santo! Contarei un dos máis grandes, anque pena me dá contar cousas da mocedade, por aquelo de que a miña xa pasou. O Droliño era

unha rapaza bonita, unha rapaza das festas, alegre como unhas castañolas. Daba xenio a súa cara de cereixa aviñada e aqueles ollos de fror de liño. Eu non sei que

viña buscar ó serau ás brañas de Pascoal, Xan de Berrimes; pro viña tódalas tardes, e non se iba da aldea hasta cantar o galo á media noite, aquel mozo forte como un

carballo. O Droliño agardaba decote por Xan nas brañas, que el viñese a axudarl le a erguer o cesto da herba.

Un serán detuvéronse máis que outras veces. Tiñan moito que falar e palicaron hastra que a lúa xa viña. Xan estaba de pé, coa ligoña metida no rego, e como era

ligoña de rabo largo, l igoña de regar, Xan fincaba nela as maus e nas maus o queixo. O Droliño estaba sentada, sin levantar os ollos: facía nos coa punta do mandil e

falaba pouco. Eu, que pasei por alí, maxinei que Xan algo l le pediu ó Droliño, e que esta non estaba mui dadivosa. Non sei que lle pedía Xan, pro ela falaba do

confesor. Dempois de latricar os dous, e como a lúa comenzaba a enseñar un corno, trataron de marcharse. Ergueuse o Droliño, recolleu a l igoña Xan, e fóronse os

dous achegando ó cesto da herba. Quirían erguelo, postos de cara o Droliño e Xan. Eu non sei o que se dixeron nin que lles pasou estonces, pro sei que ó Droliño

varréuselle a vista e caeu. Non a levantou Xan, que tamén caeu. Non había auga na braña, pro bastaba o orballo pra facerl le mal ó Droliño. Nunca ben lle foi dende

aquela noite. Mazouse aquela cereixa aviñada, a fror do liño quedou como si caera sobre ela o lóstrego, e triste dende aquela, esta fror sobada xa non foi a fror da

aldea. O pior eran us delores de barriga que non a deixaban. Ofreceuse ó santo Sanamede a levarl le unha barriga de cera e a fregar a súa e a de Xan contra a cama do

santo. ¡Santo bendito! Fixo no Droliño un verdadeiro milagre. Era esto no comenzo do Outono. Ó facer os nove meses compretos dende que Droliño se orballara na

braña, sanou de todo. Xa estaban casados, e o 1 0 de Agosto,o Droliño, Xan e un rapaciño de pouco máis dun mes, que o Droliño levaba no seu colo, iban pra romaxe,

a cumprir a promesa feita. Déronl le ó santo a barriga de cera; foron á cama a rezarl le, fregaron as súas barrigas, alí, contra a pedra, e dempois, a tódalas rapazas que

encontraban no camiño da cama do santo, agarradas cos mozos pola mau, l les decía o Droliño: Si querés vivir alegres decote, non orballeis a barriga pola noite.

1 0 de Agosto do ano 1 .886, na romaxe, á sombra dun outeiro.

Francisco Romero Blanco
Naceu no lugar do Vilar, parroquia de San Pedro de Tállara, concello de Lousame (A Coruña), o 21 de outubro de 1 838,
e morreu en Noia o 21 de novembro de 1 91 8.
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