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Debido ó gran número de colaboracións recibidas

ro Nogueiras e baixo o título de “A voz de Otero”

sobre a figura de D. Ramón Otero Pedrayo non foi

publicamos xuntamente coa “Fundación Otero Pedra-

posible a súa total publicación no número especial

yo” e o “Consello da Cultura Galega”, coidamos

de Raigame adicado ao patriarca das letras galegas.

que constitúen unha ampla e variada visión sobre o

Por ese motivo e ante o seu indudable interese, pre-

noso autor máis prolífico e considerado.

sentamos neste número varios destes traballos que
non tiveron cabida na anterior publicación.

Queremos con estas dúas publicacións poñer un broche de ouro ó que nos consideramos “ Ano Oteria-

Todo este material, xuntamente co doble CD que

no”, por coincidir co XXV aniversario do seu pasa-

organizado e transcrito polo catedrático Delfín Casei-

mento.
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MIGUEL CANCIO

Economista e sociólogo, profesor de
socioloxía da Universidade de Santiago de Compostela.

i t e r a t u r a

e

POESIA PO PULAR,

Socioloxía

Vita

R IXOSA E COM BATIV A NOS CAFÉS
DO XOGO DA V I DA / MORTE
POR LORCA E N G A L I Z A ,
POR OUTROS ARTIST AS GA L E G O S
E E N DE FE NSA DA P OESÍA, ARTE,

Miguel Cancio

DAS VE LLAS E NOVAS TRADIC IÓNS.

IIª parte

Nota: parte deste traballo foi presentado xunto ao médico, catedrático e artista José Luis Mari Solera “Licho” nun
homenaxe que se lle fixo ao surrealista galego Eugenio
Granell (acaba de morrer en outubro 2001 en Madrid
aos 88 anos) na Fundación que leva o seu nome en Santiago de Compostela no Pazo de Bendaña sito na popular plaza do Toural no corazón da Cidade Vella, e que se
convertiu tamén nun centro de documentación, exposición
e estudo do surrealismo.

Café de Henry e remata en Harlem, no tugurio corrosivo, no bar The Last Poets co título:“O home branco ten complexo de Deus e o negro de Demo”. E
dice así este rap lorquiano un pouquiño hardcoriño:
“Corre negro, negro corre/ juega negro, negro juega/ ¿hasta cuándo?, ¿quién vendrá? ¿y por donde?/
Juega el negro, juega el blanco y ambos son jugados/
¿hasta cuándo el negro y el blanco lucharan contra
la sujeción de los colores para ser personas libres de
sus prejuicios, de los papeles en los que los encierran, a los que los condenan?

Pasos, estacións lorquianas por esos bares de
Deus e do Demo
A miña viaxe lorquiana ten os seguintes pasos, as
seguintes estacións:

Permítanme que con estos versiños, con estas palabriñas:“Eu son ninguén” (Pessoa);“O importante e
saber que un non sabe nada, non é nada, salvo unha
sombra na pedra inalterábel e, se cadra, unha moi
pequeniña luz, un soño na oscuridade cósmica”
(Rubén Darío:“Ser y no saber nada/ y ser sin rumbo cierto/ y el temor de haber sido y un futuro
terror”); “Sombras nada máis entre a túa vida e a

Primeiro paso, primeira estación
Nova York, a lúa... Romance trip-hop “Luna, lunita, lunera...”. Iníciase co poeta en Nueva York en plan
rapero alternativo-“raptivist”, co efecto Sinatra and
Lorca “Flying to the moon”-Vó á lúa”. Comeza no
7
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ba moi ben as súas correrías e amoríos; os abós señores de Sande, do Real Madrid que teñen unha cadeliña chamada Lily que ladra cando lle meten un gol
ao seu equipo; a señora Virucha de Malpica moi do
Depor xunto ao seu marido Ricocho –50 anos de
dura faena no mar, calado ao lado dela e moi namorados-, coa que discutimos sobre os partidos do
Domingo; Roberto García Figueiras, riguroso radiólogo en constante preparación polo mundo adiante
para mellorar, corredor de fondo por todo Santiago,
que lé moitos libros, ve moitas películas e é do Barca, ¡estamos rodeados¡; Adolfo Sobrino, médico e
profesor universitario de anatomía patolóxica, xeneroso e sempre amábel, volcado no mundo da arte,
abriu dúas salas de arte contemporáneo en Compostela e Vigo, e tamén do Barça; Carballal que foi
concellal e sempre vai a ver e apoiar o Compos;
Suso, que un día se foi mental e confusamente para
as nubes, que embarulla un pouco as cousas e que
me trae kiwis galegos da finca que ten a súa familia
en Brión.

Nova York, a lúa... Romance Trip-hop
“luna, lunita, lunera...”.

miña/ sombras nada máis entre o teu amor e o
meu”; “Que somos, que non somos?/ ¿Luz, oscuridade, sombra, alento, paixón e soño? (“La vida es un
sueño” bolero de Arsenio Rodríguez cantado a dúo
por Benny Moré e Pedro Vargas)/ ¿Serán as sombras
lorquianas, as de Tanizaki ou Platón, as de Pedro
Vega, de Contursi y Lomuto?/ ¿Que somos, que non
somos?/ ¿Será un soño imposíbel que busca a sombra?/ ¿Qué será, será?

No Azul e outros bares de falar e mirar, de pasmar
(unha lembranza para o amigo Diego Bernal que
morreu no vran do 2001, compostelano de pro
como Licho, con o que me encontraba neste e
outros bares ou paseando polas rúas, e que era un
home aberto e convivencial, de bares, tertulias e moitas máis cousas), estar e esperar, de “junar” e poñer
a caña; no Azul, os que se van, os que andan incirrizados nas súas cousas, os que deliran máis da conta
e do permitido socialmente, atopan un sitio de paso,
acollida, consolo, parloteo, onde se sentaren sós ou
acompañados, onde largar, acougarse. Citemos, neste senso, a personaxes coñecidos en Santiago e que
pasaban por este e outros bares como Horacio,
“Comete tus muertos, cabrón”, Currinchi, Franco del
Carro, etc.

Permítanme que teña un recordo para Granell que
acaba de morrer cando recibía as probas de este artigo (a Granell, despois de chegar do exilio a Madrid,
inviteino a dar unha conferencia na Faculdade de
Económicas e Empresariais de Santiago de Compostela, fai bastantes anos logo de ler unha entrevista
súa surrealista no suplemento cultural de Diario 16
que dirixiron Cesar Antonio Molina e o gran poeta,
articulista e amigo José Miguel Ullan. Deu unha conferencia-coloquio sobre o Santiago que viviu na súa
infancia e adolescencia, brillante, chea de inxenio,
combate e ironía. Seguidamente, fomos comer ca
súa dona e Isaac Díaz Pardo. Continuo moi brillante, humano, xeneroso, divertido); e para o amigo
Pepe, camareiro do Café Ideal Bar Azul na rúa do
Franco –por onde entraban os pelegríns franceses
camiño da catedral- que morreu cando escribía este
artigo. No Azul celebrábamos e seguimos celebrando intensas tertulias con Moncho e Carmiña os jefes,
cos camareiros Pepe, Guillermo, Pepiño, Fernando,
Jorge, Rogelio e cos clientes: o Señor Castiñeiras que
morreu con máis de 93 anos, era o cliente máis antigo con máis de 40 anos de clientela, foi a este bar
hasta unhas semanas antes da súa morte e recorda-

Na tertulia participan tamén os profesores Pedro
Arias, López Suevos, José Luis Mari Solera “Licho” e
o seu irmao Juan Luis “Galín” antes de marcharse
para Ferrol e Madrid (Galín tiña outra tertulia no
Derby) e os irmaos Villar Trillo. Os domingos interveñen na mesma: o señor Suárez, empresario;Valiño,
os señores de Rey, Antonio de Xavestre tasador de
madera; Arufe, un pequeno empresario de 61 anos,
feito a si mesmo e angustiado por lle gañar tempo a
vida ventureira que se nos vai; o dentista Lens, o
parado Cabanas formando tanden con Licho e que
nos deu un susto e case se nos foi a causa dos efluvios da “auga da vida e da morte”.
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quico e caciquil; o burocratismo, mandarinismo,
clientelismo, chanchullismo, que xeneran unha grande insatisfación e inseguridade con a formación que
imparte. En lugar de loitar activamente para contribuir ao desarrollo individual e social, local e global,
o progreso humán, a traballar e vivir mellor individual e socialmente, de forma máis honrada, creativa,
humana e competente, e contra a sociedade dos tres
tercios, a sociedade do infantilismo, victimismo,
entontecemento e envilecemento dominantes
imposto sobre todo pola televisión pero non só, a
universidade galega e española sigue a ser a “guardiana da ignorancia” –Kepler-, a guardiana dos intereses creados, o reiño dos intereses funcionariais,
corporativos, das apariencias... E, nalgúns casos,
empeorou, algúns vellos e novos mandaríns, pola forma de organizarse os departamentos, polo tipo de
governo, estructura, organización e funcionamento
da Universidade, sacaron do caixón modos e maneiras neofeudais que o presidente Clinton, entre
outros altos e menos altos dignatarios, volveron a
poñer de máxima e moi quente actualidade. O problema e que os estudantes e profesores máis xóve-

Todo se nos vai, nada é, nada permañece, como canta maxistralmente Roberto Goyeneche “El Polaco”,
que tamén se nos foi, no tango amargo “La última
curda” do grande Aníbal Troilo “Pichuco” e C. Castillo: “La vida es una herida absurda/ y es todo tan
fugaz/ tan fugaz/ que es una curda ¡nada mas¡/ ¡mi
confesión!/ ¿No ves que vengo de un país/ que esta
de olvido, siempre gris, tras el alcohol?”. Ou neses
outros:“Nostalgia de las cosas que han pasado/ arena que la vida se llevó/ pesadumbre de pueblos y
barrios que han cambiado/ y amarguras del sueño
que murió”;“Vivir es cambiar/ darle paso al progreso/ que es fatal/ con deslealtades, amores traicioneros y con garrafón, más, mucho más/¿Por qué tendré
que amar y, al fin, partir?”.
Nos anos setenta, anos dourados de moito amor e
moito combate (“Anos dourado” bossa de Jobim e
Buarque cantada por María Bethania, e que non nos
poñían da histórica discoteca Johakin onde discutíamos sobre as vías revolucionarias para darlle a voltas á tortilla), celebrábase pola noite no Azul unha
tertulia político-futbolístico-erótica na que participaban: Gonzalo de Vilalba, Lolo que foi alcalde do
Valle do Dubra, Pepa da Isla, Miguel Piñeiro de Vilagarcía e Toñuco de Aeroportos; a finais dos setenta
e principios dos ochenta houbo outra tertulia, no
Café Bar Miami e no Azul, de estudiantes e de loita
universitaria, amatoria e festiva nas que interviñan:
José Aznares, Javier Ferreiro, Luis Seria, Ricardo Valdés, Mercedes,Titi, Rosa, Conchita, Romina, etc.

A rúa do Franco, por onde entraban
os pelegríns franceses camiño da Catedral.

Como lles dicía, celebrábamos con eses amigos e
outros idos, vidos, ausentes, intermitentes e presentes, animadas tertulias políticas, económicas, bolsísticas, futbolísticas, locais, globais, sexuais... Como lle
gustaba ao moi picarón de Pepe, Guillermo e demais
esto da erótica... do poder.
Guillermo traíame as manzás da súa horta de Calo e
tamén o conexo –galego da Veiga-Vegadeo, meu
povo- “Prometeo enconexado” que nos serviu para
presentar a “fauna universitaria” na Sala Sargadelos
de Santiago de Compostela, con Agustín García Calvo e Galín; para dar conta dunha “Universidade aconexada, enconexada, de vellos e novos caciques,
burócratas, mandaríns e aspirantes a señoritos e
nomenklaturistas”; dunha Universidade sarcófago
panteón de cuarta, onde xace que non pace o saber,
a crítica e o coñecimento. Na universidade galega e
española, na que levo máis de 30 anos, sigue vixente o funcionarismo, acriticismo, servilismo xerár9
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aventuras, amores vividos, finxidos, sufridos, partidos e imaxinados. Hoxe, recordámolo e ao facelo
revivimos. Neles, seguimos estando sós e xuntos,
falando destas e outras moitas cousas, xogando,
mirando,“junando”, lendo, murmurando, escribindo,
rumiando a vida en silencio, berrando (mira que
berramos), cabreándonos, ríndonos... Pois ¿que é a
vida, eso que lle chaman “gañar tempo”,“ter éxito,
conquerir triunfos”?, ¿cal e a verdadeira vida que
merece ser vivida e loitar por ela, pola verdadeira
familia para conquerir a propia liberdade, autonomía e realización, o verdadeiro amor e amizade, as
auténticas aventuras, as verdadeiras paixóns e emancipacións?, ¿que e a morte e como a asumimos, nos
enfrentamos a ela?, ¿como nos enfrentamos a nós
mesmos e ao outro, a eso que chamamos vida, mundo, escasez, traballo, creación, paixón, amor, amizade, dor, sufrimento e morte?. ¿Enfretámonos con
egoismo, soberbia, endeusamento, violencia, odio,
rencor, amargura, envexa, resentimento, mentiras,
trampas...; con amor, amizade, xenerosidade; con traballo ou traballa ti que a min dame a risa, poesía, filosofía, ironía, viño, cafés, xamón, fillos, cans, gatos, fútbol, viaxes, pastillas... e moita televisión; con xogo
limpo o sucio...? Enfrentámonos sen enfrentarnos,
deixándose ir, levar, vivir e morrer, deixándonos mangonear, ningunear?, ¿enfrentámonos loitando, arriscando honrada, responsábel e comprometidamente
polo arte de vivir a vida crítica, apaixoada, humana,
irónica e lediciosamente en liberdade?.“Pibe, pebeta/ vive apaixoadamente la vida/ sin dejarte llevar,
sin dejarte engatusar, sin dejarte sujetar”; “Nuestro
amor se hundió en la sopa/ nuestras utopías se convirtieron en la peor de las escorias/ la corrupción y
el envilecimiento reinan/ el dinero y las apariencias
son Dios” (Amadori, Avilés, Aznar, Baffa-Berlingieri,
Barbier, Battistella, Cadicamo, Canaro, Canet, Caruso,
Catan, Cayol, Cobian, Collazo, Contursi, Dames,
Demare, Discepolo , Donato, los Expósito, Macedonio Fernández, Filiberto, Flores, Fontaina, Francini,
Carlitos Gardel, Garello, Garzo, Lenzi, Lomuto, Maizani, Malerba, Manzi, Maroni, Mores, Pelayo, Le Pera,
Pereyra, Peñaloza, Pettorossi, Piazzola, Pontier, Razzano, Rinaldi, Rizzuti, Rubinstein, Saborido, Sanders,
Sanguinetti, Santos Discepolo, Schiamarella, Simone,
Soliño, Sosa, Stampone, Stamponi, Taboada, Varela,
Vilado, Villoldo, Vodani, Waiss, tantos e tantos tangueiros, milongueiros).

nes se deixaron recuperar por os intereses compensatorios, polo sálvese quen poida para o que vale
absolutamente todo, o peor, pola ostentación, as apariencias, o clientelismo, o señoritismo e nomenklaturismo, por tratar de sacar taxada do público como
seña desde o publico ou desde o privado, en lugar
de loitar responsábel, activa e rigurosamente por os
intereses de emancipación, obxectivo no que a Universidade, a investigación, a ciencia e a educación en
xeral terían que desempeñar un papel fundamental.
Volvendo á erótica... do poder, Clinton metea, Clinton non a mete... a pata, o puro. Clinton, antes e despois de rezar publicamente en familia o acompañado do reverendo Jackson (a outro que colleron “in
braganti”), ponse ¡e como¡ ao teléfono, co fío dental e no salón oval. Clinton cas súas clintonadas:“Faime un clinton, Mónica”. Clinton e Hillary embelesados por Granaá e o seu duende. O que Lorca, o verderolo, tan ben ataca:“Eros con bastón, eros con plumón, eros con sol y sombra, con mucho jadeo, menudo sofocón”;“Sonetos turbios del amor oscurísimo
¡mi arma¡, ¡mi pollón/ ¡cuánta, tantísima satisfacción/
¡que cabrón¡”:“El sol se pone por el Generalife/ y tu
me arañabas/ El sol amanece por la Alhambra/ y tu
me atizabas coup de langages en las orelliñas/ en los
pliegues, las rajas, las protuberancias/ Jugábamos con
los agujeros negros/ jugábamos con los encarnados.../ y yo te daba besos/ pellizcos/ mordiscos/
arrebuñois/ trabois/ trabonzois/ al sol y a la luna granaina ¡Mi Madriña¡ ¡que braguiñas, que cachiñas”/
Granada la bella, Granada la santa/ la de las puestas
de sol/ la que te enciende el alma”.
Discutíamos sobre o divino, o humán, o máis material, o máis espiritual e o máis carnal. ¡Ave María Purísima¡ ¡Virgen del Amor Fermoso¡. Discutíamos con
os Pepes e Pepas, con os que se quedaron (“Te quedarás”,“Amor Fugaz”,“Dolor y perdón”,“Como fue”,
“Oh vida”, “Conocí la paz”, “Que te hace pensar”,
“Hoy como ayer”, “Cienfuegos”, “Que bueno baila
usted”, Perdí la fe, etc. interpretados por Benny Moré
“El Bárbaro del ritmo”, cuio apodo o di todo, e mandou moito tolete na Habana, en México..., e agora O
Benny quedouse con nós, cos nosos “corações”,
podemos gozalo gracias ás novas tecnoloxías estas
da “comunicação”) e se nos foron, no Azul, nos cafés
da vida, das fugas e os soños, do acougo e da morte,
da paixón e da resurrección. Pois, vimos de alí e alí
volvemos, a este café e a outros.Volvemos a eles coas
nosas grandezas e miserias, ensoñacións e pesares,
soedades e depresións, tristezas e alegrías, xogos e

O rap lorquiano segue cunha especie de romance de
“Oficina, denuncia e bruma para a lúa”. E dise así:
“Debaixo das multiplicacións, das sumas, das divi10
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París, sempre nos queda París...

sións/ debaixo das revolucións/ debaixo das transformacións/ debaixo da lúa hai sangue, ferruñe, fermento, cal, terra estremecida, carne tumefacta, pensamento inmundo, carne vencida, vendida, rota, pisoteada/ Denuncio a conxura dos siniestros oportunistas/ despiadados nomenklaturistas/ fanáticos
nacionalistas e integristas de alta, media e baixa
intensidade/ que radian agonías/ saldan mitoloxías/
venden salvacións chave en mao e impoñen falsas
quimeras (“soft power”: as formas complexas de
dominación)/ Borran ou manipulan os programas,
asasinan a memoria, organizan guerras virtuais, limpas, sucias, ecolóxicas, biolóxicas, santas/ denigran
e saquean con algarabía/ violan, torturan, aterrorizan, matan con alevosía (“hard power”: as formas
arcaicas de dominación). E ofrézome a ser corneado polos touros afeitados/ a ser rumiado, a luz negra
da lúa, polos porcos, os coellos e as pitas adulteradas, estruxadas/ polas vacas carnívoras, tolas,
corrompidas e subvencionadas/ polas vacas patrimonializadas por ladróns e estafadores públicos e
privados/ polas pólas esquizofrénicas/ polos polancóns e polanconas contaminados/ cando os berros
de toda a manada, de toda a xauría enchen o val do

Hudson, o Mekong, o Amu Darya, o Helmand,Tumen,
o Kolima, o Peace, o Bravo, o Roxo, o Colorado, o
Amarelo, o Arkansas, o Azul, o Yang Tse Kiang, o Ganges, o Ubangui, o Zambeze, o Amazonas, o Nilo, o
Rhin, o Sena, o Elba, o Danubio, o Don, o Neva, o
Kolyma, o Tiberíades, o Tigres e o Eúfrates, o Indo, o
Krisna, o Volga, o Gúaldaquivir, o Mulhacen, o Jucar,
o Tajo, o Douro e Genil, o Manzanares, o Ebro, o Segura, o Miño, o Guadiana, o Eo, o Navia, o Narcea, o
Monjardín (en francés da Veiga, de Vegadeo que é o
meu povo), o Brahmaputra, o Missisipi e o Missouri,
o Victoria, o Deseado, o Mexcala, o Matanzas, o Darling, o Blanco, o Negro.../ Ríos, vales, mares, montes
e montañas emborrachados con o falso aceite, a ecoloxía funcionarial, fundamentalista, comisionada, de
poetas mortos, aceituneiros nada altivos e máis ben
bastante chourizos, de cargos, funcionarios, profesionais, liberados e empregados, de científicos e técnicos, de intelectuais, artistas, poetas, cantores, actores, directores, escribidores, movementistas, ongenistas, cazaprimas, mercados, domesticados, funcionarizados, neutralizados co PER, cos fondos sen
reserva, cos fondos reservados, cos fondos de reptís,
sanguijuelas e abutres carroñeiros, cos fondos do
11
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El sol se pone por el genalife / y tu me arañabas / el sol se pone por la Alhambra /
y tu me dabas coup de langages en las orelliñas...

bartering e merchandising, do vending, mobbing e
packaging, cos fondos traxinados/ ca cuota leiteira,
ca cuota cárnica e pataqueira, ca cuota verduleira,
ca cuota viñateira e liñeira, ca cuota gandeira, madereira e pesqueira, ca cuota intelectual, artística e cultureteira, con todo tipo de cuotas funcionariais e
chanchulleiras/ Quen dira que a auga, o tequila, o
ron e o viño, o wisky e a vodka, que o aceite e o oruxo, que o liño es as flores, que a carne, que o leite
na desmesura da súa brancura, que a mismísima luz,
levan un lume fatuo e cruel de berros grises, de lodo
purulento, de cores descoridos, de sangue morta e
viciada/ ¿Que dirá por onde retumba e morre a auga/
por onde se apaga a luz/ por onde estalla o tempo?/
¿Como é posíbel, en nome da ciencia, da cultura liberadora, da patria, da natureza, da razón, da supertición, da salvacións, chegar a tanto torpor, a tanto
horror, perpetrar tanta dor, sembrar tanto odio e rencor, tanta mentira e terror?.

vil, que te deixes levar, controlar, trincar... Non
piques, carallo. Pero, amiguiño, de ti depende e deíxate de excusas, de deudas históricas e demais xustificacións.
Novo paso, nova estación
París sempre, nos queda París... De novo en francés da Veiga:“Petite fiction des temps dur/ Nourriture de l´homme que sauve l´ordure/ Les rhéteursrecteurs bricolent de débris banals/ imposés haut
dans ce pauvre carnaval”. Pequena ficción de tempos ferruxentos/ alimento do home que salva a
basoira/ que salva o noxento/ Os retóricos-rectores
que mandan, os que aspiran a controlar o cotarro/
chapotean entre refugallos banais, promovendo a
castración mental/ encaramados en tronos, púlpitos,
estrados, tribunas, tribunais, chair e sillóns de domados, acomplexados, pretenciosos e ostentóreos carnavais de mascaras mortas, de disfraces sen vida/
levando en bastantes casos ao seu povo á barbarie
e a catástrofe.

Corre negro, corre/ xoga negro, xoga/ Corre-te-la
por ti mesmo/ Juega-te-la por ti mesmo/ Negro, blanco, mulato, roxo, azul, amarillo, do color que queiras/
podes correrte ou non correrte... de turno, de color/
podes pensar, falar, escribir, cantar, danzar, pintar, provocar, contar, gañar, figurar..., sempre que sexas ser-

A segunda estación, o segundo paso ten lugar no
que queda do Barrio Latino de París, no Café “Aux
Deux Magots” e no restaurante La Coupole, onde
Lorca, Severo Sarduy, Barthes, Foucault, Lapassade e
12

~

representamos, que buscamos e xogamos “se nos
deixan”-José Alfredo Jiménez Sandoval e tendo moi
presente a JuanGa, Dona Lola Beltrán e a Vicente
Fernández-); Mouna en bicicleta, Lacan máis agarrado que a unha e co seu abrigo de pel de panteira...
E elas, deusas, raiñas, bruxas e diablas: Kiki de Montparnasse, Kiki de Aquí, Kiki de Ala e Kiki Machacama Xa (como conta Jesús Pardo “Pardito” de Cela e

outras boas pezas tómanse uns cafeciños e pinchos
morunos antes de sair de cacería e se lanzaren freneticamente ás noites barbaras ao ritmo “Ne me quites pas” de Jacques Brel ou “Putón respetuoso” de
Brassens, interpretados nunha descarga salseira de
Machito, Cachao, Cortijo e o seu Gran Combo de
Puerto Rico, Oscar d´ León, Maelo Miranda, El Canario, Palmieri,Willy Colón, El Conde, Celia Cruz e Tito
Puente, coa savia nova de Albita, Gloria Estefan e
Yuri Buenaventura e sen esquecernos de Cheo Feliciano (“Ponte duro bongo, ponte duro”. Un dos himnos, das romanzas orxiáticas, das bacanais do Burgo
das Nacións) e Azuquita (“Pónmela dura”, que tocaba nas cavas tropicais do Barrio Latino parisino). Por
alí se atopan: Beckett, Ionesco, Cioran, Bataille (“á
búsqueda do divino na maldición e no misterio de
Eros”), Picasso (empalmado como sempre e sempre
cruel por moi artista que fose),Topor cos seus topolinos xunto o seu camarada Debord o rebelde situacionista de “in vino veritas”; René Char (acerdosadamente cas súas cochonneries:“Odio os vosos deuses que non existen, eu adoro os meus porcos que
si existen, carnosos, delicieux”); Buñuel (tan empalmado hasta o final ao menos como Picasso, pero
moita mellor persoa e arreando estopa aos bombos,
boum-boums, aos tambores da paixón), Bretón de
Conxo, Bretón de París e Bretón dos Ferreiros (na
Veiga había moitos ferreiros como Suso de Cula, Os
Manexos, etc., ou os do taller de Galochia: Pepe
“Latas”, Xorra, Tiburia, el marido de Visita, etc. Con
algún deles, na súa forxa escoitaba pola radio o Tour
de Francia); Dalí en alpargatas, moi repoludo e coa
boquiña pintada (“Federico píntate os beizos/ deíxate de boberías/ maquíllate os morriños e ven a
bailar o son”, Elíades Ochoa cos seus guajiros e a
sublime ilusión de volver a escoitar “Dos gardenias”
de Isolina Carrillo cantada maxistralmente por Ibrahim Ferrer, despois de actuar en New York –toda a
miña solidaridade contra o bárbaro atentado dos
terroristas, totalitarios e/ou fundamentalistas aos que
hai que combatir sen descanso- con todos os mitos
de “Buena Vista Social Club” xuntados por Ry Cooder e filmados por Win Wenders que denuncia en
imaxes a miseria material e sobre todo existencial
imposta pola dictadura totalitaria castrista); Lorca
coas cexas postizas e en bata de cretona (vivir e
arriscarse por xogar activamente o xogo da vida,
disfrazarse libertariamente e, se cadra, gozar con
eles/elas e recordar. Somos máscaras andantes que
van e veñen tratando de crear e recrear, algúns coa
maior honradez e dignidade, os papeis que nos tocaron en sorte ou en desgracia, que presentamos e

Sevilla a contaminada, Sevilla a do macho cabrío.

de Cunqueiro nos seus dos libros de memorias);
Boca de Alcantarilla do Moulin Rouge, Helena Ivanova Diakonova “Gala”como unha loba cando se trataba de devorar os poliños e poliñas, os lechonciños
que a rodeaban e que constantemente se procuraba
con Dalí de por medio; Bi-Amadanda Lear, Diana
pecadora de Carballo que tiña unha lanchiña e que
non ten nada que ver con a pecadora “princesa do
povo” Lady Di, Françoise Philippe, bruxa bretona
que deixou os seus sortilexios amorosos polo Burgo das Nacións de Compostela (gran albergue de
pelegríns da época franquista, convertido en residencia universitaria aberta, festiva, combativa, dionisíaca e autoxestionaria despois dunha loita memorábel, a do burro, o porco, as pitas e demais bicheria); Veronique La Parisien chamada por Galin para
revivir o maio 68 francés; Pilar de roces excitantes,
braguitas axustadamente provocadoras para marcar
raxa debidamente e cú respingón; Esther alegrisimamente santiagueira-ourensana, heladeira de bei13
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cuallo do Bois de Vincennes en 48 horas,Vallejo, Cernuda... Bon, os de sempre, a cuadrilla Arrabal e Paquiño Rabanne rabóns rabóns/ tolón tolón/ nabóns
nabóns. Paquiño “O do Rabo” estaba como a el lle
gusta estar: reencarnado no Tutankamon e no Profeta
Daniel, rodeado dos seus contertulios e lanzando
unha apocalíptica excomunión das súas:“Maldigo as
grandes top models, a Claudia, Noemi, Cindy e compañía, auténticas arpías andantes, tontas, caprichosas, codiciosas... Maldigo a moda flácida, a moda anoréxica, a moda de lacón de costela...”

zos de lume e noites sen fin (“Arboleda ben plantada, sempre parece arboleira/ a muller emancipada
con ou sen marido/ sempre será libre, responsábel
e festeira”;“Depende”, Jarabe de Palo), Rosa “Esprit
de finesse” con peitos de taichi e cadeiras de judoka, Tere “La Jacometti” de boca depravada e curvas
de terciopelo, Marta “Martita a filósofa bolerista”con
botas de montar e que finalmente se casou en Florencia con un príncipe; Montse, a bela pesimista,
recalcitrante e calada que xogaba a moitas bandas,
corazón pechado ¡que peniña¡; Olga “A checa”, rusa
subxugante con Catulo de por medio e o seu manantial primordial; a silente Ester “Chica Grande de
Padrón” en mini estratexicamente entreaberta con
mirada desexante e insinuante que non pasou do
platonismo lúbrico (“les machines desirantes” de
Deleuze, sardónico e divertido, cos seus sombreiros
ante o espello e unha entrevistadora televisiva despampanante amosaba a pernacola mentres o filósofo degranaba o seu diccionario sabrosón); Cristina a
amábel e guapa empresaria de hostelería que está
adelgazando (¡que lacra¡ esto da liña e ¡que perigo
tan grande¡) e me alegra as mañás, Iriana a inquieta
cubana-venezolana, familiar de Severo Sarduy, prima
de Oscar d´ León e sobriña de Condolezza Rice, con
bemba afro-cubana prometedora (una cousa é a ideoloxía proclamada e outra moi diferente a práctica
real, é esto temos que aplicalo pero ¡ollo¡ empezando por un mesmo: non fagas aos demais o que
non queres que che fagan a ti) e luar de cine; as poliñas sonrosadas de peitiños alimonados e, sobre todo,
as menos lolitas como Dona Leopoldina e Dona Leonardina ¡menudas leopardas¡ ¡vaia par de lolazas¡.
Henri Michaux: “Une entre mille autres, continuellement posibles et toujours prêtes”.

Lorca, deitado ante un pase de modelos no Diwan
do Tamarit e non o de Jiménez Losantos, ponlle a
guinda fucsia, marelo poliña, pardo zorrona, a estas
maldicións rabonianas, rabelesianas na súa “Gaceta
e gacelas do mercado matutino, vespertino e noiteriego da moda dos shows rooms”, onde di: Que
moda/ que maniquís para o meu castigo/ que levantan as saias e sacan os seus para un mercado sen
principios/ Que clavel enaxenado/ que cabezas
anestesiadas/ que peitos siliconados/ que corpos
vendidos, magreados, drogados e torturados/ Non
quero verte posar/ para sofrer os teus caprichos e
poñerme a chorar/ Que moda gris ou multicolor do
diñeiro/ meteuche o bisturí/ desangrouche o corazón/ e fixo de ti unha moneca articulada/ ¿Qué alfiletes de cactus envelenados/ asesinan os espellos/ e
asfixian o noso elan vital?”
Cantemos, pois. Gocemos da moda “ese salto del
tigre cara o pasado e/ou futuro para representar,
para fruxir do presente”. Da moda como campo de
disfraces, aventuras e paixóns para, se cadra, abrir
novos camiños libres e venturosos, multiplicar as
nosas capacidades xugetonas. E non da consumopatía, da modapatía, da moda como vellas e/ou novas
formas, códigos, dispositivos, imaxinarios, aparatos
de dominación, exclavización (“fashion victim”,“image victim”), como campo de suxección (suxeitos
suxetados polo sexo e o seso, a bolsa e o bandullo,
os hábitos, a pinta, o estilo, a apariencia), para amargarlle a vida ao personal, deprimilo, torturalo, emputecelo, cabrealo, normativizalo, inicializalo, arruinalo, suxetalo ainda máis; fonte de sufrimento, control,
represión, enaxenación, alienación, enfermidade e
morte.

Todos e todas na mesma loita, camiño da Verdade
Absurda, da Verdade Triste e Dura, da Verdade Festiva e Sabrosona, da Verdade Tenebrosa, da Verdade
Enroscada, da Verdade Mentirosa (“Que se me caigan
los dientes, si miento”, de novo Benny Moré o cante do son montuno, do guaguancó), Verdade Inalcanzábel... Bergamin cantáballe así á verdade da boa:
“Odio a verdade cando é mentira. A verdade para
selo de “verdá” da boa debe arder e queimarse/queimarnos”. E engadía León Felipe:“E ser radicalmente
desnudadora meus cuates”. León, exiliado en México e namorado de Sara Montiel a de “Veracruz”.

Arrabal e a súa cuadrilla prepáranse para marcharen
de procesión á Sevilla de Curro Romero, á Maestranza “Catedral da arte de Cuchares”, a se luciren,
verse, gustar e gustarse. Queren ver pasar a Curro
pola porta do Príncipe (“Rabo y Oreja” que Benny

Ao tanto, a uns pasos en Casa Flora, no Café de Flore –unha sucursal da Casa de Dona Bernardina Alba, estaban Arrabal, Lapassade da Universidade transgresora París VIII-Vincennes que foi arrancada de
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Clinton e Hillary
embelesados por “Granaá”.

Moré compuxo despois de ir a
Monumental en México).Acto sacramental entre o principio de vida,
placer e o principio de sacrificio, de
morte. “Oda ao Santísimo Sacramento do Altar no traxe Alba de Gloria”, “Gloria: ouro, coito, incienso,
rexóns, sangue e mirra”. “Como un
incensario cheo de olores e desexos/ plantácheste na tarde luminosa e clara/ con a sangue quente
ante o animal encendido/ e o sexo
protuberante clavado nos seus
ollos/ Paixón famenta de lances de
lume/ mística eterna do inferno carnal/ que grande desafío para os teus
atributos/ o dos teus humores/ o
dos seus/teus cornos”.
Lorca, en contacto con todos estos
perdularios e outros peores, apórtanos os seus versos do “Romance azibeche de pena negra” tamén
coñecido como “Muiñeira nadaista pata negra, fado
mouro da pata moura”. Que, máis ou menos, di algo
así: “Nada empezou/ nunca houbo nada máis que
nunca e nada/ Empero, nada hai sen azar e fundamento/ con e sen xumento/ con e sen presunto/
nada, para nada e nada”. Polo demais, se cadra/ a
nada con xamón de landra ou bellota está moi sabrosota (fixémonos, neste senso, nos instalados nadaistas galegos, españois e de outros países como lle dan
o xamón ibérico ben instalados nas súas mansións
e piscinas e moitos, a mayoría deles, funcionarios ou
aspirantes a selo, a vivir da teta pública desde todo
tipo de actividades) e, en calquer caso, por conseguinte, a nivel de, pase o que pase, caiga que caiga
(o humor instalado, comprado e domesticado), eu
diría... a nada con caviar beluga, con xamón pata
negreira e moito máis levadeira. O mestre Amador
Santos Bartolomé, director da banda municipal de
música de Santiago de Compostela, dirixía o 13 de
xuño de 1999 (día en que tiveron lugar as eleccións
europeas e municipais en España), nun concerto ao

ar libre da Cidade Vella, na Rúa do Villar desembocando na praza do Toural, o pasodobre, composto
por el, titulado:“Lacón con grelos”.Anteriormente a
banda tocou o pasodobre:“Rosas para os porcos” do
mestre Del Río, a fantasía “La Dolorosa”,“La boda y
el baile de Luis Alonso” e o “Capricho italiano” de
Tchaikowsky. Máis tarde,Amador Santos Bartolomé
na Praza de Platerías presentaría para o público de
Santiago de Compostela e visitantes a peza “Muiñeira das gaivotas”coñecida como “Muiñeira para Novoneyra” que interpretou a banda de música que dirixe, e que creou o médico, catedrático, poeta, artista
e gaiteiro José Luis Mari Solera “Licho” en homenaxe ao grande poeta do Caurel “Uxío Novoneyra”,
despois da súa morte e que espallou polo mundo a
“Coordinadora pro gran poeta do Caurel Uxío Novoneyra: Novoneyra forever & ever”. Licho, portavoz de
dita Coordinadora, estivo presente na praza frente a
catedral cando a banda interpretou a súa “Muiñeira
para Novoneyra”.
A verdade do ser, que e un ser para a morte, para a
nada (“Unha nada fumos, somos, seremos/ florecen15
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Al sol y a la luna granaina. ¡Mi Madriña! ¡Cuánta enjundiaña!, ¡Que cachiñas!

do, rosas de nada, de naide”), está na liberdade, no risco, no desplegue do desexo. Desexo desexante para
seguir desexando/ para seguir loitando/ para seguir
xogando/ Desexo sempre de verdade. Sabendo que
esta, a verdade como a felicidade (canción maravillosa do brasileiro António Carlos Jobim como “Insensatez” ,“Vivo sonhando”,“Por causa de voçê”,“Desafinado”,“Dindi”... que interpretou como ela o fixo
Ella Fitzgerald, e tamén Astrud Gilberto xunto a Stan
Getz), non se alcanzan todas en nunca.“Mentira/ Verdade/ Dareicha/ Non ma darás/ Non se chega nunca
o fondo do mar...”. Pero sabendo, tamén, que non
batirse por elas, sen chanchullos nen compoñendas,
conduce á corrupción, á claudicación, ao papanatismo, á mediocridade, ao lamento, ao sometimento, á
perdición vital.“Non queremos un mundo no que a
garantía de non morrer de fame se compense coa histeria posesiva e obsesiva de obxectos materiais e/ou

cultureteiros, coa garantía de morrer de aburrimento, de matar televisivamente o tempo” (texto feito a
partir dunha pintada de Maio 68 e tendo presente a
Internacional situacionista de Debord e a Internacional pasteleira “Crema e Castigo” de Copacabana).
Nada val nada, pero se cadra, hai que facer como se
todo valese todo... Avanzamos shakespeare-celanianamente en sombras cara o abismo,nun mundo cheo
de furor e de ruido, de dor e de horror, de vellos e
novos mamporreiros, caciques, traficantes (incluidos
os dos mercados da salvación, os dos mercados da
cultura, da distinción, da música, da arte, etc.), ricoscultos e nomenklaturistas, que non significa nada e
que, se cadra, entra mellor con nata montada, a que
lle poñen múltiples e diversos estafadores de todo
tipo de utopías e ucronías, mercaderes varios de ilusións e salvacións. Desgraciadamente hai moitos
16
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papanadas, abundan os papanatas, aburren os cacoparlantes, atufan os merdafalantes, multiplícanse os
intelectuais,profesionais,escribidores e artistas mamporreiros “voces e plumas dos seus amos”, máis
empresa ca propia empresa.

locais, comarcais, provinciais, diputacionais, autonómicos, estatais, etc. Galiza, que non se queda atrás nesto, está a punto de alcanzar a porcentaxe dun premio
poético,literario...por habitante.Asturias,síguelle moi
de perto, ou, se cabe, xa a superou...

¿Por que a poesía, a literatura, a arte, a filosofía, a
ciencia, a técnica... terían que se opoñer á búsqueda da nada e do todo, do infinitamente grande e do
infinitamente pequeno, da verdade, da utilidade, da
riqueza individual e social, da felicidade, do que nos
maravilla, do que contribue a pensar o non pensado, amar o non amado, vivir o non vivido?. E ti pregúntasmo, cabrón de merda, que vendiches a túa
palabra, a túa dignidade, a túa vida. E ti pregúntasmo,
egoísta, ególatra, traidor, manipulador, revanchista,
amargado, vendido, arribista, logreiro, resentido, envidioso, vanidoso, chulo, soberbio do carallo, cos coñazos que largas, cas mentiras que colocas, cas putadas, mariconadas, cabronadas que ves facendo.

En fin, cada un de nós ten dentro de si a posibilidade de mentir, enganar, de dar gato por lebre... E a de
dicir, buscar, traballar pola verdade. Debemos, polo
tanto, optar sabendo co traballo individual entendido e buscado como actividade libre, esencial e permanente (superar uns desafíos para dar paso a
outros) para realizarse personal e socialmente, -o
esforzo por añadir algo positivo para os demais e
para un mesmo, por mellorar as cousas individual e
socialmente-, e non como forma de quietismo, conformismo, corporativismo, funcionarismo, mandarinismo, vedetismo, alienación, carga, tortura, tormento, encadeamento, explotación, sometemento (o
que hai que denunciar, ao que hai que combatir sempre e en todo lugar), é básico para a búsqueda, para
a loita pola verdade, pola emancipación.

¡Ollo ao dato¡, queridiños, coas poesías, as narracións, as ciencias, as técnicas, as artes, as ideoloxías,
as filosofías, as culturas, as educacións, as salvacións,
as elucubracións... proclamadas, que é necesario
poñer sempre en relación coas prácticas reais e os
espacios posicionias dos poetas, literatos, artistas,
intelectuais, científicos, profesores, filósofos, técnicos, profesionais, críticos... proclamadores: a prova
do algodón.

Cuarta estación, cuarto paso (saltámonos outros
pasos por razóns de espacio)
Sevilla. Sevilla a florida, Sevilla a sombría, Sevilla a
contaminada, Sevilla a do macho cabrío. Pere Gimferrer, en plan académico coplero antisevillí:“É baixo ser servo dun/ non poñades as garras aquí/ son
insumiso deste governo/ quincallería sevillí/ governo de ropavejeros”.

Aunque o mesmo Faulkner diga que un bon poeta,
escribidor... poder ser un mal bicho, desalmado, sen
principios, moi mala persoa, un trepa, un oportunista..., convén sempre sabelo. Ser boa persoa, alegre, irónica, rigurosa, xenerosa, comprometida ca
verdade, a xusticia e a liberdade, esforzarse nelo, é
unha das principais grandezas (“Nengunha grandeza neste mundo val o que a amizade dun bon amigo
con principios”) e obxectivos que é menester buscar nesta xungla social, neste mundo cruel...

Todas as batallas perdidas resúmense en dúas palabras:“Demasiado tarde”. Boa parte das batallas pérdense por ceder en claudicar no campo dos principios, dos medios ademais dos fines; por deixar
facer, deixar pasar, deixar mentir, deixarse avasallar,
deixarse comprar, levar e traer; por non arriscar o
máis mínimo...
A cuarta estación é no Café de Chinitas, despois da
tertulia ultraista do Café Alameda. Un paso por bulerías co grande cantaor El Cabrero de negro, ca súa
barba negra e o seu sombreiro negro e cordobés,
xunto a La Niña de los Peines de negro e cas súas
gafas negras de blueswoman (Dolores Jiménez Alcántara de la Puebla de Cazalla-Sevilla, naceu en 1909 e
morreu en xuño de 1999, coas gafas, as “botas postas”. Deulle un ataque cerebral mentres cantaba a súa
última soleá para un grupo de amigos dunha peña flamenca de Huelva. Como cantaba “Los campaniñe-

Non obstante,hai quen di que para ser escribidor,artista... hai que ser moi malo e ter sufrido moito, almorzar todas as mañás media ducia de sapos. Hai, tamén,
quen di (e algúns creeno) que para escribir ben, facer
arte... hai que se colocar con todo tipo de productos.
Neste sentido, España, polo numero de “colocados”
con alcol e todo tipo de tomas,tería que ocupar os primeiros lugares do mundo.Claro que,ben mirado,España e unha das nacións do mundo que concede máis
premios poéticos, literarios, culturais... Hai premios
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por iso que no gostan/ sempre solloza unha pena/
Até nunca, Malena”.

ros”!, un dos seus grandes éxitos; con que duende,
forza, presencia e empaque!) o seu vello e mellor flamenco (non hai que olvidar neste senso aos “Mártires del compás”), mentres a Tía Anica “La Piriñaca”,
framenquísima e con un montón de anos,outra “montrua” de musha embergadura lánzase, coa súa grasia
que era mu grande, mu grande, polo pau da farruca,
e Beni de Cádiz “O Grande Beni” facía palmas.

Galiza profunda, festeira/ Galiza negra, verbeneira/
Galiza violenta, fogueteira/ Galiza carnal, palleira/
Galiza rabona, arrabaleira/ Galiza feiticeira, tangueira/ Galiza pequena e sometida, plañideira/ Galiza de
vellos e novos caciques, mentireira, chanchulleira/
Galiza virtual, gaiteira...

El Cabrero pastorea as cabras e os poemarios de Lorca:“El macho cabrío encabronado”,“Poemas jondos
de mu mala leshe”,“Suites, blasfemias y canciones”. E
canta así o Cabrero por soleás,seguidillas e tanguillos
co sombreiro ben plantao:“O sangue que eu mamei/
non o contaminou nadie/ o sangue que eu mamei/
veu directamente a min/ desde o peito da miña mai/
e por eso son así”;“Se a verdade é o que ofende/ non
me importa que se espanten/ os paxarracos, os
cabrón que non a quere ver/ os traidores que a venden/ que a manipulan, que non a entenden”.

Doña Elisa Cancelo de Amio, boa amiga que morreu
no 2000, viuva guajira do Pino, labradora moi pobre
e sufrida nunha agricultura galega brutal e moi dura,
explotadora e atrasada, coa casa e o petate sempre
en marcha, que aprendeu a ler moi maior, con 78
anos de presencia enjuta e moitos fillos desparramados polo mundo (como outros moitos galegos
como ela); Dona Elisa, xubilada con 56.000 pesetas
da Agraria, cuidou o cebou até o final o seu porco
con verdadeira paixón e esmero para a festa familiar,
festa local, festa carnal, do cirio leitas, do cirio pascual...“Marica dos Merimée, a dos suizos, se vas á feira non merques porco rabelo/ mércamo con un bon
rabo para mostralo no cortello”. A súa neta, ca que
vivía como muitas netas fillas de emigrantes que se
quedaron ca súas aboas, e que estivo inxustamente
en paro moito tempo, lle gustaba moito escoitar a
Leo Ferré, María Callas e Rachmaninov.

“Na lúa negra/ dos navalleiros/ cantan as espuelas./
Cabaliño negro/ ¿onde levas ti, o teu xinete morto?/
Na lúa negra ¡un berro¡/ É o corno longo do queixido/ Cabaliño frío/ ¡que perfume de flor de cuchillo”.
O xinete de bronce monta os cabalos salvaxes de
Spinoza, Pushkin, Lorca, Vallejo, Cernuda-Carnuda,
Guerra da Cal, Dieste, Blanco Amor, Lois Pereiro,
Novoneyra, Carlos Oroza...Ao escoitar os seus berros
de verdade e liberdade, cantados polo Cabrero, La
Niña de los Peines, La Niña de la Puebla, bailados
pola Piriñaca, Silvie Gullem e acompañados por os
palmeiros de Lola Flores e O Pescadilla, encabrítanse, corren maxestuosamente polo tempo, cara o infinito e, por uns instantes, fannos sentir o ceo.

A quinta estación é na Arxentina, en Buenos Aires,
por onde andivo Lorca, no Bar-restaurante do galego Pepe Fechorías, na zona da Boca, a onde acudía
a bohemia arrabaleira, artística e teatreira, a se zampar bons churrascos pampeiros, despois de escoitar
no “Colón”, aos inolvidábeis tangueiros Roberto
Goyeneche “El Polaco” e Aníbal Troilo “Pichuco” ,
entre outros.

Quinta estación, quinto paso
Buenos Aires. Mi Buenos Aires queridos, cuando yo
os vuelva a ver, a sentir arrabaleramente, a ouvir la
queja de un bandoneón...Argentina fúndese no fango da corrupción política, económica, intelectual,
cultural e social; na corrupción e perversión dos
vendedores, no poder e na oposición, de salvacións
chave en mao.

Os versos lorquianos son do “Romance do porco florido, do porco festivo”, tamén coñecido como
“Romance do rabo, da untuosa carnalidade”. Recordemos que Lorca fálanos da Suntuosa Leonarda, carne pontifical e traxe blanco. Oscilando ven o teu cú,
desparramado na súa apoteose , apoteósico na su
redondez/ axamonado na súa oronda desnudez. Deusas o Deuses Pan, Ceres, Venus, Safo, Hermes, Afrodita, Dionisos... na retórica de carne, en épica de
marmore.

“Nas miñas horas de febre e orxía/ farto xa de pracer e loucura/ en ti penso, cidade, patria miña/ para
calmar a miña amargura/ saborear tanta melancolía/
Noites porteñas baixo o teu manto/ risas, amores e
pranto/ E á saída do bulín/ ao deixar o cafetín/ ao
despedir a milonga/ choran as nenas polo deus Pan/

Pola súa parte, María Zambrano aludía á Untuosa
Sensualidad e Rene Char sentenciaba:“O esencial da
carne vese constantemente ameazado polo ruido18
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Sevilla. Sevilla a florida,
Sevilla a sombría.

samente insignificante”. Se cadra, o
efímero fru-fru ao que se refería
Ernesto Junger que reivindicou aos
titáns (recordemos tamén a orquestra galega “Los Titanes” interpretando
os boleros: “Tu mi delirio” de Cesar
Portillo de la Luz y “Humo y espuma”
de Rolando S. Rabi).
Os versos do Romance do porco florido, do porco festivo, do rabo e da
untuosa carnalidade plantexan a
dialéctica dos desexos entre o poder
material, carnal, lechal e o poder espiritual, verbal, nerval, virtual:“¿Que é o verbo?, o verbo e a gramática xenerativa da carne (Chomsky) do
rabo do cerdo. E ¿que é a carne? É o rabo con nervio, o rabo ludens, o rabo hipermegamediático, o
rabo ciberpunk, o rabo icónico, o rabo simbólico, o
rabo imaxinario, e dicir, o rabo freudiano-lacaniano
dos nús borromeos que se move entre o real, o simbólico e o imaxinario. Empero, vale máis ser un
home insatisfeito que un porco satisfeito, que un
conexo/a feliz. Sen o desexo, desexo sempre de verdade, non hai nada pero a súa satisfacción, se cadra,
racha ca norma e ca pana (Estopa, despois do da
raxa), cuestiona a orde macro e micro rabal e/ou
conexifera (o paso ou converxencia entre o falonabocentrismo e o coñoconexacentrismo), pon en
perigo as nosas convencións e canóns. Empero, alí
onde esta o perigo xurde tamén o que libera, máis,
queridiños, ternuriñas, alí onde se di que está o que
libera poden xurdir e veñen xurdindo ao longo da
historia catastróficas e terríbeis perdicións.

lover con un rabo descomunal e poderosísimo no
que radica a súa razón de ser e estar no mundo, sempre erecto e disposto a cubrir todo o que se lle poña
por diante, alcanzar as maiores prestacións e marcalas na canana.
O porco evoca, convoca, trastoca, sofoca, o porco
provoca... colesterol. Empero, o que é paixón no corpo é tamén, e necesariamente, paixón na alma. ¿Terá
a alma colesterol, padecerá de anquilosamento, sufrirá de arteroesclerose?.
Sobre a túa carne había rosas e espiñas (Dona Isabel Pantoja, a mellor posta en escea da bata de cola
racialmente toreiro-copleira, desvelando e desconstruindo o xogo dialéctico liberal-hegeliano-marxiano
das espiñas e das rosas, das formas arcaicas e complexas da paixón liberadora, da paixón emancipadora, da paixón enaxenadora, da paixón dominante.
“Madriña/ por fora, xardín de rosas/ por dentro, cárcel de espiñas”), penas e alegrías, froitos imperecederos, desexos perennes, frustracións infinitas, perigos definitivos...

A linguaxe fala, a carne fala, o rabo fala, o rabo engorda e o do touro, antes das vacas tolas a fuer de carnívoras, máis. Outros din que todo o que se di do touro, incluido o do rabo, é unha mentira, un estereotipo interesado, un rol falso e agotador: o de Don Juan,
o touro bravo, o home erectus, machomán, o latin

Como estamos na Arxentina con Lorca degustando
uns chorizos criollos..., agora, co milongueiro de Borges (do que se celebrou o seu centenario en 1999 e
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Finalmente, derradeiramente (¿soa ben eh?), o ar, os
ventos lorquianos sonnos propicios e lévannos, nunha penúltima fuxida e da mao de Pessoa ao Café A
Brasileira de Portugal, Brasil, África... Pero antes facemos unha paradinha no restaurante Antonio’s que
fundou e animou en 1967 en Rio de Janeiro na Avenida Bartolemeu Mitre moi perto da Praia Leblón, o
galego de Santa Comba Manuel Rieiro Romar. O
Antonio’s de Rieiro foi un centro estratéxico da “intelligentzia” política, intelectual, cultural, mediática,
musical e artística de Rio de Janeiro e por donde
pasaron grandes persoeiros do todo o mundo como
Neruda, Nureyev, Mick Jagger e Marianne Faithfull,
etc. Este lugar de vida e encontro estaba presidido
por un cadro feito aos seus clientes: Sérgio Porto,
Vinicius de Morães, Maysa, Lúcio Rangel, Regina
Rosemburgo, Gilson Amado, Juscelino Kubitschek,
Djanira, Leila Diniz (“musa de Ipanema e do Bulevar
do Leblón”), Di Cavalcanti, Irineu García, Cyro Monteiro e José Carlos de Oliveira”. Por alí pasaron, ademais dos citados, grandes personalidades brasileiras:
Jorge Sarney, António Carlos Jobim, Jorge Amado,
Niemeyer, Chico Buarque, Nelida Piñón... Que se
fixeron amigos de Manolo Rielo “Antonio’s” e lle
dedicaron escritos, pinturas, caricaturas. Rielo que
traballaba no ministerio de xusticia e no Museo de
Arte Contemporáneo, foi nomeado “Cidadão de Rio
de Janeiro”. No Antonio’s compuxeron grandes cancións os pais da bossa nova e amigos de Rielo:Vinicius, Jobim, Buarque e Toquinho, que eran “gente da
casa”. Recordemos que Vinicius de Morães e António
Carlos Jobim compuxeron “The Girl of Ipanema””Garota de Ipanema” que cantou Astrud Gilberto e
da que fixeron unha interpretación histórica en duo
Sinatra e Jobim. O “Antonio’s”antes de ter este nome
tiña o de “Strangers in the night”, o grande éxito
mundial de Sinatra nos 60.

que definiu a Lorca como “andaluz profesional”),
antes de rematar,quero cantar (acompañando a María
Bethania na fermosísima bossa nova “Último desejo”),
se vostedes mo permiten; quero defender a boa poesía, a boa pintura, a boa casqueria, a boa carnicería.
Cantar no homenaxe a Lorca, Granell, Reinaldo Arenas (¡Abaixo a dictadura totalitaria castrista e todas
as dictaduras, as demagoxias populistas nacionalistas
e non nacionalistas e os fundamentalismos!, sen deixar de lado a crítica permanente as democracias
corruptas, amañadas, tecnoburocrático-nomenklaturistas), ao burro Zenon de Kotapos, ao porco Juan
Jacobo Paradox, as insignes galiñaceas que bulliciosamente irrumpiron no Paraninfo alborotando o galiñeiro universitario compostelano, a tutti cuanti citados e por citar, incluido Tutto Pavarotti e Pucho Boedo o neto de Puccini, que nos animan/complican a
vida, axudándonos a levala, reflexionala, correla, a
desvelala, a descubrila, creala... Quero cantarlles con
estas palabras máis ou menos borgianas e lorquianas:“Para fuxir dos amores tristes, insulsos, tramposos, desleais e insoportábeis/ para fuxir da realidade
tantas veces insufríbel e inaguantábel/ para fuxir dos
tempos dos embaucadores/ dos aburre as vacas e as
ovellas/ dos arribistas, oportunistas, trepas e mentirosos/ se cadra, queridiños, chega con metela mao/
metela ben.../ poñela sobre uns bos versos, sobre
boas historias/ emocionarse ca música/ contemplar
a gran pintura, saborear a boa carne, as boas verduras os bons cogumelos, o peixe e o viño, as obras
imperecedeiras/ e soñar, vagar e gozar despertos”.
Vagamos sós, na noite cósmica perdidos nos buratos
negros do tempo, a onde van a parar todos os desperdicios. Soedade dura/ soedade insegura/ soedade
gozosa/ soedade frondosa/ soedade segura plagada
de dudas, de amarguras, de conxeturas.
Sexta estación, sexto paso
Portugal, África, Brasil, Santiago de Compostela: Café Ideal Bar Azul, Café a Brasileira, Café
Antonio’s.
A sexta estación, o sexto paso, e remato definitivamente, lévanos de novo ao principio, despois de
facer unha fuxida oceánica comunitaria-universalista, lévanos ao Bar Azul, onde José Luis Mari Solera
“Licho” aportoume este poema seu que leo, refago
co seu permiso, que me parece xenial, de aires lorquianos-borgianos-agustinianos-jupiterinos (de San
Agustín García Calvo “Júpiter Enoxado”): “Perdido
no laberinto dos soños/ vinme prisioneiro do tempo/ saín da ensoñación e funme ao ar/ para que me
levara o vento”.

Dentro da música andiveron polo Antonio’s: João
Araujo, Sérgio Cabral, Erlon Chaves, José Otávio Castro Nunes, Dori e Nana Caymmi, Haroldo Costa, Edú
Lobo, André Midani, Miele, Nelsinho Motta, Badem
Powell, Sérgio Port, Lúcio Rangel, Solano Ribeiro,
etc. Para acabar ben recordemos bossanovas como:
“Abre alas”de Ivans Lins,“Canto de Ossanha”de Vinicius de Morães e Banden Powell cantada por este
último,“Wave” de Jobim e Vinicius de Morães cantada por Rossinha de Valença e Flavio Faria,“Bahianada” do seu autor Jose Barrense-Días, etc. Sobre o
“Antonio’s” , Mário de Almeida publicou o libro:
“Antonio’s: caleidoscópio de um bar, Ed. Record,
Rio de Janeiro 1992.
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vellos tempos, no restaurante Asesino, ou diante da
Estación terminus, a modo de resumo final de todas
fachada de San Martín Pinario. Cantando: “Eu sei
as estacións que tiveron lugar até o de agora, en boca
que vou te amar” do inmenso en sempre presente
de Zirano de Chandrexa de Queixa: “Mentres uns
Vinicius de Morães, o autor do “Soneto do amor
arriba ou que se creen arriba e dintinguidos, vellos
total” que lles recomendo que escoiten recitado
e novos ricos-cultos, señoritos, caciques, mediócrapor el e que tamén se titula:“Samba em prelúdio”
tas, nomenklaturistas e traficantes varios, cos seus
que compuxo con Baden Powell. Antes, e para
cantares, cantautores e cantaores, intelectuais, experquentarse, poderíamos atacar a samba brasileiratos, poetas, escribidores, mamporreiros, tecnoburógaiteira “Portela. O mundo de Pixinguinha” que borcratas, sindicatos, corporacións e sociedades de autoda Grês.
res, gozan arbitraria e inxustamente do bico da gloria/ outros abaixo sen historia,
Eu sei que vou te amar
No coro están: os
teñen que facer frente á miseria
Por toda minha vida eu vou-te amar
artistas polifacáticos
material e-ou existencial, conEm cada despedida eu vou-te amar
Kukas e Licho cas
formarse coas migallas, verse
súas gaitas en claves
condenados á escoria”.
Desesperadamente, eu sei que vou-te amar
gaiteiras, a de Kukas
E cada verso meu será
de Kukas e a de Licho
O peor é que moitos, na oscuriPara te dizer que eu sei que vou-te amar
de Ricardo Portela e
dade da caverna, no reiño do
Por toda minha vida
Mallou; o Principe
medo (Spinoza: “Un ten no seu
Eu
sei
que
vou
chorar
Galin, o poetas Novopoder ao outro cando lle logra
A cada ausência tua eu vou chorar
neyra, Oroza e Maxiimpor o seu medo”), da envexa
Mas cada volta tua há de apagar
mino Castiñeiras, o
(o éxito dun é o fracaso do vecitanguerio Bernardo
ño, do outro), da claudicación e
O que esta ausência tua me causou
París, os funcionarios
das sombras, son felices coas
Eu sei que vou sofrer
u n i ve r s i t a r i o s e
súas sombras, cos seus opresoA eterna desventura de viver
copleiros de arriba
res, cos seus compradores e abuA espera de viver ao lado teu
para os de abaixo o
sadores. Retozan nas lameiras do
Por
toda
minha
vida
Duo Cupletista-Filocubil, no envilecemento da
(De tudo, ao meu amor serei atento
sófico Popular Agusnegrura, do lóbrego, e vendida a
tín e Isabel (Agustín
súa dignidade, renunciando a loiAntes, e com tal zelo, e sempre, e tanto
García Calvo e Isabel
tar por faceren a súa propia hisQue mesmo em face do maior encanto
Escudero) e os amitoria, láianse, sométense, conDele se encante mais meu pensamento
go s e a ch e g a d o s
fórmanse... e hainos que soñan,
Quero vive-lo em cada vao momento
comúns.
aspiran a seren como os seus
E em seu louvor hei de espalhar meu canto
señoritos, como os seus vellos
E rir meu riso e derramar meu pranto
e/ou
n ovo s
amos,
Ao seu pesar ou seu contentamento
domadores/dominados/ feudais/servos/ pelotilleiros/domiE assim, quando mais tarde me procure
nadores.
Quem sabe a morte, angústia de quem vive
Que sabe a solidão, fim de quem ama
A verdade, ás veces, é tan amarEu possa me dizer do amor que tive:
ga, tan dura e tan difícil, que os
Que não seja inmortal, posto que é chama
que aman ou defenden outra
Mas que seja infinito enquanto dure)
cousa distinta a ela, queren que
o obxecto amado ou defendido
Eu sei que vou sofrer...
sexa o verdadeiro.
Eu sei que voute amar
Acabemos, se cadra, en positivo, volvendo ao principio, ao título, sentido e fin de este traballo: a poesía popular, vital, rixosa e combativa. Para o cal,
facemos unha descarga poético-galega-salseiraespañola-brasileira, cantando a coro como nos
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Interesado pola etnografía culinaria
centrouse na gastronomía galega
anterior ó s. XX. Reflexo das súas
conclusións é a temática dos artigos
publicados, que abranguen dende a
cociña celta á cociña medieval en
Galicia, ós mil anos de gastronomía
no Xacobeo, ó vocabulario de cociña galega, sen esquecerse das receitas.

gastronomía popular

Castañas
para o
magosto
Xavier Barreiro

castaña, nux castanea, é
o froito do castiñeiro,
Castanea sativa, o arbor
panis que os romanos sementaron aquí hai centos de anos e que
os druídas consideraban sagrado.
Pola contra, fixéronse estudios de
palinoloxía que demostran a existencia do castiñeiro en Galicia
antes da chegada dos romanos 1.
Etimoloxicamente, castanea
pode ter raíces indoeuropeas na
palabra kas, picar, polos ourizos.
Outros investigadores adxudícanlle un parentesco co vocablo
grego kastanaikon karyon, noz
“castaniense”, nome que lle dan
á castaña cultivada en Grecia e
que deriva de Kastana, cidade
grega onde se cree que chegou

A

este froito no s. V a. de C prodedente do Cáucaso para espallarse
por Italia, Francia, Portugal e Galicia durante o Imperio Romano,
xa que estes últimos utilizaban
estacas de madeira de castiñeiro
para as vides. Do castiñeiro, e
algún pode ter miles de anos
como o de Sant Alfi en Catania,
aproveitámolo todo: o froito para
alimento, moi boa madeira para
mobles, taninos de follas e cascas
para o curtido e tinte de coiros.
As castañas, según Galeno2, “danlle ó corpo máis nutrimento
que ningunha outra froita salvaxe; pero enxendran ventosidades, hinchan e fan andar
estreñido, provocan o apetito

1. MANDIANES CASTRO, M. ‘El magosto’. Boletín Auriense. 1990-1991. Tomo XX-XXI, p. 295.
2. FONT QUER, P. (1987). ‘El Dioscórides renovado’. (ed. 10) Barcelona: Editorial Labor, p. 103.
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venéreo e, comendo en cantidade, dan dor de cabeza.”. Na
Antiga Grecia coñecíanse coma
landras de Xúpiter, así Dioscórides dinos que “as landras de
Xúpiter causan os mesmos efectos que calquera outra landra;
o seu miolo é útil ós que beberon o veleno chamado ephemero”. Plinio, ás mellores chamáballes balanni, e as que comían os
porcos e as clases humildes do
pobo populi. Convertíronse
nunha especie de sucedáneo do
pan que as mulleres comían
durante os ritos de Cibeles ou de
Ceres, actos rituais nos que non
se lles permitía consumir ningún
cereal. Séculos despois, no 1550,
non quedou en Italia castaña,

faba ou landra coa que non se
fixera pan, xa que ese ano non
houbo colleita doutros cereais.
Os galegos alimentámonos con
pan de castañas, o p a n d o s
pobres, ata que se fixo cotián en
Galicia o consumo da pataca e
do millo logo dos séculos XVI e
XVII, pero a castaña seguíu a ser
parte esencial da nosa dieta ata
mediados do s. XX.
Na súa composición atopamos:
hidratos de carbono, zucres, amidón, potasio, fósforo, vitaminas e
outros minerais. Aportan ó organismo, segundo a terra onde
medren e a preparación culinaria, de 196 a 345 calorías por
cada 100 gr. Pertence á familia
das noces pero só é rica en almidón, non en graxas.Veñen pesando dende 15 gr, as bravas, ata os
40 gr dos marrons, sendo máis
normal atopalas sobre os 25 gr
de media. Frescas non son moi
dixestivas, hai que comelas ben
maduras e mastigalas moito.
Cocidas son boas para unha dieta branda hipercalórica, pero desaconséllanse para diabéticos e
para quen sufra dunha úlcera.

As máis apreciadas, por calidade
e tamaño, proceden dos montes
galegos de Lugo e Ourense,
seguíndolle en calidade e producción as de Asturias e León. Ó
igual que acontece noutros eidos
da economía galega, dos que
tamén somos grandes productores, o mercado nacional da exportación e distribución da castaña
galega atópase fóra de Galicia, en
Barcelona, dándose o caso de que
o mesmo país que vende granito
do Porriño coma se fose mármore italiano de Carrara, exporta
castaña galega como propia.
Outros grandes productores
mundiais son os franceses, chineses, italianos, coreanos e turcos. En case toda América tamén
hai unha gran producción deste
froito, pero doutra variedade de
castiñeiro.
Grandes consumidores son os
franceses, xaponeses, arxentinos,
italianos e italo-americanos, se
ben estase a consolidar un novo
mercado en países europeos e
hispanoamericanos –Brasil e
Puerto Rico– onde acadan un prezo moi elevado. Este mercado no
exterior está demandando castañas dun calibre cada vez máis
grande, en detrimento do sabor e
da calidade das pequenas.
As tendencias actuais, en canto ás
preparacións culinarias en Galicia,
redúcense ó seu consumo asadas,
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redúcense ó seu consumo asadas,
cocidas ou en puré, en marron
glace, ou frescas, quizais por non
ter unha cultura gastronómica da
castaña. É de salienta-lo consumo
de fariña de castaña en preelaboracións para alimentación infantil
no norte de Europa e para pastelería especializada en Francia.Galicia, potencia productora e exportadora do froito do castiñeiro,estase a perder unha fonte de inspiración gastronómica por non xeraliza-lo uso da castaña, e da fariña
desta, en repostería, panadería e
na cociña tradicional. Un equipo
de investigadores da Universidade
de Vigo, obtiveron augardente da
castaña polo sistema de fermentación en estado sólido engadindo
dúas enzimas para obter cetanol,
xa que por mor do amidón que
contén este froito facíase imposible elaboralo polo método tradicional.Unha empresa ourensá está
interesada nesta destilación e proxecta exporta-la súa producción
cara ó mercado xaponés, o primeiro consumidor do mundo desta bebida, que alí fan a partir de
arroz levedado e castañas.
O Caurel, espacio natural de
montaña na provincia de Lugo, é
unha das mellores zonas de producción deste froito e teñen
unha cultura propia da castaña
reflectida na gastronomía, nos
recursos económicos, no refraneiro, na paisaxe e no deseño das
vivendas antigas. Dende aquí
envíanse castiñeiros para a repoboación forestal na Arxentina. En
O Caurel aínda seguen co procedemento tradicional galego para
face-las castañas pilongas. A
colleita dura dende setembro
ata mediados de outubro, sendo
polo nadal a época de maior consumo. Chegado o tempo, abanéase o castiñeiro cunhas varas longas –taloura ou bareiro– para tira-

lo ourizo que encerra de dúas a
catro castañas. Logo de apañalas
o antes posible para que non perdan peso e calidade, desourízanse para escolle-las grandes e
redondas, aínda que hai veciños
que as pasan por unha criba para
clasificalas por calibres. Lévanse
ó sequeiro para secalas e afúmanse un pouco ó lume manso
duns chotos na caniceira: táboas estreitas e longas cunha separación de 1 cm que, penduradas
do teito, deixan pasa-la calor sen
que caian as castañas. A seca
pode durar de 8 a 15 días.
Ó quitalas do sequeiro faise o
bandoxo: límpanse a man para
separa-la puxa –a tona de dentro e a de fóra– e os picois –as
pequenas, de pouco valor, que
están fendidas ou que teñen o
verme chamado coco–. Outro
xeito de face-lo bandoxo consiste en mete-las castañas do sequeiro en sacos e darlle golpes ou
pisalos, o que se chama face-la
bulla, que tamén se fai na provincia de Ourense. Dise que unha
clase de castaña é boa se dá o
tercio: de tres partes, en peso,
que entran verdes no sequeiro
recóllese unha seca. Noutros
sitios de Galicia o procedemento
tradicional é similar. Na industria
aplícaselles un tratamento térmico para debullalas facilmente nas
máquinas e logo conxélanse para
outras preparacións.

REFRANEIRO
DA CASTAÑA
Revisando a bibliografía etnográfica topamos que o cantigueiro
popular galego, de Marcial Valladares, adícalle varias cantigas:

-Miña filla, confesión.
As castañas que comiche
¿de qué castiñeiro son?
A castaña no ourizo
quixo rir e reventou:
caendo castiro abaixo,
mira que golpe levou!

(O ourizo que regañou).

Al pempín,
Ruin cabaleiro,
Pégalle a risa
E solta o diñeiro.
(O ourizo coa castaña).

Castañasadas
e viño con mel;
e a miña señora
detrás do tonel.
As castañas ben se comen,
o viño vaise bebendo;
o cariño vai entrando:
a honra vaise perdendo...

Anos despois, nos artigos de
‘Arquivo filolóxico e etnográfico
de Galizia’, publicados na revista
Nós en novembro de 1920,tópanse adiviñas recopiladas por Risco:
Alto me vexo
No meu lugarexo.
Por unha risada,
Perdín miña añada.
(O ourizo no castiñeiro, que cando regaña parece que ri e perde
as castañas que leva)

Altos padres
Capeludas madres
y-os fillos incha-foles,
adivina tú, si podes.

O Refraneiro Galego Básico de
X. Ferro Ruibal amósanos algúns
refráns da castaña:
– A castaña no agosto quere
arder; e no setembro, beber.
– Castañas no Nadal saben
ben e pártense mal.
– Con castañas asadas e sardinas salgadas non hai ruin
viño.
– Temperá é a castaña que por
setembro regaña.
– Polo San Martiño, castañas e
viño.

O profesor Fraguas3 tamén recolleu cantigas da castaña:
Moza que estás no canizo
Bota castañas abaixo,
Anque non teña mandil
Acadochas no refaixo.

Monxe que estás no canizo
Tira castañas para baixo,
tírame das máis grandiñas
que as pequenas non me baixo.

(Os fillos hinchafoles son as castañas que fan hincha-lo bandullo).

Alto me miro
Color d´ouro teño
Por unha risada
Perdín canto teño

Acabáronse as vendimas
E veñen as esfolladas,
Para comer coas mozas
Catro castañas asadas.

3.Miña
FRAGUAS
FRAGUAS,
cancionero á mesa posta’. Ciencia y humanismo en la alimentación. [Ciclo de conferencias organizado pola Real
nai,
doimeA.a‘Do
barriga
Academia Galega de Ciencias]. 1995, p. 80-100.
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SOCIOLOXÍA DA
ALIMENTACIÓN
CON CASTAÑAS
Hai anos, no tempo dos magostos era doado toparse coas castañeiras vendendo a súa mercadoría nas esquinas dalgunhas
rúas de Compostela, Ourense, e
outras vilas, berrando ¡que ferven, castañas quentiñas! Rafael
Alberti 4 fálanos delas: “seguramente porque estase achegando
o Nadal, tódalas castañas voaron dos seus ourizos. E tódalas
castañeiras, dende as máis
novas ata as máis anciás, recóllennas baixo a aba entre as
pernas, quecendo e torrando alí
a súa mercadoría. Non toparon
mellor lume”. Hoxe aínda podemos topar vendedores ambulantes cunha vella locomotora asando castañas na rúa, colaborando
a face-la paisaxe típica do magosto urbán, xunto cos cucuruchos
de papel cheos de castañas quentes que a xente devora con ledicia.
A cultura da castaña está tan
vencellada ós galegos que topamos con apelidos como Castiñeiras e Souto, ou topónimos
coma Sequeiros, Cequeril e Souto. Pero non só isto.A nosa conducta alimentaria sostense
sobre pautas colectivas: os alimentos inxeridos, xeitos de
cociñalos, emocións e recordos,
os símbolos alimentarios ou
normas no reparto. Non abonda
c o n q u e u n h a c o u s a s ex a
comestible para que remate sendo comida, é preciso que forme
parte da configuración da imaxinación gastronómica e que
sexa recoñecida como símbolo

de autoafirmación no grupo,
creando así un pasado gastronómico con raigame na nosa
personalidade. No caso galego, a
imaxinación gustativa, a tradiconal e costumista, é, segundo
o principio de sedimentación
alimentaria5: pulpeira, lampreeira, marisqueira, sardiñeira,
lacoeira, empanadeira, caldeireira, castiñeira e queixeira.
Habería que engadirlle a imaxinación da mentalidade festeira
ga s t r o n ó m i c a , f i l l o e i ra e
augardenteira.

VOCABULARIO
GALEGO
DA CASTAÑA
Os países da ribeira do Mediterráneo teñen a cultura da castaña
inxertada no seu vocabulario.Así,
os franceses xa diferencian châtaigne de marron, pero os italianos amplían vocabulario e distinguen varias clases de castagnas:
caldallesa e ballota para a castaña cocida, bruciata ou caldarrosta para a castaña asada. Os
alemáns coñécena por kastanie,
que en inglés dise chestnut. Galegos e portugueses temos moitas
máis acepcións lingüísticas.
Amoxegar:Mordiscar cos dentes
ou rachar cun coitelo a casca das
castañas que se queren asar, para
que non estoupen no lume;amordicar, amoregar, moxegar.
Amoxetadura: acción e efecto
de amoxegar.
Arbor panis: os romanos chamábanlle ó castiñeiro árbore do
pan, xa que nos tempos de malas
colleitas facíase o pan con fariña
de castaña.

Barexar: trasnada dos cativos
que van roubar castañas ós veciños para o magosto.
Bullote: torta de fariña de castaña consumida polos lexionarios
romanos.
Cacho: tixolo.
Coco: verme da castaña.
Caldudas: potaxe de castañas
secas cocidas.
Debullar: quitarlle as cascas á
castaña cocida, fresca ou asada.
Enxerimento: superficie onde
remata a castaña.
Moreas: xeito de xunta-los ourizos para golpealos e separa-la castaña do ourizo.
Petela: pinzas de madeira coas
que se apañan as castañas do
ourizo.
Picós: anacos das cascas procedentes da pisa ou do bandoxo
empregados para ceba-los porcos.
Rangalleira: Dise que o día do
magosto o viño “corre á rangalleira”.
Suchar: Chupar continuamente
unha castaña pilonga ata que se
consuma. Chuchar.
Taloura: vara longa coa que se
abanea o castaño para que pinguen os ourizos; tamén é
bareiro.
Tixolo: tixola de ferro con buratos onde se asan as castañas.
Cacho.
Tonas: cascas da castaña.
Trasmocho: castiñeiro que
medra máis ó ancho que ó alto
pola acción do home, que o
poda coma se fose unha froiteira. Deste xeito, obtéñense
máis castañas, temos polas
grandes para madeira en poucos anos, e non desaparece a
árbore.
Xemas: partes da castaña.

4. POSADAS, J. ‘Historia de la castaña’. <http://www.marronglace.net>.[Consulta: 6 xullo 2001]
5. CRUZ CRUZ, J. (1993). ’Simbolismo alimentario y tercera edad’. Alimentación e Cultura. Cadernos do Laboratorio Ourensán de Antropoloxía
Social. (Vigo: Universidade de Vigo) 3, p. 79.
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Tipos de castaña:
Bolerca: a que abortou dentro
do ourizo, que non medrou.
Brava: a do castiñeiro bravo, sen
inxertar.
Bullada: a que xa pasou pola
bulla.
Bullote: castaña asada no tixolo
ou cacho.
Burgazo: castaña fresca cocida
que se come con leite.
Crouco: a que é pequena.
Degaro: a castaña degraída.
Tamén se chaman restrelos.
Degraída: cae do ourizo ó chan
xa madura. Degaros.
Enxeridas: formadas por varias
pezas.
Maia: a pilonga ou seca, e afumada.
Mamota: cocida coas dúas cascas, zoncho; é a castaña mal asada que non pela ben.
Pilonga: castaña seca.
Zoncho: a mamota. Os cativos
enfíanas nun cordel a xeito de
rosario para ilas comendo.

Picois: as que se desprecian cando se escollen ou que parten ó
debullalas para quitárlle-las tonas
durante o bandoxo.
Presa: froito dun castiñeiro bo
para madeira e que rende moita
cantidade de castañas. Dise que
estas castañas non son as máis
saborosas.
Raigonas: son as segundas en
caer da árbore; as mellores para
comer e as que mellor pelan.
Velliñas: é moi escura e debúllase mal.
Vérdeas: as máis saborosas e as
que máis abundan, xunto coas
presas.

Outras clases de castaña:
Pagiana, Vilande, Buxeira,
Agrelo, Loura, Garrida, Longal, Papada, Cabezuda, Toubesa, Bravoleirado, Bicuda,
Ousende, Oucieira.

CULINARIA
DA CASTAÑA
No Caurel:
Abarqueira: a castaña baleira.
Bravas: hai anos que se dan e
outros que non saen.

Hai que apañalas tan pronto caen
do ourizo para que asadas, frescas, pilongas, cocidas no caldo de
nabizas e berzas, como guarni-

ción, en recheos e nos postres,
sexan o cerne dun bo manxar
para os padais máis sibaritas:
Para cocelas debúllase a tona
de fóra. Cúbrense con auga fría,
caldo ou leite, e cocémolas, sen
deixar que fervan, de 15 a 20
minutos; o feixe de nébodas, fiuncho e loureiro é opcional. Se
veñen conxeladas hai que poñelas a desconxelar. Se son frescas
e flotan na auga da cocción descártanse para o consumo porque
poden ter vermes.
Para pelalas quitámoslles a
primeira tona cun coitelo ben
afiado. Escáldanse cinco minutos
en auga salgada fervendo. Sacámolas da pota ás tandas para que
non enfríen e ráspanse as tonas
que lles queden.
Como acompañamento ou
a d o b í o de pratos de caza,
recheo de carnes e aves, peixes
secos ou de sabor forte, potaxes
ou elaboracións con alimentos
graxos e xelatinosos, poden ir
cocidas, asadas e debulladas,
picadas ou en puré.Aplícanselles
ás mesmas técnicas culinarias e
usos na cociña cas patacas, fabas,
chícharos, frixoles e garabanzos.

ESTUDIO BROMATOLÓXICO DA CASTAÑA GALEGA
(Barreiro e Charro, 1957)

En 100 gr

Fresca

Humedade
Graxa
Proteínas
Glúcidos.
Fibra
Calcio
Fósforo
Vitamina B1

57,3 %
1,8
3,7
32,8
2,1
22,3 mg
69
159,3

30,7 %
1,7
6
53,2
3,2
13,5 mg
42,3
180

Vitamina C
Valor Enerxético

4,5
268 cal.

7,8
174 cal.

Asada

Cocida
65,45 %
1
2,6
26,3
2
9 mg
27
23
32
132 cal.
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Confitada (marron)

Pilonga

26,27 %
0,6
2,7
67
1,6
8 mg
26
31

12,5 %
3
5
69
5,4
28,7mg
88
125,6

0,5
300 cal.

4
345 cal.

Xunto cos figos fan un bo recheo
para o bandullo.
Para asalas facemos unha
amoxetadura cun coitelo. Ásanse
no forno ou nunha tixola con
furados. Nos magostos galegos
emprégase o tambor ou cachela: recipientes metálicos con
buratos e de forma cilíndrica ou
de caixa de zapatos. Pódense
facer no microondas en sete
minutos pero non arrecenden
comas outras. De asadas, tapalas
cun pano quente para que non
perdan a calor e rematen de asarse por dentro. Se lles damos un
preasado podémolas conservar
meses no conxelador para rematar de facelas nun intre.
Para conxelalas primeiro
debúllanse e despois metémolas
cinco minutos en auga fervendo;
ó quitalas da pota introducímolas en auga con xeo. Cando arrefríen procederemos ó seu envasado en bolsas de plástico para
conxelalas, procurando meter en
cada bolsa a cantidade que pensemos cociñar nunha vez; tamén
podemos conxelar o puré de castañas. En función do conxelador
poden conservarse en óptimas
condicións ata un ano.

desinfectados á calor. Tamén se
poden cocer e gardar en almíbar cun xarope forte -zucre e
auga a partes iguais- cun pau de
vainilla.
A fariña de castañas, mesturada coa de trigo nunha porcentaxe dun 15% ata un 30%, ten
as mesmas aplicacións que a fariña deste cereal por si soa. Filloas, biscoitos e biscoito enrolado,
pizzas, roscón, madalenas, cremas, bica, empanadas, rebozados
para fritidos, pan e outras preparacións, melloran de sabor con
esta fariña, aínda que non espesan tan ben un caldo como a fariña milla.As masas feitas con esta
fariña necesitan máis líquido na
masa, máis tempo para levedar e
máis fermento. As xoubas abertas sen espiñas e logo rebozadas
en ovo e fariña de castaña, fritidas son unha ledicia. O pan de
castañas, as madalenas con pasas
de Corinto e noces, o biscoito
enrolado con crema de castañas
e crema pasteleira, deberían
estar na carta de calquera “tres
estrelas Michelín”. Calquera postre pódese facer con castañas
cocidas en leite con azucre, cos
marron glacé, coa fariña, ou con
puré de castañas en almíbar. Con

Das pilongas, os artesáns da
castaña no Caurel aconsellan non
poñelas á remollo, só lavalas e
cocelas con auga quente, chourizo e touciño, ou ben deixalas no
leite unha noite; hai quen as chucha como se fosen lambetadas.
Para conservalas ó natural facemos o mesmo que para
pelalas e logo cócense vinte
minutos cunha cullerada de sal
por litro de auga.Arrefriar e conservar no líquido da cocedura en
tarros de vidro ben pechados e
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esta fariña, lacón moi picado e
unha bechamel ou con queixo
cremoso –Cebreiro, Arzúa–,
podemos facer masa de croquetas que rebozaremos na fariña de
castaña para fritilas.
Co peixe podémolas poñer
cocidas, estofadas, asadas, en
papillote –con lubina, salmonete
ou troitas–, nun arroz caldoso de
peixes ou mariscos, enteiras ou
desfeitas, e como recheo de chipiróns ou de pementos.
A pasta e as ensaladas préstanse a xogar co sabor da castaña,
ó igual que as cremas de legumes,
sopas e caldos. As castañas esmigalladas con salsa de tomate, carne picada, especias e allo, resulta
unha magnífica salsa para recheo
de raviolis e para a lasaña.En ensaladas frías combinan ben con alloporros, fabas, pementos e cebola
picados,pulpo,acelgas,espinacas,
lacón cocido e frío,lentellas,cenorias, tallaríns e o que a imaxinación do cociñeiro permita.
Nunha fondue de chocolate e
froitas –piña e morangos–, como
recheo de bombóns con licor de
castañas, nunha mousse, fan un
postre que se agradece.

R E C E I T A S

Lentellas con castañas
(Receita do cociñeiro romano Apicius no século I)

6

Bullote
(Receita descrita en “De Honesta
Voluptate et Valetudine” por Bartolomeo Sacchi no 1475)

I N G R E D I E N T E S : 1 taza de castañas, 1 taza de lentellas cocidas, aceite, 3 culleradas de mel, 1 cullerada de vinagre de Xerez
(vinagre de mazá, vinagre de viño do país ou calquera vinagre aromatizado ó gusto), sal, pementa negra, comino, sementes de cilantro ou cilantro en po, nébodas, menta, ruda.

I N G R E D I E N T E S : castañas cocidas,
touciño ou freixós, queixo, ovos crus ou
cocidos, zucre, azafrán.

P R O C E D E M E N T O : cócense as castañas peladas engadíndolle
un pouco de auga e sal. Durante a cocción, machacamos nun morteiro pementa, comino, sementes de cilantro, menta, ruda, nébodas,
mel e vinagre. Pasámo-las castañas xa cocidas e mais a zarapallada do morteiro a outra pota, na que lle engadimos aceite e poñemos
a ferver. Cando estea ben cocido, ou pochado, retírase e volvemos
a machacar no morteiro ou na batedora. Servimos nunha fonte e aliñamos con aceite de oliva extra virxe da primeira prensada en frío.

P R O C E D E M E N T O : para facer esta
torta de castañas mestúranse nun morteiro
tódolos ingredentes, nas cantidades que se
desexen, e cócese esta masa no forno. Esta
receita publicouna Sacchi no libro “Honesto pracer e saúde”. Os lexionarios romanos
e os antigos castrexos, de seguro, só a facían coa fariña de castaña, auga e sal.

Giocondas do século XV

Caldo de castañas

(Sopa de castañas de Leonardo da Vinci) 7

(Receita de Miguel Vila)

I N G R E D I E N T E S : 1 taza de castañas, 2
culleradas de aceite, 2 culleradas de mel, sal
para coce-las castañas, pementa negra, herbaboa ou nébodas, tomillo.

I N G R E D I E N T E S : 1,5 kilos de castañas, 2 cebolas enteiras e media cebola picada, 2 dentes de allo, aceite, touciño, 1 orella de porco, sal.

PROCEDEMENTO: “ Machacade as castañas cun martelo para fendelas e fervédeas primeiro en auga soa. De alí a un
pouco sacádeas da auga e debulládelas
para quitárlle-las tonas que lles queden. De
seguido ferverédelas a lume manso ata que
estean bastante brandas coma para pasalas polo coador. Entón, quentádeas con
aceite, mel, sal e pementa, adobiádeas con
pequenas follas, e xa teredes a sopa de
castañas. É moi boa contra das consecuencias das mordeduras de arañas salvaxes, e tamén para manter unidas as páxinas dos libros” . Enténdase por coador o
pasapurés de hoxe.

8

P R O C E D E M E N T O : quizais o máis antigo dos caldos
galegos. Este caldo tradicional veuse desprazado polo caldo de grelos, de nabizas ou de repolo, pero sigue a ser
un prato excelente e saboroso.
Quitámoslle a tona de fóra ás castañas e cocémolas con
auga e sal. Na primeira fervura retirámolas e quitáselles
a segunda tona. Noutra pota cocémo-las dúas cebolas, o
allo, o touciño e a orella, desalgada do día anterior, e as
castañas debulladas. Cando xa todo estea cocido engadímoslle un rustrido (neste caso media cebola picada e fritida en aceite) e remexémo-lo caldo, deixando que siga a
cocer durante os minutos que nos leve pica-lo touciño e a
orella, que volvemos a mesturar no caldo. Pódense empregar outras carnes salgadas de porco, ó gusto de cada un.
Se facémo-lo caldo con castañas pilongas temos que poñelas a remollo a noite anterior.

6. FLORES SANTAMARÍA, P. e TORREGO SALCEDO, E. (1985). ‘Apicio. La cocina en la Antigua Roma’. Madrid: Ediciones Generales Anaya, p. 85.
7. ROUTH, S. e J. (1993). ‘Notas de cocina de Leonardo da Vinci’. Madrid: Ediciones Temas de Hoy.
8. VILA PERNAS, M. (9/4/2001). ‘Caldo de castañas’. Recetemanía Galicia > Caldos, sopas, potajes. <http://gastromania.fiestras.com>.[Consulta: 18 xullo 2001]
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Ledicias de Samurai
(Castañas Kioto)

Picallóns

9

(Brochetas de castañas con mariscos)

I N G R E D I E N T E S : Para a masa: 50 gr de

I N G R E D I E N T E S : langostinos, pemento verde,

zucre, 100 gr de fariña, 10 gr de manteiga, un
ovo, media cullerada de manteiga, fermento.
Para o recheo: 15 castañas cocidas, 200 gr de
puré de fabas brancas.
Para o glaseado: 1 xema de ovo, unha copa de
Oporto.

panceta cortada moi fina, cogomelos ou shiitake,
peituga de polo, chipiróns ou choquiños, castañas
medio cocidas, brochetas.
P R O C E D E M E N T O : cocémo-las castañas só ata
que se lles poida atravesar coa brocheta e non se
desfagan. Preparamos dúas láminas de panceta
en cruz e poñemos unha castaña no medio para
enrollala. Cortámo-los pementos en cuadrados do
tamaño das bolas de panceta coa castaña. Cortámo-la peituga en porcións do mesmo tamaño. Limpamo-los chipiróns e facémoslle un recheo cos tentáculos e algunha castaña cocida. Colocamos na
brocheta un pemento, un bolo de panceta coa castaña enteira como recheo, un langostino, unha
seta, unha castaña cocida, a peituga, un chipirón
recheo de castañas, e seguimos repetindo a serie
de elementos ata que non quede brocheta. Mollámo-las brochetas (nápanse) cun prebe feito con
aceite, tomillo e allo picados. Poñémo-las brochetas na grella ou na prancha do forno. Ó rematar
salpiméntase con sal gorda e pimenta negra.
Pódense acompañar con algunha salsa: maionesa,
rosa, holandesa ou española (a demi glacé).

P R O C E D E M E N T O : mestura-lo zucre, o ovo e

a manteiga. Bater lixeiramente e quentar ó bañomaría ata conseguir unha masa homoxénea que
arrefriamos sobre xeo. Engadímo-la fariña e o
fermento peneirados para amasar nunha superficie enfariñada. Dividi-la masa resultante nunhas 15 porcións dun tamaño regular. Aparte,
cortámo-las castañas en dados e misturámolas
co puré de fabas. Preparar quince boliñas para
o recheo e cubrilas coas porcións de masa. Pinta-los pasteliños coa xema batida co viño. Fornear 15 minutos a 160º C. Puré de fabas: cocemos 500 gr de fabas brancas con 5 gr de cravo e 5 gr de canela. Pasámolas polo pasapurés
e mesturámolas co almíbar feito con 1 kg de
azucre e 1 l de auga, Quenta-la mestura ata que
espese e poñer a enfriar.

Fror da figueira
(Galician way of cooking)

I N G R E D I E N T E S : 1,5 kg de mexilón galego fresco e unha taza de auga de cocelos, 250 gr de casta-

ñas conxeladas, 150 gr de papaia, 150 gr de noces, 3 cenorias, 12 figos, 3 copas de viño branco seco,
50 gr de manteiga, noz moscada e sal. Para a masa das orellas: 500 gr de fariña de trigo, unha cullerada de fariña de castaña, 80 gr de manteiga, 2 ovos, 3 culleradas de aceite, auga de coce-las castañas.
P R O C E D E M E N T O : facémo-la masa das orellas, deixámola levedar unha hora e fritimos porcións de

masa estirada de 6 cm de diámetro, máis ou menos; deixamos escorre-lo aceite e reservámolas en sitio
quente. Cocemos co viño branco e unha folla de loureiro os mexilóns, quitámolos da cuncha e gardámolos. Coa manteiga, a auga dos mexilóns e as castañas cocidas facemos un puré. Cortámo-las cenorias en
xuliana, como fíos, e fritímolas nun pouco de aceite. Torrámo-las noces nunha cullerada de aceite.
Presentación do prato: enriba da metade das orellas colocamos puré de castañas con noces torradas, enriba dous mexilóns, e por último cenoria fritida. Na outra metade das porcións de orellas poñemos puré,
láminas de papaia, por riba medio figo e rematamos con dous mexilóns con noces. Podemos poñe-las orellas sobre follas de figueira nunha fonte redonda; as follas hai que escaldalas antes en auga fervendo.

9. ‘Castañas Kioto’. COCINA MÍA. 38. Outono 1998, p. 31.
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Licenciado en Xeografía e Historia.
Investigador do patrimonio etnográfico na área da Ribeira Sacra. Ten
publicados, entre outros, estudios
sobre a arquitectura decorada con
cal (esgrafiados populares), cerimonias de véspera (os folións), o entroido nas ribeiras, barqueiros e embarcacións fluviais, narracións sobre
bandoleiros, oracións marxinadas e
monumentos funerarios.

A cultura do viño
na Ribeira Sacra
Aproximación á identidade
dunha área natural e cultural
Xosé Manuel Vázquez Rodríguez
Fotografías: Camilo Lorenzana

Unha denominación nova e de eruditos documentados fronte ás ribeiras en plural, modernización na
producción contra a tecnoloxía legada dos pais, artigo de consumo para turistas e espectáculo nas feiras de exaltación ante o viño como cultura e vivencia... Estamos en tempos de cambio. Mais a mudanza é un proceso continuado3, que está dentro das
transformacións que experimenta a sociedade global no seu conxunto, e neste caso a penetración do
mercado no mundo agrario. Tratemos de fuxir dos
xuízos de valor –empregando termos como tradición e modernidade desde un punto de vista ideolóxico–, apartándonos de idealizacións do pasado e
de inxenuidades tales como crermos que toda evolución é igual a progreso. Sen esquecer que as conclusións dunha investigación social nunca son definitivas, comecemos coas interpretacións.

vinculación co medio natural, ligada á conservación da natureza, e cunha historia e tradición no cultivo do viñedo, son distintivos de
recoñecemento cualitativo, valorados tanto polos
consumidores –como diferenciación de orixe–
como polos propios ribeiraos –como referentes integradores fronte á perda das raíces e factor de dinamización social–. Procuramos trazos da cultura, uns
comúns e outros diversos ou singulares, para a zona
da Ribeira Sacra, considerando que as rexións naturais veñen coincidindo xeralmente con áreas culturais máis ou menos homoxéneas1.

A

A riqueza da cultura do viño, como elemento patrimonial diferenciador –e polo tanto como construcción cultural ou social- ten capacidade para representar simbolicamente unha identidade2.A súa relacción coa natureza, a historia e a inspiración colectiva faina merecente de tal categoría (fronte a outros
criterios, manexados no pasado e hoxe rebatidos,
como a escaseza, a perda de funcionalidade ou a
nobreza dun ben herdado). É de interese tratar de
comprender, conservar e transmitir parte dese coñecemento.

1. As terrazas en ladeiras.
As muras ou calzadas.
A ordenación do espacio, con intervencións minuciosas e enxeñosas do home no medio, posibilitou

1. Mesquitela Lima, Augusto; Martinez, Benito; e Lopes, João, Introdução à Antropologia Cultural, Lisboa, 1991, páx. 165.
2. Prats, Llorenç, Antropología y patrimonio, Barcelona, 1997.
3. Comas d’Argemir, Dolors; e Pujadas, Joan J., “Antropología en crisis y sociedad tradicional”, en Actas do II Coloquio de Antropoloxía, Santiago,
1989, páxs. 147 a 157.
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Ladeiras escalonadas
con río ó fondo, unha
paisaxe singular

apuntando a diversidade existente no interior da zona de estudio.
A i m a x e d a R i b e i ra
Sacra ten nos bancais
arredor dos ríos Miño
e Sil, e dos seus numerosos afluentes, a mellor referencia publicitaria6. A
caste mencía, como variedade preferente desde hai
máis dunha centuria, e as condicións climáticas (con
características mediterráneas) e do chan (pobre e
areoso, que facilita a drenaxe), xunto coa orientación
e inclinación cara o sol, conforman a base sobre a
que os ribeiraos chegaron por evolución a elaborar
viños de calidade.As plantas que integran o sistema
de cultivos son o resultado dunha selección polo
home sobre especies anteriores, escolla que levou a
variedades productivas fráxiles, en especial na viña,
perpetuamente enfermiza7. Un cultivo intensivo, de
estaca con vides baixas, que se viu mermado ademais pola elevada emigración dos últimos tempos e
a conseguinte despoboación e abandono das terras,
e polos encoros hidroeléctricos de mediados do
século XX que anegaron as mellores parcelas, obrigando a desprazarse a terreos máis elevados, afectando negativamente á agricultura con abondosas
néboas e cambiando a paisaxe8.

un cultivo ó mesmo tempo que creou unha paisaxe
peculiar, da que as terrazas escalonadas son o elemento máis destacado4. É sabido que cos escalóns
sálvase a pendente –dando parcelas horizontais-,
impedindo a erosión con muros de cachotería. Paisaxe agraria intencionadamente elaborada, condicionada polo contorno, e marcada pola presencia
dos viñedos.A enerxía humana apoiou estes labores,
mobilizando a terra á enxada, seguramente con cavadas en grupo5.
Non se coñecen os socalcos na Ribeira Sacra, unha
corrección necesaria, pois nos medios de comunicación e desde o mesmo órgano rector da denominación acostúmase a aplicar ese nome –certeiro noutras áreas- ás terrazas, cando aquí posúen designacións propias. Estas son muras en Taboada, O Saviñao e Chantada; muros en Sober e Parada do Sil;
paredes en A Teixeira, e paredós en Ribas de Sil; e
calzadas en Pantón, Carballedo, Nogueira de Ramuín, e A Peroxa. En Chantada, ademais, as muras de
notable tamaño son coñecidas como poxadas, e as
de maiores dimensións son un patal, que pode ter
ata vinte filas de cepas. Unha variedade que nos está

Non podemos esquecer a historia, da que non nos
interesa aquí tanto a existencia de videiras silvestres, ou de posibles lagares na época castrexa, senón

4. Outros viñedos europeos en ladeiras de pendentes pronunciadas son o Aosta e Cinque Terre, en Italia; Wallis, na Suiza; o Mosela de Alemaña; Wachau,
en Austria; Banyuls e Saint-Joseph, en Francia; o Priorat, en Catalunya; e o próximo Douro, en Portugal, dedicado ó viño e á oliveira.
5. Pereira, Benjamim; e Rodrigues, Joana, Evocações do mundo agrícola de Paredes de Coura, Paredes de Coura, s/d, páx. 10.
6. Viñedos e bacelos danse en terreos escalonados do interior, como en Deilás (Bembibre) arredor do río do lugar, en Muiñas e Moreda no val do Toldao, e na Ermida (Cicillón) ó pé do Enviande, no concello de Taboada. Pola contra, por todo o concello de Pantón e en Coles abondan as vides, moitas
cultivadas en parcelas con escasa inclinación natural e ata en chairas.
7. Derrau, Max, Tratado de geografía humana, Barcelona, 1973, páx. 220.
8. “Temos unha niebla de medo, que apesta todo. Con tres maos de sulfato e unha de xofre lograbamos o viño, e hoxe con seis ou sete, e ás veces caro
costa aínda...”, segundo nos relata un informante de Sacardebois (Parada do Sil).
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Disposición das terrazas, cos lugares
integrados no medio, en Nogueira.

os valores que chegan coa romanización -e mesmo co cristianismo- que
xungue o viño á civilización9, fronte á
irracionalidade dos pobos conquistados. Na Idade Media prodúcese a verdadeira expansión do viñedo, tendo
un grande punto de inflexión nas pragas do século XIX que obrigaron a
introducir cepas máis resistentes ás enfermidades.
Quédannos abondosos topónimos e microtopónimos como testemuños dunha actividade humana,
así Bacelo e derivados, Adega, Videira, Lagar e derivados,Viñas, Encheidoiro, Campo das Arcas, etc.

Os berros que se dirixen no ambiente festivo da
colleita entre as dúas bandas do río Miño, das terras
de Chantada ás de Lemos, fan que os primeiros se
recoñezan como papeiros fronte ós rabudos lemeses, tamén denominados fabeiros os últimos, a quen
se lles di:“¡Ei, rabudos, que coméde-las fabas con leite!”. Dun veciño de Outeiro, en Pesqueiras (Chantada), recollemos o relato que explica estes sobrenomes, pois “chámannos papeiros por ser cristianos ou
papistas, mentras ós de Lemos como eran rabinos
chamámoslles rabudos”. Xustificación de interese
–esquecendo a separación de crenzas pola corrente fluvial, mais non a ofensa que noutro tempo puido significar ser considerado practicante do xudaismo-, así se afondamos nas tradicións galegas vemos
como os xudeus de Galicia teñen rabo12, do mesmo
xeito que etnógrafos de Portugal recolleron contos
pexorativos dos rabudos ou xudeus13.

2. As diferencias internas.
Papeiros e rabudos
Na conformación dunha cultura interveñen ademais das causas ambientais, que a condicionan, as
histórico-tecnolóxicas e sociais. Dentro da área da
Ribeira Sacra son recoñecidas subzonas, pero ademais están marcadas diversas identidades locais.
Para sinalar as diferencias faise veciño a un santo,
como a Virxe de Pesqueiras, en Chantada, que levada polos fregueses de San Fiz négase a pasar o
regueiro de Tarrio, linde entre as parroquias10. Os
alcumes teñen un propósito similar, así temos os
“cascapedras da ribeira, borriqueiros de Cerreda, e
ladrós de San Esteban”, que recollemos en Pantón11.
Vexamos, máis detidamente, un exemplo de referente de unidade no grupo, proxectado contra os
demais, a quen se ve como diferentes e adversarios
para poder crear en oposición a nosa propia identidade ou ser nós mesmos.

Igualmente, na que hoxe é a Ribeira Sacra, eran
designados como papeiros os de Nogueira de Ramuín, fronte ós bicudos ou bolacheiros –por comer
bola- da Peroxa. En Parada do Sil chamábanlles limeses ós de Lemos, sendo eles os caldelaos, aumentando os calificativos cun “¡Ei, limés rabudo!”, ou
“¡Ei, caldelao rabudo!”, indistintamente. En Atán (Pantón) diferenciánbanse pola orientación, con som-

9. Asociado a Dyónisos (o Baco latino), deus encargado de regular a irracionalidade das accións humanas na cultura helenística. Trigo, viño e oliveira
son as características da civilización romana, oposta ó pan de landras, cervexa e manteiga que describe Estrabón para os pobos do norte (García Quintela, Marco Virxilio, “Algunhas consideracións arredor das fontes etnográficas do Libro III da Xeografía de Estrabón: as nocións de logos e etnos”, en I
Coloquio de Antropoloxía de Galicia. Santiago, 1984, páxs. 15 a 29).
10. Lenda moi semellante ás escoitadas arredor do santuario do Faro, onde forzas sobrenaturais impiden que a Virxe de Chantada sexa roubada ou
cruce para Oseira e Camba, outras comarcas diferenciadas. Mais, á vez, establécense tríadas que irmanan as imaxes, como as de Castelo, Guadalupe
e Faro; A Sariña, Pesqueiras e Faro; Cadeiras, Trigoás e Faro; ou Pena de Francia, Madalena e Faro.
11. Informante de 92 anos, veciña de Pombeiro –que iguala á ribeira, en oposición ós outros núcleos de Nogueira de Ramuín.
12. Risco, Vicente, Obras completas-3, Vigo, 1994 [ed. orixinal de 1962], páx. 81.
13. Rocha Peixoto, Etnografia portuguesa (Obra etnográfica completa), Lisboa, 1995 [artigo orixinal de 1908], páx. 318.
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Adega de garda en
Casquinte, A Peroxa.

entran criterios como a rareza ou escaseza dun producto, que o convirte en instrumento de prestixio para
quen o consume.
brizos na Forraqueira (Carballedo), opostos ós soleados lemeses. Divisións que sinalan as múltiples
agrupacións ou identidades locais, que tamén foron
anotadas noutros puntos de Galicia e de Portugal14.

Se desexamos seguir na liña creativa, preferimos as
verbas de Manuel María anteriores á chegada da
denominación de orixe16. “Humildes, serios e competentes” son para o autor os viños quirogueses. Do
Amandi sinala que “é unha especie de fantasía: fálase moito del pro case ninguén o catou, tan escaso é
e tan breve [mención máis que acertada se consideramos só as viñas da parroquia que leva ese nome]
a ribeira que o produce”, merecendo unha mellor
elaboración para continuar coa fermosa lenda.
“Infantís inocentes”, os de Portomarín; e de “mozos
cabales”, califica ós de Chantada. Queda, unha vez
máis, marcada a diversidade interior, a causa das subzonas hoxe recoñecidas.

Nunha lenda antiga e moi difundida, dise que o
Amandi era a bebida dos emperadores romanos,
mais en Viñoás (Nogueira de Ramuín) insístese en
que o primeiro viño que levaron foi o deste lugar,
sendo o Amandi o segundo... Cervantes cita nas
Novelas Exemplares ós caldos de Sober, que no ano
1965 gañarían na Feira do Campo o segundo premio
entre tódolos viños do Estado español. Sexa falsa ou
verdadeira, a historia transfórmase en mito, mantendo o orgullo da continuidade nunha terra15, e nos
labores dos antepasados (o que non é excusa para
admitir a divulgación destes datos en obras serias e
rigorosas, sen deixar ben clara a orixe das fontes).
Por outra banda, vemos como as apreciacións dos de
fóra da comunidade ou grupo son as que nos fan
estimar máis o propio. Valoracións nas que tamén

Para quen desexe achegarse á tecnoloxía tradicional, ten na obra de Xaquín Lorenzo17, Xosé Posada18,
Olegario Sotelo Blanco19, e mesmo na de Miguel
Anxo Araújo Iglesias20, unha descrición do cultivo e
da elaboración do viño e da augardente, que sempre haberá que contrastar coa especificidade da

14. A etnografía portuguesa recolle por San Bartolo –o 23 de agosto- un enfrontamento arredor do río entre as provincias do norte. “Começam grandes alterações de língua, gritos de Viva o Minho! Viva Trás-os-Montes! Andai ao Santo, de um lado, Andai à fonte do outro, etc.”, chegándose a unha
loita brutal entre os que se atreven a cruzar a ponte (Braga, Teófilo, O povo português nos seus costumes, crenças e tradições, vol. II, Lisboa, 1986 [ed.
orixinal de 1885], páxs. 220 e 221). E en Galicia (Lisón Tolosana, Carmelo, Antropología cultural de Galicia, Madrid, 1971, páxs. 69-70), hai relatos
nos que se describe como as parroquias ourensás da Canda e Barrán, en Piñor, se encaran arredor do río polas festas. Os rapaces de Barrán chámanlles “¡calvelos!”, e os de enfronte contestan cun “¡ei, larapios!, si queredes pelexar pasar o río para acá”.
15. Descendentes de razas fortes, como a dos ibios que chegaron en barcas polo Sil a Chanteiro, en Sober (Diéguez, Lois, Viaxe ás terras encantadas
de Lemos, Vigo, 1999, páx. 238 e 239); ou emparentados cos xacios, en Marce de Pantón, que moraban nos pozos do río Miño (Castro López, Ramón,
Reseña histórico descriptiva de la parroquia de Vilar de Ortelle y su comarca, Monforte, 1929, páxs. 45 a 47).
16. Manuel María, “Breve noticia e pregón dos viños galegos”, en Os nosos viños. Cadernos Monográficos A Nosa Terra de Pensamento e Cultura, nº
1, Vigo, abril, 1989, páxs. 2 e 3.
17 Lorenzo Fernández, Xaquín, “Etnografía. Cultura material”, en Historia de Galiza (dir. Otero Pedrayo, Ramón), Buenos Aires, 1962, vol. II.
18. Posada, Xosé, Os viños de Galicia, Vigo, 1978.
19. Sotelo Blanco, Olegario, Antropoloxía cultural da terra da Caldelas, vol. II, Santiago, 1992.
20. Araújo Iglesias, Miguel Anxo, A Merca. Antropoloxía dun concello galego, Vigo, 1997, páxs. 67 a 72.
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zona21. Da artesanía desenvolvida arredor da cultura do viño danos información a denominación dos
fogares, revelando oficios antigos como cesteiros,
xarreiros, carpinteiros, ferreiros, etc. Tamén aparecen recollidos nos anos setenta por Natacha Seseña22, dicir que hoxe só quedan en activo un par de
alfareiros en Gundivós (Sober) e os ceramistas de
Niñodaguia (Xunqueira de Espadanedo), un cesteiro en Pincelo (Chantada), un obradoiro que traballa o cobre nos Peares (A Peroxa), e un latoeiro en
Chantada. Pobre bagaxe para unha área que pretende potenciar o turismo cultural.

Penso dun lagar
insertado nun
muro despois de
perder a función para a que
foi creado

Só os ribeiraos maiores conservan na memoria, que
non en uso, os valores das antigas medidas de capacidade. Eran a ola –que á vez se dividía en cuartillos- e o canado –o dobre da primeira-. Estas oscilan
entre os 16 e os 21 litros para a ola, segundo a zona23.
E como medida de superficie estaban as cavaduras,
equivalentes cada unha a un xornal de dous homes
e medio en Taboada, ou dúas cavaduras igual a un
ferrado en Chantada. Unha denominación que lembran noutras zonas, mais non foron capaces de trasladar ós metros actuais.

sistencia, fortemente marcadas polos valores da solidariedade e a axuda veciñal.A vendima, como remate do ciclo, tiña en Chantada o seu anuncio coa anual
feira das cabras de Merlán24, é celebrada cunha festa con gaiteiros en Belesar e en Nogueira de Miño,
que se prolongaba mentres duraban os traballos de
recolleita das uvas. Os fogos de artificio pechábana
noutras zonas, que comunicaban ós demais a alegría
dos ribeiraos.Vista por Fraguas como unha festa do
traballo25, e por Lisón Tolosana como reforzadora da
harmonía e da identidade local26, con labores veciñais acompañados de cantos e porfías, aturuxos e
comensalidade, e sometidos a controis, normas, espa-

O modo de traballo comunal posibilitaba unha maior
producción agraria, alén de articular un complexo
mundo de relacións sociais. Manifestacións festivas
e lúdicas que compensaban a dureza do traballo que
tiña lugar en comunidades con economía de sub21. Visión xeral sobre o cultivo do viño na Ribeira Sacra:
Traballos principais
Plantar e enxertar
Poda e atado
Cava
Estercadura (toxos, folla)
Renda
Sulfatado e enxofrado
Vendima

Meses
Final do inverno
Febreiro, marzo, segundo a lúa
Marzo
Marzo
Xuño
Primavera-verán
Setembro, despois do San Miguel

Aviñar e trafegar

Semanas que seguen á vendima, poñendo o viño
en limpo e trafegando cando comezan as xiadas

Carretar (ás adegas de garda,
ou polos arrieiros)
Destilar a augardente

Despois de cocido o viño, nos meses primeiros
preferentemente
No inverno.
En Sober houbo poteiros itinerantes por Galicia
Transportar o viño (para o con- Durante todo o ano.
sumo diario no fogar e para os Empregados tamén con función medicinal
labores do agro)
e para preparar outros licores

Instrumentos
Anxada, tesoiras, coitelo, estacas
Podón, tesoiras, vimbios
Anxada, anxada de gallos
Galleta, anxada, cestos (máis abertos na Teixeira), carro, barca
Sacho
Máquina de sulfatar, fol
Cestas (de medio ferrado e de ferrado), cestos e cestos culeiros,
moxega, arca para carro, barca con pousa, cubas...
Pau aviñadoiro, lagar, barquela de escorrer as cubas (en madeira
ou barro –barcal-), cubetes, funís, xarro, ámboa (para gardar viño
ou vinagre, en cerámica)...
Peles, cubetes, cuartillos, olas, canados, carro, mulas, tren, barca
Potas, alquitaras, olas para aparala e medila, garrafón
Xarros (de cerámica, e de vergas e vimbios), cabazas, tazas de
barro...

22. Seseña, Natacha, e outros, Aproximación al arte popular en Galicia, Sada, 1977.
23. Recollemos 16 litros para Sober, en Pombeiro (en Pantón, de cara ó Sil), en Coles, e O Saviñao. En Atán e Bazal (Pombeiro, de cara ó Miño), de
Pantón, 17 litros. En A Peroxa e Nogueira de Ramuín, 18 litros. En A Teixeira, Taboada e Ribas de Sil, 20 litros. E en Chantada, 21 litros.
24. Celebrada aínda na actualidade cada 16 de setembro. Da pel do animal facían pelexos para o viño, aproveitando a carne para elaborar chacina
que logo consumían na ribeira.
25. Fraguas Fraguas, Antonio, A festa popular en Galicia, Sada, 1996, páxs. 6, e 43 a 47.
26. Lisón Tolosana, Carmelo, Invitación a la antropología cultural de España, Madrid, 1991, páxs. 77 a 84.
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estar situada baixo a casa-vivenda ou nun edificio
aillado no núcleo de poboación. Como construccións independentes coñecemos adegas de destacada arquitectura, como a datada en 1779 que foi
levantada por unha familia de cregos de Deilás
(Taboada), son igualmente interesantes as cinco adegas de garda que se manteñen en Fondo de Vila, en
Sabadelle (Chantada), coa súa anteadega e á sombra
de castiñeiros. Moi deterioradas aparecen ata unha
ducia en Ervedeiro (Carballedo), tamén protexidas

A despoboación e o abandono das terras segue na
Ribeira Sacra.

Xarra elaborada polos alfareiros de Gundivós

cios e tempos –están ritualizados-. Ademais, debemos saber que algúns divertimentos asociados ós
traballos do agro esconden a aprendizaxe de normas de comportamento social, como é a mantenza
dun simbólico animal de carga para os últimos en
rematar os traballos27.
Mais tamén o propio viño elaborado, como elemento sublimador da comensalidade e referente de cohesión e contrato social, ocupa o lugar de maior relevo
nas cerimonias e festividades cíclicas do agro. É a
materia que sinala ou permite a entrada e a despedida da comunidade28. Ademais da primeira oferta que
reciben os visitantes, que senón a aceptan non serán
ben acollidos nunha sociedade que o colleita29.
3. Unha arquitectura para gardar. As adegas
O lugar onde se elabora e conserva o viño ten un
destacado papel na cultura da ribeira30.A adega pode
27. Nun contexto lúdico, que favorece tanto a aprendizaxe como a transmisión do ritual, por toda a comarca de Chantada censurábase a lentitude individual nos labores do agro. Ó derradeiro en rematar as faenas dicíanlle os demais: “¡Quedouche o burro!, ¡tes que mantelo todo o ano!, ¡tes que mantelo!”, entre risas e orneos burlescos. En ocasións tamén din “botar a ovella” nas rogas da sacha ó último que chega a unha estrema, acompañando as
verbas cun par de petadas, riscos ou cavadas no rego do que remata a faena en último lugar. Un costume tamén recollido en Gales (Owen, Trefor M.,
Folclore galés, Santiago, 1997, páxs. 136 a 143 ), onde se envía unha figura simbólica dunha egua da colleita ou unha besta imaxinaria. Na mesma
liña están refráns como: “ó ultimo que vendima, cómenlle as uvas e cáganlle na viña”, e “unha vella de bagos, fixo cen canados”.
28. Rodríguez y Rodríguez, Manuel, Etnografía y folklore del Bierzo Oeste-Suroeste, Ponferrada, 1995, páxs. 213 a 223.
29. Ata en lugares onde non se cultiva, como en Palas de Rei, sinálase que “a mínima invitación a un veciño é a un vaso de viño” (recollido por Pereiro Pérez, Xerardo, Narracións orais do concello de Palas de Rei, Santiago, 1995, páx. 50), chegando nós mesmos a escoitar en Alto Campoó (Cantabria) a frase: “Fermín es como yo, el vino de marca no le va”, identificando o viño do pueblo –a granel- como propio (anque de procedencia exterior),
fronte ós consumidores de caldos embotellados da Rioxa (emigrantes e turistas con costumes aparentemente máis foráneas).
30. Caamaño Suárez, Manuel, As construccións adxectivas, Santiago, 1999, páxs. 37 a 41; e Rodríguez Nespereira, Fernando, “Construccións auxiliares”, en Raigame, nº 7, novembro, 1998, páxs. 29 a 33.
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A acertada intervención do home
no medio é unha
das señas de identidade da Ribeira
Sacra.

varios centenares de alpendres, abundancia debida a
unha excesiva parcelación –terreo no que cada propietario acostuma a levantar a súa adega-, xunto á
distancia da ribeira ós núcleos de poboación, o que
obrigaba a transformar a uva en viño nos sitios onde
se colleitaba. Un espacio que precisa un plan de protección urxente, para que non se repita a desafortunada e vergonzante ordenación do territorio á que
se chegou nas ribeiras da freguesía de San Fiz31

do sol pola vexetación e na cima do pobo, onde se
conserva mellor o viño. Dispersas témolas en moitas localidades, así vemos interesantes exemplares na
Peroxa, con enreixados graníticos na dianteira. Non
esquecemos as máis difundidas, e as únicas con protección legal –aínda que non as exclusivas a valorar,
como acabamos de mostrar-, como é o conxunto de
Vilachá, na Pobra de Brollón.
Unha notable diferencia preséntaa o norte de Chantada e O Saviñao, desde a altura das ribeiras de San
Fiz de Asma, e en Taboada, onde as edificacións nas
que se elaboraba o viño emprázanse nas terrazas,
entre as cepas. Construccións simples, obra económica realizada con materiais da zona, semienterradas
de xeito que a penas emerxen no relevo. Os muros
son case sempre de mampostería en seco, e a cuberta de tella curva ou lousa, segundo a constitución da
zona, sobre armazón de madeira.Albergues que son
ante todo funcionais, e que nos últimos anos perderon o uso tradicional,especialmente a elaboración de
viño no seu interior. Pola concentración de adegas
destaca a parroquia de Sobrecedo, en Taboada, con

4. O redescubrimento da Ribeira Sagrada
Na Idade Media aparecen polo Canón do Sil e do
Miño cenobios e ermidas, coa difusión da igrexa
monacal polos campos, que dan paso a uns trinta
mosteiros. Esta ampla colonización valéulle o calificativo de Rivoira Sacrata en 1127, por Teresa de
Portugal. Unha denominación que, anque non fose
esquecida polos eruditos, nunca chegara ó pobo. En
1996 as distintas zonas de cultivo nas ladeiras dos
vales dos ríos Miño e Sil, entre as provincias de Lugo
e Ourense, conseguen a clasificación de Denomina-

31. Muros de bloques de cimento e cubertas desa mesma cor nas adegas, onde non se respetan os volumes nin as formas herdadas, nin o tipo de cuberta coa súa pendente, e menos aínda a disposición e tamaño dos ocos. Mesmo o problema non está no emprego de novos materiais –por exemplo o
fibrocimento coloreado e o aluminio lacado-, senón o seu uso falto de imaxinación sen ter en conta o medio e as tipoloxías da zona, froito de delirios
de grandeza e dunha liberdade mal entendida motivada pola pasiva ou nula intervención das autoridades locais. Outras actuacións, como as parcelas
cercadas con peches metálicos e de cimento –non queremos imaxinar, debido á excesiva fragmentación, o que serían as ribeiras con tódolos terreos
valados- poñen en perigo unha paisaxe.
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Cultivo de estaca,
con vides baixas,
en terrazas.

antes..., vai todo mezclado”.
“O de Penasabel [ladeira de
monte, na actualidade a
ermo, en Ribas de Sil] era o
millor viño. Iba todo pra
Lugo”. “O viño da Cabreira
[en Bazal, Pombeiro (Pantón), en proceso de abandono continuado] era o millor viño da zona, era o
primeiro que levaban os arrieiros de Lugo. Un viño
natural, sin cousa ningunha”.“Antes cada un cocía o
que cosechaba. Viñan en caballerías de Xunqueira,
Maceda... [informante de Sacardebois (Parada do
Sil)], hoxe prefiren ir ás cooperativas..., non se estropea, logo non é natural. E por riba a aguardiente non
a deixaron facer nin vender”. “Máis natural antes
[informante de Carracedo (A Peroxa)], agora moita
química... Antes o sulfato de pedra, feito nun pipo,
queimabamos cal...”.

ción de Orixe, catro anos antes obtiveran a distinción de Viños da Terra. O nome escollido para agrupar esta área foi, como sabemos, o de Ribeira Sacra.
A denominación Ribeira Sacra reuniu e suplantou
outros emblemas asignados ata daquela para o cultivo do viño e para a difusión exterior destas terras.
Ribeiras do Miño e ribeiras do Sil, ou simplemente as ribeiras, rota do románico en Lugo, rota
dos mosteiros en Ourense, rota dos encoros,
Canón do Sil..., ata a década final do século XX
non se populariza o termo Ribeira Sacra, espallamento ligado primeiramente á cultura do viño nesta área. Unha unión de cara ó exterior consolidada
especialmente gracias ós medios de comunicación,
e popularizada en menos de dez anos. Hai que recoñecer que a primeira e decidida aposta por recobrar a designación veu dada polas institucións
públicas da provincia de Ourense –a área está na
órbita desta capital, aínda que os viños tiñan a cidade de Lugo como destino preferente-, onde o nome
se mantén aletargado para renacer. Semella que a
calificación da área foi acertada, unha recuperación
xustificada documentalmente, que prende ata no
terreo comercial, superadora de artificiosas divisións provinciais á vez que integra as especificidades marcadas no seu interior.

As valoracións que preceden mestúranse con elementos afectivos moi fondos –o que explica a continuidade na explotación de moitas viñas herdadas. Os novos materiais e tecnoloxías (plásticos, aceiro
inoxidable, filtros, controis de fermentación, engarrafado en cristal, tratamentos con fórmulas complexas, presencia de enólogos, etc.) por falta de
información e preparación –fronte ó pasado recente, no que os ribeiraos interviñan directamente na
elaboración e sabían cal era a composición-, ou por
descoñecemento dos lexisladores –véxase o tema
da augardente-, xeneran unha natural desconfianza
nos maiores. Tampouco se prestou unha especial
atención a actualizar os modelos de economía familiar, e menos a instaurar unha agricultura biolóxica
en consonancia co medio –unha paisaxe tan singular, que se difunde para ocupar o lecer de veciños e
visitantes- no que se desenvolve.

5. Entre o autocontrol e a dependencia
“O viño de Amandi non é tan bon como o de antes...
[conta un ribeirao do lugar], o de abaixo, alagado
hoxe, chegaba ós 14 grados. Non ten o sabor de

Pasamos dunha economía autárquica ou de notable
autosuficiencia a unha economía de mercado, na
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que o control escapa dos suxeitos executantes. O
proceso de entrada na modernidade implica aceptar unhas condicións que logo haberá que cumprir32.
Non todas as interpretacións do pasado, nin moitas
das propostas de modernización e comercialización,
que se formularon para esta área son hoxe incuestionables33. Ademais dos factores tecnolóxicos, no
cambio interveñen causas sociais, ideolóxicas e políticas –en sentido amplo-, globais e non só particulares para cada zona.
A desaparición de antigas costumes non debe ser tan
preocupante como as novas relacións de dominación e explotación que se crean. O control da producción e dos prezos, cando o ribeirao se convirte
en simple productor de uvas para adegas industriais
seguindo modelos experimentados noutras áreas,
pasa a mans e intereses alleos34. Queda como un
actor pasivo, un agricultor que cultiva un producto
para o mercado deixando escapar o legado –non só
en forma de saber técnico, senón na capacidade de
reinterpretación do pasado e en acadar maior protagonismo sobre o seu destino- polas anteriores xeracións. Pola contra, hai que dicir que as alternativas
existen, e estanse ensaiando35.
Neste proceso de mudanzas os grupos máis pequenos, antes singulares, tenden a desaparecer. Identidades, que foron sinónimo de riqueza e pluraridade, como a da parcela, do colleiteiro e da zona, mésclanse e dilúense nas adegas industriais e macrocooperativas, de cara a unha maior uniformización.
Á vez, refórzanse os grupos intermedios, valorando
a adega, o enólogo ou a marca comercial, a subzona, e, sobre todo, a nova denominación Ribeira
Sacra, na que se deberían sentir integrados os ribei-

A caste mencía como variedade preferente na Ribeira
Sacra.

raos, e non só dedicar esforzos á promoción da imaxe exterior da área36.A identidade, aquí e agora, non
significa estabilidade, trátase dunha construcción
interna precisa para asimilar as consecuencias das
transformacións.

32. Foster, G. M., Las culturas tradicionales y los cambios técnicos, México, 1964.
33. Pensamos nas opinións de Xosé Posada, en obr. cit., páxs. 174 a 183, onde eran calificados estes caldos como “pequenos viños do país”, aptos
para a zona e limítrofes. Ou nas de Troitiño López, Antonio, en “A inspección, defensa contra o fraude”, en Os nosos viños. Cadernos Monográficos A
Nosa Terra de Pensamento e Cultura, nº 1, Vigo, abril, 1989, páxs. 29 a 32, quen fala da necesaria especialización de uns en producir, doutros en elaborar, e uns terceiros en vender, pois “o labrego non poderá por si mesmo completar o ciclo, cando menos neste momento da historia”.
34. É significativo o desacordo dos productores sobre o prezo da uva marcado polas adegas adscritas á denominación Ribeira Sacra (El Progreso, domingo, 10 de setembro de 2000). En 1999 as cotizacións chegaran ata as 250 ptas. por quilo en mencía, e 130 en alicante e xerez. Para a colleita de
2000 –que se sinala como de excelente calidade, anque reducida ata un 40%-, propoñen entre 130 e 170 ptas. por quilo en mencía, 40 en xerez, e 65
en alicante. Estas últimas cotizacións son inferiores ó prezo no mercado de uva foránea en Chantada, polo que os colleiteiros non o aceptan e ameazan con voltar a elaborar eles mesmos o viño das súas uvas.
35. Desde pequenas asociacións cooperativas para a elaboración de viño –que en ocasións actúan coa mesma mentalidade que as adegas industriais,
por non ser socios das mesmas tódolos ribeiraos ós que lles recollen a producción de uvas-, ata explotacións familiares, que contan con adega propia
acorde cos tempos, transformadora do colleitado nas súas viñas.
36. As festas de exaltación ou feiras do viño non destacan precisamente no labor de manter e desenvolver a cultura do viño nunha subzona. Responden
a criterios de espectáculo, vinculados ós diferentes poderes públicos e ó consumo turístico. Esquecen, ademais, activacións patrimoniais –modeladoras
de identidades-, como o Arquivo Etnográfico do Viño en Trives ou as proxectadas polos museos do Ribeiro. Outras propostas, como a colección da fundación Sotelo Blanco exposta permanentemente en Santiago de Compostela, non teñen repercusión directa sobre a área de onde partiron. E pouco aportarán iniciativas como os museos que se proxectan en Monforte de Lemos e Portomarín, que seguen liñas de exposición e tratamento do patrimonio xa
superadas (o culto ó obxecto aillado) e concecións localistas no ámbito territorial.
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«A man de Manuel María
enroita as aradas mainas
d a Te r r a C h á . »

Caricatura de Xaquín Marín

vística e biblioteconomía en San-

dor do Arquivo Sonoro de Galicia

tiago de Compostela. Dedicado á

do Consello da Cultura Galega, ten

docencia de lingua e literatura

editado varios discursos de Don

galega desde 1984 é na actualida-

Ramón en soporte sonoro e parti-

Estudiou as especialidades de Pre-

de catedrático desta materia no IES

cipando na recuperación e difu-

historia e Arqueoloxía, Xeografía,

As Lagoas de Ourense. Membro da

sión de variada documentación

historia e arte de Galicia e Arqui-

Fundación Otero Pedrayo e inicia-

oteriana.

AFONSO VÁZQUEZ-MONXARDÍN

Ourense, 1960
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Un fermoso
Semi-inédito
de Otero
Afonso Vázquez Monxardín

S

e un inédito é simplemente un texto de autor que
nunca foi publicado, a realidade contraria -textos
que foron publicados- presenta unha diversidade
inmensa. Obviamente non é o mesmo de cara á súa
difusión o “Grial” ou “Raigame” ca unha revista parroquial, como tampouco o é unha colaboración aparecida nesa case literatura efémera que son os xornais, a outro recollido nas actas dunhas xornadas de
historia ou literatura.

ción facsímil da “Galicia Emigrante” de Seoane en
Bos Aires. Mais alá quedan aínda nos sotos e faiados das pequenas sociedades moitísimas revistas
de diversas calidades e duracións, con colaboracións fermosas e importantes ás veces dos intelectuais da emigración e da Terra, e quedan tamén
os orixinais enviados, moitas veces, cousas dos
tempos, manuscritos.
O texto que agora presentamos é unha rica e
vizosa invocación ós poetas lugueses na verba
sempre densa de Otero Pedrayo. Enviouna en
novembro de 1967 e foi recollida nos meses
seguintes na revista <Lugo> do Centro Lucense
de Bos Aires -hoxe integrado no Centro Galiciaque publicou unha foto do manuscrito pero creo
lembrar que sen dar transcrición. Durante unha
das nosas últimas estancias naquelas terras e
logo de topar casualmente o texto entre os fondos do Centro, as súas autoridades, amablemente, nos permitiron tirar unha fotocopia do
manuscrito oteriano. Gracias á súa colaboración
poden Vdes. ler este pequeno e fermoso texto
recuperado.

E moitos dos pequenos e modestos axentes culturais
do noso país recorreron durante moitos anos ó voluntarismo admirable duns intelectuais que colaboraban
desinteresadamente con canta iniciativa coidaban que
contribuía a vertebrar unha identidade ou mesmo un
país. Un folleto dunhas festas, unhas follas locais, unha
revista dos paisanos en América, unha revista escolar.
Por iso o labor de revisión e republicación de pequenos textos espallados aquí e alá coidamos é moi
importante. ¿Que sería, por exemplo do Cuevillas
escritor sen “Prosas Galegas” ou “Cosas de Orense”?
Hai poucos anos viu a luz -da man sempre traballadora e eficaz de Isaac Díaz Pardo- unha reedi45
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Outa craridade luguesa
Espreitamos ós lonxes a neve. Como no outo cumio unha dedicación trascendental. No
levián desfollárese outonizo da fonda carballeira -o “bosque antigo” do verso pondalino- o
primeiro latexar de un luceiro invernizo chama. No romantismo dos adeuses a seguranza
dun fito metafísico. E pensamos no sino das terras luguesas. Pois a nosa xeografía galega
ben logo se liberda en símbolos de correspondencia
irmán no esprito.As mans do vento na “apassionatta” das
carballeiras, o albo tremar da abedoeira, do luceiro aquila caridade de se deixar apañar nun illó como o infindo
amor no peito magoado.
Algunha fonte ou algún arelar cingue por latexantes e
finas raíces os poetas lugueses de nestora.. Millor non teimar o definila. No
silencio sentímola
como o latexar do
pulso. Hoxe unha
outa e nidia doctrina nun acom«Díaz Castro
pasárese de graoficia relixiosamente
ves acordanzas,
nos altares da Terra Nai.»
despréndese dos
poetas, dos escritores lugueses. Moi difrentes asegún seus xénios individoás armoñízanse no cerne e guía do pensamento e a iles acodimos ca fé da alboradeira fontela.
Pasa Anxel Fole.Veira do lume as falas inmorrentes.
Charetear follateiro, lapa conteste das fachas. Non ten
morto Aquilino Iglesia Alvariño.Frolece a elegancia
dos vates latinos -¡tamén iles, tecidos de delor!- no seu
verso pra, deseguida estreitar con alapeante amore o
«En Euxío Novoneyra
corpo de terra sofridoira do labrego. No ermo acuguas verbas gardan fondura de versos.
Proféticas e poucas...»
lado de silencios quezais unha frauta de pastor de
Óleo
de Pedro Martínez Tavera.
nubens canta: Pimentel. A man de Manuel María
enroita as aradas mainas da Terra Chá e nos amieiros dibuxa as amantes empresas. En Euxío Novoneyra as verbas, cada unha de seu, gardan
fondura de versos. Proféticas e poucas. Como as águias e os espiños en frol. Outro poeta forte46
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cido en abas montesías Díaz Castro oficia relixiosamente nos altares da Terra Nai. Alí nos
roleiros do infindo -Galiza demarca co infindo polos cóns dos vates- Arcadio López Casanova compón pra unha noite de nídias estrelas seu acougo de camiñante. En carroza do
XVIII, ou pousando con menciñeiros e pastores no cruce dos vieiros Alvaro Cunqueiro volve
a tenrura dos primeiros namoros pra ser acollido polas
fantasías dos choveres donceles do abril e o sorrir no
cabrinfollo das donas do “temps jadís”.
¿Onde remata a Poesía? No estudo anceioso xenialmente
metódico do misterio do home o Dr. Rof Carballo lembrando os petrucios lugueses enxerga o calmo frolescere
dos caraiteres senlleiros. E fai lírica e épos da sciencia.
Macio, fino, craro, profeso na Régoa da Verdade, Ramón
Piñeiro chama ca seguranza de sere respondido no peito
infindo de outonos dos rapaces galegos. No trafego xornaleiro de “Galaxia” o navio da cerne cultura nosa cada
mañán con novo ar nas velas Francisco Fz. del Riego
escuita a
chamada
«Arcadio López Casanova
da Terra
compón pra unha noite
de nídias estrelas
e alenta
seu acougo de camiñante.»
súa obra
ó ritmo
dos “bos e xenerosos”, unha obra de irmandade e futuro.
E outros. O raiolar dos luares nos centeos
novos aconsella o nacer dos poemas de
Díaz Jácome. E os críticos e os eruditos. A
«Alvaro Cunqueiro volve a tenrura
ninguén dos merecentes desampara a lus
dos primeiros namoros.»
crara, o gris de pupila, da mañán e da
Caricatura de Gogue.
fonte luguesa. Quezais nun colexio de druídas sen cánones, gobernandos por aquil mesmo poder guiados cara ós ermos de Noriega
Varela -Teñen sido talladas as teorías de cincentas abedoiras da estrada de Villalba- Eles,
os elexidos poetas lugueses, aqueloutrados de abrentes camiñan sempre a prol de aquila
lus e albencia simbolizadas na neve dos Ancares, nos ramos no vento da terra, nas zoquiñas da nena mañán petando albelas nas airas do porvir.
R.Otero Pedrayo
Ourense 27 -XI-1967
47

~

RAIMUNDO GARCÍA DOMÍNGUEZ

Máis coñecido por “Borobó”, é una
das figuras claves do periodismo
galego contemporáneo. Iniciou a súa
actividade periodística en 1940
como colaborador de El Español, La
Estafeta Literaria, na revista Fantasía e no xornal Madrid.A partires do
1 de Abril de 1960 dirixiu El Correo
Gallego. Por esta época foi cronista
oficial de Santiago de Compostela.
Máis adiante pasou á Agencia Efe da
que foi redactor xefe de Arquivos até
a súa xubilación. Director da revista
Chan desde 1969 até a súa desaparición, editorialista de Qué e colaborador frecuente de Blanco y Negro.
Despois pasou a colaborar con El
Imparcial e El Socialista. Ademais
de miles de artigos, “Borobó” escribiu varias comedias (Duce, Duce;
¿Quién mató al Meco? Elección Parcial; Aura, o el complejo de Polícrates), numerosas narracións e guións
para o cine como Xoán Porreás,
Tina , la Piñeira, e os libros A cantora do Sar adicado a Rosalía de Castro, O Ruisiñol de Trasalba adicado
a Otero Pedrayo e Daniel o noso adicado a Castelao.
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O novelo dos anacos
Texto: Borobó
Debuxos: Luís Cid

A VOCACIÓN MÉDICA DUN RUISEÑOL

ensaio Castelao médico (publicado no Homenaxe a
Castelao da Universidade de Santiago. Vigo, 1976) e
logo do máis amplio sobre Castelao ante la Medicina, la enfermedad y la muerte, que constitúe o
tomo XVIII da Biblioteca de Galicia dos Bibliófilos
Gallegos. Compostela, 1979.

Carecéu Daniel, o noso, dende sempre, de vocación
pola carreira de Medicina que estudiou en Fonseca.
“Coma é sabido, Castelao, pese a que se fixo médico
e actuou profesionalmente durante uns cantos anos
por vontade de seu pai, non chegou nunca a ter afición a carreira nin a compenetrarse con ela. Polo
contrario, sempre pensou que seu título constituiu
un impedimento pra alcanzar o pleno desenrolo das
súas ilusións de artista”.

Non especulou D. Ramón Baltar, nos seus excelentes
traballos, adrede de que Castelao poidera ter máis
vocación de albeite que de médico, coma cabería
darse a entender no meu anaco de nantronte. Nil
quedou claro que Daniel, o noso, podería ser un bo
manciñeiro das vacas, pero tamén un pésimo veterinario dos cans.

Escribe a anterior frase entrecomillada quen pola
vinculación dos Baltar cos Castelao e pola intrahistoria médica da que tanto sabía, era máxima autoridade no estudio de ser íntimo do guieiro da galeguidade: D. Ramón Baltar Domínguez, autor primeiro do

Resalta, en cambeo, o Dr. Baltar, que a etapa hospitalaria de Castelao –nas salas do Hospital Provincial
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médicos naquela excursión. Mais, como supoño que
esta licencia poética non será suficente pra satisfacer
a demanda médica de Simón Lorda, extraeréi do
arquivo da miña memoria unha anécdota certa da
que foron protagonistas dous dos tres Ramóns citados: o señor de Trasalba e, precisamente, o inxel biógrafo de Castelao e ciruxano, D. Ramón Baltar
Domínguez.

como practicante e nas do Clínico como alumno
poido ter unha gran importancia pra o desenrolo da
súa personalidade e de seu pensamento. Conforme
nisto, D. Ramón, ca idea do seu tocaio e tamén
amigo, Otero Pedrayo, de que o contacto co dor da
pobre xente alí hospitalizada, impulsáralle a procurar a mellora da súa situación social.
E xa que menciono a D. Ramón Otero ven a ser aquí
casi obvio señalar que, en canto a vocación médica,
o do señor de Trasalba significaba o caso contrario a
do seu par na cume da galeguidade. Pois por ser fillo
único dun prestixioso médico ourensán, mantivo
sempre certo agarimo pola profesión de seu pai;
coma manifestou especialmente na conferencia pronunciada no Colexio Médico de Ourense, que quedou grabada nun precioso disquet. Onde da evocadora elocuencia de D. Ramón transpira seu inefable
humor.

O DOCTOR OTERO PEDRAYO, EN SAN
PAIO
Tiña moita curiosidade Otero Pedrayo por coñecer a
arquitectura interior do Mosteiro de San Paio de
Antealtares. E así o dixo falando nunha tertulia cos
seus mellores amigos de Santiago, na que predominaban os médicos. Escoitouno don Ramón Baltar, e
cando despóis fixo un aparte co seu inxel tocaio,
indicoulle discretamente que il poderia facilitarlle o
lecer de visitar por dentro o malia a clausura da
comunidade benita, nada doada de quebrantar.

Supoño que partirá dela o psiquiatra ourensán David
Simón Lorda pra escribir o limiar da “pequena reedición crítica (que proxecta) con todos os textos que
Ramón Otero Pedrayo publicou acerca da medicina,
os médicos e a historia da Medicina en Galicia”. Pra
realizala invitoume David Simón a que lle facilitara
cantos datos podía aportarlle sobre iste tema, e mais
pra outro traballo que ten en preparación.

Pois o ilustre ciruxano explicoulle que viña sendo
médico das monxas de San Paio, e cando algunha
dilas se pouxera enferma e o avisaran pra que a fose
a recoñecer chamaría a don Ramón Otero có gallo
de que o acompañara na visita; coma se fora un doctor forasteiro, unha eminencia científica de paso por
Santiago, onda viñera a dar unhas conferencias.

Xa cumplín en A Nosa Terra (11-I-2001), mediante O
exemplo de Laureano Santiso Girón, co segundo
pedido. Pra responder o primeiro, quizaves, basta
botar man, no meu libro segredo, O Reiseñor de Trasalba, dun do centenar de anacos arredor de sí (sí é
don Ramón) que o compoñen.

Non mentiría ás monxas o Dr. Baltar. Seu preclaro
tocaio e amigo era efectivamente doctor, anque en
ciencias históricas e xeográficas. E estaba de hóspede no Hotel España, da Rúa Nova, indo e vindo todas
as semáns, no Castromil, a Trasalba, pra ver a doña
Eladia, súa nai. Do señor de Trasalba, polo tanto, ben
podía decirse que estaba sempre de paso en Santiago, e ademáis daba conferencias en Compostela un
día sí e outro non.

Sería o titulado A regalía da Arnoia, no que aludo
ao viaxe que fixo Otero Pedrayo, en compañía duns
conspicuos médicos de Santiago, que iban a examinar unha vella doente na Arnoia. Logo puxen en
verso ese Anaco do rousiñol de Arnoia, onde decía
que “ao volver os médicos de auscultar a nai do hosteleiro, tiveron ainda que beliscarnos a Ramón Piñeiro, ao chofer e a min, pra espabilarnos daquel aglaio
que nos deixara engaiolados”.

Pouco tardou a ocasión de que Otero poidese visitar
San Paio. Caían doentes a miudo as monxiñas dalí,
porque sufrían indisimulable debilidade. A ilustre
comunidade das Señoras de San Payo, constituida
nos séculos dos Austrias polas máis ricas femias de
Galicia, fillas de virréis, sobriñas de arcebispos, viviran unha etapa de enorme esmalloamento nos primeiros anos da posguerra, naquela racionada época

O aglaio foi a palabra de don Ramón, ó glosar o canto
do rousiñol que acabaramos de escoitar; quedándonos abraiados ós que acompañábamos tamén ós
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das cartillas de Abastecimento. Parece ser que incluso tiveron que tocar a fame; un tañido da súas campás, inconcebible no tempo das nobles
Señoras de San Paio; estudiado
veraz e exhaustivamente polo
seu capelán García M. Colombás, M.B., na reveladora Historia de las benedictinas de
San Pelayo de Antealtares
(Ediciones de la Caja de Ahorros de Galicia, La Coruña,
1980).
Na porta da clausura recibéu a
ambos doctores a priora administradora de San Paio, a
monxa leonesa, Madre María
Prieto. Pois supoño que non
era inda abadesa, posto pra
que sería nomeada o 10 de
agosto de 1958. D. Ramón Baltar presentoulle a D. Ramón
Otero, decíndolle que era o
profesor que máis sabía sobre
os males dos galegos nos
séculos pasados, o XVIII e o
XIX particularmente, e que
escribira a vida de Varela de
Montes, a maior eminencia
médica que existira en Galicia
antes de Nóvoa Santos.
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Na porta
da
clausura
recibéu a
ambos
doctores a
priora
administradora de
San Paio

Acompañados pola Madre
priora e a Irmá enfermeira
penetraron os dous egrexios
Ramóns na clausura de San
Paio.A curiosidade do Señor de Trasalba ía quedando
satisfeita conforme andaban polos anchos corredores do mosteiro e apreciaba dende as ventás a amplitude e beleza de seus patios. Ata que chegaron a
celda da monxa doente, que era unha antiga abadesa
do mosteiro. O que non sei ben se foi a asturiana,
María Benita Alonso Graña, ou a galega, Carmen Castro Varela, que se alternaron nese cargo dende 1931
deica xaneiro do 1948, no que veu de Oviedo a
Madre Gertrudis Herrera, designada pra ese oficio
polo visitador apostólico, dom Aurelio María Escarré,
o célebre abade de Monserrat.

Auscultou o Dr. Baltar á vella abadesa e pasoulle logo
o fonendoscopio ao divertido autor de O desengano
do Priorio, que aparentou examinar a doente velliña
con clínica atención.
-¿Cal é seu diagnóstico, querido colega? -preguntoulle don Ramón Baltar.
Respondéulle Otero Pedrayo falando no latín macarrónico dos físicos do Hospital Real de Santiago,
cando se fundou,no século XVI. Latín composto de
términos científicos de Galeno, e tamén gregos de
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Paio, o eminente ciruxano lle preguntou á priora,
Madre María Prieto, coma seguía a Irmá Azucena.
-Dende que vostede a mandou levantar, está coma
unha rosa. Non para de correr polos patios e de subir
e baixar escaleiras -informoulle a Madre que entón
administraba o Mosteiro de San Paio, namentres
vacou a sé prelaticia.
-E lóxico, despóis de pasar trinta anos acostada no
leito -comentou don Ramón Baltar.
-Xa tería unha doencia moi grave pra botar tanto
tempo na cama. Supoño que comería e bebería,
inda que non fose moito. Pois senón penso que
sería un caso semellante a da espiritada de
Gonzar, que visitou Varela de Montes e pintou
Cancela del Río -lembrou don Ramón Otero, en
quen a erudición e a maxinación confluían.
-Non tiña nada a Irmá Azucena -señalou a monxa leonesa-. Non tiña nada, e por iso o Dr. Baltar a mandou
erguer. Somos as moxas benedictas moi rigurosas na
obediencias, e coma o Dr. Barcia Goyanes prescribira que gardase cama, hai trinta e tantos anos, por un
resfriado...
A curiosidade do Señor de

-Juan José Barcia Goyanes foi daquela a facer oposicións a cátedras de Anatomía e gañou a de Salamanca. Non volvéu, por unha longa tempada, a Compostela -aclarou Baltar a seu tocaio.

Trasalba ía quedando
satisfeita conforme andaban
polos anchos corredores do
mosteiro e apreciaba dende
as ventás a amplitude e

-Nin nunca máis polo Mosteiro de San Paio, pese a
ser o médico de cabeceira das nosas novicias. Pero
coma ordenou que a Irmá Azucena non se movera
do leito, ata que el volvera a vela, as abadesas que se
foron sucedendo en San Paio nise tempo, as Madres
Matilde Reigada, Benita Alonso e Carmen Castro,
impidiron que se levantara namentras o Dr. Barcia
non o dispuxera.

beleza de seus patios.

Hipócrates, que o polígrafo ourensán, sendo rapaz,
xa aprendera de seu pai, o bo médico don Enrique.
Latín que entendéu perfectamente a Irmá enfermeira. Pois habería de ser a que axiña poñería clase de
esa lingua as mociñas seglares, cando as monxas de
San Paio abriron seu colexio.

-¿Ise Dr.Barcia e o fillo daquel catedrático de Anatomía,
D. Juan Barcia Caballero, que foi tamén un bo poeta e
mentor de Alfredo Brañas? -interrogou Otero a Baltar.

O ABRAIANTE CASO DA IRMÁ AZUCENA

-Non, é neto. É o actual Rector da Universidade de
Valencia. Foi meu condiscípulo inseparable mentras
estudiábamos na Facultade. Dende que sufrín unha
paratífica, viña a estudiar conmigo sempre na miña

Cando os doctores Baltar Domínguez e Otero Pedrayo sairon da cela da vella e doente prelada de San
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-Sí; no Congreso de Granada que inaugurou o
mesmo Rector da Valencia cunha conferencia, e
presentéi eu unha comunicación sobre a Historia
de una vacunación variolítica en 1776. Por
certo que me pidéu que o escusara, ante as monxas de San Paio, por non ir a despedirse delas trinta anos atrás.

casa. Escoitábamos as vegadas, a meu pai, que tiña de
violín de Ingres ó piano, executar as sonatas de Chopin. Nunca deixamos de vernos nos veráns, e tamén
cando coincidimos nos congresos de Historia da
Medicina; adicación que para ambo-los dous, asimesmo, ven a ser noso violín de Ingres, noso hobby explicou o ciruxano, ca súa sobria e precisa palabra.
-Cando a Madre Reigada, sendo xa Priora, despóis de ser tantos anos abadesa,
oéulle dicir a vostede que viñera algunha vez a San Paio, acompañando na
visita médica a seu compañeiro, foi o
momento que se lle ocurréu contarlle
o caso clínico da Irmá Azucena recordou a nova Priora.
-En efecto. Indicoume que levaba
trinta anos na cama, a causa
dunha indixestión, ou
dunha gripe. Non se acordaban xa ben. Eu viñera a
ver a outra monxa que
sufría un ataque de apendendicitis, a quen operéi
aquela mesma noite no Sanatorio. Pero pregoume a priora
que botase unha ollada a
esquencida enferma.
-Estaría xa paralítica. Ou con tanta
humedade coma rezumaría sua
cela en máis dun cuarto de século, reumática de abondo -opinou o
Dr. Otero.
-Nada diso. Semellaba conservada
entre algodóns. Blanca, blanquísima,
cal unha rosa blanca. San coma unha
mazán sen podrecer. Auscultéina,
examinéille, co permiso da abadesa, tódalas súas extremidades.
Movía as pernas e os brazos,
coma si pasara isos trinta anos andando en bicicleta,ou
xogando ao tenis. Mandéina levantar a modiño, e que
fora pouco a pouco recuperando de pé a móvilidade.

Auscultou o Dr. Baltar á vella abadesa e
pasoulle logo o fonendoscopio ao
divertido autor de O desengano do

Priorio, que aparentou examinar a doente

-¿E contoulle logo ao Dr. Barcia Goyanes o abraiante
caso da Irmá Azucena? -inquiréu Otero Pedrayo.

velliña con clínica atención.
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Estudante, gañadora con este traballo
do certame literario convocado pola
“Asociación de Amigos de Otero
Pedrayo” en 2000.
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Pazos e Mosteiros en
«Os camiños da vida»

Beatriz Lorenzo
Debuxos: Luís cid

1. INTRODUCCIÓN:

das, senón que se deron paralelamente ó desenrolo
das guerras carlistas, longos preitos dinásticos que
apuñan unha disyuntiva entre a instauración dun
novo goberno liberal (isabelismo), acorde coas ideas e intereses da nova burguesía e o retorno ó Antigo Réxime (carlismo) visto con bos ollos pola fidalguía rural e pola maior parte do clero regular, que
vía ameazado o seu estatus socioeconómico pola
desamortización eclesiástica.

1.1.CONTEXTO HISTÓRICO SOCIAL

En Galicia, o século XIX representou para o Antigo
Réxime o desenrolo dunha enfermidade mortal que
se viñera xestando dende que as ideas liberais penetraran en moitas conciencias con motivo da Revolución Francesa, a decadencia do sistema tradicional,
ilustrado e centralizado baixo a administración borbónica avanzou paulatinamente ó longo do século
sendo unha das súas consecuencias o esmorecemento definitivo do poderio dos feudos, dos grandes
“señores da terra”que se viron substituidos por unha
emerxente burguesía (tendeiros, comerciantes... )
eminentemente foránea e asentada nas vilas e cidades. Pero non foron estas unhas transformacións illa-

Nestas coordenadas sitúa Otero Pedrayo Os camiños
da vida, unha novela que narra (e aquí sáenos o Otero historiador) uns acontecementos enmarcados no
decorrer despacioso dun século, dende a época da
Desamortización de Mendizábal en 1837 (cap 1º)
ata as vésperas da Revolución “Gloriosa” de 1868
(cap final).
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Fala, Nós, a colaboración cos membros do Seminario de Estudos Galegos, o seu cargo como diputado
do Partido Galeguista...), e este nacionalismo traía
consigo un doble afán; dignificar e europeiza-la cultura galega, tirándoa do seu papel excesivamente
ruralista e fraternizándoa co resto das nacións da
antiga comunidade celta, aspecto este de importancia que tratarei ó falar do mosteiro de Oseira.
En canto ó “tradicionalismo” de Otero, este ven
quizais determinado polas súas raíces familiares
(proviña dunha familia fidalga vida a menos), e
pola súa actitude nostálxica e simpatizante coa
“economía natural”, ese pacífico enfiado de relacións económicas e de vasalaxe entre señor e
labregos (temos un bosquexo desta visión arcádica nos comenzos da primeira parte de Os caminos... ) que eran para el infinitamente menores cá
economía capitalista que comenzou a imperar trala caída do Antigo Réxime.

2. Os Pazos: o Pazo da Seara e o Pazo
da Pedreira
Otero introduce múltiples elementos autobiográficos na novela, a mesma aldea, Trasouto, está claramente identificada co lugar onde a familia do
escritor pasaba grandes tempadas: a aldea dos
Chaos de Amoeiro na parroquia ourensá de Trasalba; polo mesmo, tense barallado a hipótese de
seren os dous pazos da novela os mesmos que existen actualmente en Trasalba: o pozo de Gaión, propiedade da familia de Otero por herencia da nai,
dona Eladia Pedrayo, viría a se-lo Pazo da Pedreira,
mentras que o outro pazo (compre sinalar que un
dos seus habitantes tivo, na vida real, antecedentes delictivos, o cal coincide coa caracterización
do morgado e de Farruco Doncos) corresponderíase co Pazo da Seara.

O mesmo Otero afirmou que en Os camiños da
vida intentara “trazar as escuras correntes dominantes no século dezanove galego baixo a fronda
dunha fábula familiar”1 ; é, a dicires de Ramón Marino Paz ,“un ensaio novelado sobre a historia moderna de Galicia”2, unha historia que, pola súa traxectoria, ideoloxía e raíces familiares, afectaba e interesaba especialmente ó propio Otero.
Cómpre agora intentar encadra-lo papel dos pazos
e mosteiros na ideoloxía oteriana, definida por X.R.
Quintana e M. Varcárcel como “nacionalismo tradicionalista”3; O de nacionalismo está ben claro, basta
con botar unha ollada á relación de Otero co galeguismo nacionalista da época (As Irmandades da

Sexa como for, os dous pazos teñen un papel moi
importante no novela, en canto que exemplifican,
xunto coa evolución dos seus habitantes, a decadencia progresiva e imparable do vivir fidalgo.

1. R. OTERO PEDRAYO “Morte e Resurrección”, Obras selectas. Ensaios. Galaxia, Vigo, 1983.
2. R. MARIÑO PAZ “Introducción a Os camiños da vida” en Os camiños da vida. Galaxia, Vigo. 1983.
3. X.R. QUINTANA e M. VALCÁRCEL “Ramón Otero Pedrayo, vida, obra e pensamento”. Ir Indo, Vigo, 1988
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“... Un dos mellores daquelas xurisdiciós.
O corpo da casa ergueito en fina canteiría, obra limpa
dos barrocos do dezasete.”

Dese modo, no principio da novela, preséntanse os
pazos como poderosas fortificacións, fructíferas,
enxertadas na terra, perfectamente integradas nese
entorno harmónico que Otero describe dende unha
óptica panteísta. Vexamos a presentación do dos
Doncos.

do (...) dando ó xardín unha solaina de pedra lindamente traballada, que recollía o latexar do descuberto hourizonte...”
Vemos en ambalas dúas descripcións como se resalta o poderío e a grandeza das propias construccións,
a esto debemos engadir as múltiples referencias ás
herdades, lameiros etc, que nos dan idea da fartura
de terras que se estende polos arredores, propiedade dos señores e traballadas polos campesiños ó longo dunha tradición que ven de antigo. Hai tamén
referencias á autonomía do pazo, que “vivía por si”,
posuidor dunha riqueza que espertaba a envexa da
pequena burguesía urbana, que aínda non coñecera
a súa época de medre e prosperidades

“... Un dos mellores daquelas xurisdiciós. O corpo da
casa ergueito en fina canteiría, obra limpa dos barrocos do dezasete, soilo se franqueaba os camiños pola
grande fachada composta de capela barroca lindante (...) Polo sul e poente o pazo prantado coma un
señor dominaba a larganza das millores terras do seu
patrimonio”.
Vexamos agora a do Pazo da Pedreira:

“Gracias as sabias disposicións e costumes dos antergos as cousas ficaban facerse de por si, por unha
vontade natural. O pazo antigo podía gardar un farto isolamento. Só algunhas viaxatas á cidade con

“O Pazo franqueaba o camiño, un grande portal coa
data da feitura na lumieira (...) Grande curro cinguido de cortes e cortellos coa solaina da casa ó fon57
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“O Pazo franqueaba o camiño, un grande portal coa data da feitura na lumieira
(...) Grande curro cinguido de cortes e cortellos coa solaina da casa ó fondo (...)
dando ó xardín unha solaina de pedra lindamente traballada, que recollía o
latexar do descuberto hourizonte...”

Sen embargo, esta etapa de boanza, este ocaso aínda dourado da primixenia idade de ouro que foi o
Barroco, esmorece co nacemento e consolidación
do Estado Moderno, e Otero dános fe delo o pasar
das florecentes descripcións das primeiras páxinas
a outras nas que se nos presenta a progresiva decadencia dos pazos, botando man da técnica de contraste tan utilizada ó longo da novela, no so na
ambientación dos espacios senón tamén na caracterización dos personaxes.

cabalos e bestas chamaban a atención e a envexa dos
burgueses polo gasto desacostumado no humildoso
desenvolvemento das castes de tendeiros e funcionarios”.
Ademais, non faltan as alusións a ostentosa decoración dos pazos, sobre todo no caso do Pazo da Seara: cheminea barroca, impoñente balcón, pinturas
exóticas... (compre fixármonos na impoñente biblioteca, chea de volumes non abertos en moito tempo,
aspecto iste, que nos dá xa idea da deixadez e falla
de inquietudes culturais dos habitantes do pazo).

Exemplo claro desta técnica témolo no capítulo VII
da primeira parte, onde vemos que o Pazo da Pedreira pasou de ser unha casa próspera e ben administrada (nos primeiros tempos) polas mans hábiles de
Misia Vicenta e Misia Ramona, a ser un lugar lógobre
e frío no que escasean, os cartos para pagarlle ó recadador (clara mostra da consolidación e crecente

Así pois, no primeiro capítulo, ambos pazos caracterízanse pola súa fartura, riqueza e grandeza, menos
visible no pazo da Pedreira que no da Seara, tratado
este último como unha especie de impoñente matriz
que rexe e posibilita o que acontece arredor de si.
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o pazo da Pedreira rexenérase da man dun ahistórico fidalgo ideal, tras ser preservado pola man da
Ramonciña, muller capaz, forte, determindada, abnegada que tanto contrasta co papel considerado ideal para as fidalgas da época (papel adoptado por
Misia Chinta): mulleres fermosas, mainiñas, mimosas, débiles e virtuosas, tan incapaces como os seus
dexenerados maridos de preserva-lo seu pazo e a
súa dignidade.

poderío do Estado Moderno), e falta, incluso, comida para a Ramonciña, namentras don Xosé María,
borrachín, gasta os cartos e as herdades na casa da
Burata.
Semellante sorte corre a casa dos Doncos, que, no
capítulo IV da segunda parte, é xa un antro suxo e
desorganizado, gobernado pola cobiza da Tutana e
onde don Caetano é maltratado e ridiculizado.
Cabe aquí falar, pois, do papel que os propios habitantes dos pazos teñen na decadencia destes. Otero
preséntanos a unha fidalguía corrompida, desinteresada pola cultura e pola tradición dos antergos,
descoidada a administración das súas terras mentras, na cidade, medra unha burguesía corrupta e sen
escrúpulos. Xa dende os primeiros capítulos, os Doncos presentánsenos como unha ralea de amorais preguizosos (pensemos na nugalla de D. Caetano, que
non sabe administra-lo pazo, non ten intereses culturais e gasta as onzas nas partidas carlistas, menos
por ideoloxía que por influencias de D. Xacobe...,
pensemos no morgado, cobizoso e amoral, no Farruco, que chega a converterse nun asasino, e nos fillos
menores, que non demostran ter moito menor siso
en ningún momento).

Así pois, a Ramona, a típica muller fidalga, é outro
elemento de importancia na conservación do pazo,
banzo intermedio entre a desidia de don Xosé María
e a perfección fidalga de Paio; nomeemos como
anécdota de que existe tamén unha hipotese de que
o persoaxe da Ramona podería estar baseado na nai
ou avoa de Otero, mulleres ambas que rexeron a
casa trala prematura morte dos seus homes.

3. OS MOSTEIROS. OSEIRA E O PRIORATO DA GRANXA.
A presencia dos mosteiros na novela está fortemente vencellada a un feito de grande trascendencia no
século: a Desamortización Eclesiástica de Mendizábal, levada a cabo en 1837, que privou o clero regular dos bens de mans mortas que viñeran posuíndo
ata daquela. Estes bens, que se puxeron á venda, non
puideron ser adquiridos polos campesiños, que carecían dos medios económicos necesarios, e tampouco foron adquiridos pola fidalguía senón que pasaron
ás mans dos novos burgueses. O tema da exclaustración foi tratado por Otero noutras obras súas, expresando así o sou punto de vista contrario ó feito:

Pero tamén o pazo da Pedreira, cun don Xosé María
mellor caracterizado, sofre as consecuencias do malfacer dun fidalgo devorado polos propios vicios e
debilidades.Temos pois, en estreita relación coa evolución dos pazos, o tema da fidalguía inútil, viciosa
e decadente, que se deixa vencer pola cobiza dos
tendeiros e comerciantes das cidades, contribuíndo
así á perda do seu propio patrimonio, as herdades e
os pazos: símbolo do poderío feudal.

“A vida aldeá en Galicia rexíase ó sonido da campá
monástico e non gañou nada coa desamortización.
Seguiu o relativo latifundismo, as terras e as rendas
pasaron a mans de seglares aínda máis indiferentes...” (Otero Pedrayo, Ensaio Histórico sobre a cultura galega Galaxia,Vigo, 1982).

Por último, aparece tamén a figura do que para Otero era un fidalgo ideal: Paio Soutelo; culto, con estudios, consciente do seu papel na rexeneración da
casta, que escolle enraizarse na terra e asumi-la súa
función de salvagarda-lo pazo e con el a tradición,
Paio Soutelo é, a dicires de Ramón Villares prototipo do que foi o propio Otero, descendente de fidalgos que toma conciencia da súa responsabilidade
da postración de Galicia e contribúe cuns postulados nacionalistas e rexeneradores.

A desamortización, pois, é vista tamén en Os camiños... como algo negativo para a sociedade e, sobre
todo, para a cultura galega, que tiña os seus máis
importantes tesouros agochados nas bibliotecas dos
mosteiros, perdidos agora nas mans de persoas incapaces de valoralos.

En resume, mentras o pazo da Seara sucumbe pola
neglixencia, incapacidade e vicios dos seus donos,
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Na novela, a desamortización faise especialmente
dramática e patente en relación ó mosteiro de Oseira, visto como un maxestoso foco de sabiduría e pervivencia da tradición, e este dramatismo, esta sensación de expolio é maior, se cabe, trala relación que
se fai entre os orixes do citado pazo e a tradición céltica de Galicia, esa fantástica historia contada polo
exclaustrado (capitulo VI da primeira parte) que tanto ten que ver co Atlantismo de Otero e do grupo
Nós en xeral (recordemos a importante cabida que
tiveron na revista Nós escritores de paises como Portugal, Irlanda, Bretaña ... nun afán por reconstruí-la
antiga comunidade celta, ademáis de algúns artigos
referentes o tema).

EPÍLOGO: OS CAMIÑOS DA VIDA;
UNHA NOVELA DE ESCENARIO OURENSÁ

“O celtismo entra de novo, c’unha arela trocada en
realidade (...) Chegou a hora da redenzón dos pobos
célticos. Galiza ten que se dacatare ben d’isto.(...)
¡Irlandeses, os irmáns galegos vos saúdan... ! (Texto
aparecido en A Nosa Terra nº153, 15, Nadal 1921).

Lugares, que, se cabe, fan máis verosímil a acción
que, ademáis de remitirse a lugares tan distantes
como Irlanda, e outros que o son menos coma Santiago ou Baiona, transcorre case na súa totalidade
en letras ourensás, perfectamente identificables en
calquer mapa, contrastando a beleza maxistralmente retratada do medio rural coa logobridade e
ambiente insán da cidade -daquela vila- de Ourense que se presenta como o antro no que a nova
burguesía comercial tece os seus fíos de débedas,
cobros e pagamentos que poñen en ameaza o tranquilo decorrer dunha economía natural nun
ambiente idílico.

Os Pazos e os Mosteiros hoxe.

O Otero xeógrafo maniféstasenos na minuciosa
exactitude con que se recrean lugares e escenarios
reais, en perfecta consoancia coa época e as circunstancias que os envolven; Otero, centrándose na
parroquia de Trasalba, fainos recorrer nos lugares
que constitúen un claro trasunto da realidade extranovelesca:A serra do Suido, Ribadavia, Leiro, Maside,
Amoeiro, Faro de Avión,A Martiñá, Oseira...

Volvendo ó tema da exclaustración, compre sinalala presencia da figura do exclaustrado, personaxe
peculiar da realidade do século, da que temos dous
tipos: a) sumido na nostalxia do pasado, fóra do
mundo (o exclaustrado de Oseira), b) non resignado coa súa sorte e tratando de recupera-lo poder
económico uníndose as partidas carlistas (o frade
de San Clodio).

En resume, unha novela que (como O porco de pé
de Risco, A Esmorga de Blanco Amor ou Ilusirisima
de Casares) centra a súa acción no escenario xa case
mítico don Ourense que aquí se manifesta tanto na
súa vertente urbana coma rural.

Así pois, a presencia dos mosteiros en Os camiños
da vida dános fe, sobre todo, do tema clave da novela:o inexorable derrubamento do Antigo Réxime,
mosteiros e pazos, as pezas mestras –relixiosa e leiga– deste período, perden poderío fronte as novas
ideas liberais, aínda que, mentras que os primeiros
fano por causas alleas –a Desamortización–, estoutros sucumben en boa parte pola desidia dunha fidalguía corrupta (vemos incluso como o morgado
delinque no Priorito da Granxa para conseguir
carros).
Os mosteiros son, pois xunto cos pazos, os últimos
vestixios dunha idade de ouro, máis significados que
aqueles nas súas descripcións e caracterizacións
(vexamos por exemplo que o exclaustrado está careterizado positivamente, en contraste co representante de clero secular, don Xacobe, máis en relación
cos fidalgos).
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Na novela, a desamortización
faise especialmente dramática e
patente en relación ó mosteiro
de Oseira, visto como un
maxestoso foco de sabiduría e
pervivencia da tradición.
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Ramón Otero Pedrayo
Modelo de educador galego
teórico e prático
José Paz Rodríguez

OTERO, UMA GRANDE PESSOA

A grande figura que é para a nossa Galiza D. Ramón
Otero Pedrayo em todos os campos da cultura, obscureceu um pouco o seu grande labor de educador.
Tema não menos importante que o de escritor em
todos os géneros (novela, teatro, ensaio e poesia),
investigador, político e orador –por certo, excepcional, e que tem muito que ver com a sua pedagogia–. A sua faceta de educador teórico e prático
é bem merecente de uma tese de doutoramento. Eis
um formoso tema para que um jovem investigador
pedagógico realize a sua tese sobre Otero como
pedagogo.Ainda se está a tempo de recolher exemplos do seu excelente labor pedagógico como professor no Instituto de Ourense (que agora leva precisamente o seu nome) e na Faculdade de Filosofia e Letras de Santiago de Compostela. Felizmente
aínda existem os documentos vivos que são os seus
ex-alunos e alunas. Muitos de eles com morada na
cidade de Ourense.

Não é fácil nem doado num simples artigo reflectir o que Otero foi como educador teórico e prático. Este aspecto é tão importante em el que
requeriria uma investigação muito ampla e profunda como já aseveramos mais acima. Este nosso
artigo não deixa de ser uma pequena aproximação
ao D. Ramón pedagogo.
Pola nossa idade conhecimos muito pouco ao professor Otero. Só nos últimos anos da sua vida, já
jubilado e como conferencista. Lembramos com
carinho as conferências que lhe escoitamos no
antigo Círculo Recreativo de Artesanos e no “Orfeón Unión Orensano”. Como orador era uma maravilha, e nós tivemos a sorte de disfrutar do seu cálido verbo em vivo. Era tão extraordinário que os
assistentes não se iam aínda que foram as onze da
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dizagem de teorias pedagógicas e de técnicas e
estratégias didácticas. E logo amar tudo o que se
leve à frente nas aulas e fora das aulas (seguindo
o pensamento de Tagore).

noite. Podias estar escoitando-o com verdadeiro
prazer horas e horas sem aborrir-se.
Polo que respeita a outros dados sobre o Otero
pedagogo tivemos que acudir, ademais de aos
recordos de algum que outro ex-aluno (entre
outros a ex-professora do colégio das M.M. Franciscanas Dª Ángela Pérez Fernández, o ex-professor do CEIP “Curros Enríquez” D.António Vázquez
Martín, e a mestra jubilada Dª Maria González Fernández) aos excelentes trabalhos de Carlos Casares1 e José Filgueira Valverde2, à monografia editada pola “Xunta” com motivo da efemérides das
Letras Galegas dedicada a Otero no 19883 e a quatro livros esenciais para o tema que nos ocupa, do
próprio Otero: Prosa miúda4, Ensaio sobre a cultura galega5, Historia de Galiza6 (como co-ordenador), Pelerinaxes7 e a gravação em cassette da
sua conferência pronunciada em Buenos Aires o 26
de Julho de 1949 sobre “A paisagem galega, as suas
leis e tipos8”.

Segundo como di Marino Dónega na biografia de
Otero escrita por Casares, Otero era uma pessoa
optimista, “com optimismo vital”, que a nós nos
recorda o dos grandes pedagogos da Escola Nova
que acreditavam profundamente na educação,
como foram Reddie, Demolins, Geheeb, Decroly,
Montessori,Tagore, Freinet, Lodi, Rodari, Giner ou
Cossío. E também o nosso Viqueira.
O mesmo Dónega continua a falar das virtudes
humano-pedagógicas de Otero: o seu aprécio pola
mocidade que exaltava e louvava em todo momento “como futuro de uma Galiza redimida, formosa
e cheia de pulo criador”; a sua atitude romántica
pero harmónica; a sua sensatez; os seu liberalismo
moral frente aos liberalismos que só valoram o ter
e não o ser; a sua coerência em toda a sua vida,
radical, plena ou total, e especialmente consigo
mesmo. O próprio Dónega lembra o que lhes explicava Otero aos seus alunos de 5º de Bacharelato na
disciplina de História: “hai que acreditar na bondade humana e na co-ordenação da liberdade de
cada um com a liberdade dos demais”.

Existe um denominador comúm na apreciação que
da figura de Otero têm todos os que o conheceram
e/ou investigaram sobre el. Este é o de que Otero
era uma pessoa excepcional. Com valores positivos. Com sensibilidade. Com humor e simpatia.
Com veracidade. Com coerência. Com carácter
agradável. Com optimismo. Com vitalidade. Compreensivo. Amigável... Em fim, com todas aquelas
qualidades humanas necessárias para poder ser um
excelente pedagogo especialmente prático e não
só teórico.A escala de valores que adornava a personalidade de Otero era a idónea para chegar a ser
um excelente educador. É o que lhes dizemos aos
nossos alunos que querem chegar a ser mestres:
Não se poder ser bom mestre ou educador se antes
não se é uma boa pessoa. Isto é prioritário à apren-

OTERO COMO ALUNO
“Incompatibilidade aisoluta na escola. Cregos mestres na casa. Moito mimo...” De esta maneira escreve sobre sím mesmo o próprio Otero no ano 1935
numa pequena semblanza autobiográfica que lhe
enviara ao professor Filgueira Valverde. Certamente, a Otero não lhe atraia nada aquela escola tra-

1. CASARES, C. (198): R. Otero Pedrayo. Vigo: Galáxia. ISBN: 84-7154-387-7
2. FILGUEIRA VALVERDE, J.F. 1990): Con Otero Pedrayo. Trasalva: Ed. do Padorado Otero Pedrayo. ISBN 84-404-7266-8
3. A.A.V.V.(1988): Ramón Otero Pedrayo(1988-1976). Día das Letras Galegas 1988. S. de Compostela: Xunta de Galiza. ISBN: 84-505-74773.
4. OTERO PEDRAYO, R. )1927-1934): Prosa miúda. Artigos non coleccionados (1927-1934). Sada/Corunha: Edições do Castro, 1988. ISBN:
84-742-376-X
5. OTERO PEDRAYO, R. (1932): Ensaio sobre a cultura galega. Lisboa: Guimarães Editores, 1954.
6. OTERO PEDRAYO, R. (1962) [Coord.]: Historia de Galiza. (3 Vols.) Buenos Aires: Ed. Nós (Existe uma edição de tamanho reduzido na editora Akal de Madrid, do ano 1979, ISBN: 84-7339-428-3)
7. OTERO PEDRAYO, R. e outros (1929): Pelerinaxes. Corunha: Ed. Nós (Existe uma edição fascimilar realizada por edições do Castro-Sada no
ano 1993 – ISBN:84-7492-668-8)
8. OTERO PEDRAYO, R. (1947): Ramón Otero Pedrayo. A paisaxe galega, as suas leis e tipos (B. Aires: 26 de xullo de 1947, Federación de Sociedades Galegas. Livro e cassette. Santiago de Compostela: Conselho da Cultura Galega, 1998. ISBN: 84-87172-35-0.
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dicional. Não queria ir à escola –um lémbra-se agora dos formosos desenhos de Castelao do Álbum
Nós, referentes a este tema– e o dia que os pais o
mandaram à escola das senhoras de Hermida na
mesma rua da Paz, os berros que lançou para não
ir alvorotaram aos vizinhos da rua. Resulta surpreendente que em isto se semelhe a outros grandes
pedagogos que odiavam a escola como Andrés
Manjón e Tagore.
Sendo excelente observador como era, com essa
sensibilidade fora do comúm pola paisagem, as
pessoas, a natureza, o património e todas as cousas (por isto chegou a ser grande geógrafo), não
deve estranhar que a melhor escola fora para el o
entorno no que vivia e caminhava. Um excelente
médio educativo, tanto na cidade de Ourense na
que morava, como nas férias em Trasalva, a onde
era levado ao Paço familiar polo seu pai. E também
o ambiente familiar, as conversas do fogar e as
numerosas visitas de intelectuais, políticos e artistas que acudiam à casa paterna da rua da Paz
ourensana.Ademais dos brinquedos e jogos infantís, muitos de eles na companha de Vicente Risco,
que morava no primeiro andar da mesma casa de
Otero.

va, Junqueira de Ambia, Ribadávia e S. Pedro de
Rocas. No seu Livro dos amigos editado no ano
1953 polas Edições de Galiza do Centro Galego de
Buenos Aires, Otero dedica-lhe um formoso capítulo ao seu mestre Eduardo Moreno López. Sobre
o que entre outras cousas di:“Cecáis el não se dava
inteira conta do ronsel que deixavam em mim as
suas explicações...”. Parece ser, segundo di Casares
na sua biografia, que a simpatia entre o docente
Moreno e o discente Otero era mútua. Estes feitos
revelam o importante que é ter bons mestres. E
Moreno o era. Porque incluso didacticamente era
um adiantado para o seu tempo em métodos e
recursos do professor. Pois estamos a falar de fins
do século XIX.

Posto que não gostava nada da escola tradicional
naquela altura, existem muitos poucos dados sobre
o seu ensino primário. Em setembro de 1898
ingressa Otero com dez anos no Instituto de
Ourense, onde se fai amigo de Cuevilhas, que
ingressara dous anos antes, e com o que mantivo
sempre grande amizade. Igual que com Risco. Do
seu passo polo Instituto Ourensano, entre outras
cousas, Otero lembra com carinho a dous dos seus
professores. Em primeiro lugar a D. Marcelo
Macias, a quem considera um verdadeiro mestre,
no senso amplo da palavra. Mais também ao professor de Geografia e História D. Eduardo Moreno
López, que era considerado por Otero como um
excelente pedagogo e brilhante orador. É provável que fosse este docente um dos que mais
influências exercera sobre um Otero de por si com
excelentes qualidades para observar a realidade e
o entorno, tal como já aseveramos antes. Do que
mais se lembra Otero é de que o professor Moreno organizava com os seus alunos excursões escolares. Entre elas destaca as feitas a Alhariz, Celano-

Ao término dos estudos secundários decide realizar o Curso de Ampliação de Letras na Universidade de Santiago de Compostela. Primeiro por
livre, desde Ourense, e logo no último trimestre
marcha a Compostela, onde fica decepcionado da
Universidade e dos seus docentes. Entre eles só
destaca a D. Armando Cotarelo Valledor e as suas
estupendas aulas.
Com dezasete anos, em Setembro de 1905 marcha
para Madrid. Alí, na antiga Universidade de Noviciado-S. Bernardo, estuda Letras e Direito. Otero
tampouco gosta do ensino que alí se imparte. Considera que as aulas são mediocres e os docentes
igual quase todos. Entre eles só destaca, como verdadeiros pedagogos a quatro.A Andrés Ovejero que
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Otero en
Padrón,
o 8 de abril
de 1968, Dia
de Rosalia.

impartia a disciplina de Teoria da Literatura e das
Artes. Ao professor Garbin, responsável das aulas
de Literatura Latina, do que Otero chega a dizer
que era “um dos poucos bons mestres, inspirado,
amigo do estudante, apaixoado como um humanista do século XV...”.Também destaca aos professores de História do Direito D. Eduardo de Inojosa e ao Dr. Sales i Farré de História Universal,
Moderna e Contemporánea.

escreveu na Galiza sobre o Ulysses de Joyce.A excelente sua biblioteca que ainda se conserva no Paço
de Trasalva, revela a importância que na sua formação tiveram os livros e as leituras. Eis outro estupendo tema para investigar: Otero leitor.

Em Madrid, Otero reconhece uma vez mais que as
maiores influências educativo-culturais que recebe são as das tertúlias nas que participa, especialmente as do Ateneo de Madrid, onde está em contacto diário com as figuras culturais, literárias e
políticas do momento, que foram importantes para
a sua formação humanística.

D. Ramón volta a Ourense, a sua cidade natal, no
ano 1911. Desde o primeiro momento Otero implíca-se na vida cultural e social daquela cidade
ourensana que tinha naquela altura perto de quinze mil habitantes. Sem embargo, mais vida cultural
e dinamismo que o que tem agora com cento e
dez mil habitantes.Anos de sana rebeldia da mocidade para Otero e os seus amigos Risco, Cuevilhas
e Primitivo R. Sanjurjo.As tertúlias, os jornais, as leituras do modernismo, os actos culturais, o teatro
e incluso o cinema, exerceram profunda pegada
em todos eles. Que terminaram por implicar-se
mais, por exemplo, nas tertúlias da Comissão de
Monumentos e, especialmente, no Ateneo de
Ourense fundado no ano 1914, e de cuja junta
directiva Otero seria o primeiro tesoureiro. No
1917 nasce La Centuria, da que Risco é a “alma
mater” e na que Otero também colabora.

OTERO,
UM PEDAGOGO PRÁTICO EXCELENTE

Como também foram muito importantes as suas
numerosas leituras.Tanto literárias como sobre geografia, história e filosofia. Otero lembra com carinho a Matias Vilanova –incluso com páginas dedicadas na sua novela Arredor de si e no Livro dos
amigos– que era o que lhe fornecia a maioria dos
livros. Devido às suas leituras, Otero chegou a alcançar um grande nível cultural e conhecer a literatura, sobre todo de língua francesa e inglesa do
momento. Não esquezamos que foi o primeiro que
66

~

R

A

M

Ó

N

O

T

E

R

O

P

E

D

R

A

Y

O

Otero cos seus alunos do
Instituto de Ourense, en
maio de 1949.

“Muitos de nós andavamos em Madrid como
sem bússola, como o Solóvio da novela...”,
comenta-lhe Otero a Freixanes numa entrevista
do livro Uma dúzia de galegos 9. “Em fim: fixemme universal –continua Otero– (...) os meus
anos de Madrid (...) foram naquel tempo uma
procura sem acougo (...) não conqueria a identificação que arelava. Quém era eu? (...) Quanto me custou descobrir a nossa Terra dando voltas polo universo e os livros!” Assim falava Otero, que ingressa no galeguismo no ano 1918 da
mão de Lousada Diéguez e das “Irmandades da
Fala” criadas no ano 1916 em A Corunha por Vilar
Ponte. O primeiro artigo de temática galega
publica-o Otero em La Región o dia 13 de Janeiro de 1918. A partires de esse momento, e até a
sua morte, não deixou D. Ramón de escrever
sobre a sua amada Galiza e dos temas mais variados. Colaborou com os seus escritos em múltiples publicações: La Centuria, Nós, A Nosa
Terra, El Pueblo Gallego, Galicia, Céltiga, El
Heraldo de Galicia, La Noche... Outro jeito de
desenvolver uma pedagogia cívica em favor da
sua Terra. Segundo Casares, Otero foi “um dos
colaboradores mais prolíficos de toda a história
da imprensa galega”. E também nas publicaçõ-

es da emigração galega em América. Publicou
também em Portugal. Sobre as relações entre
Galiza e Portugal chegou a dizer algo tão importante como isto: “Galiza é uma prolongação de
Portugal ou Portugal uma prolongação da Galiza. O mesmo dá”.
Ademais do seu estupendo labor de pedagogo cívico com a riquíssima prosa dos seus múltiples artigos, Otero desenvolveu outro estupendo labor
pedagógico no Seminário de Estudos Galegos criado no mes de Outubro de 1923. Otero dirigiu no
mesmo a secção de Geografia. Pola sua parte
Manuel Diaz Rozas dirige a secção de Pedagogia,
que elabora os estatutos do “Padroado da Escola
Rural Galega”, um interasantíssimo projecto educativo para a escola galega, não alheio ao próprio
Otero. D. Ramón tem um labor muito destacado
no Seminário, investigando sobre a geografia e a
arte da Galiza e nos excelentes trabalhos de equipa investigando nas terras do Deza e de Melide.
Dentro das Misiões do Seminário, organiza com
outros e pronúncia numerosas conferências de
divulgação em todas as cidades e em muitas vilas
galegas. É este outro estupendo labor pedagógico
de Otero que não abandoaria nunca.

9. FERNÁNDEZ FREIXANES, V. (1976): Unha ducia de galegos. Vigo: Galáxia.
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que foram os seus alunos usam para qualificar ao
seu mestre Otero. “Mestre” com maiúsculas, inspirado, amigo dos alunos, compreensivo e tolerante, apaixoado com as suas explicações e a sua
terra, flexível e carinhosso, sempre disposto a ajudar e, especialmente, um magnífico orador, manantial de palavras...Todos coincidem em que as suas
aulas eram verdadeiras lições magistrais.Tema no
que coincidem logo também os seus alunos de
Compostela.
Mais o dia 21 de Agosto de 1937, pola “Junta Técnica del Estado”, Otero é separado definitivamente do serviço, causando baixa no escalafão
de catedráticos de ensino secundário do Estado.
Os franquistas triunfadores polas armas não
podiam tolerar o exercício nobre docente de Otero e fica sem a cátedra de Geografia e História do
Instituto de Ourense. E menos mal que salvou a
sua vida. Por ordem ministerial do 21 de Setembro de 1948 é de novo reposto na sua cátedra,
passando a ser professor agregado de Geografia
e História no Instituto de Ourense a partir do 28
de Outubro de esse mesmo ano. Foram onze largos anos os que privaram a aquel centro ourensano de verbo cálido de Otero. Agora durante só
dous anos volta às aulas que nunca devera abandoar. Pois durante os dias 20 e 21 de Março de
1950 realiza uma brilhante oposição para ocupar
a Cátedra de Geografia da Faculdade de Filosofia
e Letras da Universidade de Santiago. Finalmente,
superadas as provas, o 16 de Outubro de esse
mesmo ano da a sua primeira aula aos alunos de
5º curso e pronúncia ao dia seguinte a sua licção
de abertura. Com todo merecimento, Otero acavava de converter-se no primeiro professor titular da cátedra de Geografia em toda a história da
Universidade Compostelana. O seu labor docente magnífico, recordado com carinho por todos,
não se limita unicamente às aulas do antigo edifício universitário. Como em Ourense, extende-se
à cidade compostelana, às publicações e investigações, ao relacionamento com os estudantes, às
colaborações jornalísticas, às tertúlias do “Español” e a escrever. Os oito anos que Otero estivo
em Compostela como professor foram de verdadeira e fructífera docência universitária. Mantendo sempre viva a emoção nos seus alunos, e mesmo nas pessoas de Compostela que de vez em

Otero Pedrayo na época en que exercia como catedrático da Universidade de Compostela.

Como prefessor de ensino secundário, Otero, em
Março de 1919, aprova por oposição livre a cátedra de Geografia e História, e o 23 de esse mesmo
mês e ano toma pose da do Instituto de Burgos.
Por permuta com um companheiro, no curso
1919-20 passa a ocupar a mesma cátedra no Instituto de Santander. Por concurso de traslado, já
no curso seguinte, o 1920-21, ocupa a do Instituto de Ourense. A partir de outubro de 1920, e até
o ano 1937, Otero desenvolve no Instituto ourensano um labor pedagógico e didáctico excepcional, reconhecido pola totalidade das generações
de alunos que passaram polas suas aulas. Foram
dezasete anos de labor docente enromemente
fructífero. Aquelas mesmas palavras que Otero
usou para destacar a valia persoal e educativa dos
seus mestres Eduardo Moreno no Instituto e Garbin na Universidade, são quase as mesmas que os
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Na sua cátedra na Universidade de Compostela.

quando se colavam nas suas aulas para escoitar a
aquela fonte garimosa de palavras. O próprio Otero di-lhe a Freixanes na mesma entrevista comentada mais acima: “Os oito anos em Compostela
foram os mais ledos da minha vida”. Carlos Casares, sobre o particular, escreve umas formosas frases dedicadas a Otero, nas que se reflicte de forma prístina a grande valia pedagógica de D.
Ramón: “A universidade cultural do humanista
enchia com a sua voz o velho claustro da Faculdade, onde punha um acento de nobreza de
espírito, de altura científica, de inteligência, de
alegria e de simpatia, que pronto souveram cautivar tanto aos discípulos como aos companheiros de tarefas académicas” 10

ne presidido polo Reitor e os decanos. No mesmo,
Otero, rodeado de amigos vindos de toda a Galiza
e dos estudantes que tanto lhe queriam, pronúncia a última lição universitária.A sua última magistral da docência. Em galego –“porque ao falar em
galego –dixo- sínto-me abraçado à minha Terra”–
e sobre um formoso tema:“Uma visão geral de Galiza”.Acertadamente, Casares volta a dizer sobre este
acto: “Foi escoitado no médio dum silêncio respeituoso, no que se palpavam encontrados sentimentos; era a alegre coronação de uma grande
biografia, mais também era a tristura de um
adeus a oito anos de morada em Compostela, os
oito anos mais ledos da vida do protagonista.”
Também era o dia em que deixava de ser docente
prático, com dezanove anos de magistral exercício
no ensino secundário e os oito sinalados no nível
universitário.

O dia 5 de Março de 1958, Otero cumpre os seus
70 anos e por tanto deve jubilar-se. Com tal motivo, esse dia tem lugar no paraninfo um acto sole-

10. CASARES, C.: Biografia sobre Otero já citada na nota nº 1. O texto recólhe-se na página 183.
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Os ex-alunos/as que mencionamos ao começo do
nosso artigo, contarom-nos várias anecdotas simpáticas de Otero nas suas aulas. No Instituto, uma
vez perguntando-lhe a um rapaz sobre as “Guerras
Médicas”, este contestou-lhe que foram três: a primeira, a segunda e a terceira. Otero, com esse seu
fino humor, díxo-lhe: “está bem, à tua idade
compreendo que não che interessem as “Guerras
Médicas”. Estás na idade para interessar-che
outras cousas.” Ou aquela outra quando um aluno pronúncia à castelhana o nome de “Chakespeare” e um companheiro indíca-lhe como debe
pronunciar-se em inglês. Ao escoita-lo, Otero di:
“moi bem”, e passa a falar-lhes aos rapazes em
inglês.

Falando da destacada figura de Otero nos seus dias
de vida e ensino em Compostela, Carlos Casares
sinala entre outras cousas: “Os estudantes sabem
que é um professor da Faculdade de Filosofia e
Letras com fama de sábio e homem de bem, dos
que nunca suspendem”. Um dos seus ex-alunos,
agora ex-professor da universidade compostelana,
Ramóm Lourenzo, no seu artigo de 1958, falando
do seu professor Otero, di: “os examens magoavam-no”.11
Neste tema, Otero coincide plenamente com um
grande pedagogo espanhol, D. Francisco Giner de
los Ríos. O que odiava tanto os examens que nos
Estatutos da “Institución Libre de Enseñanza” (ILE),
no seu segundo artigo, figurava a taxativa proibição de realizar examens na sua escola. Como também nos lembra ao nosso admirado Tagore que
tampouco gostava dos examens na sua escola de
“Shantiniketan”. E já mais perto de nós recordamos o nosso professor da Escola Normal D. Bruno
Martínez Díez, que sofria muito se tinha que suspender a alguém.

Formosa foi também aquela quando na época
republicana, no papel de inspector de ensino
secundário, realizou uma visita à comarca de Monterrei. Perguntando-lhe a um moço polo rio que
por alí passava, não souvo que contestar e os seus
companheiros apontaram-lhe o nome. El entendeu
mal e dixo: “O Támesis!”. Otero com um sorriso
díxo-lhe: “Moi bem, nada tem que invejar o nosso formoso Támega ao Támesis”.
Uma das suas ex-alunas, já jubilada como professora do colégio das M.M. Franciscanas, também
com uma grande memória e excelente educadora,
Ángela Pérez, verdadeira admiradora de Otero, fala
sem parar das excelências docentes do mestre.
Comenta-nos que era tão bom docente que mesmo quando ia ou vinha de Compostela no “Castromil”, ao sentar-se ao seu carão aproveitava para
falar-lhe da paisagem, da geografia, das aldeias, da
vida e das pessoas que se iam vendo, dos montes
e dos vales, das árvores e pássaros, dos rios, das
fontes, das lendas e dos nevoeiros...

Parece ser que Otero só suspendeu uma vez a uma
aluna na Faculdade compostelana. Polo demais, nem
no Instituto, nem na Universidade, nunca suspendeu. Ainda que este dado haveria que comprová-lo
mais polo miúdo. A mencionada aluna não assistia
normalmente às aulas de D. Ramóm da disciplina de
Geografia e tivo que fazer-lhe um examem oral. Às
perguntas formuladas polo professor Otero a aluna
não sabia que contestar. Então, D. Ramóm perguntou-lhe o motivo.A “discípula” comentou que todos
lhe dixeram que aquela matéria era uma “maria”,
polo que não a estudara. Lonje de zangar-se por esta
aseveração, o velho professor dou-lhe uma oportunidade para poder aprovar. Dixo-lhe que contara
com as suas palavras todo o que de Compostela se
podia ver pola janela da aula. E de novo a discente
não souvo que dizer. Sem embargo tivo que escoitar a formosa conferência que Otero lhe pronunciou sobre o que desde alí se observava. E voltou
para examinar-se em Setembro...

A mestra mencionada levava muitas vezes à casa de
Otero da rua da Paz às suas alunas, para estar con
el, depois da sua jubilação. E era um verdadeiro
prazer estar com el e escoitá-lo. Para as estudantes
resultou sempre uma experiência inesquecível,
segundo nos conta com alegria e anhorança Dª
Ángela.

11. A.A.V.V. (1958): Ramón Otero Pedrayo, a sua vida e a sua obra. Caracas, pág. 89. (Homenaxe da Galicia Universal)
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dos seus ex-alunos, que chegou também a ser catedrático em Compostela. Estamos a referir-nos a
Gonzalo R. Mourullo, que, entre outras cousas, no
seu depoimento titulado “Catro momentos de
Don Ramón”, sobre Otero di na página 21:
“Son tantas as verbas que non caben na aula.
O estudante mozo de Compostela non está en
Compostela. D. Ramón sigue falando. Tampouco ele está onde está.
É a voz de todos os ríos despenándose montaña abaixo. É a voz de todos os mares baténdose nos roquedos. É a voz de todos os ventos
que se peitea nas árbores. É a voz doce e prometedora do mencer. É a voz forte i equilibrada do meiodía. É a voz mergurenta e desenganada do solpor.
Don Ramón é a voz de Galicia.
As verbas son tantas que non caben na aula.-“La hora”, di alguén.
Deixan todos os ríos de despenarse montaña
abaixo. Deixan todos os mares de baterse nos
roquedos. Deixan todos os ventos de peitearse nas árbores. O estudante mozo de Compostela síntese pequeno. Pequeniño. Ten aínda no seu peito a sensación de vértigo. Ten
que atravesar toda unha distancia. Logo chegará a Compostela.”
Mais os melhores documentos publicados com
lembranças dos seus alunos, recolhem-se no livro
publicado no ano 1958 em Caracas baixo o título
de Ramón Otero Pedrayo, a sua vida e as sua
obra. No mesmo, o já mencionado Ramóm Lourenzo, escreve um depoimento com o título de “A
minha lembrança do Mestre”.

EPÍLOGO:
AS IDEIAS EDUCATIVAS DE OTERO
Otero chegou a ser um vulto importantíssimo para
a nossa cultura, que todos devemos lembrar e tratar de seguir o seu exemplo. De homem íntegro,
coerente, constructivo, de ética profunda... E também pôr em prática, os docentes, os seus princípios educativos, tanto teóricos como práticos.

Em el, entre outras cousas, di: “Alí, nas suas aulas,
gostei como outros companheiros da sua grande
verbosidade. Porque D. Ramóm para nós era um
catedrático, era um amigo, um companheiro que
nos dirigia e nos dava folgos. Era um amigo mais
velho, sempre com o espírito jovem, que só gozava falando-nos”. É mágoa que o Sr. Lourenzo não
seguira os métodos do seu tocaio Otero, nas aulas
de Língua e Literatura Galega posteriores.

A História de Galiza em três volumes, editada em
Buenos Aires e co-ordenada por D. Ramóm é uma
excelente obra que nos amostra muitos dos valores pedagógicos e ideias do Mestre. O Ensaio
sobre a cultura galega, publicado em castelhano
no ano 1932 pola editorial Nós de Santiago, e do
que nós temos a sorte de ter na nossa biblioteca
privada a edição portuguesa do ano 1954 realiza-

Do mesmo livro antes citado, queremos destacar,
polo que tem de paradigmático, a opinão de outro
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da por Guimarães Editores de Lisboa, é um livro
excepcional. Básico dentro da bibliografia oteriana. O livro Pelerinaxes editado no ano 1929 também por Nós, no que se recolhe o roteiro realizado por Risco, Ben-Cho-Shei e o próprio Otero a S.
Andrés de Teixido, é um verdadeiro modelo de
roteiro didáctico prático, agora que tanto se fala de
saídas escolares, de jeiras e práticas de sendeirismo. A sua Guia de Galiza, publicada por Galaxia
em sucessivas edições, continua a ser modélica,
para conhecer passo a passo as comarcas da Nossa Terra. E aínda os seus estupendos livros de texto, publicados em a Corunha no ano 1929: Treinta y tres lecciones de geografía general e Síntese
geográfica da Galiza, publicada por Lar no 1926
e Problemas y paisajes geográficos de Galicia,
publicada em Madrid no ano 1928. Ademais do
excelente programa de um “Curso em dez leiciós
de Geografia da Galiza” para desenvolver na Universidade de Compostela no ano 1933.Todos estes
livros mencionados, da sua autoria, constituem um
amplo e modélico elenco de prosa didáctica.

De forma singela poderiamos resumir, para terminar, as ideias pedagógicas básicas de Otero:

Polo que se refire aos seus artigos com conteúdo
pedagógico queremos destacar os seguintes da
antologia Prosa miúda:“Um eixe ético” (El Pueblo
Gallego,21-Abril-1929); “Paixase compostelán: A
Residenza de estudantes”, no que desenha o que
deveria ser uma auténtica residência para os universitários galegos (El Pueblo Gallego, 23-Novembro-1930);“A realidade galega” (El Pueblo Gallego,
1-Janeiro-1932);“Esperanza” (El Pueblo Gallego, 13Março-1932);“O estudante”(Céltiga, nº 130-131, ano
1930); “A chamada do Sul” (Céltiga, nº 159, ano
1931) e, muito especialmente12 o artigo publicado
no nº 138 de Céltiga do ano 1930, baixo o interessante título de “Un deber do profesorado galego”.
Este artigo tão importante é para nós o mais paradigmático do seu pensamento, o mais clarevidente
e o mais próximo ao pensamento pedagógico europeu do momento, tanto da Escola Nova como da
ILE de Giner e Cossío. O que revela que Otero também conhecia aos pedagogos mais importantes nesta altura.Aconselhamos a sua leitura a todos os mestres e mestras e a todos os docentes galegos, porque incluso hoje tem uma tremenda actualidade.

h) Excursões culturais, roteiros e jeiras para conhecer a nossa Terra.

a) Importância das qualidades humanas do docente ou mestre. Ser modelo como pessoa.
b) Optimismo pedagógico. Acreditar na educação
e no que se fai.
c) Aprécio do alunado. Confiança no estudante. Ser
um verdadeiro amigo dos alunos.
d) Alegria e humor no ensino e na aula.
e) Afabilidade, comunicação aberta e sensibilidade
no relacionamento.
f) Importância da palavra, fazendo discursos atractivos. Debates, tertúlias. Método socrático.
g) A poder ser, supressão de examens e notas. Utilizar outros modelos para avaliar.

i) O melhor recurso didáctico é o entorno e o que
el contém.
j) Continuidade do processo educativo, evitando
os compartimentos-estanco de primeira, segunda
e terceira “ensinanza”.
k) Importância da formação de tipo técnico (agrária, comercial ou industrial no seu caso).
l) No Ginásio, Liceu ou Instituto (sic) dar uma formação de cultura clássica e científica.
m) Universidade criadora, com seminários e laboratórios, nos que ademais da formação da consciência e da técnica profissional, vivam todas as
fomas da superior cultura e todas as inquedanzas
desinteressadas. Não repetidora, senão original.
Enraizada na Terra, que opine e resolva, que guie
e aconselhe e que seja uma entidade com vida.

12. OTERO, R. (1930): Do livro citado na nota 4, Prosa miúda, nas,páginas 225 e 226.
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s) Lograr um acordo entre todos para que em todas
as aulas e cátedras não esteja ausente a grande e
vital realidade de Galiza, que nos envolve e na que
alentamos como uma atmósfera nossa e insustituível.

n) Incluir no currículo –porque é de justiça– todos
os temas galegos.
o) O material para o ensino témo-lo diante, na nossa Terra: os montes, os rios, as fragas, os castros e
as suas lendas, os contos, as igrejas, os refrães e
ditos populares, os acontecimentos diários, as festas, os ofícios, os comêrcios, as feiras, a flora e fauna, os trabalhos agrícolas...

t) Recomenda tomar como exemplo o modelo
pedagógico, tanto na forma como no fundo, do
ilustre Dr. Cotarelo Valledor, levado já à frente na
Universidade Compostelana alá polo ano 1906.

p) Um verdadeiro ensino debe partir do conhecido, do entorno próximo, para ir ao desconhecido.
q) Ánimo para todos os docentes galegos e reconhecimento do seu valor. Incentivá-los.

u) Amor à Terra e a todo o que ela encerra (feitos,
costumes, natureza, idioma, gentes...)
Não queríamos fechar o nosso artigo sem lembrar
a opinião de Otero –em entrevista concedida a
Maribel Outeiriño para La Región– sobre o Teatro
Principal da rua da Paz, e que tanto nos ajudou aos
do grupo “Adepende” na campanha para salvá-lo.
“No nome do que eu represento pido que não se
derrube o Teatro Principal” e “É mais importante salvar o Principal que uma igreja románica”.
Finalmente pudemos salvá-lo e hoje é uma joia que
temos na cidade. Quando alí imos, sempre nos lembramos de D. Ramóm Otero Pedraio, um verdadeiro “Mestre” no amplo senso da palavra.

r) Importáncia da nossa língua e literatura. Pero
debe saber-se ensiná-las de forma adequada.
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Literatura epistolar
de D. Ramón
Otero Pedrayo (I)
O clube Peña Trevinca
Montañeros de Galicia:
correspondencia entre
Gonzalo Gurriarán
e Don Ramón Otero Pedrayo

L

Fora unha actividade solidaria de don Ramón co
societarismo montañeiro paraoficial na que confluían: amor á natureza e á paisaxe galega, divulgación
das riquezas ocultas, potenciamento do asociacionismo “resistente” co fin de aglutinar adhesións, revitalización das actividades deportivas montañeiras, en
definitiva, axudar ao desenvolvemento de foros, ata
certo punto críticos, que xiraban en torno a centros
de interese “modernos”, neste caso: o fomento do
asociacionismo montañeiro fora do marco ideoloxizante que imperaba na época.

ogo do número especial que a revista Raigame
dedicara a Otero Pedrayo (marzo 2.001), e ante
o interese recompilador de materiais dispersos
de don Ramón que desta xurdira, coordenado por
Xulio Fernández, vímonos na obriga, animados por
este, de de dar á luz unha ducia de cartas (conservamos 14, pero probablemente houbera moitas máis) e
outros traballos descoñecidos que o trasalbés producira co fin de pular o clube Peña Trevinca Montañeros de Galicia, creado en 1944 polo seu interlocutor epistolar Gonzalo Gurriarán1.

1. R.O.P., grafómano impenitente e cordialísimo epistológrafo, tal e como o denomina o meu coterráneo Camilo F. Valdehorras (Raigame, 12: 160),
levaría a cabo entre 1949 e 1962 un contacto epistolar sostido con Gonzalo Gurriarán, do que, desgraciadamente, tan só conservamos 14 cartas,
como dixemos. O obxecto do traballo que aquí presentamos é dar a coñecer unha parte mínima das cartas de don Ramón que se atopan nos arquivos particulares dos seus correspondentes, na percura de completar o seu epistolario e así colaborar na catalogación deste, seguindo a Valdehorras,
ao tempo de dar a coñecer unha intervención máis, tamén literaria en ton menor, de don Ramón en relación ao asociacionismo montañeiro. Entendemos que a relación de Gonzalo Gurriarán con Otero Pedrayo ven da amizade que este tiña con Florencio Delgado Gurriarán, o poeta valdeorrés curmán de Gonzalo exiliado en México, desde os tempos políticos de don Ramón, aló polo ano 1930, cando estaba a artellar a opción política do PNRO
(ver GURRIARÁN, Ricardo, 1.999: 42, 45, 54-56; nesta publicación reprodúcense parcialmente algunhas cartas de don Ramón a Florencio Delgado
Gurriarán: 272-3, 289, 299).
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Dentro dos espacios asignados no clube polo seu
“ideólogo” Gonzalo Gurriarán, co obxecto de darlle
un carácter multidisciplinar á entidade como elemento de atracción para novos asociados dentro do
máis puro ideario “institucionista”, estaban: os da
cobertura científica, representada polos profesores
da Universidade de Santiago Charro, Bellot, Ribas...
que cubrían os flancos para imprimirlle carácter
científico e de estudio das riquezas da serra valdeorresa ao clube, e de promover a actividade montañeira entre os estudiantes composteláns; axudados
polo núcleo de científicos represaliados que a
empresa Zeltia acubillara, como Calvet, Ocampo,
Obella e Novoa; no terreo deportivo montañeiro
contaría con aquelas persoas de determinadas cidades con interese nas actividades na natureza, que xa
o practicaran con anterioridade como Alejo Madarro
en Lugo, Monteagudo na Coruña, e o núcleo vigués
capitaneado polos irmáns Villaverde; no campo da
xeoloxía atraería ao eminente profesor da Universidade Central, Francisco Hernández Pacheco, quen
divulgaría o coñecemento xeolóxico e as actividades
deportivas de montaña nunha xira de conferencias
polo territorio galego; tamén de fóra atraera a montañeiros consagrados a impartir cursos de técnicas
deportivas, como Baldomero Sol e José María Galilea;
entre outros... co fin de espallar o clube ao ambito
galego, conxugando intereses e territorios

Empapado do ambiente “institucionista” no que se
educara (Residencia de Estudiantes de Madrid na
época dourada deste organismo educativo entre
1923 e 1928, e bolseiro durante catro anos en Europa
pola Junta para la Ampliación de Estudios) Gonzalo Gurriarán, médico represaliado logo da “sublevación” de 1936, confinado no seu Barco de Valdeorras
natal, trataría de “resolver” a súa mermada área de
relación coa creación deste clube citado. En torno ao
proxecto aglutinaría a un fato de vellos/novos montañeiros vigueses, pioneiros do asociacionismo
deportivo galego, a represaliados con intereses asociativos, a antigos compañeiros da Residencia de
Estudiantes galegos ou que estaban en Galicia, a colegas de profesión... ao que logo se sumarían un sennúmero de integrantes das elites vilegas e urbanas,
moitos deles de significada militancia/compromiso
co novo réxime, atraídos polos “prestixiosos” formuladores da idea e pola actividade que este clube desplegaba. Deste xeito, nunha perfecta simbiose, uns, os
que tiñan mermado o seu campo de relación, ampliaban o seu espacio de sociabilidade situándoo na montaña valdeorresa, fóra do teatro de operacións da militarizada/perseguida Galicia da posguerra, sendo para
eles un alivio transitorio e unha saída para vérense. E
os outros, os achegados necesitados de autoafirmación non sectaria, vencellábanse a un proxecto
“moderno” e interdisciplinar (sendeirismo, coñecemento deportivo do medio montañeiro, divulgación
histórica, de flora e de xea...) que incluía a persoas de
certa relevancia en varios campos, e que dalgún xeito
saneaba ou aireaba o seu monolitismo ideolóxico.
Estes tamén terían unha colaboración especial na
conformación das xuntas directivas da entidade, pois
algúns dos creadores do clube, ao estar inmersos en
procesos depurativos, non podían formar parte dos
órganos rectores da entidade, por lei.

Sería Otero Pedrayo o que cubriría a parcela de intelectual galeguista –entre os militantes galeguistas asociados ao clube estaban a viúva de Alexandre Bóveda,
Amalia Álvarez Gallego, o tamén pontevedrés Gonzalo Mucientes, e o doutor Obella, de Vigo; e os médicos
ourensáns Arturo López Trasancos e Gonzalo Courel,
entre outros-. Como gran orador e divulgador da paisaxe galega, de recoñecido prestixio, se prestaría á
solicitude demandada por Gonzalo Gurriarán para
colaborar na obra de difundir os ideais montañeiros
de amplio espectro. Para isto, e desde 1949, don
Ramón, moi en sintonía coa súa paixón: a contemplación e a descripción paisaxística,vai levar a cabo unha
serie de intervencións co obxecto de fomentar o
montañismo, desde o punto de vista intelectual.

Non sendo o clube Peña Trevinca Montañeros de
Galicia obxecto deste traballo,pero si necesaria a aclaración do contexto que deu pé a relación epistolar
referida e a outros traballos complementarios, pasamos a describir o papel que don Ramón como home
“prestixioso e notable”xogou nesta entidade que, logo
da súa intervención no ano 1949, entre outras, chegaría a sobrepasar a cifra dos mil asociados. Unha cantidade significativa no asociacionismo deportivo de
ámbito galego que, agás nos clubes de fútbol, non atopamos outra con similar impacto afiliativo.

Imos significar algunhas das comparecencias a prol
do clube que fixera, ao tempo de reproducir parcialmente algúns anacos de cartas que para nós son
salientables.
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actos se faría entrega a don Ramón da insignia de
socio de honra do clube4. Otero Pedrayo fora un dos
que acudiran ao chamamento dos trevincos para
axudar a divulgar o clube e as belezas montañeiras
galegas, unha vez asentado en Santiago, logo de ser
apartado da docencia durante bastante tempo por
significancia galeguista e republicana.A chamada do
verbo do ilustre profesor tivera un eco importante
para prestixiar o asociacionismo e o montañismo en
xeral, mais sería imposible que acudira a visitar a
serra, tras reiteradas chamadas e invitacións neste
sentido:

A colaboración encetaría cun ciclo de conferencias
que se organizara en torno á figura de don Ramón
Otero Pedrayo. Comezaría en Ourense, en maio de
1949, no Liceo. Esta intervención pública do ilustre
polígrafo das letras galegas viría así comentada
nunha nota informativa do boletín de PT-MdeG:
(...) La montaña vista desde todas sus facetas, fue
cantada por Otero Pedrayo en poética disertación.
Geología, geografía, historia, literatura, todos los
aspectos de la montaña, fueron genialmente
expuestos por Don Ramón, quien elogió nuestras
sierras gallegas y a los poetas de la región cantores
de estas montañas: Noriega, Amado Carballo, Delgado Gurriarán. Aludió repetidamente a la labor
de nuestra Sociedad Montañera y terminó animando a todos a prestar ayuda al juvenil y deportivo impulso de TREVINCA, alusión que repite
pocos días después en un artículo: “Pensamos en
PEÑA TREVINCA al escribir estas lineas. Los iniciadores del alpinismo gallego están descubriendo en
cátedra de nieves una nueva belleza para Galicia”(...)2

Mi querido y recordado amigo: de muy buena
gana hubiera participado en la excursión que me
propone tan gentilmente, si no se diera el caso de
fuerza mayor que sin duda le sorprenderá, pues
no se trata de hérnia, catarro polínico, régimen de
descanso, melancolía fundamental, o preparación
de la Penitencia y buena Muerte como sería de
esperar en un varón de 62 años cumplidos sino de
unas oposiciones, cuyos ejercicios comienzan el
día 20, a la Cátedra de Geografía de la Universidad de Santiago. Me ocuparán hasta fines, quizá,
de Abril. Los demás opositores cuando me vieron
comparecer creyeron ver una sombra de ultratumba. Estoy entusiasmado como un muchacho.Vi
en el Boletín el anuncio de la cátedra, que nunca
tuve titular, supe que no iba ningún jóven gallego,
y me decidí al paso extraño y peligroso. Si cuadra
–y aunque no cuadre- hablaré de Trevinca. Estoy
preparando la lección llamada magistral sobre Los
Alpes. Muy agradecido a la salutación cordial de la
Revista, Son muy generosos los hombres amantes
y habituados a las alturas. No dejaré de molestar
a Vd. mas adelante sobre algunos aspectos de montaña para un gran trabajo de Geografía de Galicia que irá al frente de una Historia de Galicia
que se editará en Buenos Aires (...)5

Culminaría o ciclo en Santiago, en xaneiro de 1951,
lugar onde exercía a súa cátedra de Xeografía na Universidade, de recente estrea. Daría unha conferencia
no salón artesonado de Fonseca que levaba por título: “Alta montaña gallega”; con anterioridade don
Ramón propuxera dous títulos:“Las montañas en la
sensibilidad de la época romántica”, e “La lección
geográfica de las montañas”, ningún deles se escollería para ista ocasión3.
Tería lugar dentro dun programa de actos con motivo do día de “Peña Trevinca” en Santiago, que a delegación do clube nesta cidade organizara para a difusión dos deportes de montaña e a captación de
socios entre os universitarios santiagueses. Nun dos

2. En PT-MdeG, nº 8 de decembro de 1949. Un extenso artigo sobre esta conferencia está publicado en La Noche de 10 de maio de 1949, por Joaquín da Cunha: “Otero Pedrayo en disertación trevincana”: (...) Hoy su espíritu perdura en el ánimo de este deporte (o de don Ramón), representado
en Galicia por Trevinca, “Saint Moritz” galaico, selecta sociedad montañera válida entre las primordiales hispanas y aún europeas, de la cual la relevante personalidad de Pedrayo nos hablara en la aludida conferencia, lo que nos induce a reflexionar sobre las bellas imágenes que el diáfano verbo
de don Ramón hacia las montañas aludidas de blanco, creara en honor de esta distinguida aficción (...)
3. En carta de Ramón Otero Pedrayo a Gonzalo Gurriarán, desde Trasalba (Ourense), de 29 de decembro de 1950 (AFGS): (...) Si Vd. decidiera, sin
tardar mucho, se lo agradecería (...); referido a escoller o título da conferencia, non sabemos a que ou a quen obedeceu o cambio de título da conferencia.
4. Ver noticias xornalísticas anunciadoras destes actos en: Faro de Vigo, de 9 de xaneiro de 1951; e El Correo Gallego da mesma data; e La Noche
de 10 de xaneiro dá conta dos actos.
5. En Carta de Ramón Otero Pedrayo a Gonzalo Gurriarán, desde Trasalba (Ourense), de 18 de marzo de 1950 (AFGS). Gonzalo aportaría material sobre o macizo Trevinco para a Historia de Galicia que anunciaba Otero Pedrayo. Os seus coñecementos e o seu arquivo fotográfico sempre esti-
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A COLABORACIÓN DE RAMÓN OTERO PEDRAYO
NO BOLETÍN DO CLUBE PEÑA TREVINCA MONTAÑEROS DE GALICIA

Como noutras sociedades montañeiras e como en
calquera entidade asociativa seria, un dos labores
máis importantes que levou a cabo este clube no
terreo da difusión foi a confección dun boletín que
se mantivo na rúa durante máis de seis anos. Aínda
que con efémera vida, gracias a el puidemos saber
máis polo miudo a historia e a vida deste clube, as
súas actividades, relacións, asociados... e as importantes plumas que na súa última época colaboraron.
Ao longo da súa corta historia, a súa saída era irregular, o mesmo que o seu formato e número de páxinas. O primeiro número sairía axiña da constitución
do clube, en setembro de 1944. Naquel tempo aínda
viña co carimbo da censura na capa da chamada:
Vicesecretaría de Educación Popular, Delegación
Provincial de Orense, organismo de control que
daba ou non o visto bó das publicacións antes de saír
á rúa, co seu visado: (...) Con respecto a la censura,
dice Navarro que como la sede de la Sociedad es
Barco, debe hacerse en Orense. Podíamos enviar
un ejemplar a algún asociado de Orense, por ejemplo Olano y que se encargue de esto cerca del organismo que dirá Navarro7. Para evitar problemas coa
censura, Gonzalo Gurriarán, inspirador e fundador
do clube, quen practicamente era o responsable da
súa confección, enviaría unha carta urxente a Vigo
para que suprimiran unha alusión que facía a Ortega
e a Unamuno neste primeiro boletín –carta de Gonzalo G. a A. Villaverde de 20 de setembro de 1944
(APTMGV, fondo A.Villaverde)-.

(...) A Vd. que además de buen amigo es médico le
puedo decir que éste otoño o invierno me operarán la doble hernia enemiga de las caminatas.
Aunque no me molesta casi nada me asusta y no
me deja pasear largo. Confío en que sin ese obstáculo y pesadilla podré ir a los montes, alguna vez,
con Vdes. Nunca a caballo ni a la silla de la reina.
Antes me contento con la visión espiritual (...)6
Tan só serían dúas charlas, que saivamos, pois a presentación de Otero Pedrayo as oposicións para
impartir docencia universitaria imposibilitarían a
realización doutras charlas programadas. Iso non
impedíu que mantivera contacto epistolar con Gonzalo Gurriarán durante bastante tempo.
Logo da contextualización que deu lugar á correspondencia entre estas dúas persoas, entendemos
que coa reproducción total destas cartas de don
Ramón non se precisa comentario analítico nin
complementario algún, pois o interese non vai máis
alá da comuñón que Gonzalo Gurriarán e Otero
Pedrayo tiñan en torno á montaña ourensá, non
exentas, no caso de don Ramón, dunha esquisitez
manifesta á hora de ensalzala, e do seu correspondente de recibilas da súa letra ou do seu áxil e laudatorio verbo.

Neste primeiro número, de 12 páxinas, en cuarta de

vo a disposición daqueles que difundían Galicia. Por exemplo en: Fisonomía y alma de Galicia, de RODRIGUEZ RODRÍGUEZ A. Impr. Aguirre, Madrid
1955: 276 e 277. Ou en Acuicultura Continental de Luís Pardo (Ed. Salvat, colección Agrícola, Madrid 1951), a quen prestara fotografías; ver páxina 242. E en varias publicacións de Hernández-Pacheco. Don Ramón na Historia de Galiza (ed. Nós, Buenos Aires, 1962, tomo I: 27) dedicaríalle
un parágrafo ao clube trevinco: A Pena Trevinca, tídoo da sociedade deportiva que descobríu para Galiza a fermosura da neve e do squi, representa a maor espresividade do mundo montesío da Galiza do sul.
6. Carta de Ramón Otero Pedrayo a Gonzalo Gurriarán, desde Trasalba (Ourense), de 15 de setembro de 1953 (AFGS).
7. En carta de A. Villaverde a G. Gurriarán de 14 de setembro de 1944 (APTMGV, fondo A. Villaverde).
8. A chegada da revista tivera moi boa aceptación entre a prensa galega; ver La Región de 24 de febreiro de 1945: Primera y única revista dedicada a estas cosas –montañismo y esquí- en Galicia. Primer grupo de Montañeros de Galicia. Su sede en El Barco de Valdeorras. Merece la pena de
que señalemos este hecho, por lo que representa para nuestra región y para nuestra provincia (...). Neste artigo dise que é a segunda no seu xénero
en España, xunto con Peñalara, é de supoñer que en 1944 aínda estaban “conxeladas” as publicacións dos clubes cataláns, ou que as revistas montañeiras daquela facíanse a modo de circulares. Tamén en El Ideal Gallego de 11 de xullo de 1945, e en El Pueblo Gallego de 17 de xullo do mesmo
ano, Meta de 1 de setembro de 1947, Faro de Vigo de 22 de xullo dese ano, e La Región de 28 de xullo, o clube recibe felicitacións pola publicación. Unha reseña da revista tamén viña noutras publicacións montañeiras españolas como Peñalara (logo de saír cada número), ou na revista do Club
Deportivo Navarra (nº 39 de agosto de 1947).
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Gonzalo Gurriarán quen confeccionaría todo o contido deste número, así como os tres seguintes:

tamaño, semellante á que editaba o seu fraternal
clube Peñalara de Madrid, con fotografía na capa,
viña unha editorial explicando a creación do clube,
do que reproducimos parte8:

Trabajo en la confección del primer número del
Boletín de “TREVINCA” y espero que Navarro, con
su experiencia, me ayude. Como yo no tengo ni
idea del asunto, lo que pienso hacer es escribir
todo lo que me parezca y cuando no tenga más
que decir, os lo mando, para que Navarro lo corrija, modifique, coloque, añada todo lo que le parezca oportuno y te oriente en lo referente a edición.
Convendría que una vez que te lo mande, trateis
de que salga lo más pronto posible, pues creo que
es un medio de enlace entre los “trevincos” indispensable y de gran valor propagandístico (...)10

Reunidos unos cuantos aficionados a la montaña,
pensamos en la posibilidad de organizar una
sociedad que agrupase a los montañeros y esquiadores dispersos por Galicia. Pronto quedó constituida ”PEÑA TREVINCA” y más tarde nos afiliamos
a la federación Española de Montañismo, de cuyos
Directivos recibimos los mejores ánimos. Luego
vino la dificil tarea de ir encontrando a nuestra
Región elementos para nutrir las filas de “Trevinca”. Cartas a amigos, notas en la prensa e indagaciones varias. Poco a poco fueron llegando adhesiones, unas entusiastas de viejos alpinistas que ya
habían arrinconado esquis y piolet y otras de
montañeros y esquiadores que, desconociendo las
montañas gallegas, se iban en complicados viajes
a practicar nuestros deportes a otras regiones alejadas, otras muchas de deportistas que, deseosos
de escalar cumbres y de esquiar, no están iniciados
en estos ejercicios por ignorar que en esta Región
tenemos unas montañas maravillosas y hoy, con
nuestra organización, al alcance de todos.Ya tenemos grupos bien organizados en las más importantes ciudades y villas de Galicia y también en
Madrid contamos con un núcleo ya numeroso. La
prensa regional nos ha dispensado la mejor acogida y todas las sociedades deportivas con las que
nos hemos puesto en contacto, nos animan en
nuestra obra (...)9.

No segundo número, de decembro de 1944, aumentaríanse as páxinas ata 20, con artigos sobre o refuxio proxectado en Fonte da Cova, a primeira excursión polo macizo, e outros breves, ao estilo do número anterior. Estes foran imprimidos en Gráficas
Gutemberg de Vigo, tirándose 250 exemplares que
saíran a 1’50 pesetas cada un. O aumento das páxinas motivou que tiveran que modificar a planiña-solicitude para a censura que fixeran para o primeiro
número; sendo esta aprobada pola Vicesecretaría de
Educación Popular, este organismo lembraba: (...)
Asimismo le comunico que debe presentar a la
censura las galeradas correspondientes (...)11.
A preocupación de Gonzalo pola participación no
boletín era grande, tentaba que participaran redactores socios, sen resultado positivo nestes primeiros
números.Tamén teimaba pola composición e corrección, aínda que a distancia e as dificultades de
imprenta, xunto á carencia de papel e restriccións
de enerxía, imposibilitaban que estas non fosen
como el pretendía:

Tamén contiña unha referencia á primeira directiva
do clube, e algúns breves artigos sobre excursións
pola serra e o potencial montañeiro da Serra Trevinca. Referencias sobre a biblioteca social, noticias
varias, fotografías da serra e un listado de socios completaban o bautizo da publicación. Faríase unha tirada de 150 exemplares, que costaran 235 pesetas.
Tivera un amplo eco ao ser enviado a: Autoridades,
Oficinas de Turismo, Direccións Xerais de Camiños e
Turismo, Sociedades Deportivas, Federacións... Sería

(...) Sigo creyendo indispensable la corrección de
pruebas y acaso podríais mandármelas un sábado para estar ahí de vuelta el lunes. Si aun así no
fuese factible, os ruego os ocupeis vosotros de ello
a la vista de mi texto, pues en el nº anterior salie-

9. Boletín nº 1 de PT-MdeG de setembro de 1944: 2.
10. En carta de Gonzalo G. a A. Villaverde, de 4 de setembro de 1944 (APTMGV, fondo A. Villaverde). Navarro era un socio de Vigo que traballaba na prensa, e que colaboraba como experto no remate do boletín e na súa tirada.
11. Oficio 2353 da Sección Ediciones y Publicaciones, da Delegación Local de Vigo de FET e JONS, de 19 de decembro de 1944, dirixida a Antonio Villaverde (APTMGV).
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chegaban de todas partes, desde as propias Federacións ata amigos particulares, pasando por outras
entidades montañeiras. Fora todo un éxito organizativo o feito de poder publicar tres boletíns nun
ano. Gonzalo Gurriarán recibira algunhas cartas
que transmitía orgulloso aos seus amigos consocios: (...) Ramiro Núñez recoge y glosa las alabanzas a nuestra publicación y ensalza escandalosamente mi trabajo con frases que mi modestia
no puede leer sin sonrojo (...)14

ron varias erratas importantes y hasta una buena
falta de ortografía (pudo ser mía, pero la hubiese
visto en las pruebas y corregido a tiempo); yo las
subsané a tinta, pero ahí seguramente hicisteis el
reparto sin modificación alguna, dejando a la
Redacción bastante en ridículo. Por ello y teniendo
en cuenta el sacrificio económico de la Sociedad y
el mío de substancia gris, conviene atar bien los
cabos para que la Revista salga bien en todos los
aspectos; de manera que espero hagais la corrección si yo no puedo ocuparme de ella por las circunstancias que expones. Hay que tener en cuenta
que van muchas tachaduras y modificaciones a
tinta lo que, con un texto más abundante que la
vez anterior, hará mas posible cualquier pequeña
confusión en la imprenta. Además yo siempre que
he publicado alguna cosa (hasta ahora solo me
había ocupado de la literatura científica) me han
mandado las pruebas para su corrección; esto es
ya clásico. Considero importante la elección de los
tipos de letra y diferenciación de los títulos y subtítulos con letra mayor y menores (...)12

Nun primeiro momento, a distribución de exemplares non só se levaba a cabo entre os asociados, senón
que era puntualmente enviado a organismos e asociacións de todo tipo: Centro Galego de Madrid, e ao
de Buenos Aires, Escola Militar de Montaña, Real Academia Gallega, clubes de montañismo españoles e
algúns do estranxeiro, organismos públicos, librerías,
e prestixiosos “cronistas deportivos”, neste caso galegos, como eran Camilo José Cela (do xornal Arriba)
e Wenceslao Fernández Flórez (do ABC).
As malas condicións económicas da sociedade con
motivo da construcción do refuxio non impedíu
que saíra o número catro, mais mermado cualitativamente e cuantitativamente. Saíu en decembro de
1945 con 8 páxinas, sen fotografías, dando exclusivamente noticias breves. Recobrarían o esplendor
editorial co número 5, no mes de xuño de 1946,
imprentado en Madrid –Gráficas Aguirre-, de novo
con 30 páxinas, con artigos considerables en extensión referidos a actividades e excursións que levaran a cabo:“La temporada de nieve” e “Tres días en
Picos de Ancares”, de Gonzalo Gurriarán, “Por Trevinca al lago de Sanabria” de Juan Antonio Conde;
rematando coas seccións xa mentadas. Neste número se inclúen “máximas formativas” a cumplir nos
ambientes montañeiros en canto a: utilización das
instalacións, limpeza da montaña e actitudes, en
recadros destacados con negrita, como:

Terían a maiores algúns atrancos voluntarios por
parte dalgúns responsables da impresión e do fotograbado que eran do Celta, froito dos enfrontamentos que as dúas sociedades tiñan na cidade olívica,
pois parte dos traballos se realizaban nas instalacións
do diario El Pueblo Gallego, e que, en definitiva,
retrasaban a saída da revista.
No terceiro número se daría un salto cualitativo
importante, pois a capa era de cartón con testura
rugosa e o papel utilizado no interior sería satinado. O número de páxinas aumentaría a 30 cun
esmerado tratamento na presentación13. Sairía no
mes de xullo de 1945, cunha tirada de 500 exemplares, contendo longos artigos sobre as actividades
realizadas:“La primera temporada de esquí de Peña
Trevinca”, “Nuestra reunión de invierno”, “Excursiones de Primavera (Ancares y Trevinca)”, e a conservación de seccións que xa tiñan os números
anteriores:“Noticias”,“Publicaciones que leemos” e
“Nuevos socios”. As felicitacións pola publicación

Debes considerar los albergues y refugios como
si fuesen tu casa y hogar. No debes de tener las pretensiones de confort que sólo puedes encontrar en

12. En carta de Gonzalo Gurriarán a Antonio Villaverde de 28 de maio de 1945 (APTMGV).
13. Neste terceiro número seguirían tendo algúns problemas burocráticos coa censura: (...) Enterarse en Educación Popular o como se llame eso, si
tenemos derecho a poner anuncios o bien hay que modificar la solicitud y autorización oficial (...), en carta de Gonzalo a A. Villaverde e demais compañeiros de Vigo, de 15 e abril de 1945. Farían un intento de introducir publicidade que logo non iría adiante.
14. En carta de Gonzalo Gurriarán aos compañeiros de Vigo, de 20 de marzo de 1945 (APTMGV).
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En Galicia hay bellas montañas; Trevinca necesita: Comunicaciones, Ayuda económica-Montañeros jóvenes; Para las aldeas de nuestras sierras,
pedimos Maestros de Escuela montañeros; Desde
el Alto de Cerdeira –en la carretera de Ponferrada a Orense- puedes contemplar, mirando al
naciente, el más bello panorama de la montaña
gallega y Peña Trevinca destacándose al S.E. Anímate a visitar nuestras sierras

un hotel. No olvides que tu dinero nada dice aquí
arriba y que debemos de ser todos iguales ante las
montañas.
Cada extraño que participe en amor por la montaña es tu camarada, y mucho más cuando se encuentre en una necesidad o precise de tu ayuda. Un trago
de tu cantimplora o una ojeada a tus mapas pueden
serle de gran utilidad en su excursión.
No deshonres ni difames la comarca por donde
pases. No “embellezcas” la Naturaleza con cascos
de botellas, cáscaras, trozos de papel grasiento y
latas de conserva vacías. No olvides que los que lleguen detrás encontrarán en tu despreocupada
suciedad motivo para exclamar:“¡Qué cerdo hbra
pasado por aquí!”.

Seguindo a liña do anterior, o seguinte número saíu en
decembro de 1948 do cal significamos os artigos: “El
Roque Nublo, en Gran Canaria, escalado por primera
vez por montañeros españoles”,de Mario Tecglen,“De la
V Olimpiada de invierno”, de José María Galilea, “Una
organización de montañeros lleva el progreso y el bienestar a una escondida comarca de los Alpes”, de Juan O.
Kukla,“Trevinca 1948” e “La carretera de Trevinca: una
carretera urgente”, este con mapa desplegable, de Gonzalo Gurriarán16. Unha aparición importante foi o intento de rescate do poeta valdeorrés exiliado, Florencio
Delgado Gurriarán,curmán de Gonzalo,coa publicación
do poema “Bocarribeira Valdeorresa”, traballo literario
en galego que logo sería reproducido na súa primeira
obra en Galicia, despois da guerra,“Galicia infinda”17.

No debes olvidar en la montaña tu educación y
formación. Groserías, brutalidad o rudeza no son
lo mismo que fuerza o alegría.
Temos que agardar un ano, ata xuño de 1947, para
que a publicación dé un salto importante: aumento
de contidos ata 46 páxinas, sumario, e colaboración
de plumas de sona como Hernández-Pacheco, Baldomero Sol ou Juan O. Kukla, e debuxos do afamado
montañeiro humorista Enrique Herreros15. Seus artigos máis significables serían:“El legado del viejo Sil”
do profesor de xeoloxía Hernández-Pacheco,“Montañas de nuestro destino”, de Kukla,“La cara sur del
Cocodrilo, dominada por los escaladores gallegos”,
de Baldomero Sol, e outros de menor entidade. Continúan coas máximas de difusión, propostas, reivindicacións... insertadas nas páxinas do boletín-revista:

Como acontecera no terceiro número, as malas condicións de orzamento do clube impediron que se
continuara coa liña da revista tal como nos anteriores.Así sairía o número 8, en decembro de 1949, con
8 páxinas de breves noticias e un extenso listado de
socios, que chegaba aos 664, con novos asociados, a
maioría de Vigo, pois remataba de abrirse un local
social na cidade viguesa, lugar onde se editara este
número –Gráficas Minerva-.

15. De Hernández-Pacheco xa falamos. Kukla era un montañeiro austríaco que casara en Vigo, pois estivera na cidade olívica antes da guerra e moceara cunha viguesa. Logo da guerra viñera a casar, asentándose en Galicia, despois de loitar cos aliados na Segunda Guerra Mundial e de adestralos: (...) Fui encargado de entrenar a los eskiadores de los paracaidistas ingleses y a los guerrilleros italianos en la Scuola Alpina de Cogne (Aosta).
No se trataba de entrenar a campeones de la pista sino a esquiadores capaces para el combate y los servicios de enlace entre Francia e Italia (...) en
carta de Juan O. Kukla a Gonzalo Gurriarán, desde A Coruña de 29 de decembro de 1946; exercería de traductor de empresas mineiras e de corresponsal de prensa en España, difundíu o esquí e o montañismo galego en revistas austríacas e foi un dos colaboradores habituais na revista do clube
(ás veces solicitou a Gonzalo que lle proporcionara algún conto da guerra civil ou da guerrilla para levalo á escrita: en carta de Kukla a Gonzalo,
desde Santurce, de 11 de abril de 1948). Posada comentaba del, que comezando a loitar na Segunda Guerra Mundial co exército austriaco, se pasaría axiña ás forzas partisanas xugoeslavas de Tito: (...) La historia de este chico es algo rara, pues durante nuestra guerra vino con la Legión Condor,
pero es antinazi, y como te digo luchó al lado de los partisanos, vino a esta y se casó con esta chica (...) Creo debe ser un aventurero no te parece?
(...), en carta de Posada a Gonzalo de 9 de decembro de 1946 (temos 20 cartas da relación epistolar de Kukla con Gonzalo, o que indica que houbo
bastante afinidade). Baldomero Sol era un montañeiro esquiador que entablara amizade con Gonzalo, odontólogo madrileño, que se afiliara ao clube
galego. Viría a impartir dous cursos de escalada. Enrique Herreros se fixera famoso polos seus chistes na revista La Codorniz, publicación “refrescante” da que Gonzalo sería suscriptor desde o seu inicio. A portada levaba un moderno deseño de fondo feito por Navarro Pastor, na que ía incrustada unha foto de montaña co título: Caneiro da Presa. A impresión fixérase en Madrid, en Artes Gráficas ARGES.
16. Este artigo reivindicativo das infraestructuras viarias galegas fora publicado nos xornais Arriba e El Alcázar de 27 de marzo de 1948.
17. Editorial Galaxia, Colección Salnés, Vigo, 1963.
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tempo, encargado deste labor; este animaba a Gonzalo a seguir coa revista: Lo de la revista es fundamental y aunque sea de vez en cuando números
buenos y otras veces boletín modesto creo que
debiera tirarse para mantener contacto con los
socios que nunca van a la Sierra18-.

Chegamos ao derradeiro número, cun ton máis literario e histórico cos que o precederon, publicado en
decembro de 1950, cun primeiro artigo de don
Ramón Otero Pedrayo que leva por título “Cumbres
en el horizonte”, outro de Baldomero Sol, “Sentido
poético de la escalada”, “Las Médulas” de Francisco
Marfany e Gonzalo Gurriarán, de carácter históricoxeográfico. Neste número, que ía ser o último, a relación do listado de socios remataría no número 882.
Fora editado en Santiago, na imprenta do Seminario
Conciliar, cunha tirada de 700 exemplares, problemas económicos impedirían que non saíse ata a primavera de 1951 –por cartas de Aniceto Charro, dese

Aquí remataría esta aventura editorial dunha das
experiencias asociativas galegas deportivas na posguerra, que máis impacto tivera na sociedade civil do
noso país naquel tempo, cunha colaboración estelar,
a de don Ramón, que, por ser pouco coñecida, reproducimos na súa totalidade.

18. En carta de Aniceto Charro a Gonzalo, desde Santiago, de 15 de novembro de 1952 (AFGS).
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CARLOS BALIÑAS FERNÁNDEZ

Cerdedo (Pontevedra), 16 de decembro de 1930
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Literatura epistolar
de D. Ramón
Otero Pedrayo (II)
Cartas
de Don Ramón Otero Pedrayo
a Don Carlos Baliñas Fernández

os derradeiros anos da súa vida, Don
Ramón e máis eu escríbímonos con frecuencia. Don Ramón, xa xubilado, residía
en Ourense ou Trasalba.A primeira carta é de 1964
e a derradeira de 1975.Teño vaga memoria de que
houbo algunha máis que se extraviou entre os
meus papeis.En total son 23 as que conservo.Agradezo aos directivos da revista Raigame a iniciativa
de as publicar, deixándolles a decisión de publicalas todas ou de escolmar as que consideren de
maior interés. Unha correspondencia non se acaba de entender de todo se non se coñecen as cartas do outro corresponsal.Das miñas cartas ou non
fixen copia ou non conservo máis ca a copia dunha: se cadra consérvanse no arquivo onde estean
os papeis del. En todo caso, carecería de interés
publicalas.A falta delas pódena suplir unhas notas
de contextualización das de Don Ramón.

Estas cartas non eran epístolas
literarias, anque el case sempre
adornaba o asunto,
mesmo se era
vulgar e convencional, con
algún toque literario e máis algunha
alusión cultural. Son cartas personáis que deixan
transparentar as ledicias e
tamén as angurias dunha
persona anciana nos seus
anos derradeiros. A través
desta manchea aparece a
persoa tal como era na intimidade: sempre fidalgo e cortés, nunca rexoubeiro, tristei-

N
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midade. Respetei a literalidade do texto.

ro ás veces, doorido pola enfermidade da súa
dona.As dúas derradeiras cartas son para me recomendar a alumnos (eu estaba daquela presidindo en Ourense un tribunal de Reválida de Bacherelato), mesmo ao “noivo da súa criada”.“Vd sabe
o valor, case de pedra preciosa, dunha boa criada”,
engadía non sin humor.

3) Dada a caligrafía de Don Ramón non excluio
que algunha palabra pode ter sido mal transcrita por min.A ortografía de Otero Pedrayo era moi
peculiar. Por exemplo, escribía igual a letra erre (r)
que a letra ese (s). Por non saber esto, hai quen
comete erros de bulto ao transcribir verbas súas.
Para máis, nos derradeiros anos falláballe o pulso. Por eso ás veces presento entre paréntesis outra
posible lectura.

E agora, unhas advertencias para mellor comprender estas cartas.
1) Con cada carta van unhas noticias sobre o
motivo e contexto.

4) As abreviaturas “b. ss. pp.”, hoxe en desuso, significan: “bico os seus pes” (sempre referido ás
donas).

2) Sorprenderá se cadra que o léxico de Don
Ramón conteña tantas vacilacións, castelanismos,
etc. Nunca foi el un escritor con criterios lingüísticos e ortográficos e daquela aínda a Editorial
Galaxia estaba consolidando aquelas normas
ortografícas máis practicadas que enunciadas que
lle deron á nosa lingua por primeira vez unifor-

5) Para evitar repeticións, omitirei o nome do destinatario e tamén o lugar de destino, a menos que
sexa outro que Santiago.
C. B. F.

1. Tema: sobre unha falta na súa Guia de Galicia. Eu escribíralle queixándome de que na páxina na que
se mencionan os concellos do Partido Xudicial da Estrada faltaba Cerdedo, que é o meu municipio.
Trasalba, Ourense 12 do mes de Santos do 1964
Meu querido amigo e compañeiro:Agradecín infindo a súa carta.Técense moitos fios no curto volume de
unha “Guia” e ise esquecimento de Cerdedo –había por alí hai anos moi xeitosas corozas de palla– non é
soio.A loita para criar unha boa Guia pende de falar de todo sen se demorar en ningures. En outra edición a
provincia cruñesa saíu sen o
partido de Sant Yago. Non
h a n p a s a r d ú a s o u t re s
semaás e sairá unha nova edición ben aitualizada de noticias e datos e con admirabres
fotos. O meu ideal era compor unha “Galicia” soio ilustrada por reproduccións de
dibuxos e pinturas. Pro o
custo é inorme. Gostaría moito de falar con Vde. Xa o procurarei. Estou canso. Falto da
casa desde o 21 de outubro
deica onte. Por elo non lle
escribín a tempo.
Con un abrazo do vello
amigo que moito lle quer e
lembra.
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2. Tema: felicitación por ter ganado eu a praza de Profesor Adxunto de Filosofía na Universidade de Santiago.
Trasalba, Ourense, 15 da castañeira
de 1966
Meu querido e lembrado amigo:
Unha forte e verdadeira aperta. Ningunha nova podería ser más do
meu interno gosto e alegría. Sei que
un esprito galego mozo moderno
vai traballar nas cadeiras da vella e
sempre amada Universidade nosa.
E todas as lampadas da ialma se
acenden en min con novos óleos.
Dende este recanto da Terra vai,
leda e espranzada, a noraboa do
vello amigo de sempre
Contexto. Entre os meus papeis, está a copia da miña resposta. “Santiago, 18 da castañeira de 1966. Sr.
D. Ramón Otero Pedrayo.Trasalba (Ourense). Moitas gracias, querido Don Ramón, polas súas verbas tan
agarimosas. O fachico olímpico que vostede levou tan alto, non se apagou no chan. Outros seguimos,
inda que de lonxe, polos vieiros que vostede iluminou. Tu duca, tu signore, tu magistro (SIC). Asemade
que me libere deste tormento, dantesco tamén, das oposicións a Cátedra, quero ecribir algo encol da Terra.
E vostede ¿qué libro nos vai dar estiano como regalo de Reis? Non se esqueza, así e todo, daquela selección retrospectiva de artículos miudos, que tantas veces –en nome de tantos lectores– lle teño pedido. Un
respetuoso saudo. Baliñas. S/c República de El Salvador, 18, 6. Santiago. (Xa daquela andaba eu coa teima de editar escritos esgotados, dispersos e descoñecidos de Don Ramón).

3. Contexto: un xornal de Santiago publicara que non sei onde deran noticia da súa morte e que o suplemento do Espasa dábao por morto. Para que non o impresionara noticia tan pouco gasalleira, eu comuniqueillo nunha carta bromeando. Contéstame tamén con humor
Ourense 5 de febreiro 1967
Meu querido e lembrado amigo: Estaba ista
mañá ás once e tres cuartos repóndome cun
biscoito mollado en viño branco do val de
Verin –pois os anos moitos e os traballos non
poucos precisan de reparos– cando chegou,
reexpedida de Trasalba, a súa agasalleira carta.
Xa fai tempo que hai espectantes sobre a miña
morte. Un amigo que tén o suplemnto do Espasa mirouno a pedido meu e soio encontrou
unha nota biográfica verdadeira . Debe haber
un suplemento do Espasa grande e outro do
Espasa pequeno. Eu poucas veces miro os xornales da Cruña. Agradézolle moito a informa93
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ción. Quezáis considerada miña grande idade quixeran adiantar unha miga o fadal. Si Deus axudar fállanme
un pouco menos dos trece meses para enteirar os 80. O grande bater dos timbales na sinfonía. Non sofro de
doenza coñecida. Mais asegún dicia Pedro Simón Abril, traducindo una frase latina: “la vejez es en si harta
enfermedad”.
Eu paso moito tempo na aldea. Nestora, cando medran os dias, xa bulo por algún viaxe curto. Sempre o
primeiro a Compostela.Terei a regalía de falar con Vde. Ditoso ano –xa vai embora máis dun mes– con saúde, paz e bon traballo. Sempre vello e agradecido amigo con apertas.

4. Tema: a cidade de Barcelona
Contexto: Resposta a unha carta miña comunicándolle que eu fora nomeado Profesor Agregado Numerario da Universidade de Barcelona a partir do 1 de octubro de 1967. Daquela e por un ano ou dous
substituírase a Oposición directa a cátedras de Universidade por Oposición a Profesor Agregado. O Profesor Agregado pasaba a catedrático sin nova oposición se quedaba vacante unha cátedra.
Ourense 2 dos Santos, 1967 (dirixida a Barcelona)
Meu querido e lembrado amigo: Unha aperta e meu meirande agradecimento pola súa carta. E datada do
12 do derradeiro mes e soio hoxe correspondida. Dispense moito. Houbo traballos, priguizas e viaxes. Distes tres dias en Mondoñedo co gallo de uns Xogos Frorais en lembranza de Noriega Varela, moi cerne e bon
amigo de moitos anos en Trasalba e despois. Mondoñedo: tartas barrocas, cónegos humanistas, fina curtesía:
XVIII. Estase ben en Barcelona onde todalas rúas desembocan en lagos (?) de prazas. E seu inquérito ten de
ser ben recompensado. Os
catalás teñen sofrido moito. Seu esprito municipal é
podente e alteiroso. As
xentes saben de abondo
de administración e na boa
burguesía –en Compostela
houbo e morreu (?) coido
que non ten morto unha
pequena burguesía comercial semellante– nácenlle
os dentes ó rapaz e morre
o home vello no amore e
sentido tenro e grave da
súa lingua occitánica.
As verbas de Vde. alédanme e confírmanme. Cando
en Palencia falei con Alvaro
Ruibal viña canso de Santander,tristeiro por non recibir cartas dos amigos.Eu gardo as cartas de amigos. Cando me determiñare a arranxalas con método, han enteirare un arquivo de lume e cinsa, mais sempre, sempre, cinza quente. Si pra o agromar das carballeiras xa eu cos oitenta a turrar de min, vellas
raices nos pes do camiñante, vou a Barcelona, falaremos de vagar. ¡Que Deus aloumee os fidalgos vieiros de Vde!
Sempre vello amigo con fondas apertas
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5. Tema: consideracións sobre o papel da cátedra de Filosofía nunha Universidade.
Contexto: informárao de que fora nomeado catedrático de Filosofía da Facultade de Filosofía e Letras
de Santiago.
Ourense, 17 de xaneiro, 1970
Meu querido e lembrado amigo: Chegou xa fai abondo de tempo a súa agasalleira carta de nadal e aninovo. Foi acollida con gozo intimo, quentura de
agradecimento, pois ¿pode habere para un vello meirande alegría que
o saúdo dun mozo? E mais ¿dun xoven mestre como Vd? Agora,
perdón, de sutaque ós vellos nos envolven e avencellan priguizas estranas. Houbo riba da miña mesa centos de cartas. E non
faltaron traballiños nin viaxes. Mais estou ben seguro do seu perdón. E sei unha historia novelesca do Pedro Madruga, bárbaro
e cruel, pro tamén goliardesco, humorista e riseiro. Onte mesmo tiven unha das sadisfaicións máis fondas da miña vida. Foi
como viño de remocicamento pra min.Vde. sabe canto amo
a Universidade Compostelán. Miña delor ó saber de unha
cadeira valeira ou malamente levada é igoal á un fermoso albre dos meus eidos ou hourizontes tallado, dunha amada arquiteitura esbroada. Naceume e raioume o sol na cara ó sabelo a Vde. rexindo a cadeira máis importante da Universidade Galega. Semellante a aquila fonte do Paraíso da catedral, unha groria pros pilingrís, a
súa ensiñanza ten de curar moitas sedes e espertare outras. Penso ter a xuventude galega sede de filosofía
ou millor de
filosofar. ¡Quen
me dera voltar a
ser noviño, páledo, tristeiro, ós
17, como cando
o 30 de aril de
1 9 0 5 ch e g u e i
p o r p r i m e i ra
vez a Santiago!
Houbera voado
á c á t e d ra d e
vostede. Maxino
a grande emoción súa. Quezais se iniciar
coa leución e o
ex e m p r o d e
V d e . u n n ovo
tempo na Universidade e súas
aradas e sementeiras. Penso dar unha volta por isas amadas rúas no febreiro. Conto falare con Vd. Agora hai pexas e impedimentos pros meus viaxes. Vaia miña aperta xubilosa e agradecida. Pois Vde. co seu trunfo deu unha das
poucas alegrias consentidas a un vello, o seu amigo de sempre
Con memorias e respetos da miña muller e meus para súa esposa, b. ss.pp.
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6. Contexto: Proxecto de editar unhas Obras Selectas.A revista NOS, editada en Ourense, comenzou a súa
andaina o 1920, dirixida por Vicente Risco. Don Enrique Vidal Abascal, catedrático da Universidade de
Santiago, pronunciou o discurso de ingreso na Real Academia na sede da Academia na Coruña. O marqués de Figueroa, Don Juan Gil Armada, foi presidente do Patronato Rosalía de Castro e membro relevante da sociedade compostelana.
Trasalba, Ourense 9 de agosto de 1970
Meu querido e lembrado amigo: Infindas graciñas. Encheme de lediza e gratitú o proieuto. Un ou dous volumes de vellas prosas miñas, as más esquencidas, han sere a croa e legría da miña ancianidade.Todas naceron
ispiradas polo amor da Terra e a amizade.
Correspondendo a súa pregunta coido que entre os curtos esquirtos (¿escritos?) xa saídos en feitío de libro
estaría ben, pola
súa siñificanza no
tempo aquel,“Arredor de si” que foi
ben mal imprentado. Eu tiña un
ex e m p l a r. A n d a
emprestado. Case
non sei onde. Miña
muller encheu con
artigos meus pegado(s) un grande
cuaderno gardado,
coido eu, na librería de Domingo G.
Sabell. Piñeiro sabe
de el. Eu teño
algúns retrincos,
pro sen ordre. Dos
“Parladoiros” que
d u ra r o n
polo
menos un ano
inteiro
din, non sei se con verdade, que os garda o marqués de Figueroa. Entre meus papéis aínda poderei pescudar algunha cousa. Pro todo pende da orgaización que Vd. escolmare.
Eiquí cas angurias da seca e o medo dos lumes nos toxales e pinales. Levamos dous
meses con pouquiñas horas de chuva. Miña compaña amantiña son os albres, xa vellos e recriados. Veñen algúns amigos. Ogallá o vexa a Vde. por eiquí. Estaremos deica o 28 ou arredor
agás o 14 e 15 que vou a Viveiro de pregoeiro das Romaxes da Virxe e San Roquiño. Do 28
de agosto á sobre o l5 ou 18 de setembre paramos en Santander cos familiares da miña
dona (Lealtad, 24. Santander). Eiquí o outono acostuma a sere moi belido. Non sei cando disporán o ingreso de Vidal Abascal na Academia. Eu deboo acoller. Il desea a ceremonia en Santiago. Polo l6 de oubre teño o encárrego de principiar con unha conferencia o Curso da Academia de Lexislación da Coruña. Mais interesante e a
data do 30 de outubro. 50 anos do 1º numero de “NOS”.
Con saúdos a súa dona -b.ss.pp.- e filiños, vai para Vde. a aperta agradecida
do seu vello amigo que moito lle quere.
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7. Contexto.A sociedade “Amigos da cultura” de Pontevedra organizara un ciclo de conferencias no Casino de Pontevedra sobre a Xeneración Nós con motivo de se cumpliren os cincuenta anos da saída da
Revista. Seguramente que foi a primeira vez que se permiteu falar en público da tal Xeneración, xa que
para o Réxime do xeneral Franco era tema tabú. Intervimos no ciclo Victoria Armesto, “Xocas”, eu mesmo e o propio Otero Pedrayo. A miña conferencia versou sobre “Galicia antes e despois de Otero Pedrayo” No medio da conferencia miña presentouse un conserxe cun telegrama do propio Otero Pedrayo no
que me agradecía a iniciativa e aos asistentes a súa
presencia.

Ourense, 4 do nadal 1970
Meu querido e lembrado amigo:
Estou emozoado. Hoxe me non astrevo a sair á rúa.
Menos mal que despois de xantar teño de ire a Trasalba. E moita honra pra min. En “NÓS” fun un non digo
do equipo, da comunidade fraterna non avencellada
por Estatutos. Non teño as xustas palabras de agradecimento. ¡Ainda hai quen ame ós vellos!
Con saudos á súa dona -b.ss.pp.- e familiares, e
memorias da miña para Vdes.

8. Asunto: as Obras Selectas. Na compaña da miña dona, fora a Trasalba para lle expoñer en detalle o
proxecto de Obras Selectas. Despois pedíralle titulos para organizar os artículos de Parladoiro.
Trasalba, Ourense 29 do xaneiro 1971
Meu querido amigo: Moito penso na visita derradeira de Vde. á miña casa. Foi un dos dias máis venturosos
da miña vellez.Aconteceu que camiñei a Vigo onde tiven unha conferenza. E ó voltar, non sei (se) polo inverno ou algunha doenza agachada, atopeime triste, sombrizo, derrubado. Soio me consoa e me ergue o amor
dos amigos como Vde. Preocúpanse dos escritos meus esquencidos. Cando eu tiña 15 anos e sentía falar a
meu pai dos vellos mestres de Santiago, dos conventos abandoados, dos poemas de Aurelio, que circolaban
manuscritos entre os estudantes, eu vivia
nun tempo tenro e orguloso moi fermoso
por non ter chegado a velo.Eu sabía de
coro a Guia do Viaxeiro de Felix Moreno
Astray con moitos engadidos de Neyra de
Mosquera. Algo non desemellante acontécelle a Vd. ca xente de Nos e conmigo por
sere o soio que aínda boto ás veces unha
soma polas rúas. Agora enxergando meu
pasado pido a Vde. que me ilustre. Eu non
miro claro. Pois sin que Fita, miña esposa,
se decatar ando istes dias pouco valente.
Quedei en mandarlle algún tídoo que me
figurara doado. Non chouta ningun no meu
maxín, coberto de cinza volcánica e fria.
Millor Vde. con mais circular e fondo enxer97
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gar. Eu empezo por me non lembrar ben doa asuntos, non os vivo. Precisaría mergullarme de novo no meu
pasado. Eu estou conforme e agradecido cos rubros que a Vde. se lle ocurran. Si non, hei de agardar a que
iste corazón deixe de me anguriar. Istes dias soio podo catalogar libos e iso é o que estou facendo. E algo,
non canto noutra situación poidera, no XIX galego.
Perdoe, meu querido amigo. Eu non podo correspondere sinón co silenzao emozoado. Estamos eiquí us
dias, poucos. O 3 xa voltaremos á rúa da Paz. Despois eu, si podo e teño azos, virei como sempre todas las
semáns. Escríbolle na outa noite. Si entreabro un chisco os madeiros brilan moi lonxe luces de Sistanco (¿Listanco?), de Maside, de Cea. Que teña unha boa noite e moitos venturosos dias ca súa dona –b.ss.pp.– e filliños. Espero vernos logo. Non pode se demorar moito o ingreso de Enrique Vidal Abascal na Academia e pra
a Coruña pásase por as Quintanas.Adeus. Unha grande e calada aperta

9. Tema: noticias sobre materiais para as Obras Selectas e comentarios diversos.
Ourense, 28 de maio 1971
Meu querido e lembrado amigo: Moi ledo ca súa
carta. Emocióname o traballo e como se queima
pola miña causa. En verdade vánseme descobrire
rex i ó s e a rq u i t e i t u ra s
miñas e das miñas arelanzas das que estou esquencido. Non morrerei illado.
Graciñas.
Sí, colleume unha “bronquitis difusa” de ben má
caste e perigosa nos meus
anos. Mais voume repondo.
E xa empezo a orgaizar
unha miga os meus traballos.
Eiqui bate nas xentes
unha ondada (?) de locura. Quérenme ¡en vida! adicar unha rúa, é pra adoecer. E por si fora pouco agora chouta un crego vello da raia portuguesa propondo unha estauta e ofrecendo 20 mil pesos de primeira aportación.
Non teño idea de tantos artigos como escribín no “Emigrante”. O home de aquil xornal é D. Manoel Barros
“Ken-Keirades”.Vive no Sol-A Estrada. Il xa non pode maquiar pe nin man. Pro ten fillos.
Iso do debrocamento da Universidade na Terra debía comenzar por decrarar oficial o galego, creare as cadeiras competentes e pidir que por vergoña se non propoña Lei de Emigración. Ista é un feito ventureiro, non
pode ni debe ser ouxeto de Lei. ¿Ou é que pensan ser do íntimo e cerne feitío da Galiza?
As tres penínsoas enxoitas, clásicas do Sul de Europa agora encóllense para lle engrasare os zapatos ás naciós
de “Mittel”.
Por eiquí segue a invernía. Non maduran as cereixas nin o centeo.
Ben querido amigo ¡quen me dera botar unha longa latricada con Vde! Saúdo de Fita pra Vdes. e os meus
pra a súa dona -b.ss.pp.- e filliños. Sempre seu vello amigo
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10. Tema: saudos seus desde Santander
Santander 22-VIII-1971
Meu querido e lembrado amigo e mestre: Unha
aperta con memorias ben agasalleiras á súa dona
-b.ss.pp.- e os ledos rapaciños, as doas e coróa
de ise fogar. Eu eiquí case perdo o senso do tempo. Fai medio século –son ben herdado en anos
como o Sil, en tempos, en areas de ouro– veño
por ista cidade brilante e seria.Vida de familia,
pousas no cafe, a foula menos delorida e femenina que a da Coruña, o vento gran persoaxe, as
fontes sin leendas e a noite agora no agosto enfetizada polas verbas –euskeras, galegas, asturiás, montanesas– dos pescadores que andan ó bonito.
Case de certo Vdes non están en Santigo. Pro istas lineas non teñen presa. Queren sere, somentes, mostra
de cómo o recorda e admira seu vello e agradecido amigo

11.
Contexto:. Eu invitárao a vir a xantar á nosa casa, supoño que á de Santiago, o dia 24 de xaneiro, festa de nacimento de Rosalía, e el prefire vir ó dia seguinte. Don Xulio Francisco Ogando Vazquez foi naqueles anos chófer e cirineo de Don Ramón.
Ourense, 21 de febreiro de 1972
Meu querido e ademirado amigo: Xa acougamos de novo no vello niño.Tróuxonos Ogando, o direitor de
Instituto de Ourense, por Pontevedra.Ainda o inverno castiga ás Rias. Xantamos en Combarro e dimos unha
volta por Sanxenxo. Eu
afeito ó leito semellaba
moverme nun mundo
estrano. Escríbolle para
saudalo e decirlle que a
leda festa na súa casa
podería ser millor o 25
do que o 24 pois no hai
maneiras doadas para
facer o viaxe, e ainda
temos que ire á aldea. O
dia seguinte da Festa
rosalían sai millor pra
nos. Non sei si estas
liñas –penso noustante
que sí– chegarán a tempo. O millor póñolle
mañán un telegrama. Meu teléfono 21-48-98, dígollo po si Vde. querme falar.Agora, dempois de tanta priguiza e mol conversa, casi non atino co comezo do traballo.Adeus. Con memorias de Fita pra Vdes. e as miñas
á súa dona –b.ss.pp.– e bicos para os picariños e picariñas. Sempre vello e agradecido admirador e amigo.
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12. Contexto: Eso da aceda ingratitude e cruel friaxe” alude a que Don Ramón hipotecara o pazo a unha
familia de caseiros na confianza de que o cuidarían a el e máis a súa dona de vellos. Unha noite en
que el foi buscar á cociña un vaso de agua para a súa dona oeulles paliquear na cociña sobre qué farían con eles cando lls entregasen a útlima entrega e vencese a hipoteca. O disgusto foi tremendo. Co gallo
da súa vinda a Santiago para as festas do Apostol desafogouse conmigo. De inmediato informei aos seus
amigos de Ourense que toparon unha saída decorosa.
Ourense 3 de agosto 1972
Meu querido e admirado amigo e mestre:
Dende que voltamos de Santiago non deixo de
recordare as horas decorridas con Vde. e súa dona
—b.ss.pp.— cheas de isa fraternidade espritual
soio posibles na ambiente da Nosa Terra sentida e
vivida en infindo amore e espranza. Soio con Castelao, Risco, Lousada e algúns outros poucos pasei
horas semellantes. Honra e consóo do meu vivir
agora oscurecido polos problemas da querida Trasalba.Vde. ben me comprende. Non sei cómo sairei dista proba de aceda ingratitude e cruel friaxe.
Que Deus me axude. Escríbolle desde a vella casiña ourensán onde nacín. Ela garda pra min agasallos de nai.
Con pena e dificultade sigo traballando. Soio o traballo e a lembranza dos bos amigos me consóa. E nistes
trances é cando sinto a grandeza e fidalguía do traballo de Vde. millorando miñas obras de outro tempo. Que
Deus llo pague.
E por hoxe sen más, con saúdos de Fita para Vde. e os meus pra súa dona e a fermosa constelación de fillos,
vai a aperta gradecida do vello amigo de sempre

13. Contexto: a carta é da mesma data que a anterior. Parece que eu lle pedira que me confirmara por
escrito que el fora consultado e que supervisara o texto da edición.
Ourense 3 de agosto de 1972
Meu querido e admirado amigo e mestre:
Unha longa e forte aperta. Coido que os graves
e fermosos estudos que Vde. con algúns amigos
adican á preparación de unha grande antoloxía
en realidade nova pubricación das miñas obras
de novela e ensaio e tamén á escolma de artigos meus de difrentes estilos e tempos, require pola miña parte ademáis do meu fervente
agradecimento a expresión da miña total e
inteirra conformidade e aplauso cas pequenas
modifiacións do texto en disposición e expresión, pois considero que co elas Vde. millora
miñas vellas páxinas e en todo caso atinxe a a maor claridade e eficacia de pensamento e fermosura –si a
hai– de trama e urdime delas.Teño a chea confianza que os textos traballados por Vde. representan auténticamente meu pensamento e deseo de forma. Sempre vello amigo con apertas fonda
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14.
27-X-1972.
Benquerido amigo moi ademirado:
Un abrazo. Pasei por Santiago indo e voltando da Cruña, sempre moi depresa e co
esprito moi magoado.Ardendo por chamalo
e por conversar con Vde. non me atrevín a
trubalo nos seus traballos. Non quería tampouco proiectar a sombra da miña melancolía sobre a fina e xentil alborada do seu esprito.
Mais hoxe, xa estou mais esperto e
espranzado. E teimo seguir traballando. Sempre seu con saudos de Fita e de entramos
para a súa dona –b. ss.pp.– e seus tenros
fillos. Sempre vello amigo e admirador.

15. Contexto. Saúdo desde Santander
Santander, 29-XII-72
Meu querido e lembrado amigo e
mestre: Ben logo finda o ano e quixera que dinantes chegara a Vde. a expesión da miña
admiracion,
amizade e
agradecimento. Estamos

dende o 20 nista riveira ventosa, terra da miña Fita. Nas miñas soedás
vexo ise ditoso matrimonio cos amadoa fillos e prego pra que sempre
teñan saúde e espranza e que despois de boas horas de Nadal lles chegue porlas avenidas de hortensias e castañeiros dun tempo ditoso o
Novo Ano ben agromado de ditas como unha ponla nova de abril. Estase ben en Santiago. Pros novos sai o misterio en todalas figuranzas. E os
vellos sabemos ser ela unha das poucas cidades onde hastra o morrer ten
de ser agasalleiro. Non embargantes, agora sinto un fondo amore pola
miña catedral, imperfeita, de Ourense.Ten pro vello moito da chamada do
colo da nai. Con saúdos moi agasalleiros de Fita, sempre vello e agradecido
amigo e admirador, con longas e caladas apertas.
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16. Contexto: o dia 4 (¿ou o 6 ?) de agosto celebraron as vodas de ouro Don Ramón
e Dona Fita. No acto fóille ofrecido o primeiro exemplar do Parladoiro, tomo
primeiro das Obras Selectas que eu preparara baixo a súa dirección.
Trasalba, 10-IX -73
Meu querido e sempre lembrado amigo: Fiquei engaiolado ca arte superior de Vde escolmando e ordeando ramos votivos na pulente vexetación
de tantos artigos e ensaios da miña xuventude. Emprego con medo a verba. No esquezo como comecei a escribir artículos dinantes que libros, xa
coroada a costa dos trinta anos cando para outros xa as somas se alongan e
o sol propón seu ocaso. Por eso podo falar de unha mocidade ambizosa, sen se
decatar ben do “tempo
perdido”. E a gora eu
gozo e temo diante o
ton entusiástico, a resposta leal (?) de adolescente ós ritmos galegos
e non galegos, e o gozo
e delor de ambulare a
traves de fermosos ruinas ca espranza xenerosa de as voltar á vida.
Débolle infindo a Vde. e
soio teño grimo de que
as miñas palabras semellen febles. Na empresa
xenerosa de Vde. hai
tamen unha recreación
da miña personalidade
soio no estilo da escolma de por si, en Vde. un
estilo de crítica vital. A
edizón saíu fermosa, atraente, por fora o liro semella a pel dun amieiro novo polo abril sementado de gromos. Penso que o público estimará xa como xentil e traballoso exercicio a laboura de Vde. ceibando do tempo moitas boas intenciós. O mesmo como no prólogo que eu leo sen pensar en min, cousa dificil pero que
ás veces podemos facer os vellos...! Canta alegría, canta (...) tristura nos artículos, en algúns deles! Nestora
me devolven as mañáns dos anos 22, 23, cando despois de comentar na crase do Instituto o mapa dos Alpes
semellaban cheas de preguntas as costas .da paisaxe de Ourense, e o pulo do caracter (?) das Burgas e das
rapaciñas novas nos vellos barrios anunciaban primaveras heroicas, as do primeiro galeguismo. Chegaba un
libro, chegaba a carta dun amigo, ou a primeira nota de cuco, e todo tiña unha sagra e emozoante siñificanza pro desvelamento da Galiza.
Graciñas pola asistencia de Vde. e a súa dona –b.ss.pp.– á festa dos nosos bodas de ouro. Coido ter sido,
agás da nosa recompensa, importante como mostra das “amizadas galegas”.
Xa as falas do outono tenden fios de ouro –nos mirtos, no pomareiro, no souto– pra orgaizar a longa coda
dos adeuses. Eiquí estamos en Trasalba. Cecáis pasado mañán vaiamos a Vigo, soio unhas horas pra disfroitar
un pouco da Exposición do Libro.Adeus. Ditoso curso e overtura da cadeira. ¡Quen fora estudante pra asistir ó seu curso!
Con saúdos de Fita para Vdes. e os meus á dona e fermosa agromada. Sempre seu con apertas
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17. Contexto: felicitación de Nadal. Desde o balcón do pazo de Trasalba vense os montes do oeste da Terra de Ontes, onde eu nacín.
Ourense, 12 nadal de 1973
Querido e lembrado amigo: Fita e eu pedimos
pra Vde e súa dona —b.ss.pp.- e fermosos gromos
de fillos uns dias de Nadal e Aninovo fermosos e
azules como a Terra de Montes enxergada nos
poentes de outono desde a vella Trasalba. Meu pensamento quéntase no fogar de Vdes. Sempre vello e agradecido amigo con fondas apertas.

18. Contexto: na revista GRIAL Ricardo Carballo Calero fixera na revista GRIAL unha critica aceda do
tomo do Parladoiro, tomo I das Obras Selectas. Noutra carta que non conservo diría que Carballo padecía de “catedritis”. Aquí fala de “hipertrofia de profesionalismo”
Ourense, 18 de nadal 1973
Meu querido e sempre
lembrado amigo:Tamén a min me
deixou xiado e disgostado o artigo crítico a que Vde. se refire na
súa agasalleira carta a cal chegoume fai us momentos. Eu non
podia supor iso de Carballo Calero. E vello e bon amigo.Vd. debe
atinar: é un caso de hipertrofia
de profesionalismo. Eu sigo enfeitizado e ledo ca empresa de Vd.
E o meirando consóo de miña
ancianidade. Non gosto de dar
consellos. Pro coido ser o millor
calar. Vde, pode estar tranquío.
Está facendo boa obra. Non é
tempo , non debe selo nunca, de
guerras literarias.Vde., agora me decato lle respondera, pro suplicolle que a polémica (sexa) curta Cando lin
o artigo de Carballo pensei enfermare. Ca carta de Vde. estou mais sereo. Vde. de todos xeitos ten a millor
posición; a fortecida por un traballo esencial e bon. Drento dos galeguistas, sobretodo dos antigos, moi contadiñas veces se tén producido estos casos, de sutaque, non agardados. Pro dí Vd. ben, chega Nadal. Fita e
mais eu desexamos que súa dona —b.ss.pp.—,Vde e os fermosos rapaces gocen de unhas horas santas, puras
e fondas como lagos de emoción. No Nadal e no Aninovo. E que ó 74 agrome Vd., como unha xoven carballeira, novos e valentes ramos de esprito. Eu traballo nun libro de contos e na historia galega dos séculos XVIII
e XIX para a Historia comenzada a editar en Bos Aires. E traballo gozoso, con grandes esquemas... ós meus
anos. Cando teña algún capídoo feito xa llo mostrarei. Entre os novos ¿a quen vou pedir consello senón a
Vde.? Doeume moito o pasamento de D. Xesús Carro como o de Bouza Brey. Carro era unha alma románica.
Si teño millor saude e ánemo que nos mais dos meses do 73, o tomo do s. XVIII poidera estar listo para o
vran.
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Saúdos de Fita pra Vdes. e os meus para a súa dona. Cecais nos vexamos logo, cecais non. Eu case non saio
da casa por consello dos médicos.Teño unha bronquitis rouca e lóbrega. Miñas horas de contentamente son
as da mañán, no leito, cando escoito a (¿acordo ca?) Prima da Catedral e maxino esquemas de libros e de conversas con Vde. e outros amigos. Esquezamos ises ataques de aristarquismo. Xa me tarda acariñar o II volume. Con apertas caladas e longas do vello amigo de sempre

19. Contexto: O matrimonio pasara por Santiago de ida e volta da Coruña. Primeira mención da enfermedade de Fita.
Ourense 9, domingo de San Xoán,
1974
Meu querido e ademirado amigo:
A Vde. meu millor amigo, ó que máis
debo cecais no mundo, débolle
espricare meu silenzo no noso, de
Fita e meu, derradeiro paso por Santiago. Miña muller diume grande susto ca súa saúde, pro xa o 6 o espallou García Sabell cando chegamos
sobre a unha da serán. Logo e na
mañán do 7, eu sentinme doído de
latexos do corazón e pasei moitas
horas no leito do Hotel. Non quixen
trubar a paz de Vde. ca doce dona,
os engaioladoiros nenos, e o engado
dos amados estudos e silenzos. Logo
repúxenme e poiden viaxar á Cruña e dar unha conferenza.Vin algús vellos e vellas, roinas para min agasalleiras, da Irmandade da Fala. Sempre pensei en Vde. e na súa laboura.Agora, xa envolveito na tranquía farturanza do San Xoán eiquí, e en Trasalba, teño a ilusión de traballar un pouco. Discolpe pois ó vello amigo. Por
amizade, non o quixen chamar.Tampouco os vellos temos dereito a impor, nos agasalleiros paisaxes da ventura creadoira, as somas de arroinados alboredos petrucios.
Que Deus lles conceda a Vdes. o máis ledo e ditoso vran. Sempre seu con apertas longas.

20. Contexto: o 13 de xullo celebrárase a festa do cabodano de Rosalía en Padron, que comenzara cunha misa en Iria e a saida falamos. Pero vese que, ao chegar de volta topouse cunha carta miña na que
lamentaba non poder ter atendido unha recomendación súa en favor dalgún estudiante ou opositor da
parroquia de Trasalba. Eu presidira un tribunal en Ourense. Na postdata alude á Terra de Montes, miña
bisbarra natal.
Ourense, 14 do mes de Santiago de 1974
Meu millor e sempre lembrado amigo: Apertas. Ainda onte, nista hora pouco mais ou menos falamos un
pouco á soma agasalleira da Colexiata de Iria Flavia. Pro pouco falamos. Eu agora sofro de súpetos cansazos.
Como sempre, súa carta foi acollida con foguetes ledos polo meu corazón. Non me se xustifique, por Deus.
Ben sabe o que acontece cos que semellamos sermos como padroeitos dun lugar ou parroquia, eu de Trasalba. Botan á orgoleza si non atendemos os seus rogos, e chántannos de mil maneiras. Soio me doe o dis104
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gusto que lle produxen, e prégolle
que o esqueza, pos pensando nil culpa rubet vultum meum. ¡A un amigo como Vde. lle causare unha desazón!
Nista casa vai renacer a calma e
alegría de dinantes. Non hai perigo
pola saude de Fita e eu “vouna andando”. Voltaremos a Trasalba o 23 de
Santiago, e nos primeiros de agosto a
Santander por compracere á miña
esposa.A min dóeme curzar Castela.
Veremos si faguemos o viaxe polas
Asturias. N´Ourense non bate o sol
como noutros vraus. Hoxe hai fermosas nubes. Ando a traballar en
pequenas cousas. Lembranzas de Fita
para Vdes. miñas memorias e respetos á súa dona -b.ss.pp.- e tamén de ela, ós preciosos cativiños que han sere cada mes (?) mais ledos gromos.
E a aperta do vello amigo e admirador que moito lle quer
Ontanoite durmía como un gran boi ancentral a Terra de Montes.

21. Contexto. Contesta a unha miña carta de felicitación. Presentimentos de morte da súa dona. Morrería o 9 de abril do ano seguinte.
Ourense, 30 nadal 1974
Querido e admirado amigo: Graciñas. Aledáronme moito as súas palabras. Por eiquí lembramos moito ós
amigos.A Vdes en particular. Estou tristeiro. Fita non remata de sandar e eu me non aparto de ela. !Qué Deus
teña piedade diste probe
vello! Soio me consoan
os amigos e súas cartas e
algún pouco traballo que
vou desenrolando. Que o
75 sexa ben ditoso pra
Vde. súa dona e os amabres filliños. Con saúde,
bos traballos e espranza.
De boa gana riolaba (?)
como noutrora por isas
rúas e quintans. Mais non
pode ser.
Sempre vello amigo e
a d m i ra d o r c o n u n h a
calada e longa aperta.
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22. Contexto: recomendando a un alumno.
Ourense, 1 do mes de Santiago 1975
Meu querido e admirado Baliñas: Unha
aperta e un favor. O vello fantasmón...
(palabra ilexible ¿carcomido?) de xubilaciós e velleces, pide un algo de favor polo
mozo da súa criada que se vai examinar de
reválida.Vd sabe o valor, case de pedra preciosa, dunha boa criada. O rapaz chámase
X.X.X., número 52. Figura un bo mociño,
ten arelanza (?). O xoven mestre ... ( palabra ilexible) e forte que é Vde, saberá dispensar o rogo do vello ramallo mucho e
batido de todos os osos (?). Desexo que a
dona e os fillos sigan ben niste horroroso
(¿luminoso?) vran. Perdoe.Apertas.

23. Contexto: En Rianxo inaugurárase un busto de Castelao e no acto falara Don Ramón, que viaxou no
automóvil de Ogando Vazquez. O desexo de falar conmigo longamente débese a que daquela o Goberno
de Franco concedéralle unha condecoración e Don Ramón negábase a aceptala para non ser infiel ao seu
pasado. Para maís recibira unha carta dun mozo que o acusaba de traición aos mortos do galeguismo.A
carta fóralle enviada por un xoven profesor do Instituto de Pontevedra, anque el non sabia quen erao autor.
O caso foi que Don Ramón declarárase en doméstica folga de fame e falaba de se deixar morrer por inanición. Efectivamente eu iría a Trasalba e convenceríao de non refugar públicamente a condecoración para
non desairar aos amigos, se ben coa condición de que o goberno renunciase a lle impoñer en acto público esa medalla. Efectivamente non lle foi imposta e está no poder de Ogando Vazquez. Eu estaba presidindo un tribunal de Reválida do Bacherelato en Ourense e Don Ramón facíame unha recomendación.
Trasalba 28 septembre de 1975
Meu querido amigo: Inda onte falamos soio
un intre en Rianxo baixo o chover desfeito. Eu
estaba moi emozoado e apenas podia atinar cas
palabras. Chegeuir eiquí moi canso maquiando
recordos. Desexo infindo falar con Vde. longamente. E nestora non teño máis remedio —e
tamén o fago gostosamnte— que lle recomendare unha examinanda de Reválida de Bachillerato, o num. 266 do Colexio das Carmelitas
de Sta.Teresa de Xesús, de Ourense, Sta (señorita) Maria Asunción Vila Dominguez, boa estudante conforme ás miñas informaciós e filla de
unha familia de moi antigo amiga.
Aledareime moito de que a estancia en Ourense lle sea gostosa. Eu disfroitaba moito nos miudoa viaxes
por Galiza, pro hoxe vivo as meias afundido na tristura e saudade.
Perdoe moito ó vello amigo e admirador, apertas
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