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Ernesto Lagarón Vidal
Presidente da A.C.G. Saudade 

Como	cada	ano,	nestas	datas	que	coinciden	co	mes	da	súa	fun-
dación	 no	 ano	 1982,	 Saudade	 publica	 un	 novo	 número	 da	 nosa	
revista.

Despois	 de	 32	 anos,	 vaian	 por	 diante	 as	 miñas	 felicitacións	 a	
todos	os	socios	e	directivos	que	fixeron	que	recorreramos	un	lon-
go	camiño	non	exento	de	dificultades	pero	si	cheo	de	ilusións,	no	
que	se	fixeron	unha	gran	cantidade	de	actos	culturais	e	sociais	
que	foron	e	seguen	sendo	unha	prioridade	constante.

A	colectividade	galega	de	Cataluña	está	formada	por	milleiros	de	homes	e	mulleres	que	se	viron	
na	obriga	de	marchar	da	terra	para	comezar	unha	nova	vida	coa	esperanza	de	mellorar	as	súas	con-
dicións	económicas	e	sociais	co	esforzo	do	seu	traballo.	Lonxe	da	terra,	pero	sempre	coa	súa	condi-
ción	de	pertenza.

Hoxe	a	situación	do	asociacionismo	cambiou,	pero	os	problemas	das	entidades	multiplícanse	nos	
países	onde	estamos	afincados.	Cada	vez	téñennos	menos	en	conta	na	comunidade	de	acollida.	Na	
de	orixe,	seguen	tratándonos	como	mercancía,	só	interesados	polos	votos	e	en	sentirse	arroupados	
nalgúns	actos;	queren	que	os	máis	novos	tomen	o	relevo	xeracional	tan	necesario,	pero	o	único	que	
se	lles	ofrece	para	poder	levar	a	cabo	a	xestión	e	organización	das	actividades	son	sacrificios,	sacri-
ficios	que	van	desde	o	compromiso	persoal	ó	económico,	mentres,	por	outro	lado,	se	lles	aumenta	a	
dificultade	de	relación	coas	administracións.

Eu	quero	deixar	claro	que	somos	fillos	dunha	terra	fermosa,	con	moita	riqueza	humana,	artística	e	
monumental,	que	se	aprecia	en	cada	un	de	nós	alí	onde	estamos.	Somos	os	seus	mellores	pregoeiros	
e	embaixadores,	desgraciadamente	mal	utilizados.

Non	quero	despedirme	sen	alentarvos	a	todos,	novos	e	non	tan	novos,	porque	a	vida	está	chea	de	
retos	que	hai	que	afrontar	con	decisión	e	traballo,	e	que,	ás	veces,	ata	poden	resultan	agradables.	
Queridos	amigos,	facede	honor	ó	noso	slogan	UNHA	ENTIDADE	CON	FUTURO	E	COMPROMETIDA	
CO	PAÍS.

Unha	aperta	para	todos.
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Xavier Trias i Vidal de Llobatera
Alcalde de Barcelona

Com	 a	 alcalde	 de	 Barcelona,	 és	 un	 plaer	 saludar-vos	 de	 nou	 a	
través	de	la	revista	Saudade,	que	esdevé	un	instrument	magnífic	
per	estrènyer	els	llaços	d’amistat	entre	Galícia	i	la	capital	de	Cata-
lunya.	

M’agradaria	explicar-vos	què	hem	fet	a	l’Ajuntament	en	aquest	
darrer	 any.	 Bàsicament,	 hem	 seguit	 treballant	 per	 reactivar	
l’economia	i	crear	llocs	de	treball,	atendre	les	persones	que	ho	es-
tan	passant	més	malament	a	causa	de	la	crisi	i	fer	que	Barcelona	
funcioni	amb	uns	serveis	de	qualitat.	

Gràcies	a	les	entitats	del	Tercer	Sector	i	la	col·laboració	públic-privada,	hem	garantit	la	cobertura	
de	les	necessitats	bàsiques	d’alimentació	i	habitatge	de	les	persones,	i	hem	ajudat	a	pal·liar	la	pobre-
sa	energètica	que	pateixin	moltes	famílies,	a	les	quals	els	resulta	difícil	poder	pagar	l’aigua,	la	llum	
o	el	gas.	

També	estem	impulsant	iniciatives	no	només	per	ajudar	a	trobar	feina	els	joves,	els	més	grans	de	
quaranta	anys	i	les	persones	amb	risc	d’exclusió	social,	sinó	també	ajudar	les	empreses	a	crear	llocs	
de	treball.	

Estem	desenvolupant	un	nou	model	econòmic	basat	en	la	tecnologia,	l’urbanisme	intel·ligent	i	els	
serveis	avançats.	Hi	ha	molts	factors	que	ens	hi	ajuden:	ens	estem	consolidant	com	la	Capital	Mun-
dial	del	Mòbil,	enguany	Barcelona	ha	estat	escollida	Capital	Europea	de	la	Innovació	i	ens	projectem	
al	món	com	una	ciutat	 intel·ligent,	que	utilitza	 les	noves	 tecnologies	per	millorar	el	benestar	 i	 la	
qualitat	de	vida	de	les	persones.	

Les	noves	tecnologies	ens	estan	ajudant	a	millorar	serveis	tan	importants	per	a	la	nostra	ciutat	
com	la	seguretat,	la	il·luminació,	l’aparcament,	la	gestió	de	l’aigua	i	dels	residus,	o	l’atenció	social	i	
sanitària.	Com	a	alcalde,	sempre	m’agrada	destacar	el	Servei	de	Teleassistència	a	la	gent	gran,	que	
ja	dóna	servei	a	més	de	67.000	usuaris	i	que	es	complementa	amb	geolocalitzadors	per	a	malalts	
d’Alzheimer	i	sensors	de	fum,	gas	i	caigudes	als	domicilis	de	les	persones	grans.	Això	són	exemples	
ben	clars	de	què	vol	dir	ser	una	ciutat	intel·ligent.	

Com	veieu,	Barcelona	no	s’atura.	Som	el	principal	motor	econòmic	del	Sud	d’Europa	i	ens	projec-
tem	al	món	amb	força	com	a	ciutat	de	cultura,	coneixement,	creativitat,	innovació	i	benestar.	Aquest	
és	el	meu	somni	com	a	alcalde:	fer	de	Barcelona	una	ciutat	de	referència	pel	seu	benestar	i	per	la	
seva	qualitat	de	vida,	a	nivell	internacional.

Compto	amb	tots	vosaltres,	amics	i	amigues	gallecs	que	viviu	a	Barcelona,	per	seguir	construint	
una	ciutat	de	les	persones,	amb	les	persones.	Per	seguir	teixint	complicitats	entre	el	Galícia	i	Cata-
lunya.
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Alberto Núñez Feijóo
Presidente da Xunta de Galicia

Compráceme	de	maneira	moi	especial	saudar	aos	meus	amigos	
de	Cataluña,	e	da	súa	capital,	máis	aínda	neste	ano	no	que	des-
tes	exemplo	a	toda	a	Galeguidade	universal,	a	tódalas	galegas	e	
tódolos	galegos	do	mundo,	da	capacidade	de	unirse	superando	
localismos	 ou	 protagonismos	 persoais,	 e	 sobre	 todo,	 no	 ano	 en	
que	fostes	exemplo	da	vontade	por	construír	xuntos	o	camiño	do	
futuro.

Quedan	atrás	os	tempos	en	que	as	distancias	xeográficas	conver-
tían	a	vida	cotiá	nunha	carreira	de	obstáculos	ás	veces	insalvables,	en	que	uns	cantos	quilómetros	
facían	que	o	irmanamento	entre	os	galegos	de	Cataluña	fose	case	unha	utopía.	Hoxe,	por	mor	dos	
avances	nos	medios	de	transporte	e	sistemas	de	comunicación,	os	intereses	e	inquedanzas	dun	ga-
lego	de	Cornellà	ou	de	El	Masnou	son	similares	aos	do	residente	en	Barcelona,	como	o	son	os	dun	
paisano	residente	en	Montevideo	ou	Bos	Aires.

Pero	en	ocasións	a	inercia,	ou	os	receos	entre	semellantes,	fixeron	que	a	Galeguidade	non	atopase	os	
vieiros	axeitados	de	colaboración.	E	cómpre	aquí	sinalar	que	o	noso	pobo,	a	nosa	terra,	sinónimo	por	
antonomasia	de	unión	ante	a	adversidade,	ten	nos	nosos	veciños	residentes	en	Cataluña	un	espello	
no	que	reflectirse	con	orgullo.

Quero	xa	que	logo,	e	en	primeiro	lugar,	felicitarvos	polo	paso	dado	cando	unistes	os	vosos	esforzos	
cos	doutras	entidades	para	facer	soar	máis	grande	a	vosa	voz,	e	quero	animarvos	a	afondar	nese	ca-
miño	encetado,	coa	fin	de	que	a	semente	da	Galeguidade,	que	os	amigos	de	Saudade	con	tanto	afán	
tendes	regado,	agrome,	floreza,	e	luza	por	moitos	anos	máis.

Grazas	por	darme	unha	nova	oportunidade	de	saudarvos	e,	sobre	todo,	por	darme	outro	argumento	
máis	para	sentirme	orgulloso	da	Galeguidade	en	Cataluña.

SAÚDA
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Artur Más i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

És	tot	un	goig	adreçar-me,	un	any	més,	al	col·lectiu	de	persones	
que	 formeu	 part	 de	 l’Agrupación Cultural Galega Saudade	 del		
barri	 d’Horta	 per	 saludar-vos	 ben	 cordialment	 i	 trametre-us	 els	
meus	millors	desitjos	mitjançant	les	pàgines	de	la	vostra	revista.

La	 saudade	 que	 sentíeu	 de	 la	 vostra	 Galícia	 natal	 us	 va	
empènyer	a	la	creació	de	l’entitat,	com	una	manera	de	preservar	
els	vostres	orígens	i	mirar	de	superar	la	melancolia	que	us	produïa	
el	fet	d’estar	lluny	de	la	vostra	terra	de	naixement.	Aquest	és	un	
sentiment	molt	estès	entre	tota	la	colònia	gallega	i	suposo	que	és	
una	de	les	raons	que	expliquen	l’existència	a	Catalunya	de	tantes	entitats	com	l’Agrupación.

En	tot	cas,	més	de	tres	dècades	després	de	la	fundació	de	la	vostra	entitat,	seguiu	sent	un	referent	i	
un	punt	de	trobada	per	a	les	moltíssimes	persones	d’origen	gallec	que	viuen	a	Barcelona,	en	particular,	
i	a	Catalunya	en	general.	Els	actes	i	esdeveniments	de	tota	classe	que	organitzeu,	ja	siguin	de	caire	
cultural,	social	o	festiu,	sempre	tenen	una	bona	acollida	per	part	del	públic,	fet	que	demostra	que	
sabeu	fer	bé	les	coses,	i	el	dinamisme	i	empenta	de	l’Agrupación.

Molt	han	canviat	les	coses	des	d’aquell	mes	de	setembre	de	1982	en	què	vàreu	fundar	l’entitat.	
Havíem	recuperat	la	Generalitat	feia	només	cinc	anys	i	la	democràcia	espanyola	estava	encara	una	
mica	a	les	beceroles.	Molts	mantenim	ben	presents	els	records	d’aquells	anys	i,	com	aquell	qui	diu,	
gairebé	sense	adonar-nos-en,	d’aquí		a	pocs	mesos	els	ciutadans	de	Catalunya	tindrem	l’oportunitat	
de	fer	un	as	endavant	i	decidir	el	nostre	futur.	És	una	ocasió	única	i	us	animo	a	que	hi	participeu	i	
mostreu	de	nou	el	compromís	que	sempre	heu	tingut	amb	la	terra	que	us	ha	acollit.

M’acomiado	 de	 tots	 vosaltres	 felicitant	 als	 membres	 de	 l’Agrupación Cultural Galega Saudade 
per	la	gran	feina	feta	en	tot	aquest	temps,	generant	sinergies	positives	entre	Catalunya	i	Galícia,	
fomentant	el	coneixement	mutu	i	la	bona	entesa,	i	us	demano	que	seguiu	en	aquesta	mateixa	línia.
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Antonio Rodríguez Miranda
Secretario Xeral da Emigración

Atopariamos	centenares	de	motivos	para	visitar	Barcelona	e	Ca-
taluña.	Non	vou	descubrilos	nin	describilos;	nas	páxinas	das	revis-
tas	de	turismo,	de	historia,	e	de	moitas	outras	disciplinas,	pódense	
encontrar	escusas	perfectas	–e	tamén	imperfectas,	seguro-	para	
perdernos	unha	fin	de	semana,	unha	semana,	un	mes,	varios	anos,	
entre	as	rúas	da	capital	do	Mediterráneo.

Por	 razón	 do	 meu	 cargo,	 estou	 a	 descubrir	 novos	 ángulos	 e	
perspectivas	da	profunda	Galeguidade	que	se	respira	nesas	rúas.	
Débese	a	esa	capacidade	–que	non	quero	nin	debo	negar-	do	pobo	

catalán	no	seu	conxunto	para	acubillar	a	culturas	diversas	e	ás	veces	estrañas.	Mais	tamén	se	debe,	
en	moi	grande	medida,	á	capacidade	de	integración	e	superación	dunha	colonia	de	galegas	e	gale-
gos,	dos	que	forma	parte	en	primeira	liña	a	Agrupación	Cultural	Galega	Saudade:	todo	un	símbolo	
desa	Galeguidade	en	Cataluña,	como	recoñece	o	feito	de	serdes	un	dos	membros	na	Comisión	De-
legada	do	Consello	das	Comunidades	Galegas,	organismo	representante	de	toda	a	diáspora	galega.

Galicia	ten	medrado	en	boa	parte	grazas	ás	e	aos	galegos	residentes	nesa	preciosa	terra	do	Nor-
dés.	Da	mesma	maneira	-e	a	Historia	será	xusta	cando	así	o	recoñeza-	que	os	milleiros	de	galegas	
e	galegos	residentes	nas	catro	provincias	catalás	axudaron	e	deron	pulo	ao	desenvolvemento	desa	
terra.

Hoxe	quero,	asemade,	reivindicar	o	traballo	de	asentamento	cultural	que	están	a	realizar	as	co-
munidades	galegas	en	Cataluña,	e	de	maneira	senlleira	Saudade.	Nese	mesmo	marco	de	intercam-
bio	de	gratitude	entre	os	pobos	catalán	e	galego,	pola	axuda	ao	mutuo	crecemento,	debemos	en-
cadrar	o	traballo	cotián	e	inxente	para	o	mantemento	e	impulso	á	cultura	galega	presente	fóra	da	
Galicia	territorial	que,	entre	outras	moitas	entidades	do	mundo,	leva	a	cabo	de	maneira	exemplar	a	
vosa	Asociación.

Confío	en	que	a	unidade	de	acción	da	Galeguidade	–na	que	as	entidades	en	Cataluña	fostes	pun-
ta	de	lanza	e	exemplo	para	moitas	outras-	forneza	esa	semente	de	cultura	galega	no	futuro.
Unha	fonda	aperta,

SAÚDA
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Upcycling, ou como transformar residuos en 
obxectos de valor
Elena	Rodriguez	
Xornalista

Xa ía sendo hora, o famoso lema 
de “usar e tirar” parece que está 
desaparecendo pouco a pou-
co. A nova tendencia que se vai 
impoñendo na sociedade é o 
upcycling ou supra-reciclaxe, é 
dicir, transformar un obxeto sen 
uso nun de utilidade e valor. Este 
novo conceto combina as tres R 
do ecoloxismo: Reducir o consu-
mo de novos produtos, Reciclar 
os residuos e Reutilizar os obxec-
tos dándolle unha segunda vida. 

¿Cal é a diferencia entre reci-
clar e upcycling?

Tanto	 a	 reciclaxe	 coma	 a	
supra-reciclaxe	 son	 moi	seme-
llantes,	xa	que	a	fin	das	dúas	é	
reducir	 a	 cantidade	 de	 recur-
sos	 usados.	 Pero,	 aínda	 que	 a	
premisa	 inicial	 sexa	 a	 mesma,	
existe	 unha	 diferencia	 no	 pro-
ceso	 de	 como	 se	 desenvolve	
cada	unha.	

A	 diferencia	 principal	 entre	
o	upcycling	e	a	reciclaxe	é	que	o	
primeiro	non	procesa	a	materia	
prima	 dun	 desfeito	 para	 crear	
un	 novo	 producto,	 senón	 que	
reutiliza	o	producto	tal	e	como	
o	encontra	outorgándolle	unha	
nova	 función	 e	 prolongando	
a	 súa	 vida	 útil.	 En	 definitiva,	
a	 supra-reciclaxe	 non	 é	 unha	
simple	reciclaxe,	senón	que	en-

gade	un	valor	igual	ou	superior	
ó	elemento	transformado.

Un	 dos	 principais	 beneficios	
desta	tendencia,	ademais	de	re-
ducir	os	residuos,	é	o	de	fomen-
tar	a	creatividade.	De	deixar	vo-
lar	a	imaxinación.	De	non	parar	
de	 pensar	 ata	 darlle	 un	 novo	
uso	 a	 un	 obxecto	 que	 xa	 non	
necesitamos.

Coa	 supra-reciclaxe	 as	 latas	
pódense	converter	en	floreiros,	
os	DVD´s	pasan	a	ser	colares	ou	
incluso	 os	 palés	 abandonados	
rematan	sendo	mobles.	O	inxe-
nio	e	a	creatividade	son	funda-
mentais	 nesta	 nova	 forma	 de	
reciclar,	 e	 as	 posibilidades	 son	
infinitas.

Faino ti: Colgante de papel
Seguro que tes unha revista 
vella que xa non utilizas, toma 
nota e segue os seguintes pasos.

Materiais: 
•  Unhas tiras de 7 cm de anchu-

ra de follas de revista.
• Un rotulador ancho.
• Cola branca.
• Corda.
•  Témperas, pintura acrílica ou 

esmalte.
• Barniz para manualidades.

¿Que teño que facer?
Comeza dobrando lonxitu-

dinalmente cada tira de papel 
3 veces pola metade. Logo enró-
lala ó redor do rotulador men-
tres vas poñendo cola branca. 
Cando remates coa primeira 
tira, pon a seguinte e segue re-
petindo o proceso ata conseguir 
o tamaño desexado. Unha vez 
rematado, déixao secar, píntao 
da cor que máis che guste e bó-
talle un pouco de barniz para 
manualidades.



Xosé María Díaz Castro,  
un poeta romántico e místico do século XX
Matilde	Pepín
Pregoeira Día das Letras 
Galegas 2014

A beleza feriume para sempre

Xosé	 María	Díaz	Castro	 nace	 o	
19	de	febreiro	do	ano	1914	no	lu-
gar	de	Vilariño,	na	casa	de	Cidre,	
Os	 Vilares,	 Trasparga	 (daquela	
Concello).	 Aprende	 as	 primei-
ras	letras	na	súa	casa	e	no	Buriz	
na	escola	de	Dª.	Clotilde,	dando	
dende	neno	mostras	de	ser	moi	
intelixente.	 Logo	 pasa	 á	 Escola	
Habanera	de	Os	Vilares.	Para	 ir	
ao	Seminario,	fai	a	súa	prepara-
ción	en	latín	na	reitoral	do	Buriz	
co	Crego	Claudio	Díaz	Maseda,	
que	tanto	ensinaba	latín	como	
facía	de	curandeiro.

O	19	de	marzo	de	1928	celebrou-
se,	por	primeira	vez	nos	Vilares,	
a	“Festa da Árbore”	 con	discur-
sos	de	nenos	e	nenas.	 Interveu	
no	acto	o	xove	Xosé	María	que	
en	poucos	meses	iría	para	o	Se-
minario.

No	ano	1929	entra	no	Seminario	
de	Santa	Catarina	e	foi	un	estu-
dante	 brillante,	 coñecido	 entre	
os	compañeiros	polo	alcume	de	
“poeta”	xa	que	facía	poemas	en	
castelán	e	incluso	en	latín.

O	día	6	de	agosto	de	1931	no	El 
Progreso Villalbés	publica	“Lem-
branzas e suspiros”	 o	 primeiro	
poema	en	galego.

O	ano	1936,	estudando	segundo	
de	Teoloxía,	foi	chamado	a	filas,	
incorporándose	 ao	 fronte	 na-
cional	de	Asturias,	de	camilleiro.	
Aos	dous	meses	pasa	ao	Hospi-
tal	Provincial	de	Pontevedra.	

Cando	 se	 acaba	 a	 guerra	 no	
1939,	 volve	 ao	 Seminario	 para	
facer	3º	de	Teoloxía	e	en	febreiro	
deixa	 definitivamente	 as	 aulas	
clericais	xa	que,	segundo	os	seus	
familiares,	estaba	namorado	da	
madriña	 de	 guerra.	 A	 súa	 nai	
xa	sabía	o	desexo	de	Xosé	Ma-
ría	mais	non	se	atrevía	a	dicirlle	
nada	a	seu	pai,	quen	reaccionou	
moi	mal	cando	soubo	do	aban-
dono	da	carreira	eclesiástica.

O	ano	1946	publica	en	Vilagar-
cía	dous	poemas,	“Nascida dun 
soño”	e	“El cántico de la ciudad”	
premiados	 no	 certame	 poético	
galego/castelá	 dos	 xogos	 flo-
rais	de	Betanzos.

Exerce	 varios	 traballos,	 entre	
eles,	mestre	na	Academia	León	
XII	 de	 Vilagarcía	 e	 tradutor	 no	
Instituto	 de	 Cultura	 Hispánica	
en	Madrid.

Casa	 o	 ano	 1954	 con	 María	Ta-
reixa	 Zubizarreta	 Bengoetxea	
en	Villareal	de	Urretxu	coa	que	
tivo	 tres	 fillos.	 A	 vida	 familiar	
condicionou	 moito	 as	 aspira-
cións	do	poeta.

O	 1961	 foi	 un	 ano	 memorable	
para	 Xosé	 María;	 a	 editorial	
Galaxia	publica	Nimbos,	a	obra	
que	recolle	os	poemas	feitos	na	
década	dos	cincuenta.	A	crítica	
recibiu	este	 libro	con	entusias-
mo	e	fíxolle	grandes	eloxios.

O	poeta	ten	a	morriña	de	Gali-
za	e	define	o	tempo	pasado	en	
Madrid	como	“unha longa noite 
de fume”.
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Díaz Castro deixounos un gran repertorio de poemas, pero 
para a nosa revista eliximos éste xa que cremos que represen-
ta moi ben ó autor e a Galicia.

«Chove  en Galiza»

Chove e máis chove, chove e rechove,
chove na probe casa do probe,
chove en Galiza, mais sen parar,
chove na terra, chove no mar;
bágoas dun pranto inestiñíbel,
chove unha choiva inesquecibel;
chove no esterco, chove nas rosas,
chove nas vosas, chove nas nosas.
Chove na espranza que leva o vento,
chove no amor e no tormento,
chove no orfiño que está a chorar,
chove na moza que vai casar.
Chove na laxe e no laxeiro,
chove no barro e no barreiro;
chove na noite, chove no albor
do novo día, «meu doce amor»;
chove nas beiras e nas ribeiras,
chove nas chousas, chove nas leiras.
Chove nos condes, e nos marqueses,
chove nos días, chove nos meses...
 
(Publicado na revista Dorna, n.º 17, xaneiro de 1991)

Cando	se	xubila	no	1985	retorna	
á	súa	terra.	O	ano	1998	morre	a	
súa	dona	Mª	Teresa	Zubizarreta,	
e	 dous	 anos	 despois,	 no	 1990,	
con	76	anos	finou	na	Residencia	
Sanitaria	de	Lugo	Xosé	Mª	Díaz	
Castro.

Quero morrer de música nunha 
tarde de pinos,
sen sentir o martelo dun recordo 
no sangre
e caere amodiño na sombra 
como a lúa
enterra as súas cornas tras de 
Arxán

O	ano	1994	inaugúrase	un	mo-
numento	 á	 súa	 memoria	 no	
Campo	 do	 Pazo	 da	 parroquial	
d´Os	 Vilares,	 obra	 do	 escultor	
vilarego	Raúl	Río.

O	21	de	xuño	de	2013,	o	plenario	
da	Real	Academia	Galega	deci-
diu	 dedicarlle	 o	 Día	 das	 Letras	
Galegas	do	ano	2014.
										
Xosé	 Mª	 Díaz	 Castro	 é	 un	 es-
critor	 que	 crea	 unha	 teoloxía	
propia	 nas	 súas	 colaboracións	
literarias.

Unha	sola	obra	poética	chama-
da	 Nimbos	 recolle	 a	 súa	 busca	
da	 beleza	 nunha	 espiritualida-
de	 case	 prisciliana.	 É	 un	 home	
que	 na	 poesía	 faise	 preguntas	
existenciais.

O	 seu	 biógrafo,	 Segundo	 L.	 Pé-
rez	López,	di	que	Díaz	Castro	é	
“Un poeta clásico e telúrico” .
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Hábitos saudables para evitar enfermidades  
cardiovasculares
Tania Rodríguez González
Enfermeira CAP Maragall

 As	 enfermidades	 cardiovas-
culares	 constitúen	 a	 primeira	
causa	 de	 mortalidade	 en	 Ga-
licia	e	en	España.	Segundo	da-
tos	 estatísticos	 recentes,	 unha	
de	cada	catro	persoas	maiores	
de	 cincuenta	 anos	 morre	 por	
patoloxía	 cardíaca.	 Son	 a	 pri-
meira	 causa	 de	 discapacidade	
e	 de	 perda	 de	 anos	 potenciais	
de	vida.

O	resgo	cardiovascular	
defínese	como	a	probabilidade	
de	desenvolver	un	problema	
de	falta	de	aporte	sanguíneo	
en	todo	o	noso	organismo.	

A	hipertensión	arterial,	a	
cardiopatía	isquémica,	o	
infarto	de	miocardio	e	o	
accidente	vascular	cerebral	
son	as	enfermidades	
cardiovasculares	máis	
prevalentes	no	noso	territorio.

Na		actualidade,	desde	os	
centros	de	atención	primaria	
dispoñemos	dunha	escala	
que	nos	axuda	a	calcular	a	
probabilidade	de	padecer	
un	evento	cardíaco.	Dita	
escala	ten	en	conta	a	idade,	
o	sexo,	a	tensión	arterial,	os	
niveis	de	colesterol	total	e	
colesterol	“bo”,	o	tabaco	e	se	
a	persoa	é	diabética.	A	idade	
e	o	sexo	son	factores	de	resgo	

non	modificables,	é	dicir,	
non	podemos	intervir	para	
diminuír	o	resgo	pero	si	que	
podemos	incidir	e	cambiar	o	
resto.

Para	iso,	é	importante	levar	a	
cabo	unha	dieta	mediterránea,	
baseada	no	control	das	graxas.	
As	graxas	de	orixe	animal	son	
as	que	debemos	controlar	
máis	polo	feito	de	ser	máis	
prexudiciais	para	a	nosa	
saúde.	Son	as	que	coñecemos	
como	saturadas:	carne	roxa,	
embutidos,	bollería	industrial,	
manteiga	de	porco	…	As	graxas	
de	orixe	vexetal,	polo	contrario,	
constitúen	un	elemento	
importante	para	coidar	os	
nosos	niveis	de	colesterol.	Son	
as	que	coñecemos	co	nome	de	
insaturadas	e	como	exemplo	
podemos	destacar	o	aceite	de	
oliva,	aguacate,	froitos	secos,	
e	o	omega	3	que	se	encontra	
sobre	todo	no	pescado	azul.	
As	formas	culinarias	tamén	

inciden	de	forma	directa	no	
noso	organismo.	Ao	vapor	ou	
fervido,	ao	forno,	ao	papillote	
ou	á	prancha	os	alimentos	
requiren	menos	aceites	e	polo	
tanto	conteñen	menos	graxas.	

Por	outra	parte,	a	actividade	
física	tamén	axuda	a	
controlar	os	factores	antes	
descritos.	Non	se	trata	de	
realizar	actividade	física	
intensa,	senón	de	manter	o	
hábito	de	realizar	actividade	
física	moderada.	As	guías	
recomendan	camiñar	uns	
30	minutos	5	días	á	semana	
ou	ben	50	minutos	3	días	á	
semana.	Cabe	destacar	que	
debemos	utilizar	calzado	
cómodo	e	procurar	manter	
un	ritmo	notando	que	a	
frecuencia	cardíaca	do	noso	
corazón	aumenta.	Está	
demostrado	que	a	actividade	
física	axúdanos	a	diminuír	
o	peso,	a	tensión		arterial,		
mellora	o	control	da	diabetes	
e		diminúe	o	colesterol.

O	seguimento	e	control	
dietético,	así	como	a	práctica	
de	actividade	física	axudan	a	
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previr	a	obesidade	e	manter	o	
noso	peso	dentro	dos	límites	
adecuados	tendo	en	conta	a	
nosa	estatura.	

As	enfermidades	
cardiovasculares	e	
metabólicas,	como	a	diabetes	
tipo	2	están	estreitamente	
relacionadas	coa	obesidade	
e	o	perímetro	abdominal	
que	é	o	que	se	coñece	como	
obesidade	abdominal	ou	
androide.	A	maior	exceso	de	
peso,	o	páncreas	ten	máis	
dificultades	para	segregar	
insulina	e	provoca	que	o	
azucre	en	sangue	se	acumule.	
O	factor	xenético,	a	obesidade	
e	o	sedentarismo	constitúen	
factores	de	resgo	para	a	
diabetes	tipo	2.	Considérase	
unha	das	epidemias	do	
século	XXI;	estudios	recentes	
avalan	que	entre	o	10-15%	da	
poboación	adulta	en	España	
descoñece	que	sufre	esta	
enfermidade.	Outro	aspecto	
importante	a	destacar	é	o	
incidir	en	que	as	persoas	

diabéticas	sofren	dolores	
no	peito	atípicos.	Por	iso,	
ante	calquera	molestia	debe	
consultar	co	seu	médico	
ou	servizo	de	emerxencias	
médicas.

O	tabaquismo	inflúe	de	
forma	negativa	pola	súa	
gran	afinidade	co	colesterol.	
É	o	que	coñecemos	como	
arteriosclerose,	que	consiste	
na	adherencia	do	colesterol	
xuntamente	coa	nicotina	
ás	paredes	das	arterias.	Se	
diminuímos	o	calibre	das	
mesmas	axudamos	a	que	
se	poidan	formar	trombos	
ou	coágulos	provocando	
infartos	ou	embolias	tanto	
cardíacas	como	cerebrais.	
Na	actualidade,	temos	
observado	que	o	cigarrillo	
electrónico	experimentou	un	
aumento	no	seu	consumo	
como	substitutivo	do	
cigarro	convencional.	Sen	
embargo,	análises	do	mesmo	
demostraron	que	o	cigarro	
electrónico	contén	tamén	

sustancias	tóxicas	para	a	nosa	
saúde	e	está	desaconsellado	
utilizalo	como	medio	para	
deixar	de	fumar.	
O	consumo	de	alcohol	forma	
parte	da	gran	pregunta	
que	nos	encontramos	na	
consulta	a	gran	maioría	do	
persoal	sanitario	por	parte	
da	poboación	en	xeneral.	
Sempre	que	falamos	de	
consumo,	o	que	se	recomenda	
é	o	consumo	moderado	de	
alcohol	(1	copa	ao	día	de	viño,	
cervexa	ou	licor)	sempre	e	
cando	a	persoa	teña	o	hábito.	
Ás	persoas	que	non	fagan	
ningún	consumo,	de	ningunha	
maneira	as	animaremos	a	que	
o	fagan.	En	atención	primaria	
dispoñemos	de	ferramentas	
para	evaluar	o	consumo	de	
alcohol	que	nos	permiten	
saber	cando	nos	encontramos	
ante	un	bebedor	de	resgo.

A	mellor	maneira	de	controlar	
o	noso	resgo	cardiovascular	
é	vixiando	os	factores	de	
resgo	modificables	descritos	
anteriormente.	Recorden	que,	
desde	atención	primaria,	tanto	
o	seu	médico/a	de	familia	como	
a	súa	enfermeira/o	lles	poden	
axudar	a	manter	e	controlar	a	
súa	saúde	aumentado	a	súa	
calidade	de	vida.	
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Redes sociais:  
Luces e sombras
Nuria Font
Xornalista

Vivimos na sociedade da información inme-
diata. O consumismo propio de finais do sé-
culo XX chegou tamén ao mundo da informa-
ción, xa non escoitamos a radio para coñecer 
que está pasando no mundo, miramos o Twit-
ter; xa non chamamos á nosa curmá para sa-
ber da súa vida, consultamos o seu Facebook; 
xa non compramos revistas de coches, tec-
noloxía ou moda, entramos en blogs; xa non 
facemos fotos, agora facemos selfies e os col-
gamos en Instagram aplicando filtros. A so-
ciedade cambia e evoluciona a pasos axigan-
tados e se pestanexas xa estás perdido.

Na	actualidade	quen	non	ten	un	
smartpphone	non	está	no	mun-
do,	 quen	 non	 ten	 presenza	 nas	
redes	 sociais	 non	 existe.	 Pero,	
¿somos	 conscientes	 das	 luces	
e	 sombras	 desta	 exposición	 ao	
mundo	dixital?

O QUE DEBEMOS 
SABER
Nestas	 alturas	 da	 historia	 o	
que	todos	sabemos	é	que	as	fo-
tos	 que	 colgamos	 en	 Facebook	
deixan	 de	 ser	 nosas	 para	 pasar	
á	 propiedade	 de	 Facebook.	 Que	
o	rastro	de	Twitter	é	moi	doado	

de	 seguir	 como	 observamos	 a	
raíz	 das	 detencións	 dos	 usua-
rios	 que	 se	 alegraron	 da	 morte	
de	Isabel	Carrasco	en	León.	Pero	
¿somos	conscientes	que	as	men-
saxes	que	enviamos	a	través	de	
Whatsapp	 non	 están	 cifradas	
é	 son	 facilmente	 accesibles	 por	
case	 calquera	 persoa	 con	 al-
gún	 coñecemento	 informático?	
Ou	 ¿sabemos	 que	 os	 nosos	 co-
rreos,	 incluso	 os	 borrados,	 que-
dan	 almacenados	 un	 mínimo	
de	 15	 meses	 nos	 servidores	 de	
Gmail,Yahoo,	 Outlook	 ou	 Hot-
mail?
Ser	usuario	de	calquera	rede	so-
cial	é	algo	intrínseco	á	realidade	

actual,	 pero	 isto	 significa	 que	
debemos	ser	moi	conscientes	do	
xogo	ao	que	estamos	xogando.

O que debemos saber 
sobre Facebook

Facebook	 é	 a	 rede	 social	 que	
máis	usuarios	ten	no	mundo,	as	
derradeiras	 noticias	 aparecidas	
sobre	esta	rede	falan	de	que	foi	
usada	 pola	 intelixencia	 dos	 Es-
tados	Unidos	para	espiar	a	dife-
rentes	usuarios	e	coñecer	parte	
da	 súa	 vida.	 A	 resposta	 corpo-
rativa	 por	 parte	 de	 Facebook	 é	
que	 existen	 diferentes	 grados	
de	 seguridade	 e	 que	 é	 o	 usua-
rio	 quen	 decide	 o	 nivel.	 Pero	 a	
letra	pequena	é	que	en	paralelo	
ao	funcionamento	do	Facebook	
existe	 una	 páxina	 web	 nomea-
da	Archive.org	que	copia	toda	a	
actividade	da	rede	social.	O	que	
significa	 que	 ti	 podes	 eliminar	
unha	 determinada	 información	
da	rede	e	Facebook	ten	a	obriga	
de	facer	o	mesmo	nos	seus	ser-
vidores	pero	esta	obriga	non	se	
aplica	 a	 Archive.org	 porque	 es-
tamos	 falando	 dunha	 empresa	
diferente.

Isto	só	se	 falamos	de	Facebook,	
pero	non	podemos	esquecer	que	
as	arañas	de	Google	pasan	o	día	
escaneando	 todo	 o	 que	 hai	 na	
rede	e	cando	ti	fas	unha	búsque-
da	 polo	 nome	 de	 calquera	 per-
soa	na	sección	de	imaxes	poden	



aparecer	 as	 publicadas	 no	 teu	
Facebook.

O que debemos  
saber sobre Twitter

Twitter	é	unha	rede	social	enfo-
cada	 a	 que	 o	 usuario	 proxecte	
os	 seus	 coñecementos	 cara	 ao	
público,	 cunha	 clara	 limitación	
de	 espazo	 de	 140	 caracteres,	
vinculada	 a	 compartir	 opinións	
e	 coñecementos	 e	 non	 tanto	 a	
interacción	social	como	así	pode	
ser	Facebook.

A	 rede	 social	 do	 paxariño	 está	
explorando	as	opcións	de	nego-
cio	 que	 ten	 este	 modelo,	 aínda	
non	 moi	 claras.	 Polo	 tanto,	 os	
nosos	datos	persoais	aínda	non	
son	 un	 negocio	 para	 Twitter;	 o	
que	 está	 claro	 é	 que	 as	 nosas	

opinións	 e	 comentarios	 perma-
necen.	A	nosa	actividade	é	publi-
ca	e	de	fácil	consulta	e,	o	que	é	
máis	importante,	de	fácil	rastreo	
para	 calquera	 persoa	 con	 coñe-
cementos	altos	en	informática.	

O que debemos saber 
sobre Instagram

Trátase	da	rede	social	que	agora	
está	máis	de	moda,	dous	son	os	
motivos	fundamentais:

-	É	un	espazo	que	permite	unha	
interacción	moi	limitada.
-		As	imaxes	venden	máis	que	as	

palabras.

Aínda	está	por	ver	cal	é	o	uso	co-
mercial	desta	rede	social.	O	que	
está	claro	é	que	funciona	como	

un	gran	escaparate	para	as	mar-
cas.	 Calquera	 egobloguer	 que	
se	preste	ten	o	seu	perfil	e	pro-
mociona	alí	toda	a	súa	activida-
de.	Outro	detalle	a	 ter	presente	
é	que	as	fotos	que	colgas	nesta	
rede	pasan	a	ser	propiedade	de	
Instagram.

EN CONCLUSIÓN
Vivir	na	nosa	sociedade	significa	
ser	maleable	aos	cambios	e	ter	a	
capacidade	 de	 adaptarse	 a	 cal-
quera	situación.	As	redes	sociais,	
as	consolidadas	e	as	que	van	xur-
dindo,	non	son	unha	excepción.	
Evolucionan	 as	 normativas,	 os	
modelos	e	os	códigos	de	privaci-
dade.	¿Cal	é	a	única	ferramenta	
que	temos	ao	noso	alcance?	Es-
tar	informados,	ler	e	saber	a	que	
nos	 expoñemos	 para	 poder	 ter	
a	liberdade	de	escoller	se	quere-
mos	estar	ou	non.	Poder	decidir	
se	a	cesión	de	parte	da	nosa	inti-
midade	compensa	o	que	recibi-
mos	a	cambio.
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A lingua e a sociedade
Jesús	Fraga	
Socio de Saudade

Hoxe en día, no medio da avalan-
cha tecnolóxica e o caos que leva 
historicamente implícito cada fin 
de século, queremos destacar a 
importancia do “factor humano” 
na linguaxe e o seu papel na for-
mación da personalidade huma-
na; o idioma como instrumento 
de comunicación interpersonal e 
de impacto activo no medio social.

A	 historia	 do	 idioma	 está	 es-
treitamente	ligada	á	historia	do	
pobo	que	o	xenerou.	A	través	da	
primeira	 rexístrase	 a	 evolución	
dos	vínculos	etnoculturais,	a	re-
lación	 dos	 dialectos	 territoriais	
e	 a	 formación	 das	 normas	 lite-
rarias	de	todo	o	pobo,	co	conse-
guinte	reflexo	nas	obras	escritas	
dos	diversos	pobos	e	as	influen-

cias	que	estes,	á	súa	vez,	xeneran	
reciprocamente.
No	 mundo	 actual,	 o	 proceso	 de	
internalización	 da	 cultura	 e	 a	
mestizaxe	 da	 poboación	 concí-
bese	 moitas	 veces	 de	 maneira	
dolorosa.	 Algúns	 representan-
tes	 de	 tal	 ou	 cal	 nacionalidade,	
alí	onde	este	proceso	transcorre	
con	 especial	 intensidade,	 veno	
pouco	menos	que	como	un	ata-
que	á	súa	idiosincrasia,	á	súa	cul-
tura,	 ao	 propio	 idioma	 da	“súa”	
nacionalidade,	etc.
A	 partir	 de	 aquí	 surxen	 ánimos	
conservadores,	 unha	 cegueira	
tradicionalista	 que	 subestima	
o	 idioma	 estranxeiro	 que	 sexa	
como	 ponte	 de	 comunicación	
entre	nacionalidades.	Aparece	a	
tentación	 de	 encerrarse	 na	 es-
treita	 marxe	 da	 propia	 cultura	
nacional	 (nacionalista),	un	claro	
exemplo	de	adormecemento	da	

conciencia	 dentro	 dun	 mundo	
tan	 inter-relacionado	 (interna-
cionalismo).
O	 destacadamente	 negativo	 é	
que,	 cando	 as	 linguas	 son	 usa-
das	 como	 ferramentas	 políticas	
e	 partidistas,	 éntrase	 nunha	 di-
námica	moi	perigosa	de	enfron-
tamentos	étnicos,	cando	debería	
ser	 todo	 o	 contrario,	 é	 dicir:	 un	
complemento	 a	 sumar	 na	 for-
mación	 das	 culturas	 diversas,	
un	 alimento	 do	 bilingüismo,	
plurilingüismo	 …	 en	 definitiva,	
un	mundo	enriquecido	polas	lin-
guaxes,	un	mundo	enriquecedor	
do	 individuo	 e	 a	 súa	 sociedade.	
Atentar	 contra	 este	 dereito	 na-
tural	á	 libre	expresión	 idiomáti-
ca	é	atentar	gravemente	contra	
a	convivencia	dos	pobos.

Non	hai	nada	máis	repulsivo,	
contrario	 á	 natureza	 da	 socie-
dade,	que	a	altanería	nacional	e	
unha	 actitude	 de	 desprezo	 con	
respecto	 aos	 integrantes	 dou-
tras	nacionalidades.
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Por	outra	parte	é	preciso	ad-
vertir	que	dentro	do	uso	da	 lin-
gua,	o	idioma	como	vehículo	de	
expresión	 interpersonal,	 apare-
ceron	 repetidamente	 ao	 longo	
da	historia	os	desexos	de	mani-
pulala	como	medio	de	prestixio	
social.	 A	 linguaxe,	 entón,	 como	
plataforma	 clasista,	 trampolín	
de	 ambicións	 políticas,	 prexuí-
zos	 nacionalistas	 e,	 en	 tantas	 e	
tristes	 ocasións,	 “instrumento	
musical”	para	arengas	seudopa-
trióticas	…

Estas	 son	 as	 tendencias	 que	
aproveitan	 –con	 éxito	 ás	 veces-	
os	 elementos	 nacionalistas,	 o	
contraste	 que	 pon	 en	 discusión	
as	boas	ou	malas	corresponden-
cias	entre	lingua	e	pensamento.	
Non	 obstante,	 debemos	 recor-
dar	que	ningún	pobo	pode	vivir	
no	baldeiro;	a	súa	historia	entre-
lázase	 coa	 doutros	 pobos,	 pois	
ningún	 desenvolvemento	 é	 po-
sible	sen	o	enriquecemento	e	in-
fluencias	recíprocas	dos	idiomas	

e	 culturas,	 sen	 a	 comprensión	
mutua.

Hoxe	 Europa	 é	 un	 espazo	
integrado	 por	 pobos	 de	 identi-
dades	 diversas	 cuxo	 pluralismo	
lingüístico	 constitúe	 unha	 das	
súas	maiores	riquezas;	como	así	
nolo	demostra	o	cruce	de	cultu-
ras	nos	camiños	da	peregrinaxe	
a	Santiago	de	Compostela,	onde	
nos	aproxima	a	ese	plurilingüis-
mo	sen	ofensas	ás	distintas	lin-
guas.	

Hoxe	 a	 lingua	 galega	 é	 res-
pectada	polas	institucións	cata-
lás	 da	 Generalitat	 (Conselleria	
de	Cultura)	e	goza	do	seu	apoio;	
así	como	as	nosas	comunidades	
en	Catalunya	fomentan	o	uso	do	
catalán	nas	distintas	asociacións	
galegas	aquí	representadas.

Velaí	 o	 verdadeiro	 interna-
cionalismo	 de	 amor	 pola	 súa	
nación	e	á	vez	abrirse	de	par	en	
par	aos	demais	pobos,	para	desa	
maneira	–lingua	e	cultura-	com-
partir	xenerosamente	o	seu	cos	

demais	 e	 así	 enriquecerse	 do-
bremente	 porque	 dá	 e	 porque	
recibe.

Sería	 bo	 recordar	 ao	 insigne	
galeguista	 Alfonso	 R.	 Castelao	
cando	 no	 seu	 discurso	 nas	 Cor-
tes	Constituíntes	do	ano	31	sina-
lou,	entre	outras	cousas:

“O desprezo da lingua mater-
na significa un renunciamento 
de dereitos e provén dunha am-
nesia da dignidade colectiva. O 
vello idioma que souberon gar-
dar como ouro os nosos traba-
lladores do mar e da terra, deses 
traballadores galegos que son da 
miña sangue e son da miña car-
ne (…) nós aspiramos a que todos 
os galegos saiban falar perfecta-
mente o castelán e saiban falar 
perfectamente o galego. (…) Se-
ñores Deputados: se aprobades a 
nosa enmenda ou outra calquera 
que signifique respecto para a 
nosa lingua, Galicia enteira volo 
agradecerá.”



Os maios
M.T.F. Gulín
Mestra de Primaria

A festa Dos Maios celébrase tra-
dicionalmente en Galicia o día 
primeiro de maio, aínda que en 
cidades coma Ourense esta ce-
lebración ten lugar o día 3 coin-
cidindo coa festa da Santa Cruz. 

Respecto	da	súa	orixe	hai	varias	
teorías,	 pero	 todos	 os	 antro-
pólogos	 coinciden	 en	 que	 esta	
festa	ancestral	é	de	orixe	pagá.	
Uns	 definen	 a	 súa	 orixe	 como	
celta,	 mentres	 outros	 estable-
cen	 os	 seus	 antecedentes	 en	
festas	grecorromanas.	Pero	den-
de	logo	o	que	si	podemos	dicir	é	
que	esta	festa	está	relacionada	
coa	 agricultura	 e	 o	 despertar	
na	primavera	da	vida	vexetal.	A	
Igrexa	(apoiada	polas	autorida-
des	 civís)	 tentou	 prohibir	 esta	
festa,	 pero	 como	 non	 puideron	
suprimila	 debido	 á	 súa	 fonda	

arraigame	 popular,	 adaptáro-
na	ao	calendario	cristián.	Deste	
modo,	Os	Maios	pasaron	a	ser	a	
celebración	da	Santa	Cruz.
Ata	non	hai	moito	tempo	había	
dous	 tipos	 moi	 diferentes	 de	
maios:	

-		Humanos:	cando	é	unha	nena	
ou	 un	 neno	 o	 que	 se	 disfraza	
de	maio,	cubrindo	as	súas	rou-
pas	con	follas,	ramas	e	flores.

-		Figurativos:	cando	o	maio	non	
é	 máis	 que	 unha	 figura	 feita	
con	paos	e	recuberta	con	mus-
go,	fiúncho,	xesta...	e	adornada	
con	 flores,	 laranxas,	 cáscaras	
de	ovo,	etc.	Os	tradicionais	son	
sempre	 cónicos	 ou,	 cada	 vez	
menos,	piramidais.	A	súa	forma	
recorda	 á	 dunha	 árbore	 que,	
case	seguro,	foi	a	súa	orixe.

Esta	 diferencia	 tamén	 se	 ma-
nifesta	 no	 contido	 das	 coplas,	
pois	 mentras	 que	 nos	 primei-
ros	 abundan	 máis	 as	 poéticas,	
é	dicir,	as	dedicadas	a	cantar	as	
excelencias	 do	 bo	 tempo	 –que		
simbolizan	coa	chegada	do	mes		
de	 maio–;	 as	 dos	 segundos	
adoitan	ser	agresivas,	moi	críti-
cas	e	poucas	veces	fan	alusións	
ás	flores	e	ao	verán.	

1. MAIOS HUMANOS
Algúns	 dos	 máis	 importanes	
son	os	de	:
	
SANTIAGO DE COMPOSTELA:	
Xa	se	sabe	que	existían	na	Ida-
de	 Media.	 Tan	 só	 se	 vestía	 de	
maio	 un	 neno	 de	 cada	 grupo,	
cubrindo	 as	 súas	 roupas	 con	
flores	 e	 follas	 (lirios,	 fiúncho,	
etc.).	 Quizáis	 a	 nota	 máis	 ca-
racterística	fose	o	que	imitasen	
cos	seus	adornos	as	roupas	dos	
peregrinos	que	acudían	á	cida-
de.	Sobre	a	súa	cabeza	levaban	
unha	coroa	floral,	e	na	man	de-
reita	un	florido	bordón.	O	solis-
ta	 ou	 xefe	 da	 cuadrilla	 –é	 dicir,	
o	 maio–,	 permanecía	 de	 pé	 fa-
cendo	 constantes	 reverencias	
coa	 cabeza,	 mentres	 os	 outros	
andaban	ao	seu	redor	seguindo	
o	compás	das	coplas	con	golpes	
de	paus,	como	aínda	o	fan	os	de	
Pontevedra.	Tiñan	unha	fórmu-
la	común	para	empezar,	que	era	
repetida	por	todos	os	maios	da	
cidade:	

Maio: ¡Cantarán o maio! 
Coro: ¡E máis ben cantado! 

A CORUÑA: Cubrían	 o	 seu	 cor	
con	fiúncho,	adornando	a	cabe-
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za	cunha	vistosa	coroa	de	flores.	
Na	 súa	 man	 dereita	 levaban	
unha	cruz	tamén	adornada	con	
flores.	Deixaron	de	saír	a	media-
dos	do	século	pasado.

Os	 de	 RIBADAVIA	 e	 O CARBA-
LLIÑO	 (Ourense)	 cubríanse	 con	
xestas	 e	 carrascas,	 e	 os	 segun-
dos	preguntaban	ao	auditorio:	

¿Vístelo maio? 
¿vístelo ben? 
Se non o vistes 
velo eiquí vén.

LUGO,	 nas	 súas	 coplas	 había	
abundantes	 alusións	 a	 certas	
comidas:	

Eí vén o maio 
pola calle Falcón,
Eí vén o maio 
comendo pan e lacón.

VIANA DO BOLO	(Ourense):	Aquí	
facían	de	maio	dous	nenos,	que	
cubrían	as	súas	roupas	con	flores	
e	 ramas.	 En	 compañía	 doutros	
rapaces	 recorrían	 o	 pobo,	 reco-
llendo	 froitos	 secos,	 cartos,	 etc.	
Nalgunhas	das	súas	coplas	alu-
dían	á	chegada	do	mes	de	maio:	

Levántate maio 
que tanto dormiches, 
xa pasou o inverno 
e non o sentiches .

2. MAIOS FIGURATIVOS 
Son	 propios	 do	 sur	 de	 Galicia	
(provincia	de	Pontevedra	e	par-
te	 da	 de	 Ourense).	 Son	 os	 que	
máis	 chaman	 a	 atención	 pola	
súa	 vistosidade,	 así	 como	 polo	
agresivo	 das	 súas	 coplas.	 Ade-

mais,	 son	 os	 únicos	 que	 saen	
actualmente,	 dándose	 o	 caso	
de	 que	 en	 aquelas	 poboacións	
onde	 se	 intenta	 resucitar	 a	
festa,	 aínda	 que	 antes	 fixeran	
maios	humanos,	agora	prefiren	
os	figurativos.
A	 súa	 orixe	 hai	 que	 buscala	
nunha	 árbore	 adornada	 que	
acabou	 metamorfoseándose	 a	
través	dos	séculos,	nunha	figu-
ra	que	aínda	segue	recordando	
a	forma	primitiva,	pero	que	ten	
a	 vantaxe	 de	 que	 se	 pode	 mo-
ver	e	pódese	recorrer	toda	a	po-
boación	con	ela.
Nos	últimos	anos	deixouse	no-
tar	a	intervención	de	sociedades	
culturais,	 asociacións	 de	 veci-
ños,	 empresas,	 partidos	 políti-
cos,	etc.,	debido	a	que	os	maios	
son	 moi	 apropiados	 para	 facer	
crítica	 ou	 publicidade	 dos	 fei-
tos	máis	importantes	ocorridos	
durante	 o	 ano.	 Hai	 que	 ter	 en	
conta	que	non	é	o	mesmo	dicir	
algo	en	“serio”	que	“en	broma”,	
e	máis	cando	é	a	voz	“inocente”	
dun	 maio.	 É	 polo	 tanto	 un	 dos	
casos	 de	 censura	 popular	 ben	
acollida	(dentro	do	que	cabe)ata	
polo	censurado,	por	tratarse	de	
festas	nas	que,	tradicionalmen-
te,	se	vén	facendo	isto	desde	fai	
séculos.
Algunhas	 das	 poboacións	 onde	
se	celebran	estes	maios	son:	

PONTEVEDRA:	 a	 forma	 tradi-
cional	 –cónicos	 ou	 piramidais–,	
é	 a	 que	 segue	 privando	 aínda.	
A	 súa	 armazón,	 feita	 con	 varas	
e	 cañas,	 recúbrese	 con	 fiúncho,	
españadans,	xestas...,	e	adórna-
se	con	cáscaras	de	ovo,	laranxas	
bravas	 e,	 por	 suposto,	 flores	 de	

todo	tipo,	tanto	de	xardín	como	
silvestres.	 O	 maio	 vai	 -como	 se	
dunha	 imaxe	 se	 tratara-	 sobre	
unhas	 andas,	 nas	 que	 é	 trasla-
dado	 dun	 lugar	 a	 outro	 polos	
mesmos	 nenos	 compoñentes	
do	 grupo	 (entre	 seis	 e	 oito).	
Como	remate,	na	parte	superior,	
adoitan	 levar	 uhna	 artística	 e	
vistosa	coroa	de	flores,	laranxas,	
ou	cáscaras	de	ovo,	que	ata	prin-
cipios	de	século	variaba	segun-
do	 o	 día:	 o	 1	 de	 maio	 era	 unha	
coroa	 normal,	 mentres	 que	 o	
3	 se	 substituía	 por	 unha	 gran	
cruz.	 Actualmente	 tan	 só	 saen	
o	primeiro	día.	Ademais,	ten	por	
costume	 acompañar	 ao	 maio	
un	 ramo	 tamén	 floral	 que	 leva	
un	dos	rapaces.
As	 letras	 das	 súas	 coplas,	 sem-
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pre	 son	 de	 tono	 moi	 agresivo,	
crítico,	 burlón	 ou	 irónico.	 De-
nuncian	 todos	 aqueles	 feitos	
máis	 sinalados	 ocorridos	 ao	
longo	do	ano,	algunhas	veces,	a	
persoas	 que	 ocupan	 cargos	 im-
portantes.	
Aínda	 que	 tampouco	 faltan	 as	
coplas	poéticas,	dedicadas	a	can-
tar	as	excelencias	do	bo	tempo	e,	
en	particular,	as	do	mes	de	maio:
	
Este mes de maio 
é o mes das flores 
cando os paxariños 
ven ós seus amores .

O	neno	que	fai	de	solista	ocúlta-
se	para	cantar	debaixo	do	maio,	
mentres	 os	 demais	 compañei-
ros	 dan	 voltas	 levando	 o	 com-
pás	 con	 golpes	 de	 paus,	 repe-
tindo	 seguidamente	 a	 estrofa	
cando	el	a	termina.
Tamén	 poden	 acompañar	 o	
canto	 dando	 cun	 pau	 grande	
(fungueiro,	 estadullo)	 no	 chan.	
Desta	 última	 forma	 era	 como	
se	consideraba	 tradicional	xa	a	
finais	do	século	pasado.
Antigamente	 o	 cemiterios	 dos	
maios	era	a	ría,	á	que	eran	tira-
dos	o	día	3	pola	tarde.

OURENSE:	Xunto	cos	anteriores,	
tanto	 polo	 número	 de	 partici-
pantes	como	pola	calidade	artís-
tica,	son	os	máis	importantes	de	
Galicia.	Saen	o	día	3	e	xúntanse	
na	Praza	Maior.	Alí	pódense	ad-
mirar	 todo	 tipo	de	figuras,	pois	
a	 diferencia	 dos	 de	 Pontevedra,	
aquí	 concorren	 algúns	 que	 se-
mellan	 máis	 carrozas	 ca	 maios.	
Os	 tradicionais	 seguen	 sendo	
moi	parecidos	aos	de	Pontevedra	
–cónicos	 ou	 piramidais–,	 aínda	
que	máis	altos	e	estreitos,	rema-
tando	nun	pequeno	arco	dentro	
do	que	acostuma	a	haber	unha	
campaíña	enriba	dunha	cruz.	Ta-
mén	son	levados	en	andas	polos	
nenos.	Na	súa	maioría	están	fei-
tos	con	xestas	e	musgo,	e	deco-
rados,	 ademais	 de	 flores	 (aínda	
que	poucas),	con	carrabouxiños	
ou	 bugallas.O	 xefe	 da	 cuadri-
lla	tamén	se	oculta	para	cantar	
debaixo	 do	 maio,	 mentres	 que	
os	restantes	do	grupo	van	dan-
do	 voltas	 acompasadamente	
collidos	 das	 mans,	 e	 repetindo	
as	estrofas	do	solista.	Igual	que	
os	de	Pontevedra,	teñen	música	
propia.
No	seu	repertorio	figuran	com-
posicións	 de	 todo	 tipo:	 poéti-

cas,	burlescas,	 irónicas,	etc.	 Isto	
custoulle	prohibicións	guberna-
mentais	a	algún	deles,	por	“me-
terse”	 co	 bispo,	 gobernador,	 ou	
políticos	da	capital.	O	seu	cemi-
terio	era	o	río	Miño,	ao	que	eran	
tirados	ao	terminar	a	festa	des-
de	o	máis	alto	de	A	Ponte	Vella.	
Un	de	1923	daba	a	benvinda	ao	
mes	de	maio,	cantando:	

Chegou xa o maio 
cantando ós amores, 
namorando ás nenas, 
vestido de flores .

Son	 semellantes	 aos	 de	 Ponte-
vedra	e	Ourense	os	das	seguin-
tes	poboacións:	
Provincia de Pontevedra:	Marín,	
Redondela,	Sanxenxo,	Caldas	de	
Reis,	etc.
Provincia de Ourense:	 Allariz,	
Verín,	Barco	de	Valdeorras,	etc.
Provincia de A Coruña:	Santiago	
de	Compostela....

VILAGARCIA DE AROUSA (Pon-
tevedra):	 O	 solista	 non	 adoi-
ta	 ocultarse	 debaixo	 do	 maio.	
Noutros	tempos	foron	famosas	
as	cruces	de	flores,	que	compe-
tían	en	cantidade	e	calidade	cos	
maios	tradicionais.

3. BARCOS DE MAIO	
Trátase	 de	 pequenos	 barcos	
feitos	 de	 cartón	 e	 adornados	
con	 banderolas	 e	 flores	 e	 que,	
xunto	 cos	 maios	 tradicionais,	
concorren	aos	concursos	que	se	
celebran	en	Pontevedra,	Marín	
e	 Vilagarcía	 de	 Arousa	 (Ponte-
vedra).
Actualmente	 empezan	 a	 esca-
sear,	aínda	que	é	moi	raro	o	ano	

Un grupo de rapaces 
recitando as coplas ó 
maio
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en	 que	 non	 sae	 algún.	 A	 dife-
rencia	dos	anteriores,	os	nenos	
cantan	 a	 babor	 ou	 a	 estribor,	
segundo	onde	estea	o	público.	
As	 coplas	 acostuman	 a	 referir-
se	a	feitos	relacionados	co	mar,	
e	a	súa	música	é	diferente	á	dos	
otros	maios	:	

Eiquí vén o noso barco, 
esta fragata valente, 
con bandeiras e cañóns 
que son o pasmo da xente.
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¿COMO SE FAI UN MAIO?
A	tradición	dinos	que	na	construcción	dun	maio	tradicional	non	debemos	empregar	materiais	que	non	sexan	naturais	(aínda	
que	hoxe	en	día	adoitase	empregar	puntas	por	mor	de	lle	dar	maior	solidez	e	consistencia).

Materiais:
7	varas	longas	de	aproximadamente	2	metros
4	aros	de	barril	de	distinto	diámetro
2	feixes	de	canas	delgadas
Un	rolo	de	arame	fino
Catro	rolos	de	cinta	ou	cordel
Agullas	grandes
30-40	feixes	de	fiúnchos
Unha	caixa	de	laranxas	acedas	ou	bravas
8-9	ducias	de	cascas	de	ovos
10	feixes	de	pampillos
3	feixes	de	margaridas
1	brazado	de	calas
1	ramo	de	camelias
1	ramo	de	rosas	silvestres

Realización do maio tradicional:
Con	4	varas	faise	unha	estrutura	piramidal	de	base	cadrada,	de	1	me-
tro	de	base	por	2	metros	de	altura.	A	20	cm	do	chan	colóncase	dúas	
varas	horizontais	paralelas	que	fan	de	andas.	Para	unir	os	paus	utilizá-
banse	vimbias	ou	cordeis	(pero	agora	utilízanse	puntas).
Coa	estrutura	feita,	colócanse	aros	de	barril	(un	dos	poucos	materiais	
non	naturais	que	se	deben	utilizar)	atados	ás	varas.	Os	aros	deben	
dividir	a	estrutura	en	segmentos	semellantes.	É	recomendable	que	o	
primeiro	aro	vaia	asentado	enriba	das	andas.
A	continuación,	temos	que	cubrir	toda	a	estrutura	utilizando	algún	
destes	materiais:	canas,	tea	de	saco	ou	sacos	vellos	de	tea.	Cando	aca-
bamos	de	facer	esta	parte,	a	estrutura	debe	ter	unha	forma	cónica	ou	
piramidal	perfecta.
Unha	vez	rematada	a	estrutura,	comezamos	a	cubrila	con	capas	de	fiúncho	ou	de	xestas.	As	capas	átanse	con	cordel	e	non	con	
sedela,	á	estrutura,	e	vanse	colocando	unhas	enriba	das	outras,	a	xeito	de	tellas	dun	tellado	e	comezando	de	abaixo	a	arriba.
Despois,	enfíanse	nun	cordel	as	laranxas,	pampillos,	margaridas,	ovos	e	carrabouxos.	As	fias	dos	adornos	vanse	colocando	sobre	
o	maio	facendo	roda,	onda,	zigzag	ou	outras	figuras,	segundo	o	gusto	de	cada	quen.	Para	rematar,	despois	de	cortarlles	os	talos,	
colócanse	as	calas	ou	cartuchos,	as	camelias	e	as	rosas	silvestres.	Unha	vez	rematado	o	maio,	soamente	quedarán	visibles	da	
estrutura	as	andas	e	o	comezo	das	patas.
As	coroas	poden	ir	rematando	o	maio	e	formando	parte	del,	ou	separadas,	enriba	dun	pau	longo	e	levadas	por	un	rapaz	dos	do	
maio.	A	estrutura	faise	con	vimbias	e	fanse	distintos	tipos	de	figuras:	vexetais,	xeométricas	ou	artísticas.	As	coroas	cóbrense	con	
flores.	



Galicia máxica. San Andrés de Teixido
Matilde Pepín Fernández
Membro da Federación Española de Periodistas e Escritores de Turismo

A San Andrés de Teixido,
vai de morto

o que non foi de vivo.

Case	 todas	 as	 persoas	 orixi-
narias	 de	 Galicia	 escoitaron	 a	
historia	 de	 San Andrés de Tei-
xido.	Algúns	acudiron	sen	com-
prender	 moi	 ben	 a	 ritualidade	
ancestral	 que	 no	 século	 XXI,	
impulsada	 por	 “San	 Turismo”,	
arrastra	 ata	 A Costa da Morte	
autobuses	cargados	de	peregri-
nos	 que	 escoitan	 atónitos	 un-
has	historias	que	non	chegan	a	
entender.
É	precisamente	en	Santiago	de	
Compostela,	 a	 cidade	 da	 sabe-
doría,	onde	 investiguei	a	devo-
ción	 atávica	 ao	 apóstolo	 San	
Andrés,	abandonado	nos	acan-
tilados	 de	 A	 Costa	 da	 Morte.	
Historiadores,	 antropólogos	 e	
cronistas	 escribiron	 centos	 de	
páxinas	sobre	a	peregrinación	a	
San	Andrés	de	Teixido.	Motivos	
familiares	 e	 laborais	 retéñen-
me	na	Comunidade	Valenciana,	
sen	 esquecer	 a	 miña	 Galicia,	
coa	 que	 manteño	 un	 estreito	
vínculo	…
O	 día	 11	 de	 xullo	 do	 ano	 2011,	
cumprín	o	voto	con	San	Andrés,	
temerosa	 de	 que	 a	 parca	 poi-
da	 sorprenderme	 no	 Levante	 e	
teña	 que	 peregrinar	 converti-
da	 en	 lagarta,	 caracol,	 sapo	 ou	
formiga	os	mil	quilómetros	que	
me	separan	de	Teixido.

O	Santuario	de	San	Andrés	está	
situado	no	espazo	sagrado	máis	
estraño	 da	 península	 ibérica.	
Altos	 precipicios	 case	 verticais	
enmarcan	o	misterioso	santua-
rio	de	pedras	negras	perfiladas	
de	branco,	imitando	a	pele	dun	
animal	 perigoso	 conxurado	
polo	cruceiro	de	pedra	enfronte	
do	océano.
Ruxe	o	mar	lanzando	ondas	es-
pumosas	por	riba	da	roca	illada	
chamada	 Barca de San Andrés.	
Segundo	 a	 lenda,	 nela	 chegou	
o	Santo	e	a	pedra	sagrada	que-
douse	 alí	 encantada	 para	 dar	
testemuña.

San Andrés de Teixido	 repre-
senta	 a	 cultura	 primitiva	 celta,	
nun	lugar	onde	o	espírito	máxi-
co	 flota	 no	 ambiente	 e	 as	 per-
soas	se	somerxen	noutras	 rea-
lidades,	 participando	 con	 total	
normalidade	nos	rituais	de	vida	
e	morte.
Acudir	a	San	Andrés	de	Teixido	
é	retroceder	á	era	dos	primeiros	
poboadores	 da	 primitiva	 Ga-	
llaecia,	 onde	 as	 persoas	 do	 sé-
culo	XXI	que	utilizan	os	últimos	
avances	 tecnolóxicos	 adoptan	
un	 comportamento	 atávico	
acompañando	un	morto	invisi-
ble,	comendo	a	herba	de	namo-
rar,	bicando	os	ósos	do	Santo	ou	
consultando	o	oráculo	da	fonte.
Para	chegar	ao	asombroso	san-
tuario	 de	 San	 Andrés,	 hai	 que	

viaxar	 ao	 Concello	 de	 Cedeira	
e	continuar	ata	a	parroquia	de	
Santa	María	de	Régoa,	onde	se	
atopa	Teixido;	topónimo	que	re-
corda	aos	teixos	que	poboaban	
a	paisaxe	de	A	Costa	da	Morte.

O	 historiador	 romano	 Lucios	
Florus	 na	 súa	 extensa	 obra	 re-
lata:
Cando no século II antes de Cris-
to os lexionarios romanos che-
garon a Finis-Terrae quedaron 
absortos e abraiados contem-
plando con temor sagrado como 
o sol desaparecía dentro dun 
mar escuro que se convertía en 
lume … Cativados polo fabuloso 
espectáculo, botáronse ao chan 
adorando aos deuses Neptuno e 
Venus e, alí mesmo, edificaron os 
seus templos.

Varios	 historiadores	 defenden	
que	o	Cabo	de	Ortegal,	sobre	o	
que	se	alza	o	santuario	de	San	
Andrés,	 corresponde	 ao	 Cabo	
de	Venus	que	Rufo	Festo	Avieno	
cita	na	súa	Ora Marítima.
Naquel	 lugar,	 dominando	 as	
ondas	 do	 océano,	 perdura	 a	
reminiscencia	ancestral	do	cul-
to	a	Venus,	a	deusa	do	amor;	e	
entre	os	acantilados	florece	un	
caravel	 silvestre	 denominado	
“herba	de	namorar”	que	se	uti-
liza	con	fines	afrodisíacos.
Virtudes,	 que	 é	 natural	 de	Tei-
xido,	 filla	 de	 labradores	 e	 ca-

22

CULTURA



sada	 cun	 percebeiro,	 reside	 a	
carón	 do	 Santo	 Andresiño.	 Alí	
reformou	a	antiga	casa	paterna	
nunha	taberna	onde	cociña	os	
percebes	que	non	vendeu	o	seu	
marido	no	mercado	de	Cedeira	
e	vende	os	amuletos	e	medallas	
tocadas	por	San	Andrés.	É	unha	
muller	 cunha	 graza	 especial	
que	 inspira	 confianza.	 Sobre	 a	
mesa	onde	nos	sirve	unha	vella	
fonte	de	Sargadelos	repleta	de	
percebes	 fumeantes,	 mostra	
a	 foto	 dun	 bebé	 precioso	 …	 Di	
que	se	chama	Andresiño	e	que	
é	 froito	 da	“herba	 namoradei-
ra”	 que	 a	 ela	 lle	 aconsellou	 a	
súa	nai	cando	despois	de	varios	
abortos	acudiu	a	San	Andrés	en	
busca	 de	 remedio	 …	 Virtudes	
ten	credibilidade.

	A	copla	do	santo	di:
Teño que ir ó San Andrés
que se venera en Teixido
e levarlle unha limosna
si consigo un Andresiño.

Unha	 lenda	 cristiá	 revela	 a	
orixe	 de	 San	 Andrés	 en	 Finis-
Terrae:	cando	o	Señor	Xesucris-
to,	acompañado	por	San	Pedro,	
acertou	 a	 pasar	 por	 aqueles	
solitarios	 e	 inhóspitos	 para-
xes,	 saíulles	 ao	 encontro	 San	
Andrés	en	persoa	e	aproveitou	
a	 ocasión	 para	 queixarse	 ao	
Mestre	porque	a	el,	 sendo	 tan	
Apóstolo	 como	 Santiago,	 con-
finárao	 naquel	 fin	 do	 mundo,	
mentres	Santiago	en	Compos-
tela	era	máis	famoso.	O	Señor	
compadecido	 da	 soidade	 de	

San	 Andrés,	 fixo	 brotar	 unha	
fonte	 de	 auga	 milagrosa	 e	
díxolle:

Quédate aquí San Andrés,
que de vivos ou de mortos

todos te virán a ver.
		
Tamén	 lle	 prometeu	 que	 nin-
guén	 entraría	 na	 gloria	 se	 non	
peregrinaba	 ao	 Santuario	 de	
Teixido.	 E	 desde	 aquela	 data,	 a	
voz	popular	di:	

“Ó San Andrés de Teixido,
vai de morto ó que non foi de 

vivo.”

San	 Andrés	 chega	 ao	 Cabo	 Or-
tegal	 co	 propósito	 de	 cristiani-
zar	un	lugar	máxico,	un	espazo	
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sagrado	consagrado	aos	deuses	
celtas.	Quédase	no	lugar	e	cúm-
prese	a	promesa	celestial;	miles	
de	romeiros	chegan	para	cum-
prir	co	Santo.
A	 devoción	 popular	 asegura	
que	é	o	santo	máis	completo	e	
milagreiro	do	mundo.	A	San	An-
drés	acúdese	para:

- Quitar o mal de ollo
- Sanar enfermos desahuciados
- Pedir noivo/ noiva
- Buscar a fertilidade

Os	 antropólogos	 galegos	 Am-
paro	Nieto	e	Jorge	Víctor	Sueiro	
afirman:
O galego establece cos santos 
unha relación coloquial moi res-
pectuosa, iso si, pero á vez máis 
humana que divina.

Rituais básicos que se realizan 
no Santuario de San Andrés de 
Teixido
Para	 obter	 os	 favores	 de	 San	
Andrés	é	preciso	cumprir	unha	
serie	de	requisitos	que	forman	
parte	 do	 protocolo	 ritual.	 Se	
non	 se	 cumpren	 con	 método	

rigoroso	o	Santo	non	escoita	a	
petición.

-		Primeiro:	 chegar	 rezando	 ou	
meditando	 en	 silencio	 ata	 o	
atrio	 da	 igrexa,	 implorando	 a	
graza	que	se	desexa	conseguir,

-		Segundo:	 entrar	 na	 igrexa	 e	
asistir	 á	 misa,	 antes	 de	 bicar	
os	ósos	do	Santo,

-		Terceiro:	entregar	unha	esmo-
la	ou	donativo	segundo	os	me-
dios	económicos	do	penitente,

-	 Cuarto:	 acercarse	 á	 Fonte do 
Santo	 e	 beber	 auga	 dos	 tres	
caños,

-		Quinto:	 consultar	o	oráculo	da	
fonte,	 tirando	á	auga	tres	mo-
edas	e	tres	anacos	de	pan.	Se	o	
pan	flota,	sinal	de	que	San	An-
drés	 escoitou	 os	 rogos	 e	 cum-
prirá	 a	 solicitude.	 Se	 o	 pan	 se	
afonda	 é	 sinal	 de	 que	 hai	 que	
volver	 outro	 día	 a	 repetir	 o	 ri-
tual.

Existe	a	crenza	popular	de	que	
a	persoa	que	realice	sete	pere-
grinacións	a	San	Andrés	de	Tei-
xido	ten	asegurada	a	salvación	
eterna;	segundo	di	a	copla:

Meu Señor, San Andresiño,
que estás na alta ribeira
véñolle pedir, meu Santo,
a Salvación verdadeira.

San	 Andrés	 de	 Teixido	 tamén	
ten	o	poder	para	curar	“males	de	
amor”	e	atraer	un	amor	esquivo,	
por	 difícil	 que	 pareza.	 Para	 ob-
ter	 o	 amor,	 hai	 que	 peregrinar	
a	Teixido	o	día	de	San	Xoán,	co-
ller	dos	acantilados	a	“herba	de	
namorar”	,	comer	as	flores,	ir	en	
silencio	á	Fonte	do	Santo,	beber	
auga	 dos	 tres	 caños	 e	 consul-
tar	o	oráculo	da	fonte	tirando	á	
auga	tres	moedas	e	tres	anacos	
de	pan.	Se	o	pan	flota	é	sinal	de	
que	San	Andrés	escoitou	os	ro-
gos	e	cumprirá	a	solicitude;	se	o	
pan	se	afonda	é	sinal	inequívo-
ca	de	que	ese	amor	non	convén.	
A	copla	di:

A San Andrés de Teixido
téñeno que venerar

as rapaciñas solteiras,
se logo queren casar.

Meu Señor, San Andresiño,
que estás na alta montaña,

este ano vin solteira
pro que vén, virei casada.

Esmorgantes,	a	obra	de	A.Nieto	
e	Víctor	 Sueiro,	 expresa	 a	 idio-
sincrasia	galega:

O pobo galego sabe compaxi-
nar, como poucos, os praceres 
da alma e do corpo. En ningún 
caso un interfire ao outro. Des-
pois das cerimonias relixiosas e 
dos rituais pagáns veñen os fes-
tíns gastronómicos cos mellores 
manxares da terra;
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Fun ó Santo San Andrés,
fun coa miña empanada;

anque o santo é milagreiro
e amigo da foliada.

Para	 confirmar	 que	 os	 galegos	
saben	 conxugar	 como	 ningun-
ha	outra	raza	os	praceres	celes-
tiais	 e	 carnais,	 consérvase	 un	
documento	 datado	 no	 século	
XVII	no	que	o	bispo	de	Mondo-
ñedo	 -	 diocese	 á	 que	 pertence	
San	 Andrés	 de	 Teixido-	 envía	
unha	 carta	 pastoral	 recrimi-
nando	aos	fieis:

Por canto somos informados 
que na freguesía de San Andrés 
de Teixido, na festa de agosto, 
concurre moita xente a confe-
sarse, e algúns curas e clérigos 
do noso bispado confesan a mu-
lleres mozas nos campos e de-
trás das penas, de día e a horas 
extraordinarias, o que podía ser 
grande risco ás súas conciencias 
e escándalo aos que o ven; man-
damos que, de agora en adian-
te, ningún dos devanditos poida 

confesar se non fose de día e 
dentro da igrexa …

Esta	 advertencia	 do	 monseñor	
non	tivo	moito	efecto,	e	os	exce-
sos	carnais	ao	abrigo	dos	oloro-
sos	matorrales	seguiron	o	curso		
natural	 das	 paixóns	 humanas,	
tal	 como	 denunciaba	 o	 monxe	
beneditino	Frei	Benito	Feijóo:

Con horror entra a pluma nesta 
materia. As profanacións que se 
fan no mesmo terreo sagrado 
do santuario de Teixido e os ex-
cesos ao parecer, polos clérigos 
na mesma igrexa …

Aínda	 que	 os	 moralistas	 cris-
tiáns	de	todos	os	tempos	arre-
meteran	 contra	 os	 pecadores	
do	 sexto	 mandamento	 da	 Lei	
de	Deus,	o	pobo	galego	seguiu	
practicando	 os	 rituais	 atávicos	
das	 relixións	 íbero-celtas,	 que	
consideraban	 o	 sexo	 como	 un	
acto	sagrado	que	funde	huma-
nidade	e	divinizade.	Desa	remi-
niscencia	 ancestral	 pervive	 o	

culto	 ás	 pedras	 sa-
gradas	ao	redor	dos	
santuarios,	 deno-
minadas	“camas	do	
santo-santa”,	 onde	
se	fai	o	amor	como	
ofrenda	aos	deuses	
pagáns.

E	 aquí	 maniféstase	
o	carácter	profundo	
do	 galego,	 creando	
unha	 perfecta	 sim-
biose	de	vida-morte.	
En	 Galicia	 téñen-
se	 moi	 en	 conta	 as	
peticións	 dos	 mori-

bundos	e,	sobre	todo,	as	débedas	
pendentes	cos	santos.
O	ritual	máis	sorprendente	que	
realizan	 algunhas	 persoas	 que	
viaxan	a	San	Andrés	de	Teixido	
é	o	de	acompañar	a	un	defun-
to.	¿Por	que	os	galegos	realizan	
esa	 insólita	 peregrinación?	 É	
crenza	 popular	 que	 se	 unha	
persoa	 falece	 sen	 cumprir	 a	
promesa	 de	 peregrinar	 a	 San	
Andrés	de	Teixido,	o	parente	ou	
amigo	 máis	 próximo	 deberá	
cumprir	 o	 voto.	 Se	 non	 o	 fai,	 o	
defunto	apareceráselle	para	re-
cordarlle	a	obrigación.	
O	 ritual	 de	 acompañar	 un	 de-
funto	 ten	 un	 protocolo	 moi	
estudado.	 Rafael	 Usero,	 autor	
dunha	 tese	 doutoral	 sobre	 o	
Santuario	de	San	Andrés	de	Tei-
xido,	explica	como	se	debe	rea-
lizar:	Uns	días	antes	da	viaxe	de	
partida,	 acúdese	 ao	 cemiterio	
e	 diante	 da	 tumba	 avísase	 ao	
defunto	 chamándoo	 polo	 seu	
nome:

¡Ai Antonio…!(como se chame o 
falecido); prepárate para o día 
… (hai que dicir a data) en que 
imos cumprir o teu voto con San 
Andrés de Teixido…

O	día	convido,	ao	amañecer,	vól-
vese	ao	cemiterio	e	golpéase	o	
chan	da	tumba	co	pé	tres	veces	
mentres	 se	 chama	 ao	 defunto	
polo	 seu	 nome.	 Espéranse	 uns	
minutos,	 durante	 os	 cales	 su-
ponse	que	o	falecido	estase	dis-
poñendo	 a	 emprender	 a	 viaxe	
e,	 en	 compañía	 do	 espírito	 do	
morto,	 vaise	 ao	 encontro	 dos	
demais	 peregrinos	 aos	 que	 se	
comunica	a	compañía	invisible.	
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O	 grupo	 acólleo	 como	 se	 fose	
unha	 persoa	 viva	 e	 ata	 lle	 dan	
conversación.	No	autocar	sacan	
o	 seu	 billete	 e	 realizan	 a	 viaxe	
ao	seu	lado.	Se	hai	que	baixarse,	
avísano	e	cando	chegan	ao	San-
tuario	 dinlle	 onde	 están	 para	
que	non	se	perda.	Levan	comida	
para	o	defunto,	que	entregan	a	
un	 dos	 moitos	 indixentes	 que	
andan	ao	redor	dos	peregrinos.	
Á	volta	repiten	idéntico	ritual	e	
acompáñano	ao	cemiterio	para	
despedilo	 espiritualmente	 na	
súa	 tumba.	 Nalgunha	 ocasión	
especial	abren	a	porta	do	nicho	
ou	alzan	a	tapa	da	sepultura.
O	 antropólogo	 Juan	 Atienza,	
realiza	unha	rigorosa	investiga-
ción	na	que	di:

San Andrés de Teixido reúne 
unha serie de elementos estra-
ños que enlazan o seu culto con 
remotas crenzas moi anteriores 
ao cristianismo. A mesma su-
perstición popular da viaxe da 
alma dos mortos nos corpos das 
alimañas obriga a pensar nun-
ha remota dedicación cultual, 
relacionada coa viaxe de ultra-
tumba que, en certo modo, era 
tamén a viaxe ao lugar onde 

procedían os antepasados. Nese 
sentido, o sitio que hoxe ocupa 
o santuario de San Andrés tería 
que ser unha meta arcaica polos 
elementos que atopamos.

Visitar	 San	 Andrés	 de	 Teixido	
é	 descubrir	 un	 anaco	 de	 terra	
sagrada	 desde	 os	 primeiros	
poboadores,	 un	 lugar	 máxico	
denominado	 Costa da Morte,	
onde	os	elementos	da	natureza	
dominan	o	espazo.	Alí,	durante	
o	 día	 o	 silencio	 sobrecolle	 co	
bramar	 das	 olas	 que	 se	 estre-
lan	contra	os	acantilados.	Can-
do	 anoitece,	 contémplase	 níti-
do	 o	 regueiro	 de	 estrelas	 que	
conforman	a	Vía	Láctea	-deno-
minada	Camiño de Santiago	e,	
tamén,	Camiño de San Andrés-	
o	sendeiro	celestial	da	cal	con-
clúe	 sobre	 a	 capela	 misteriosa	
de	San	Andrés.
Para	obter	fertilidade	é	preciso	
que	acuda	a	parella	ao	Santua-
rio	 os	 días	 sinalados:	 venres,	
sábado	 e	 domingo	 de	 Pente-
costes;	os	días	24	de	xuño	(día	
de	 San	 Xoán)	 e	 os	 días	 com-
prendidos	entre	o	16	de	agosto	
e	o	9	de	setembro.	Na	obra	do	
erudito	 Frei	 Martín	 Sarmiento	
menciónase:

Na beira do mar nace o caravel 
mariño, “Statice” en latín, que os 
picarones chaman “herba em-
preñadeira”… Algúns antropólo-
gos aseguran que esta herba ten 
un símbolo fálico que recollen os 
proverbios orais:

A San Andrés de Teixido,
van dous e veñen tres …
milagres que o Santo fai.

Algunhas	 mozas	 de	 lugares	
afastados	 encargan	 a	 outras	
persoas	 que	 lles	 leven	 a herba 
de namorar	que	nace	nos	acan-
tilados.	 Un	 sendeiro	 entre	 ma-
torrales	 leva	 ao	 mar	 sen	 praia	
onde	se	colle	o	caravel	mariño,	
envólvese	ben	nun	pano	negro	
e	 gárdase	 nun	 bolso,	 tal	 como	
recorda	a	copla:

A herba de namorar
a herba namoradeira,
a herba de namorar,

lévocha na faltriqueira

O	 turista	 ou	 peregrino	 que	
acude	 a	 San	 Andrés	 de	Teixido	
debe	ter	sumo	coidado	de	non	
pisar	 criatura	 algunha	 vivente,	
xa	 que	 danaría	 a	 alma	 dalgún	
humano	que	non	atendeu	a	ad-
vertencia	e	faleceu	quedando	o	
seu	espírito	encerrado	no	corpo	
dun	animal,	que	pode	ser	unha	
formiga,	 un	 sapo,	 un	 lagarto,	
unha	serpe,	unha	mosca,	un	pa-
xaro,	unha	corza	ou	unha	vaca.	
Alí,	no	prado	do	santuario	pas-
taba	unha	fermosa	vaca	cunha	
tenreira.	Parece	que	a	vaca	che-
gou	alí	sola,	sen	dono	e	preña-
da.	 Sen	 dúbida	 levaba	 a	 alma	
dun	 falecido.	 Pariu	 unha	 fer-
mosa	tenreira	e	alí	vive	tan	feliz	
sen	que	ninguén	a	moleste.
Os	 peregrinos	 deixan	 exvotos	
e	 adquiren	 estampas,	 meda-
llas,	senadreses	 (figuras	de	pan	
pintadas),	 ramiños	 coa	 herba	
de	namorar	e	prometen	volver	
ao	Santuario	de	San	Andrés	de	
Teixido.	 Un	 lugar	 que	 atrapa	
con	forza	ao	que	chega	ao	seu	
carón.
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TURISMO

De paseo polo románico na Ribeira Sacra
M. Álvarez Rodríguez
Socia de Saudade

En Galicia temos centos de lugares espectaculares dos que disfrutar. Un deles é a Ribeira Sacra, o lugar 
onde se atopa a maior concentración de construcións relixiosas de estilo románico en Europa.
A Ribeira Sacra é unha terra marcada pola fermosa paixase que o río Miño e o río Sil deixan ó seu paso 
entre as montañas de Lugo e Ourense. Esta paixase, unida ós numerosos conventos que atoparemos por 
estas terras, fan que a Ribeira Sacra sexa un rincón de Galicia ideal para perderse nunhas vacacións.
Existen diversas teorías sobre a orixe do topónimo “Ribeira Sacra”. Parece que o termo é de orixe medie-
val e houbo unha confusión na transcrición do texto do documento orixinal: en vez de “Rivoira Sacrata”, 
termo que explicaría a abundancia de mosteiros e igrexas que hai pola zoa, habería que ler “Rovoira 
Sacrata”, que alude ao termo latino “quercus robur”, carballo,  e que se referiría ao carácter sagrado que 
estas árbores tiñan desde a época prerromana, aludindo aos bosques de carballos que cubrirían a zona.
Grandes cañóns, bosques de carballos e centos de lendas. A Ribeira Sacra está chea de escondedoiros 
recónditos ós que ás veces costa chegar. E, aínda que o Miño e o Sil son os grandes protagonistas, nas se-
guintes páxinas adentrarémonos nunha atmósfera especial para percorrer cinco mosteiros que podemos 
visitar ó longo da Ribeira Sacra. Porque a Ribeira Sacra non se pode entender sen eles, porque a beleza da 
súa natureza vai unida á grandiosidade dos seus mosteiros.

SANTO ESTEVO DE 
RIBAS DE SIL
No	Concello	de	Nogueira	de	Ra-
muín	e	actualmente	convertido	
en	 Parador	 de	 Turismo,	 atopa-
mos	este	mosteiro	de	orixe	ere-
mítica	anterior	ao	século	X,	que	

estivo	 ocupado	 pola	 Orde	 de	
San	Bieito.	
O	 conxunto	 está	 formado	 polo	
mosteiro	 e	 a	 igrexa,	 a	 portada	
principal	 da	 cal	 está	 formando	
un	 ángulo	 de	 90º	 coa	 entrada	
daquel.	 Aglutina	 elementos	 ro-
mánicos,	 góticos,	 renacentistas	
e	barrocos.

A	 igrexa	 é	 de	 estilo	 románi-
co,	 realizada	 a	 finais	 do	 s.	 XII	 e	
principios	do	XIII,	aínda	que	con	
modificacións	realizadas	en	sé-
culos	posteriores.	Destaca	a	súa	
colección	de	retablos.
O	mosteiro	consta	de	tres	claus-
tros:	 o	 Grande	 ou	 da	 Portería,	
na	 entrada;	 o	 Pequeno,	 que	 se	
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comezou	 no	 1595;	 e	 o	 dos	 Bis-
pos,	 o	 máis	 antigo	 e	 de	 estilos	
románico	e	gótico	con	reformas	
posteriores.

SANTA CRISTINA DE 
RIBAS DE SIL
No	 Concello	 de	 Parada	 de	 Sil	 e	
localizado	 nunha	 paraxe	 na	 ri-
beira	 do	 río,	 podemos	 admirar	

un	 dos	 mellores	 exemplos	 do	
románico	 rural	 galego	 (s.	 XII-
XIII);	o	gran	rosetón	da	fachada	
é	 un	 dos	 mellores	 conservados	
do	románico	galego.
O	 antigo	 mosteiro	 estaba	 dis-
posto	en	ángulo	recto	respecto	
á	igrexa;	hoxe	está	parcialmen-
te	 reconstruído.	 Actualmente	
quedan	 en	 pé	 a	 igrexa,	 a	 torre	
do	campanario	(que	tamén	ser-
vía	 para	 vixiar	 e	 incluso	 defen-

der),	o	claustro	(do	que	pervive	a	
primitiva	portada	románica),	e	o	
restaurado	do	mosteiro.

SANTA MARÍA DE 
MONTEDERRAMO
O	 Mosteiro,	 posiblemente	 fun-
dado	no	s.	X	e	nun	lugar	distin-
to	do	que	ocupa	na	actualidade,	
sitúase	 no	 Concello	 de	 Monte-
derramo.	 Primeiro	 beneditino	 e	
logo	 da	 orde	 do	 Císter,	 chegou	
a	ser	un	dos	mosteiros	de	máis	
poderío	económico	e	social	ata	a	
desamortización	de	Mendizábal.	
Actualmente,	ademais	do	seu	la-
bor	como	mosteiro	ou	igrexa,	ta-
mén	se	encontra	situado	no	seu	
interior	un	colexio	infantil.

Nun	documento	do	ano	1124	re-
ferido	a	el,	rexístrase	por	primei-
ra	vez	o	termo	“Rivoira	Sacrata”.
A	orixinal	igrexa	do	s.	XII	foi	to-
talmente	substituída	por	outra,	
renacentista,	 no	 1598,	 excepto	
un	 ventanal	 románico	 apareci-
do	no	muro	sur	da	igrexa	duran-
te	a	súa	última	restauración.
A	 fachada	 principal	 do	 mostei-
ro	 fai	 ángulo	 recto	 coa	 igrexa.	
Consta	 de	 dous	 claustros,	 ám-
bolos	dous	de	dous	pisos:	o	re-
glar	 ou	 procesional	 (onde	 está	
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situado	o	colexio)	e	o	da	Porte-
ría	ou	Hospedería.	

SAN PEDRO DE  
ROCAS

A	orixe	deste	conxunto	situado	
no	Concello	de	Esgos	remónta-
se	 a	 antes	 do	 ano	 573,	 e	 é	 ere-
mítico	(como	a	orixe	da	maioría	
dos	mosteiros	da	Ribeira	Sacra),	
asociado	ao	comezo	do	cristia-
nismo	en	terras	galegas.	De	fei-
to,	xa	establecida	a	vida	monás-
tica,	hai	constancia	de	eremita	
nos	seus	arredores	ata	o	s.	XV.
Posiblemente	sexa	este	un	dos	
mosteiros	 cristiáns	 máis	 anti-
gos	da	península	e	seguramen-
te	 de	 Europa.	 A	 igrexa,	 datada	
d	 s.	 XII,	 é	 o	 único	 exemplo	 de	
igrexa	 rupestre,	 escavada	 en	
roca	viva,	da	comunidade	gale-
ga:	conta	con	tres	capelas	primi-
tivas,	 todas	 elas	 comunicadas	
entre	sí,	conservando	os	altares	
primitivos	 en	 forma	 de	 mesas.	
Dentro	 dun	 salón	 especial	 po-
den	distinguirse	oito	sepulcros	
antropoides	 que	 pertenceron	
ao	primitivo	claustro	suevo.

O	 campanario,	 do	 s.	 XV,	 está	
construído	 sobre	 unha	 roca	 de	
14	m.	de	altura,	cunha	escalina-
ta	 na	 parte	 posterior	 que	 per-
mite	acceder	a	el.
A	casa	reitoral	é	do	s.	XVII,	cons-
truída	 coas	 pedras	 graníticas	

do	antigo	mosteiro;	hoxe	é	sede	
dun	museo	etnográfico	e	de	in-
terpretación.
O	 mosteiro	 sufriu	 numerosas	
modificacións	 debido	 a	 distin-
tos	incendios	que	padeceu.

SANTA MARÍA DE 
XUNQUEIRA  
DE ESPADANEDO
Non	se	coñece	a	data	exacta	da	
fundación	 deste	 mosteiro	 do	

Concello	 de	 Xunqueira	 de	 Es-
padanedo,	 pero	 a	 súa	 existen-
cia	 está	 documentada	 desde	 o	
ano	1174.	A	historia	do	Concello	
está	 intimamente	 ligada	ó	seu	
Mosteiro.	 Trátase	 dun	 cenobio	
cisterciense	que	data	do	século	
XII.	 Diferéncianse	 na	 súa	 cons-
trución	dúas	etapas:	a	primeira	
na	época	medieval,	da	que	sub-
siste	 a	 igrexa	 e	 a	 segunda	 na	
Idade	 Moderna,	 á	 que	 perten-
cen	o	Mosteiro	e	o	claustro.
Tras	 reformas,	 construcións	 e	
destrucións,	o	que	queda	hoxe	
do	 conxunto	 é	 unha	 igrexa	 ro-
mánica,	 con	 fachada	 barroca-
neoclásica	 (conserva	 dúas	 por-
tadas	románicas	nos	muros	sur	
e	norte),	parte	do	claustro	rena-
centista	e	outras	dependencias	
menores	do	mosteiro.	Da	igrexa	
hai	 que	 reseñar	 o	 retablo	 ma-
nierista	do	s.	XVI.
O	 mosteiro	 foi	 románico	 nas	
súas	orixes,	pero	a	construción	
actual	 foi	 realizada	 entre	 os	
s.	 XVI	 e	 XVII.	 O	 claustro	 reglar	
consta	 de	 tres	 corpos.	 O	 arte-
soado	do	teito	da	entrada	con-
ta	 cunhas	 curiosas	 caricaturas	
pintadas	 directamente	 sobre	 a	
madeira.
O	 resto	 dos	 edificios	 albergan	
hoxe	en	día	oficinas	municipais	
e	outros	servizos.
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Os nosos avós
Avós	….	¡que	bos	eran!	Escravos	da	nosa	terra	meiga.	Cavaban	as	viñas,	araban	as	leiras,	

plantaban	as	hortas	con	moita	delicadeza	e	moito	amor	….	que	para	eles	era	o	único	

sistema	de	vida	que	lles	proporcionaba	aquela	terra.

¡Que	pena	cando	imos	de	vacacións	…!	Vemos	as	nosas	aldeas	semiabandoadas,	cunha	

ou	dúas,	ou	tres,		ou	catro	persoas	maiores,	soliñas	naquelas	aldeas.	Coas	terras	medio	

abandonadas,	cheas	de	silvas	e	fentos	…	Penso	que	todos	nos	sentimos	moi	cerca	deles	

neste	recordo,	que	vai	co	máis	sincero	cariño	para	eles.

Cando	eu	era	pequena	fun	ver	os	avós	que	eran	os	meus	padriños.	A	avoa	estaba	fa-

cendo	unhas	papas	e	durante	 largo	rato	estaba	remexe	e	remexe	 todo	o	 tempo.	Eu	

pregunteille:”Madriña,	¿Por	que	remexe	tanto	tempo	as	papas?”	Ela	contestoume:	“A	

comida	ten	que	ser	ben	cociñada,	que	sepa	a	todo	e	que	non	sepa	a	nada”.	Entón	eu	

non	o	entendín,	pero	cando	fun	grande	e	empecei	a	cociñar	dinme	conta	de	que	tiña	

toda	 a	 razón	 do	 mundo,	 porque	 a	 comida	 se	 está	 crúa	 non	 sabe,	 se	 está	 queimada	

tampouco,	nin	se	está	salada.	Para	que	estea	boa	ten	que	estar	no	seu	punto,	como	me	

dicía	a	madriña,	que	era	a	miña	avoa	materna.
Estrella Diéguez

GAÑADOR DO CONCURSO DE ADULTOS

Un día na praia das Catedrais
Un	día	fomos	á	praia	das	Catedrais	con	toda	a	familia	e	vimos	unhas	rochas	xigantes.	Tamén	había	uns	charcos	na	area	e	nos	charcos	había	gambas	pequenas.	Eses	charcos	fórmanse	cando	baixa	a	marea,	porque	en	Galicia	baixa	moitos	metros,	e	as	rochas	fór-manse	ao	golpear	o	mar.
Tamén	 entramos	 nas	 covas;	 	 despois	 duns	 minutos	 tivemos	 que	 irnos	 porque	 subía	 a	marea	e	cerraron	a	praia.

Fomos	á	praia	de	á	beira,	na	que	tamén	había	charcas	e	estaba	quentiña	a	auga,	e	tivé-monos	que	ir	á	vila	porque	chegou	o	camión	da	palla	das	vacas.
Laura Iniesta

GAÑADOR DO CONCURSO DE NENOS

CONCURSO DE RELATOS

O RECUNCHO 
DOS SOCIOS
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Na sega - Manuel Martínez

Onte e hoxe - Mª José Guillén

Produtos do campo - José Mª Chorén

Día de traballo - Julio Gómez

Indo para a voda - Basi García

Os avós - Estrella Diéguez

2º SELECCIONADA COR

3º SELECCIONADA COR

FOTO GAÑADORA COR

2º SELECCIONADA B/N

3º SELECCIONADA B/N

FOTO GAÑADORA B/N

CONCURSO DE FOTOGRAFIA
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A decisión  de emigrar
O	pasado	mes	de	abril	ami-

gos	 e	 socios	 reunímonos	 en	
Saudade	 para	 falar	 sobre	 a	
emigración.	 Un	 tema	 comple-
xo,	pero	moi	interesante,	e	que	
espertou	o	interese	entre	todos	
nós	 ó	 sentirnos	 reflexados	 na	
historia.	 Moitos	 dos	 socios	 de	
Saudade	 somos	 emigrantes	
que	 deixamos	 a	 nosa	 Galicia	
natal	 coa	 fin	 de	 conseguir	 un	
traballo	que	non	puidemos	en-
contrar	na	nosa	terra.

	
Durante	esa	xornada,	os	asis-

tentes	á	táboa	redonda	disfru-
taron	dunha	ampla	explicación	
dos	 movementos	 migratorios	
en	 Galicia	 ó	 longo	 do	 último	
século.	 Xa	 que,	 a	 pesar	 de	 que	
cada	un	ten	un	motivo	persoal,	
as	 características	 sociais	 e	 po-
líticas	 do	 momento	 no	 que	 se	
toma	 a	 decisión	 marca	 a	 ma-
neira	 e	 o	 lugar	 ó	 que	 emigrar.	
Carlos	López,	o	coordinador	do	
seminario,	 foi	 o	 encargado	 de	
conducir	 e	 transmitir	 dunha	
maneira	clara	e	sinxela	a	histo-
ria	do	noso	pobo.	Un	seminario	
que	rematou	cunha	reflexión	e	
unha	posta	en	común	entre	to-
dos	os	participantes.

Con	 motivo	 desta	 xornada,	
o	socio José María Chorén	fíxo-
nos	chegar	este	poema	que	es-
cribiu	anos	atrás	no	momento	
que	 abandonou	 a	 súa	 aldea	
para	vir	a	Catalunya:	

A emigración

Cando salín de Vilar
que pouquiño faltoume
para chorar. Pero eu, 
so pensaba en marchar.

Casi sen saber a onde ía
a boa casa fun parar.
Pois o que alí aprendín e 
o cariño que recibín, aínda hoxe
non o poido esquecer.

Pero esa segunda familia dicíame: 
Chorén, un home mandado, dous
xornales ha de gañar.

E eu a medio criar pensaba, esto
é bo pero heino de mellorar.
“saqueto” na man e parando
en León unha pequena tempada
ata conseguir o carné de
identidade. 
E novamente en marcha...
ata Puigcerdà.

Terra que me dixo moitas veces que
era a miña, sin ser verdade. Eu, sen
dificultades para traballar, pensaba
aquí téñome que empadroar.

Xa cidadano catalá, dicíame xa non son 
emigrante, so me falta “parlara català”
e agora eu vos digo, para ser “català 
de primera i parlar bè el català s´ha de 
ser de Puidcerdà”

J.Mª Chorén 

M
on

um
en

to
 e

n 
ho

m
en

ax
e 

ós
 e

m
ig

ra
nt

es
 e

n 
N

eg
re

ira

O RECUNCHO 
DOS SOCIOS



33

Un percorrido polo 2014
Un ano máis, Saudade volveu 
cargada de eventos, seminarios, 
concertos, clases e festas para 
que todos os socios e amigos pui-
desen gozar dunha ampla oferta 
cultural.

Como	todos	os	anos,	Saudade	
ofrece	 cursos	 e	 talleres	 no	 que	
tanto	os	pequenos	como	os	máis	
maiores	poden	seguir	aprenden-
do.	 Informática,	 solfexo,	 baile,	
canto,	 debuxo...	 son	 algúns	 dos	
cursos	nos	que	os	participantes	
puideron	aprender	e	mellorar	as	
súas	destrezas.

En	 marzo	 celebramos	 a	 xa	
tradicional	 e	 famosa	 Cea	 do	
Entroido	 na	 que	 se	 puideron	
degustar	 auténticos	 manxares	
galegos.	Nesta	cita	anual,	Sau-

dade	quixo	aproveitar	para	ren-
der	 unha	 homenaxe	 ós	 socios	
que	este	ano	cumpriron	25	anos	
de	fidelidade	na	asociación.

Tamén	 neste	 mes,	 os	 socios	
acudiron	á	asociación	cos	seus	
disfraces	 máis	 orixinais	 para	
celebrar	 o	 Entroido.	 Fregonas,	
cabareteiras,	bruxas	e	superhe-

roes	víronse	desfilar	polas	salas	
da	 asociación.	 Aproveitouse	
esta	celebración	para	entregar	
os	 trofeos	 do	 campionato	 de	

tute,	 que	 se	 celebrou	 durante	
as	semanas	anteriores	e	no	que	
houbo	unha	gran	participación.

A	 música	 tamén	 invadiu	 o	
salón	 de	 actos	 da	 Asociación	
en	diversas	ocasións.	O	gaiteiro	
pontevedrés	 Óscar	 Ibáñez	 deu	
unha	 charla-concerto	 onde	 in-
terpretou	 diferentes	 temas	 do	
seu	novo	traballo.	Os	Cantarei-
ros	 do	 mar,	 un	 grupo	 catalán-
galego	 foi	 outro	 dos	 invitados	
a	 visitar	 Saudade	 para	 dar	 un	
recital	de	cancións	tradicionais	
galegas	 e	 co	 que	 transportou	

Alumnos en clase de solfexo Clase de solfexo para nenos

Concerto dos Cantareiros do mar

Recollida dos trofeos de tute
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ós	asistentes	as	tabernas	mari-
ñeiras.

Co	comezo	do	bo	tempo,	Sau-
dade	 foise	 de	 excursión.	 A	 ex-
cursión	 anual,	 que	 se	 está	 con-

vertendo	nun	dos	eventos	máis	
demandados	 polos	 socios,	 tivo	
lugar	a	mediados	de	xuño.	Este	
ano	 os	 asistentes	 dirixíronse	 a	
Andorra	 para	 convivir	 durante	
dous	días	cheos	de	actividades	e	
coñecer	parte	deste	territorio.	

Ó	longo	do	ano,	fomos	tendo	
diferentes	xornadas	e	conferen-
cias	entre	as	que	podemos	des-
tacar	unhas	xornadas	dedicadas	
á	xuventude	e	onde	Abel	Veiga,	
Director	 da	 Área	 de	 Internacio-
nalización	do	IGAPE,	e	Ildefonso	
de	 la	 Campa,	 Xefe	 do	 Gabinete	
da	 Secretaría	 Xeral	 da	 Emigra-
ción,	intentaron	mostrar	ós	asis-
tentes	a	situación	económica	da	
Galicia	do	século	XXI	así	como	a	
realidade	da	galeguidade.

Os	máis	cativos,	tamén	están	
tomando	 relevancia	 nas	 activi-
dades	 da	 asociación,	 e	 ademais	
dos	 cursos	 dirixidos	 a	 eles,	 as	
portas	 da	 biblioteca	 recíbenos	
cheos	de	historias,	xa	que	unha	
contacontos	lévaos	a	un	mundo	
cheo	 de	 imaxinación	 e	 aventu-
ras.	

Non	 podemos	 esquecer	 as	
festas	 celebradas	 ó	 longo	 do	
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Alumnas no curso de informática

Alumnos en clase de música

Clase de música para cativos

Foto familiar do entroido

Momento de descanso na excursión a Andorra

Seminario sobre a emigración

Concerto de Óscar Ibáñez
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ano:	San	Xoán,	o	magosto,	a	fes-
ta	 do	 polbo...	 celebracións	 nas	
que	 sempre	 hai	 bo	 ambiente	 e	
que	contan	coa	colaboración	dos	
socios	para	que	todo	saia	ben.	

Como	vedes,	foi	un	ano	reple-
to	de	actividades	e	no	que	segui-
remos	a	traballar	para	ofrecer	un	
abanico	máis	amplo	e	grande	do	
que	gozar.

Cea do entroido
Sesión de contacontos

Xornada da xuventude
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Se aínda non es socio de Saudade, 
achégate á asociación para coñecer 
todas as vantaxes de ser membro.  

¿A que estás esperando? 


