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uño é un mes propicio para facer plans. É o mes no que a primavera cede paso ó verán e o cambio de estación facilita que se
pense sobre o que vai ser a próxima tempada. Comeza un tempo para
propoñer na rúa actividades propias da época do ano e sobre todo, para
pensar e compartir cos amigos e amigas esas vivencias e reflexións
que noutros tempos de máis agobio non topan a mesma válvula de
saída.
Neste xuño de 2005, e esperamos que en moitos xuños máis, achegámoste con esta revista un bo feixe de traballos de investigación e de
creación de gran calidade e interese xunto con outros artigos que tratan de informar das actividades de distintas seccións da Asociación.
Hai un tema que presentamos agora e queremos tratar máis extensamente e desde distintos puntos de vista en próximos números: a ponte
que cumple vinte anos de servicio inestimable á comunidade arousán.
Pode que non tódolos problemas que se pensaban resolver nos anos
setenta tiveran a solución coa construcción da ponte e pode tamén que
haxa algúns problemas novos que non habería se non tivesemos ponte.
É unha boa disculpa para falar da nosa comunidade, das cousas que
nos preocupan, para contar anécdotas e chascarrillos: refrescar a
memoria e contarllo ós demais. Para iso está tamén a nosa Revista.
Esta é unha das funcións que queremos cumplir: servir de foro no que
se poidan expresar distintas visións dun mesmo feito ó tempo que artellamos unha canle de información sobre novas locais e unha plataforma desde a que podemos dar a coñecer estudios e traballos de creación
artística.
A Asociación Cultural e Deportiva Dorna quere poñer ó teu servicio
esta publicación para que entre todos promocionemos a nosa cultura e
o noso idioma, o deporte de base e a conservación do medio ambiente
e a natureza. Escríbenos unha notiña, envíanos unha carta, mándanos
un e-mail, péganos un aviso. Participa connosco na recuperación da
memoria, na interpretación do presente e nas propostas para o futuro.
Estamos en disposición de aprender.
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A SALGA EN AROUSA, OS CATALÁNS

E

n Galicia no salgado,
empregábase o lentísimo
procedemento do "cochado" ou "solchado" limpando sardiña a sardiña manualmente, os cataláns economizan moita man de
obra, mediante o "prensado"
aumentando o rendemento cun
producto tan importante como o
aceite, e aumentando as fontes de
ingresos, e que tanto indignaba a
Cornide, pois, segundo este, a sardiña quedaba, despois da salga
"seca e sen sustancia".
Os cataláns tamén xeneralizaron o
salario como forma de remuneración do traballo, (fabricante
catalÆn afincado en A Illa de
Arousa, retribuía cun xornal diario
de 18 reais ó patrón e tripulación
dunha lancha pola súa labor de
captura de sardiña dende agosto a
setembro (AHP protocolos)),
modernidade que segue sen gustar-

lle a José Cornide Saavedra, quen
sinala, "vivía Galicia no seo da paz
e da abundancia; gozaba dos froitos da súa costa e da súa terra, sen
o desacougo de perdelos no futuro;
extraíaos en naves de seu ós países
estranxeiros..., ignoraban as fatais
consecuencias do luxo, porque non
o coñecía, e velaí que se presentan
os industriosos cataláns; eses
holandeses de mediodía, que vinculan a súa subsistencia ós productos da súa industria; eses homes
especuladores, coas súas operacións só dirixidas polo interese, e
esparexéndose en varias colonias
de pescadores e traficantes pola
costa, ocupan ata a máis pequena
enseada; emprenden a ruína da súa
pesca; trastornan o comercio dos
seus naturais, deixándoos nunha
suxeición precaria; abusan da sinxeleza dos coitados pescadores
empeñándoos en contratos que

causan a súa ruína; e anticipándolles en viños e augardentes o valor
do seu futuro traballo, vician os
seus costumes e fomentan a súa
ociosidade" (Memoria de la pesca
... 1774)
Os cataláns non viñeron por mar,
como moitos outros. Cruzaban
Aragón e Castela a cabalo dúas
veces ó ano. Durante os meses de
inactividade volvían a descansar
baixo o sol mediterráneo, mantendo alí os lazos familiares. E tan
celosamente que, ata a segunda ou
terceira xeración non se uniron en
matrimonio con homes ou mulleres galegas (en documentos notariais facían constar: "vezino de Isla
de Arosa de nacionalidad catalán")
Carlos García Bayón nun artigo
publicado no xornal ABC en abril
de 1967, os describe perfectamente: "...Eran reservados, serios, autoritarios, meticulosos, infatigables,
3
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madrugadores. Puertas a dentro no
había otra parla que la regional.
Profundamente religiosos, sin beatería" "...Cuando la plata abundaba,
los hijos iban a licenciarse a
Compostela y las hijas aprendían
música e idiomas educadas por una
institutriz francesa" "...Los patios
de las casas encristalados, los salones, los miradores que daban al
mar, desbordaban de barriquismos,
tibores, fanais, porcelanas y chinerias; sillerías de ébano, cortinones,
sofás, alfombras y, en la esquina, el
piano. Y en la galería de honor, los
antepasados, los pioneros, de abundosas patillas y barbas..."
Ademais de preparadores de productos mariños foron practicantes
de sistemas de pesca máis eficaces.
Coa "xávega" o "bou", o "palangre" a "parella" ... con capturas
milagrosas, que só se esperaban das
"sacadas" ou dos "cercos reais"
A Illa sempre receptiva ás modernidades e innovacións, foi abandeirada deste movemento, na
Matricula de Marina de 1754, consta A Illa de Arousa, con 66 embarcacións dedicadas á pesca e chegando a haber na mesma ata 15 salgas de cataláns.
Nos almacéns de salazóns, o
4

reparto e uso dos espacios obedecerán a experiencias fabrís xa existentes en Cataluña, e se rexían pola
funcionalidade.
No seu interior, a distribución se
axustaba ás necesidades. A vivenda
do fomentador ocupaba un dos
laterais menores do rectángulo, no
exterior da vivenda presentaba
unha porta de entrada, case sempre
desprazada á esquerda da fachada.
No interior da vivenda, nun lado
o despacho, cunha fiestra que miraba para o almacén. Con elo, o
fomentador non só conseguía á
comodidade, senón, fundamentalmente, ter un control do negocio, ó
mesmo tempo converterse no
mellor "productor", "non pidas ós
asalariados o que ti non sexas capaz
de facer" era a súa maior premisa.
Tralo despacho atopábase a habitación do encargado (mando intermedio introducido en Galicia polos
cataláns, pois eles utilizaban, e utilizan, o vocábulo "encarregat"). Así
dende a fiestra do capataz ou
encargado eran visibles as instalacións, facilitando o control das actividades. Na ala oposta á vivenda
situábase o taller de carpintería, o
almacén de utensilios da fábrica e o
alfolí (almacén do sal) onde se gar-

daba a materia prima imprescindible para as labores industriais.
Os fomentadores fretaban barcos,
para puxar e comprar directamente
sen intermediarios, no medio da
ría, ós mariñeiros, conseguindo
peixe o mellor prezo posible. Os
barcos de compra, facíanse ó mar
con abundante sal, desta maneira,
sometían ó peixe a unha primeira
salga, esta operación facíase a
medida que se metía a bordo a sardiña mercada.
Feita a compra, no peirao ou nun
areal preto da factoría, un grupo de
mulleres descargaban o barco de
compra (fíxose típico ver a fileira
de mulleres coas cestas de peixe á
cabeza que recibían o nome de
"colla" vocábulo que en catalán
significa grupo que efectúa unha
tarefa de forma coordinada).
A sardiña botábase sobre as tapas
dos lagares, se espacia pola superficie de madeira mesturado coa sal,
do que se encargaban varios operarios con pas. Tódolos utensilios de
traballo eran de madeira, xa que os
de ferro en contacto coa sal se oxidaban e transmitían o ferruxe.
Rematada esta operación, metíase
nos pilos que previamente xa tiñan
un nivel de salmoira, unha vez
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cheos os pilos, a sardiña cubríase
cunha capa de sal duns dez centímetros de grosor, para evitar a oxidación da graxa por contacto co ar
e con elo o cor do peixe tornarase
amarelo.
Nesta operación, que recibía o
nome de "chancas" o peixe permanecía trinta días, deshidratándose e
aumentando a salgadura. Durante
esta operación, non se permitía
comer pan na zona dos lagares,
porque bastaba con que caera unha
frangulla para que se perdera a
chanca e se oxidase a graxa da sardiña. Para comprobar o nivel que ía
alcanzando a salmoira, ó principio
da operación introducíase unha
táboa de madeira, metida ata o
fondo nunha das esquinas dos lagares, a modo de cata.
Rematada a chanca metíase no
pilo un instrumento chamado
"socador" (consistía nunha vara de
madeira cunha semiesfera no seu
extremo), movéndoo de arriba para
abaixo para que circulara a salmoira no interior do pilo e para que
desa forma se macera a totalidade
do peixe.
Unha vez finalizada a salga nos
lagares, extraíase o peixe con trueles de copo case plano e duns 15
centímetros de diámetro; operación delicada, pola rotura da sardiña, polo que estaba vixiada polo
encargado. A sardiña votábase

sobre as tapas,
onde eran recollidas polas estibadoras que as
ensartaban peza a
peza, polos ollos,
en variñas de
madeira que contiñan de vinte a
trinta pezas e as
clasificaban por
tamaño.
Seguidamente se
colocaban dentro
dos cascos, en forma de radial, coas
cabezas para fora e catro sardiñas
no medio tapando as colas das
demais.
As "rodas" se superpoñían ata
pasar por riba do casco uns nove
ou dez centímetros, polo que para
tapar o barril era preciso o prensado. A preparación dun tabal
pequeno precisaba uns vinte
minutos de traballo das estibadoras.
Mentres se enchían os cascos,
limpábase os pilos sacando escamas e anacos de sardiña (restos
que se coñecía como "toros"). Os
fomentadores regalaban os toros
as operarias para consumo propio,
e as escamas se utilizaban como
abono das leiras (aproveitaban
todo).
Os operarios conducían os tabais
xa estibados ata o "morto".
Durante os primeiros anos traballábase
con
cascos de gran
tamaño, colocábase un debaixo
de cada barra.
Máis tarde, os
f o m e n t a d o r e s,
optaron por tabais máis pequenos, colocándoos en fileiras de

tres tabais. A esta operación chamábase "cargar o morto". Co
prensado, os tabais superiores,
zumegaban saín que escorría e
manchaba os tabais inferiores,
deteriorando a súa presentación;
para evitalo cubrían cada piso
cunha táboa. A prensa facía descender as rodas de sardiñas estibadas, ata que o "espichador" (disco
de madeira a modo de tapa) se
introducía no tabal, quedando as
travesas "a pano co borde" . Esta
operación de prensado tiña unha
duración aproximada de cinco a
seis horas e a sardiña perdía de 30
ó 40 por cento do seu peso.
O chan onde se apoiaban os
mortos, eran de pedra cunhas fendas por onde vertían os líquidos
que ían a uns depósitos construídos de pedra de cantería, metidos
no chan e cubertos cunhas táboas
de madeira, estes depósitos estaban conectados entre si e provistos dun sistema que permitía a
separación da graxa, o saín e a
auga, mediante un sistema sinxelo
de decantación, evacuando a auga
sobrante por un sumidoiro e almacenando o saín nun deposito contiguo, a graxa tiña un valor económico que os fomentadores non se
permitiron o luxo de desdeñar.
O ano 1844, pódese tomar como
o inicio da pesca do bocarte, peixe
case descoñecido na ría, e que será
5
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Onde ver aves

Illa de Arousa

· Pequeno paraíso no interior da ría ·
Anos atrás a Illa era un lugar tranquilo onde moitas aves migratorias invernavan, e outras moitas
no seus pasos estacionais repoñían forzas para seguir o seu longo camiño. Hoxendía a situación
e ben distinta: tanto polos cambios xeracionais das aves como pola presenza masiva de xente nas
zonas protexidas, derivou nunha diminución na cantidade de especies. Algunhas xa é raro velas
nesta zona, e tamén diminiu considerábelmente o número de individuos dalgunhas especies das
que aínda deciden pasar pola nosa terra.
Neste artigo trataremos de facer unha pequena guía onde indicar os mellores sitios para ver as
aves, e que especies podemos atopar en todo o concello.
A Illa de Arousa cunha superficie sen urbanizar aproximada de 5 kilómetros cadrados, e o seu característico microclima mediterráneo subhúmido de tendencia atlántica, cunha temperatura media anual de case 15º
C que non dá pé a sufrir xeadas (salvo en contadas ocasións), así como os variados tipos de terreo, pequenos bancos de area con pouca altura de agua, esteiros, chairas que quedan secas na marea baixa, dunas
móbiles embrionarias e de litoral, dunas costeiras fixas, lagoas naturais con vexetacion, marismas, pequenas calas, arborados de piñeiro e castiñeiro (éstes de recente plantación), pequenas parcelas de cultivo...
Todo ese conxunto forma pequenos ecosistemas que poden albergar un grupo amplo de especies de aves.

IMPORTANCIA DA ZONA
Da Illa de Arousa a parte mais
destacábel é Punta Carreirón,
na parte sur da Illa, un espazo
humido protexido, que forma
parte
do
Complexo
Intermareal Umia-O Grove.
(CUIG)
Figura de protecci n:
En relación con C o r i n e b i ot o p o s:
Biotopo
CORINE
nº
B00500002 (Rías Baixas) e
B0000016 (Ons)

Asora (Lagarteiro peneireiro)

ZEPA
Zona Ramsar
Espazo Natural en Réxime de
Protección Xeral
Refuxio de caza.
IBA 002-003 (SEO/BirdLife)
6

Picaxuncos

Para decatarnos da importancia nacional e internacional do
CIUG, só teremos que botar
unha ollada aos censos de aves
estimados ao largo do tempo:
ate a actualidade téñense citadas unhas 305 especies. En
España somentes se teñen
ollado máis especies nunca soa
localidade, no Delta do Ebro,
no do Llobregat e nos
Aigüamolls do Ampurdán (en
Cataluña), en Doñana e nas
marismas do Odiel (na
Andalucía atlántica). Pero
todos eses lugares son en principio máis propicios, por ser
maioritariamente máis visitados, na maioría moito mais
extensos, e como non, con
moita mais protección oficial.
Para facerse unha idea da grande diversidade en aves do
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negro, Mazarico rubio, Carolo,
Arao común, Laverca común,
Pillara real, Pilro gordo, Pilro
tridáctilo, Pilro común, Píllara
dourada, Píllara cincenta,
Gaviotón, Picapeixe, Pica dos
prados, Mazarico chiador,
Bilurico común, Bilurico pativerde, Bilurico das rochas,
Estorniño pinto, Picafollas
europeo.

CIUG bastan estes exemplos:
46 especies de limícolas, 35 de
anátidas, 26 de rapaces, 25 de
láridos e afíns, 19 de sílvidos e
16 de túrdidos.
ESPECIES HABITUAIS QUE S E
PODEN O B S E RVAR

Durante todo o ano, ou case,
pódense observar sen moita
complicación as seguintes
especies: Corvo mariño grande, Garzota, Garza real,
Lavanco, Miñato común,
Lagarteiro Común, Perdiz
común, Galiñola, Galiñola
negra, Gabita, Virapedras,
Píllara das Dunas, Mazarico
curlí,
Gaivota
chorona,
Gaivota patiamarela, Carrán
cristado, Pombo, Rula turca,
Curuxa, Moucho común, Peto
verderal, Lavandeira branca,
Carriza, Azulenta común,
Rabirrubio tizon, Chasco
común, Papuxa cabecinegra,
Papuxa das amoras, Papuxa
montesa, Carriza dos xuncos,
Ferreiriño real, Ferreiriño
negro, Ferreiriño azul, Pega,
Corvo pequeno, Estorniño
negro, Pardal común, Pimpín
común, Liñaceiro Común,
Xílgaro, Verderolo común,
Escribenta común, Xirín
común, Tordo común, Merlo
común, Paporrubio, Faisán.

LU G A R E S

D E O B S E RVACI N

Pilro Bulebule

1 • O Bao-Camaxe: pódense ver cando a marea está alta,
polo medio das pedras, o Pilro
comun, Tridactilo, Virapedras,

Estivais, de Marzo a
Setembro (dependendo do
clima ou outros factores, non
teñen por que cumprirse estas
datas posto que poden entrar
estivais en xaneiro ou durar
mais alá de setembro):
Avenoiteira cincenta, Bubela,
Cirrio común, Anduriña,
Lavandeira marela, Papuxa
común, Cuco, Rula común.
Invernais, de Setembro a
Marzo (dependendo do clima
ou outros factores as datas
poden variar): Mazarico rabi7
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Bilurico das rochas, e nos
penedos que estan á dereita da
praia, fan de pousadoiro de
Corvo mariño grande e algunha Garza real. Na zona de
campo que temos entre a
carretera e o mar, na época que
corresponde
atoparemos
Estorniño negro e pinto, Pica
dos prados, Pombo, Rula
común, Pega, Corvo pequeno,
Merlo, Tordo, Lagarteiro,
Miñato común e algunha
Garza que anda a procura de
invertebrados pequenos.

Bilurico

2 • Labanqueira: pódense
ver coa marea baixa grupos de
Gabita descunchando mexillon, Píllara cincenta, Bilurico
común e pativerde, Gaivota
patiamarela, Bilurico das
rochas, Pilro común tridáctilo,
Píllara real e das dunas e algún
Lavanco.
3 • Arnela: pódese ver o
Mergo cristado. Era un dos
mellores sitios da Ría para ver
esta especie, pero estes últimos
anos apenas hai citas. Tamén
coa marea baixa atopamos
algúnhas limícolas.
4 • Lameira: póden verse
con marea alta nos cons que
fan de pousadoiros Píllara cincenta, Píllara dourada, Pilro
común tridáctilo, algún Pilro
gordo, e Pillara real. Coa marea
baixa pódense atopar entre o
limo Bilurico común e pativerde, Mazarico rabinegro e
rubio, así como outras limícolas, gaivota patiamarela e chorona, algún exemplar de
Mazarico curlí. Sobrevoando o
mar perto da liña de auga atoparemos co seu canto tosco
algún Carrán cristado.
5 • Lontreira: pode verse
pola mallante e polos cons
Gaviotón, Gaivota patiamarela
8

Mazarico Rabinegro

Raborrubio tizón

Garzota

e Bilurico das rochas.
Podemos ver tamén pasar
voando axitadamente o Picapeixes, pola area da praia
Lavandeira branca e amarela, e,
se nos fixamos no mar con
moito tino, poderemos ver
algún Arao común ou tamén
algún Carolo. Detrás da praia
polo monte baixo, sebes e
toxeiras poderemos atopar
Carrizas, Paporrubio, Chasco,
Papuxa común, Montesa, e
Cabecinegra. No sitio mais
descampado atoparemos polo
chan ou nos cardos Xílgaros,
Escribentas, Xiríns, Verderolos, Pimpíns, Carriza dos
xuncos...
6 • Carreir n: Desde esta
altitude teremos unha boa
vista da lagoa, onde poderemos atopar Lavanco polas
árbores próximas. Pombos,
Pegas, Corvo pequeno, Peto
verdegal, Miñato, e en todo o
monte baixo do descampado
ou bouza, todo tipo de
Papuxas, Carrizas...
7, 8 e 9 • O Folante, O
Revello e As Azeæas:
Quizáis sexan éstes os lugares
onde sen movernos poderemos observar mais especies de
mariñas e limícolas. Este
pequeno intermareal, cos
penedos que tén no medio,
serven de pousadoiros mentres non baixa a marea a varias
especies, e xa sexa con marea
alta ou baixa, na area ou nunhas rochas, podemos atopar
Píllaras, Biluricos, Gaivo-tas,
Corvo
mariño
grande,
Garzotas, Mazaricos, concentracións de Garza real,
Lavancos cando non e epoca
de cría, e Gabitas, e podemos
ver no mar Carolo e Arao
común.
10 • Quilma: Desde esta
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altura podemos ter unha
panorámica boa sobre o mar
para albiscar Arao común e
Caro-los, así como paso de
Corvos mariños e Píllaras
hacia as bateas que lles fan de
pousadoiros e durmideiros.
11 • Espiæeiro: Pequena
lagoa estacional onde acoden
numerosas especies a beber,
darse baños de agua doce e
inclusive alimentarse dos
pequenos invertebrados que
se atopan pola lagoa.
Poderemos ver Labancos,
Pegas, Faisáns, Perdices,
Corvos pequenos, Garzas
reais, Gaivotas, Pombos torcaces, Rula común e turca,
Verderolos, Liñaceiros, Pimpíns, Xílgaros, Escribentas,
Estorniños, Petos verderais…
12 • O Mall n: Piñeiral disperso e zona arborada á beira
do mar. Podemos atopar Faisáns, Pegas, Papuxas, Carrizas, Tórtola turca e común,
Escribentas, Peto verdegal,
Pardais, Gaivotas perto das
depuradoras, Miñato e tamén
ao anoitecer podemos atoparnos con Curuxas e Mouchos,
que acostuman a cazar polo
descuberto dos arredores.

das bateas que fan de pousadoiros de Gaivota, Corvo
mariño grande e cristado e
Limícolas.

Píllara riscada (Virapedras)

Pica patinegra costeira

17 • A Canteira: Con días de
vento podemos sorprendernos
das acrobacias das Gaivotas
choronas buscando alimento
entre o limo que traen as olas á
area, tamén dende este lugar
podemos ver con marea baixa:
Carráns, Virapedras e Biluricos
das rochas, tamén algunha
Garza real e Garzota na
pequena lagoa onda o mar.

Bibliograf a

Pilro

13 • Con do Forno: Nesta
zona de monte baixo, xestas,
silveiras, toxeiras, e arborada
con piñeiros e unha parcela
con castiñeiros, Podemos
atopar Avenoiteira cincenta,
ademáis de Ferreiriño negro
real e azul, Merlo, Tordo,
Pombo torcaz, Corvo pequeno, Pegas...
14 e 15 • Barbafeita,
Area da Secada, Faro e
Naso: Tamén bo para a
observación de mariñas
como Arao, Carolo, boa vista

16 • O Aguill n, Rias n,
Os Tarais: Lagoa mesta de
vexetacion moi difícil de
observar pero na que podemos
atopar, Lavancos, Galiñola de
río, Galiñola negra, nos beirais
de carrizo e espadanas podemos atopar Papuxas, Merlos e
Tórtola común e turca que utiliza moito as silveiras contiguas.

Gabita

Sociedade
Galega
de
Ornitoloxia (SGO), revista
A Carriza n” 3 artigo de
Xurxo Pinheiro, Sociedade
E s paæola de Ornitolog a
(SEO/BirdLife) revista La
garcilla invierno 2004 artigo
de
Marcelino
Cardalliaguet e Javier Briz,
Xunta d e G a l i c i a a t r a v e s
da
sua
pÆxina
w w w.xunta . e s, Gu a das
aves de Galicia de Ba a
edicions libro de XosØ M
Penas, Carlos Pedreira e
C a r l o s S i l v a r, Illanatura a
traves da sœa pÆxina
w w w. i l l a d e a r o u s a . c o m / i l l a n a t ur a.
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SECCIÓN DE NAVEGACIÓN ACD. DORNA.
Dende hai xa uns anos ó achegarse o mes de maio,
a sección de navegación está a rexistrar unha actividade que non ten reflexo na mar, arrecende o alquitrán e as taboas das escarbas lucen unha cor negra en
todo o seu esplendor, está chegando ó fin a estadía do
inverno, atrás as horas de galpón onde os incondicionais estiveron a reparar quillas, bancos, aposturas ... e
un longo etc. de pequenos detalles que da tempada
pasada quedaron nas dornas da Escola. O noso agradecemento a Juan Servando, pola súa pacencia e o
seu saber facer, nunha tarefa que mestura a reparación e o ensino de cómo se fan as cousas. Neste inverno púxose de manifesto unha vez máis a necesidade
de contar con un local onde poder desenvolver esta
importante laboura.
VII Encontros de Embarcacións Tradicionais
Como dicía arrecende o alquitrán, o mes de xuño xa
está aquí e por diante unha tempada de verán que este
ano vai estar marcada por un acontecemento: a celebración dos VII Encontros de Embarcacións
Tradicionais de Galicia. Cambados colleu o relevo
(en competencia con Vigo) que nós deixamos no
2.003 naqueles pasados días de Xullo e hoxe na vila
veciña xa está cociñándose outro Encontro que tamén
se espera sexa dos máis importantes, o invitado de
honra esta vez correspóndelle a Cultura Maritima do
Mediterráneo que conta con traer unha importante
representación (15 ou 20 barcos), cataláns, balears,
valencians, andaluces e como non os vascos navegarán con nós.
Como vedes os Encontros sempre teñen unha especial relevancia, agora tocalle ós do "Mare Nostrun"
pero tamén será importante porque nesta cita van
acontecer dous sucesos máis, a modo de anuncio:
Un é a creación da "Confederación Ibérica por la
Cultura Marítima y Fluvial": a idea xurdiu nunha

VIIº Encontro de Embarcacións
Tradicionais de Galicia
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reunión en Pasaia (Vascos, Caltalans, Balears e mais
nós) logo no Festival do Mar no Forum de Barcelona,
voltamos a falar e agora nos Encontros de Cambados
espérase facer a presentación da criatura. Para que se
fai esto? O obxectivo e crear un fronte común a nivel
europeo que atenda a problemática que lle afecta ás
embarcacións tradicionais e en xeral do mesmo xeito
que o trata de facer a FGCMF. en Galicia a C.I. faríao a nivel do estado español e trataríase de integrar a
Portugal ou mesmo outros territorios marítimos que
lle afecten.
O segundo anuncio é a candidatura diante da UNESCO de declaración de patrimonio da Humanidade do
Patrimonio Inmaterial Galaico-Portugués.
Estarán Museos os mais importantes Barcelona e
Palamós, coordinados polo Museo do Mar de
Galicia. Exposicións . . . hasta de cunchas.
Unha novidade, dous espacios: a Carpa
Gastronómica e a Taberna Mariñeira onde os que
veñen do mar poidan refrescarse despois de amarrar
e non dar moitos pasos.
Música: O cartel que din se aveciña mete medo, o
paxaro dixo:
Xoves: os de todos coñecidos Malvela e
Fiandola.
Venres: Milladoiro mais non sei quen.
Sabado: a Nova Galega de Danza e grupos sen
confirmar
Domingo: Trebón.
Todos estos tocarán en Sto. Tome. Que teñan sorte e
o poidan acadar.
Por certo unha novidade europea (son así) si vades a
participar todolos días tendes unha inscripción para
comer, cear e beber (con sentidiño) por 20 euros cada
un. Si non estades todolos días inventarán algo para
que nadie teña problemas de ningún

Cambados
6 - 10 xullo 2005
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Actividades da Escola
E voltamos a Escola, como nón
ás regatas de dornas onde esperamos deixa-lo pavillón como minimo a mesma altura do ano pasado,
aínda que eso non sexa o máis
importante, senon o acadar unha
maior participación da nosa xente
e que sepa disfrutar da nosa cultura. Eso si que nos anima a seguir.
Saidas ¿?, xa baixamo-lo Ebro no
mes marzo representando a
FGCMF. O Pais Vasco Francés
agora en maio e despois, Portugal,
e todo o calendario que fará que ó
chegar o mes de outono teñamos
pensado que nos persigue unha
dorna pola popa do coche.
Tamén este ano coma outras
veces sairemos a decir como navegamos en dorna fóra da Arousa.
Temos varias ofertas e algunha se
concretará. A actividade da Escola
faise apreciar mais alá da Ponte e
cada vez chámannos de máis sitios
para que vaiamos coas dornas.
Non sempre pode ser.
Tamén dende aqui animar ós
socios que ainda non o fixeron a
participar con nós na actividade da
Escola.
E unha nova: o director da Escola
xa non é Uxio, agora tocalle o
turno ó amigo Pardavila. Que disfrute e nós con el.

CALENDARIO 2005
Mes/día

Acontece

Organiza

MAIO
20,21 e22

Zokoa-2005 Concentración Vela e Remo

XUÑO
04
11
18
18 e 19
25

Regata Fasquía
Regata "Area Seba"
Regata do Cantiño
Encontros Vila do Conde
Volta Arousa

Itsas Begia (PV.Fran

- Illa de Arousa Asoc. Fasquía
- O Grobe
Asoc. A. Dorna Meca
- Illa de Arousa ACD. Dorna
Vila do Conde (POR)
- Illa de Arousa ACD. Dorna

XULLO
01, 02 e 03 II Encontros de Lanhelas -Lanhelas
Barcos do Norte (POR)
03 e 04
Concentración Muros
- Muros
Mar de Muros
7, 8, 9 e10 VII Encontros de Embarcacions Tradicionais de Galicia
- Cambados.
Joritas, Mascato, Salnés
09
Regata do Albariño
- Cambados
C.M. Salnés.
16
Volta Illa Rúa. R. Dorna - Riveira
Lajareu por Barlovento
15, 16 e 17 IX Xuntanza de Bueu
- Bueu
Asoc. Os Galos
17
Volta Illa de Toralla
- Vigo-Samil
CRAC-Breadouro
22, 23 e 24 Festa da Dorna
- Riveira
R.I. C. Dorna
23
Regata dos Faros
- O Grobe
Asoc. A Dorna Meca
24 e 25
Volta a Cortegada
- Carril
Asoc. Rompetimóns
AGOSTO
06
06
26, 27 e 28
27 e 28
26 o 03 Set

Regata do Bao
- Illa de Arousa
Xuntanza Embarcacións - Porto de Moaña
Xuntanza Combarro
- Combarro
Xuntanza da Parrocheira - Ferrol
Xuntanza Embarcacións - Vilaxoan

SETEMBRO
02
Regata Lajareu

- Riveira

ACD. Dorna
Asoc. Sudeste
C.M. A Reiboa
C. Mar de Ferrol
Asoc. Vilaxoan

Lajareu por Barlovento

Os fins de semán para os que se queden ou non teñamos actividade,
está previsto fomentar a celebración de pequenas travesías ou regatas
entre nós.

Volta á Arousa 2005
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Grupo de Música e Baile
19 de Xuño - O Grupo de Música e Baile da nosa
Asociación participará no festival organizado pola
ASOCIACIÓN CULTURAL PENAGUDA DE DENA o
domingo ás 20,00 horas.
15, 16 e 17 de Xullo en Irún (País Vasco). O grupo
TXORIMALOAK estivo con nós na pasada Festa do
Mexilón e agora eles farán de anfitrións nosos dentro do marco das súas festas.
22 de Xullo - Participaremos no Festival organizado pola Comisión de Festas do Carmen da Illa, xunto
con outros grupos.
23 de Xullo - Día do Carmen, actuaremos na praza
do Regueiro ás oito e media da tarde.

Cursos de Navegación
Escola de Navegación e Aparellamento de Embarcacións Tradicionais
Aprende a navegar en embarcacións
tradicionais nos nosos Cursos de Verán.
A Escola conta cunha lancha de relinga (a xeiteira), unha dorna de tope, un bote polbeiro, unha
buceta e quince dornas polbeiras. E conta, é o máis
importante, cun equipo de patróns que levan moitos anos ensinando e vivindo a navegación en actividades de lecer, competición e participando en
encontros de divulgación.
A Escola estará aberta desde primeiros de
xuæo a finais de setembro. Canto antes
veñas, máis aproveitarás o tempo e lle sacarás máis
partido ás tardes na nosa ría.
PÆsate polo galp n da Escola sita na
praia do Bao, de luns a venres a partires das
cinco da tarde, e apúntate a aprender técnicas de
navegación, aparellamento e conservación dos
barcos, disfrutar da navegación a vela e de paso,
participar na dinamización da nosa cultura e recuperación do patrimonio marítimo galego.
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Temos cursos de iniciación, perfeccionamento e especialización.
¡Temos un curso de navegación adaptado a ti !
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Tempada 2004-2005
Clube Baloncesto Dorna de
A Illa. Categoría Cadete
Masculina. Contenedores
Omis Dorna.
O equipo cadete masculino está composto por rapaces
nados nos anos 1989-90. dito conxunto comenzou a
xogar en categoría alevín na tempada 1999-2000, ano
no que o baloncesto renaceu na Arousa.
5 anos despois o clube está formado por seis equipos
nas súas diferentes categorías e sexos.
O Contenedores Omís Dorna comezou a tempada un
tanto desconcertado e dubidoso das súas posibilidades,
debido as baixas con respecto o ano anterior.
Ademáis de perder 3 xogadores por subir de categoría
por idade, sumouse a baixa do entrenador (Pedro
Villalba), volvendo os banquillos Nacho Rebollo.
A medida que foi acumulando traballo e pasando xornadas , o equipo asentou subindo o nivel do grupo.
Isto foi manifesto nos partidos, e ainda recordamos
algúns deles, que pese a derrota, foron moi enriquecedores, especialmente contra os Mecos.
Tra-la reflexión e análise destas derrotas, conseguimos
mellorar aspectos de actitud e tácticos que a postre fixeron que o Contenedores Omis Dorna fora competitivo.
A liga finou co noso equipo no 3º posto.
Logo xogouse a Copa Arousan, clasificandose para as

semifinais contra o Xuventude de Cambados.
Esta eliminatoria a doble partido foi moi complicada.
Tiñamos unha suposta inferioridad a nível físico, ademaís de xogar o 2º partido na casa do rival. A pesares
disto, desarrollouse moi bo xogo de conxunto, e gracias
a aportación de tódolos xogadores, o partido na Arousa
ganouse de 3 puntos, e o que se xogou en Cambados
ainda foi maior a renta.
Unha vez na final, o Dorna enfrentouse o Liceo de
Vilagarcía, e nun partido onde rapidamente o equipo
visitante púxose por diante, sóubose remontar a base
de coraxe, espoledos por unha afición que encheu o
pabillón.
O partido decidéuse nos segundos finais. O noso equipo cometeu un par de erros, e o visitante mantivo a
calma, asi que, co marcador igualado e con polémica
arbitral, nun cara ou cruz, o sorte sonreíulle os de
Vilagarcía perdendo o Dorna o partido. Desta forma
quedouse nun meritorio 2º lugar.
O balance da tempada é moi positiva. Os xogadores
maduraron o longo dela e acabouse facendo moi bo
baloncesto.
Non sempre o bo xogo trae consigo resultados favorables, pero esta campaña ademáis de xogar a bo nivel o
equipo cadete masculino consegueu ser competitivo.
Desde a directiva do clube de Baloncesto quixéramos
facer unha mención o privilexio que para nos é, ter contado nesta campaña cun entrenador como é Miguel
Angel Ortega (entrenador do Celso Miguez de
Pontevedra. Liga LEB2).

Relaci n de xogadores
4-Nicolás Oubiña
5-Adrián Rial
6-Ramón Otero
7-David Gómez
8-Igor González
9-Hugo Insua
10-Tomás Pena
11-José Vázquez
12-Víctor Dios
13-Darío
14-Kinso Outeda
15-Valentín Otero
16-Jacinto
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A ponte
cumple 20 anos

O 14 de setembro de 1.985 tivo
lugar a inauguración da Ponte que
une a Arousa coa Península. As
obras iniciáranse en xuño de 1.983
Semella que foi onte e xa e a adxudicación á empresa
temos unha xeneración de Ferrovial data de agosto de 1.982.
arousáns que teñen que Atrás quedaban as promesas feiimaxinar como era a vida tas en Madrid ó Alcalde de
sen ponte. Vilanova, Sr. Hermida, nos anos
Os dous quilómetros de 50 para facer unha ‘carretera de
taboleiro continuo foron acceso’. Atrás quedaban centos de
presentados como un xestións que foran recibindo
record da enxeñería mun- outras tantas promesas incumplidial e todo o mundo se das. As mobilizacións cidadáns
apuntou o tanto o día da serviron, non cabe dúbida, para
inauguración. Tanto foi así facer posible esta realidade e así
que houbo dúas inagura- desde estas páxinas queremos
cións: a oficial . . . e a amosar como se foi vivindo na Illa
nosa. este proceso a través da nosa
Revista da Asociación.
Das inauguracións, só resaltar
que na oficial, ás doce do mediodía, estiveron o entón arcebispo de
Santiago monseñor Roubo Varela
14

que bendeciu a cinta e o entón presidente da Xunta, Xerardo
Fernández Albor que a cortou.
Non faltaron conselleiros, exministros e deputados nin o daquelas
lider de AP, Manuel Fraga
Iribarne, que foi o último en chegar .
Namentras, no Regueiro, houbo
unha festa popular. Dalí partiron
os veciños, ás cinco da tarde,
camiño da Ponte para a inauguración. Na entrada da estreada obra,
os veciños colocaron unha cinta e
foron Eugenio García Castelo, de
78 anos, e Juan Otero Dios, de 67,
os que cortaron a mesma para que
logo a “madriña”, Casilda Otero
Suárez, espetara unha botella de
cava no novo vial inaugurando a
ponte. A consigna máis coreada
aquel día foi “A ponte é da Illa, e
non dunha pandilla”
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Así víu a nosa Revista a loita pola Ponte
Na Revista de Xaneiro de 1979 e na sección de pesetas pra construcción de ujnha ponte que comunique
Noticias Locales ven unha referencia encabezada a Illa con Vilanova. Tan pronto teñamos noticias sobor do
polo rótulo Ponte que informa que “era aprobado proxeuto e demías, trataremos de incluirlas neste boletín.
polo consello de Ministros do día 22 de Nadal un crédito
con cárrego ó Plan de urxencia de trescentos millóns de

Tamén estamos facendo algúns traballos sobor dos efeutos da ponte no ámeto arousán.”

Na Revista de Xuño de 1979 Explicou tamén que estas comisións
unha páxina enteira co título A podían ser as seguintes:
Unha comisión chamada “oficial”
Ponte informa:
que
dende o axuntamento entre en
“O venres, día un de xunio anunciouse unha xunta no Tamanaco, pra
tratar o asunto da “ponte”, máis
debido á cantidade de xente que asisteu, tílvose que celebrar no Regueiro.
Anedótico có alcalde e os membros
da Corporación tiveron que subir a
unha casa pra falarlle ó pobo.
O primeiro en falar foi o alcalde,
dixo, antre outras cousas, que xa
estabamos cansados de tantas promesas e alusións á ponte, e ca úneca
forma de conseguilo era ir a buscalo.
Pra iso dixo, é necesario crear unha
serie de comisións que dende distintos puntos consigan un oxetivo
común: a ponte.

negociacións có goberno pra xestionar o estudo e posta en marcha deste
proieto. A seguinte comisión sería a
de publicidade que se encargaría de
mandar escritos ós periódicos e de
sair no televexo, co oxetivo de dar a
máxima actualidade á nosa Illa, tan
olvidada e descoñecida. Formouse
outra comisión de axitación que tería
por misión o de facer folgas ou manifestacións (en última instancia hastra
en Madrí), en caso de que non se
atendan os nosos dereitos. Outra
comisión sería a de “atividades”, que
encargaríase de sacar os cartos de
donde pudérase (rifas, festivais, etc.)

có fin de manter estos organismos.
Todo isto rexiríase por unha coordinadora que sería como o cerebro destas comisións pra tratr de xunguir as
forzas nunha sola vía: a inmediata
tramitación e estudo da ponte da Illa.
(...)”

Na Revista de Xullo de 1979 hai tres novas en Ministro de Obras Públicas a construcción da Ponte.
Noticias Locales: A Ponte, Festa da Ponte e A ponte Agora que é el o que ocupa o cargo esperamos que sexa
desta a construcción”
nos medios informativos
A PONTE: “Si non é agora, xa non será nunca. Antes FESTA DA PONTE: “O día 29 do mes de Santiago celede ser Ministro de Obras Públicas, D. Jesús Sánchez Rof
foi xunto con D. José Antonio Gago Lorenzo os que pediron no ano 78 en escrito no Congreso de Diputados ó

Na Revista de Agosto de 1979
hai unha ampla reportaxe de varias
páxinas que conta o que aconteceu
aquel 29 de xullo: A Festa da
Ponte no Grupo Escolar.

brase a “festa da ponte”, pra darlle publicidade ás nosas
necesidades, e a vez reacaudar fondos pra Comisión proponte. Vaise celebrar no Grupo Escolar. (...)

A festa comezou sobor das 11 da
mañán con distintos grupos de Gaitas
e Danzas, logo viría a Coral
Polifónica de Vilanova que se presentaba na Arousa e chegou tamén o
camión co mexillón e as sardiñas que
chegaron a pouco debido á demanda.
Ás 2 da tarde, concurso gastronómico con gran variedade de platos. “O
xurado estaba composto polo Sr.
Gobernador Civil e a súa dona, o Sr.
Delegado do MOPU e a súa dona, o
Vicepresidente da Deputación, Sr.
Nogueira, a dona do deputado Gago

e Antonio Iglesias”.
A partir das 5 da tarde, de novo
Coros e Danzas e a partir das 7, gran
festival de música galega: María
Manuela, Milladoiro, Agra, Emilio
Cao . . .
Máis de 5.000 persoas chegadas de
tódolos puntos de Galicia e do estranxeiro participaron dalgún xeito nun
festival que rematou ás 3 da mañán
con lóxica alegria e entusiasmo dos
compoñentes e organizadores do festival. (...)”
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Memorias da Guerra
Escrito baseado nunha especie de libriño feito por Santiago Rodríguez Dios narrando algúns
episodios destacables das súas aventuras, para que os máis novos (fillos, netos, bisnetos, etc) non
só estudaran por libros de textos a Guerra Civil Española, senón que tamén contaran con testemuñas reais.
Guerra española ano 1936-1939: irmáns contra irmáns.
"Chamáronnos á fronte e fomos
para Pamplona, alí estivemos catro
meses no cuartel de montaña
Sicilia nº 8. Estivemos alí porque
nos tiñan por "vermellos", posto
que eramos de marina e non se fiaban de nós xa que noutra expedición a Zaragoza, o primeiro día
que estiveron na fronte, fóronse
moitos para o bando "vermello",
estendéndose a mala fama a todos
ós de marina.
Leváronnos á fronte de Teruel,
onde estivemos os dous anos ata
que rematou a guerra.
Antes de irnos á fronte, estiven de
cociñeiro no cuartel, para exercer
este posto na fronte, na primeira
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compañía.
Acadar o posto na cociña non foi
fácil, para iso tívenme que facer o
despistado, ata que acadei o posto.
Ó grupo que chegamos a
Pamplona, repartíronnos en varias
compañias pois aínda seguían desconfiando de nós.
Botei dous anos de cociñeiro na
fronte, nos cales non tirei un só
tiro, pero traballando moito na
cociña, co risco engadido que os
canóns do bando contrario tiraban
a onde vían símbolos claros como
o fume dunha cociña, non sabendo, nesas ocasións, onde meternos.
Nunha ocasión o sarxento de
cociña mandoume, xunto cunha

escadra de soldados, buscar garbanzos a un campo entre dous
fogos, o que nos obrigou a saltar a
nosa "alambrada", chegando ata o
punto de darnos un bo susto os
soldados do bando contrario.
Despois disto, chegamos ás nosas
posicións o máis rapido que pudemos, traendo algún saco de garbanzos, e xurándolle ó sarxento que
nunca máis volveriamos facer algo
tan arriscado coma poñernos a tiro
dos "vermellos" por un par de
sacos de garbanzos.
Noutra ocasión, un día máis tranquilo que fixemos de comer para o
medio-día, comenzaron a tirar tiros
os do bando "vermello", o que fixo
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que os soldados non pudesen
abandoar as "trincheras", pasando
horas e horas coa comida feita sen
poder comer..
Äs catro da tarde, a nosa tropa
tivo que abandoar os seus postos, xa que os "vermellos" tíñannos rodeados. No medio do avance os "vermellos" chegaron á posición na que se atopaba a cociña, e
sen intimidarnos, sentáronse a
xantar ó ver a comida lista, deixandonos escapar soamente coas
botas, abandonando o fusil. Nós
(eu e o outro cociñeiro) corremos
ata que chegamos á posición da
nosa tropa, ou iso pensamos nós
no principio, pero o certo é que
aquela non era a nosa compañía.
Nestoutra compañía estivemos
unhas horas descansando, ata que
falamos cun oficial que nos comunicou que se a nosa compañía
seguía en activo, tería algún dos
seus membros nunha ponte próxima, onde se repartían os víveres
para as diferentes compañías. Na
ponte non se atopaba ningún
representante da compañía, o que
daba a entender que estaba disolta.
Saímos desa tropa, xa que se nos
integramos non quedariamos
como cociñeiros, que xa había.
Andamos varios días de campamento en campamento, comendo
de balde, argumentando que nos
dirixíamos cara á nosa compañia
que se atopaba máis alá desa posición. Así estivemos catro días,
tendo que durmir unha noite ó
raso no medio do monte, que a
pique estivo de costarnos moi caro
pois perto de entre as matogueiras
onde durmiamos, caía un canonazo do bando contrario. Ó fin presentámonos ante o sarxento
dunha compañía, para dar existencia oficial da nosa presencia, xa
que cando pasas máis de catro días
sen ter novas túas dante por desaparecido, co conseguinte disgusto
para tua familia.
Co reagrupamento das persoas

que pertenecíamos á primeira
compañía, esta volveuse a xuntar,
quedando en total 180 persoas de
800 que eramos ó principio. Isto
non supón que todos foran baixas
pois seguramente se integrarían
noutras compañías. Entre tódolos
que eramos como oficial só se
contaba o sarxento de cociña, que
ordeou a volta de novo ás "trincheras" onde estivemos un mes
máis, pero xa foi máis tranquilo, xa
que chegou a fin da guerra.
Ó rematar a guerra fomos para
unha pequena aldea de Valencia,
que nin sequera posuía cuartel.
Estabamos instalados nun campo
libre, onde tiñamos que facer de
comer e durmir, aínda que isto
estivera mal visto ó rematar xa a
guerra. Falaron o alcalde e o noso
mando, acordando comunicarlle
ás xentes do lugar que tiñan camas
libres, deixaran durmir os soldados. Mentras, os cociñeiros tiñamos que darlle ós soldados o prato
da comida, pero sen "reganche",
pois mandáronnolo repartir entre
as xentes do lugar.
Un día estando a repartir os ali-

mentos entre unha longa fila de
persoas, apareceume unha rapaciña chorando porque alguén a
botara da fila e agora seguramente
non conseguiría ración. Deille a
ración sen poñerse á fila e díxenlle
que tódolos días se dirixise a min
para pedir os alimentos. Ó día
seguinte a rapaza díxome se quería
durmir na súa casa onde durmía
un tío só, nunha habitación de
dúas camas. Unha vez instalado na
casa, comecei a falar co tío desta
nena, e falando e falando, chegamos á conclusión que os dous
estivemos na mesma fronte pero
en bandos distintos. Seguindo
falando dos detalles da contenda,
chegamos a coincidir os dous no
episodio do asalto á cociña onde
eu traballara, e que por sorte non
me custou a vida. Era por tanto
aquel un dos que naquela ocasión
me tivo a tiro, e que aínda hoxe
estou sorprendido de que non me
matasen, aínda que agora un
daqueles asaltantes sexa como un
irmán para min.
Cousas que pasan na vida, maiormente na guerra civil."
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ACD Dorna

Eugénio Outeiro

Poeta Arousam

Dizia Antón Reixa que todos os galegos temos doble
personalidade, e a mim na Ilha passa-me algo assi. Para
alguns som Uxio, para outros “o filho de Genito”, para
outros “o irmám de Chano”, e para alguns, ainda, “o tio
de Xoán”. Vê-se-me pouco por aí, a verdade, assi que
para sacar todo o mundo de dúvidas, direi que tamém
som filho de Nelita, neto de Samaro por parte de nai e
de Laru por parte de pai, e que tamém som irmám de
Juan. Som, para resumir, o que sai na foto com cara de
sério, ainda que a cousa nom seja para tanto.
Nacim na Ilha há uns 29 anos e polo visto venho de
uma família de poetas de grande trajectória. O meu pai
nom escreve em verso, mais o seu tio Juanito disque
fazia as delícias de próprios e extranhos no Nicho, um
bar que tinha e que desapareceu fai tempo. Escrevia
versos com um ritmo e umha inventiva incrível, cousa
que nunca deixarei de envejar-lhe.
A mim o de escrever poesia chegou-me noutro lugar.
Quando eu tinha 7 anos os meus pais fôrom-se a viver
a Ponte Vedra. Passava o inverno alá, indo à escola, e o
verám na Ilha, de praia e de bicicleta. Quando quigem
dar-me conta tinha 17 anos, vários deles de liceu e
umha melena loira mais ou menos suja que me dava um
certo ar g r u n g e. Foi nessa época que comecei a
escrever, porque a leitura de autores como José Ángel
Valente ou Celso Emílio Ferreiro (com todas as suas
diferenças) me tinham pasmado. A poesia, por outro
lado, nom deixava de ser a minha particular forma de
rebeldia, que vinha acompanhada de umha militança
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política que omitirei por óbvia, e umha decisom que se
convertiria em inamovível: a de falar galego. Nunca me
arrependerei desta última decisom, que foi a melhor
tomada da minha vida.
Um ano depois, tocava-me estudar na universidade.
Como gostava da literatura, nom duvidei em escolher
umha filologia, e por algum preconceito que despois
soubem que era generalizado, pensei em seguida em
hispánicas. Foi um erro tremendo, porque ao pouco
tempo nom agüentava os meus companheiros de aulas,
que nom compreendiam que fazia eu ali, em lugar de
estar em galega. E sem embargo, aquele ano nom foi
em vam. Nesse tempo, em Compostela, participei no
conselho de redacçom de umha revista literária,
Ólisbos, participei em vários recitais, e conhecim o
movimento reintegracionista, que me marcaria
profundamente e me decidiria a matricular-me em
Filologia Portuguesa no ano seguinte. Sei que este tema,
o do reintegracionismo, nom será bem recebido por
todos, assi que vos animo a perguntar-me, se me vedes
por aí, como se me ocorreu tal cousa.
O caso é que seis anos despois, acabei a carreira. Já
nom tinha melena e nos círculos do reintegracionismo
nom era conhecido como Uxio, senom como Eugénio,
que parecia mais sério. Como nom tinha trabalho voltei
a Ponte Vedra, e ali umha associaçom, o Ateneo de
Pontevedra, publicou-me um livrinho de poemas que se
chama s Ve z e s Vi d a. Despois fum conseguindo
trabalho de professor de português em vários lugares e
voltei a Compostela, fum a Lugo, despois à Corunha e
agora estou na Escola de Idiomas de Alacant. O meu
tempo livre, na actualidade, passo-o, ademais de
escrevendo, em internet, onde, como membro da
AGAL (Associaçom Galega da Língua), levo com
outros companheiros o Portal Galego da Língua
(http://www.agal-gz.org), que vos convido a visitar.
Creio que nom me queda mais nada. Só deixar-vos com
os poemas, e agradecer a Dorna o ter-se lembrado de
mim para esta revista. Saúde.
EugØnio Outerio
Alacant, 8 de Maio de 2005
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SOSSEGO

RAIVA

Sossego.
Ser
sugado
sem
salamandras
sentido
sapos
serôdios.
Só
ser
selvagem
sob
siso.

Raiva.
SEGURO
Rastejando
relva
rasteira,
recordo
remorsos
rápidos:
recolho
retinas
relembradas.

Seguro
na palma da mão
o silêncio assustador da linha recta
da ausência
segura
de todos os pássaros molhados e os ursinhos panda.
Seguro com forma
a linha recta
e não sei como dizer que não sei como dizer.
Retortas
Sinceramente
ratas
seguro
repartem
ou tento segurar
Solidão,
reptos
as marés com correntes
soldado
repentinos.
palavras
subterrâneo.
que não se vão, que não se vão
Ressuscito.
porque seguro
com fita-cola a segurança.
Sinceramente
seguro
de mim próprio
a trela
na palma côncava da minha mão
e os mares
DESCRIÇÃO DA CHUVA
e os pássaros molhados
e aqueles ursinhos panda
Uma pinga:
preguiçosamente a comer bambu.
o universo numa porção de água
E seguro
O TACHO
na palma da mão a segurança
Uma pinga:
de que preciso de imprecisar
saliva de um beijo
Estou sem espaço.
as correntes
matutino
Estou sem oco.
das palavras
Estou sem eco.
os muros
Uma pinga
Estou sem resposta.
dos mares
de mar dentro do olho
Estou sem repercussão.
as muralhas
Estou sem percussão.
das marés
Uma pinga caindo da torneira
Estou sem bateria.
e fluir
Estou sem cobertura.
e fluir
Uma pinga assomada nas pestanas
Estou sem cobertores.
e fluir
Estou sem lençóis.
como Heráclito Clepsidra
Uma pinga: café
Estou sem telas.
Pessanha
que salta da cozinha para a roupa
Estou sem movimentos
Estou sem terramotos.
Uma pinga:
- Estou sem movimentos telúricos.
o seu peso
fazendo de medida na balança
Porém queria
uma erupção vulcânica qualquer,
Uma pinga que se resiste a ser chorada
lume para esquentar um tacho em que me evapore.
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