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Xa estamos os Carcamáns nunha nova
travesía navegando polo mar dos papeluchos e das
caretas. O noso mascarón de proa vai ser un cañoto
de verdura que non lle terá medo a nada, nin ó vento
frescachón do que dirán nin ós salseiros salgados da
censura. E aí o está, duro como O Cano. Alegrando
os días da festa, en outras horas, cos seus cantos
e as súas ladaíñas . Na cuberta temos ós gaiteiros
falando das súas gaitas e do empeño que teñen
algúns en que fagamos unha adopción escocesa.
Para outras adopcións poñen máis problemas. As
vellas guerras dos gaiteiros novos.
Erguidos no pao, como albiscando máis
aló dos nosos fociños están os de Gaia. Son
eles os que nos avisan do perigo dos cons. ¡Que
importantes son! Na popa, en eitón, os mariñeiros
falan animadamente contando historias, lerias e
enredos...como a fantástica historia da Torre. O
que está con eles parece Carlos Blanco, pero non
pode ser, estará facendo algunha película con o
lapis do carpinteiro ou Espertando dun sono ó pe
da ponte.
Seguimos a esperar polo que ti nos queiras
contar, criticar ou expoñer. Nunha palabra darnos a
túa opinión sobre o que para ti é importante. Somos
unha tribuna aberta dende onde ti podes falar. Non
o dubides e anímate.
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ESPERTANDO DUN SOÑO
Moita xente tenme preguntado como fixemos os da Arousa para conseguir
un investimento tan considerable coma o que significou o costo da ponte
O SOÑO
Moita xente tenme preguntado como
fixemos os da Arousa para conseguir un
investimento tan considerable coma o que
significou o costo da ponte (uns tres mil
millóns de pesetas de hai vintecinco anos)
nun momento de enorme crise económica,
como foron os primeiros anos da década
dos oitenta
Economicamente non era xustificable. Quen queira
que se moleste en
ler as avaliacións
que se fan polos técnicos do Ministerio
de Obras Públicas
para xustificar esta
obra poderá ver
que as cifras que
se manexan son
totalmente ficticias,
esaxeradas.
Os que tiñamos responsabilidades no
Concello sabíamos, que para facer un gran
investimento a administración ten que xustificar os gastos, ben sexa cos rendementos
que produza a obra (neste caso taxas que
cobra a Facenda Pública pola venda dos
coches que se supoñía que compraríamos
e sobre a gasolina que consumirían) ou
por melloras de carácter social. Tamén sabíamos (aínda que o tempo co desenvolvemento do sector da producción do mexillón nos quitou a razón) que non había
maneira de facer cadrar as contas.
Cando no ano setenta e nove a lista
independente de veciños da Illa “A.M.D.G.”
gañou as eleccións municipais soñábamos

coa ponte como soñaron tantos arousáns.
Mais os que tiñamos responsabilidades de
goberno estabamos convencidos de que
coa nosa xestión unicamente (eramos independentes e non tiñamos “padriños”)
non chegaríamos a ningures. A única solución era involucrar ó pobo e a base de reivindicacións e presión dos medios de comunicación amolecer o Ministro de Obras
Públicas.
Coa chegada
da democracia e a
consecución do goberno do concello
de Vilanova por parte dunha candidatura veciñal da Illa,
orixinouse no pobo
unha gran confianza
e ilusión no futuro,
eramos un exemplo
na ría. Creáronse comisións (da luz, da
ponte) asociacións de veciños,de pais, culturais... e ata o sindicato do mar “Comisións
Mariñeiras”, que logo tería unha gran repercusión en toda a costa galega e no futuro
desenvolvemento do marisqueo.
Nunca cheguei a saber si esa confianza no futuro nacía no goberno do Concello
que a transmitía o pobo ou era o revés, que
a ilusión dos veciños nos empuxaba os gobernantes. Seguramente fose unha estrada
de dobre sentido na que nos animábamos
mutuamente.
Non acredito que houbese no mundo naquel intre outro pobo máis solidario
e con máis ánimo. Era emocionante ver
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como a xente se implicaba nos proxectos, ata
o punto de traballar -centos de veciños- sábados e domingos voluntariamente en obras nas
que o Concello, por falta de medios, só poñía
os materiais...e non sempre.
Non podo esquecer que paralelamente
por parte da Confraría e das Comisións Mariñeiras se viña mantendo unha dura loita coa
administración (Comandancia de Marina)
por facer respectar as vedas e pola erradicación da arte do can.
Un pobo así era un soño para calquera
gobernante. Pero existía.
A ponte tamén era un soño. Pero non
existía.
Si existía un pobo que era un soño,
tamén podía existir unha ponte que era
un soño.

A PONTE DO MOVIMIENTO
As chamadas forzas vivas alá polo ano
cincuenta e dous conseguiron que un relevante político galego da dictadura visitase a Illa.
Non foi tarefa fácil, pois tiñamos a fama de ser
un pobo atrasado e pouco adicto ó réxime.
Pois por todas partes corría a insidia de que
tiñamos asado as sardiñas no altar maior da
igrexa, de que eramos carcamáns (liberais) e
que na misa das festas do patrón ó levantar a
díos a banda de música non tocaba o himno
de Riego (Himno da República) que era obrigada a tocar a Internacional.
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Custoulle ós fabricantes de Conservas e
os máis adictos ó réxime mais que boas palabras para convencer a tan importante político de que se subise a bordo. Ó final unha
fragata da armada chegou con un séquito de
autoridades civís, militares e relixiosas que espertou enorme curiosidade.Toda a illa estaba
engalanada con bandeiriñas e ramos de loureiro e nas paredes centos de pintadas coas
palabras PUENTE, PUENTE, PUENTE... Ata os
coxos seguiron á comitiva ata o Campo, onde
había instalado un palco na varanda do café
Moderno para que falase o alto cargo.
Diante do fervor oficial dos arousáns e
dos múltiples agasallos que lle tiñan feito os
fabricantes, o político franquista lanzou un
inflamable discurso cheo de referencias á
maldade do liberalismo e ós grandes logros
do Movimiento, envexa das podrecidas democracias europeas, onde ata o divorcio era
legal. Acabou a disertación cunha promesa:
“Vuestra fidelidad a los principios del Movimiento serán los pilares del puente que os
una a la nueva España: una, grande y libre .
¡Viva Franco, arriba España!.”
O importante político, obviamente, non
mandou construír a ponte, pero agradeceulle
as moitas e reiteradas atencións recibidas das
forzas vivas mandando redactar un proxecto
dunha ponte de pedra,(na realidade era un
anteproxecto que non era viable, pois ademais
de ser unha obra faraónica para aquela época, non se fixéron os estudios pertinentes de
prospeccións do terreo nin permitía o paso
de embarcacións maiores ca unha dorna polos ollos dos arcos).
E posible que o alto cargo se esquecese
pronto da promesa, pero non así os arousáns
que crearon unha primeira comisión “pro
puente”, formada por as forzas vivas e os máis
adictos ó réxime.
Esta comisión era a encargada de retocar as pintadas e de mandarlle o marisco
fresco para o alto cargo. Anque non logrou o
seu obxectivo conseguiu en troques manter a
ilusión nos veciños.
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A PONTE DA DEMOCRACIA
No ano mil novecentos oitenta o Partido Comunista celebrou na Illa unha conferencia nacional do partido coa asistencia
entre outros importantes políticos comunistas (tanto nacionais como europeos) do secretario xeral, Santiago Carrillo.
Nunha conversación con este político
sobre varios temas xurdiu o tema da ponte.
Anque el , persoalmente, non era partidario
de que a nosa illa perdese a virxindade, opinaba que con eses costos podía construírse
un gran transbordador e as infraestructuras sanitarias
e escolares precisas co que gañaríamos en calidade
de vida.
Pero Santiago
Carrillo faloume
de un documento
(unha interpelación ó goberno)
de dous deputados da provincia
de Pontevedra nos que se interesaban polo
vello proxecto e pola súa realización.
José Antonio Gago Lorenzo, era deputado da Unión de Centro Democrático
(UCD) pola provincia de Pontevedra. Na
súa campaña como candidato entre as súas
promesas puxo un énfase especial na construcción dunha ponte que unise a Illa co
Continente. Probablemente, nun principio,
non fosen máis que promesas, pois non tiña
poder real que puidera incidir no goberno
para a realización dunha obra de tal magnitude. Mais tarde, por eses caprichos que ten
o destino, as cousas van mudar.
Cando se creou a Comisión da Ponte,
este deputado foi o primeiro valedor diante
do Ministro de Obras Públicas pois resultou
que foi nomeado Ministro e seu compañeiro deputado tamén pola provincia de Pontevedra Sancho Roff, que era o outro asínante
da interpelación o goberno.

E dicir,que o novo ministro de Obras
Públicas, Sancho Roff e Gago Lorenzo eran
os dous deputados que subscribían a interpelación da que me tiña falado Santiago
Carrillo.
O documento era unha descrición
apocalíptica e extremadamente esaxerada
da situación real dunha poboación de cinco mil habitantes que sufría todo tipo de
incomodidades: as mulleres malparían
nos barcos antes de chegar a terra, os
afectados por cólicos, colapsos, ataques...
morrían no traslado, o índice de analfabetismo era o
maior...
Cando collín este documento nas mans, ó rematar de lelo,un estremecemento recorreume o espiñazo. A
persoa que asinaba a interpelación era nada menos
que o responsable de darlle
solución. E dicir a ponte estaba nas súas mans...
Pero tamén nas miñas,
pois a miña responsabilidade (como alcalde) era conseguir que esta
posibilidade non se esfumase:
Creouse a Comisión da Ponte e comezouse a traballar coa colaboración de todos
os veciños ata o punto en que o Ministro
exclamou:“Me habeis cogido por los h...”
Todo isto se contará nun novo traballo
que dedicarei á Comisión da Ponte, verdadeira artífice da súa realización.
NOTA PARA CURIOSOS:
Quen queira saber quen era o alto cargo ou político
importante que visitou a Arousa no ano mil novecentos
cincuenta e dous dareille unhas pistas:
-Era subsecretario de Obras Públicas e chegou a ser
ministro
-Na súa época de Ministro levou a estación de ferrocarril
de Carril para Vilagarcía, polo que lle dedicaron unha
rúa nesta vila. (A estación de Carril era unha estación
histórica, pois era a terminal da primeira liña de
ferrocarril que se construíu en Galicia: a liña SantiagoCarril).
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O pobo de Madrid levantouse o 2 de
maio de 1808 en armas contra a guarnición
francesa que se atopaba na capital, e que ó
parecer pretendía levar ó herdeiro da Coroa
española para Francia. Foi unha reacción
popular apoiada por uns poucos oficiais do
Exército, pois os altos estamentos nun principio
estaban a favor da presencia das tropas galas.
A noticia prendeu como unha mecha
nun regueiro de pólvora por toda a xeografía
hispana, e por suposto aquí tamén no Salnés,
onde a pouco de coñecer a noticia, no mercado
público de Vilagarcía de Arousa, o pobo
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penetraron en Galicia, e ollando a rapidez con
que os franceses ocuparon o noso chan, parecía
todo elo un paseo militar, pero o pobo unido
na mesma causa lograba a principios do mes
de xuño, trala desfeita francesa na batalla de
Pontesampaio, expulsar ós ocupantes galos,
sendo así a primeira zona peninsular que se
veu ceibe do franceses.
Aquí no Salnés, os franceses amosaron
moitas veces refinada crueldade, destruíndo
alí onde non atopaban resistencia, e matando
en plan represalia a moitos indefensos
moradores.
O movemento liberal, que se estaba
a producir na Illa, aparece cando a chamada
Guerra da Independencia. A Illa, ( Memoria
topográfico militar y defensa de la Illa de
Arousa, 1811) foi o baluarte liberal da resistencia
na comarca contra os franceses, sendo o único
pobo que non chegou a ser sometido; e tamén
unha das táboas de salvación do cerco de
Vigo, xa que desde a Illa se enviaban víveres,
roupa, e armas, por mar, dado que por terra
non era posible; conflúe co sumario instruído
(logo do golpe de estado de Fernando VII en
1823) ós cataláns da Illa, por formar partidas
e defender o sistema constitucional (coa caída
dos liberais do trienio, foron postos fora da
lei), e remata coa desaparición definitiva do
Concello.
Coma é sabido o gran heroe galego na
saliniense a arousá lle declararon a guerra a guerra contra os franceses foi Cachamuiña,
Napoleón.
que defendeu Vigo e mandou as tropas na batalla
En xaneiro de 1809 as tropas invasoras de Pontesampaio. Este para conservar a praza
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de Vigo, mandou como comisionado á Ría de
Arousa a Fr.. Pedro Romero, na compaña
de D. Juan Bautista Bolufar (subtenente de
artillería) e outros, para cortarlle os víveres
ós franceses polo poñente e recoller o mesmo
tempo armas, caudais e soldados que estaban
dispersos polo Barbanza.
A Illa de Arousa, foi elixida por estes
comisionados como punto de reunión e de
descanso de tódalas partidas de guerrilleiros
galegos que actuaban en ámbalas dúas bandas
da ría, converténdose en centro estratéxico na
guerra da Independencia, pois dende as nosas
costas saíron as embarcacións que burlando á
flota francesa, subministraron armas e sobre
todo alimentos, á cidade olívica.
Quen controlaba todas as manobras da
Ría de Arousa era o capitán da Mariña inglesa
George M. Kinley, ó mando da fragata
“Livelly”, establecendo contacto co capitán
de navío José Brandariz, a través do patrón
José Benito Aro. Tendo como unha das súas
principais bases a Illa de Arousa, enviou
armas e material de guerra ós habitantes de
Vilagarcía e a outros pobos arousás, sendo o
encargado da vixilancia das costas do sur de
Galicia.
Chegou o día que rematou a guerra
(en Galicia en maio de 1809) e a gran maioría
de soldados e guerrilleiros retornaron ós seus
lugares de orixe. Se ben algúns seguiron
tendo a Illa como centro das súas actividades,
consistentes no transporte de mercadorías e

persoas entre as vilas a ambos lados da ría.
Esta época foi dunha gran crise económica,
polo que esta xente foi converténdose en
traficantes, en auténticos contrabandistas.
Foi entón cando “vulgarmente” se lles
denominou “Os Carcamáns” e vindo ó punto
que para acabar con eles non chegaron as tropas
que destacou na Illa o Capitán Xeral do Reino
de Galicia, sendo necesario a intervención de
buques de guerra.
A presencia de buques contrabandistas
está ben documentada sobre todo despois da
chamada Guerra da Independencia contra
Francia (1808 – 1814). Ó escasear os productos
básicos de alimentación e roupa, as xentes
da costa, sobre todo os mariñeiros, víronse
abocados a un negocio ilícito que daba uns bos
ingresos, en canto que a pesca ía a menos.
En certa maneira é curioso que nos
documentos fálese de “contrabandistas
y carcamanes”, como de dúas entidades
distintas. E é así, dado que carcamáns eran tan
só os que se dedicaban a este menester na Illa,
e contrabandistas eran tódolos demais que
traficaban ilegalmente pola Ría de Arousa.
Outra curiosidade é que case sempre
as arrestadas pola autoridade sexan mulleres,
e non os propios implicados. Pódese dicir
que xa por aqueles tempos existía o que hoxe
denominase unha “rede mafiosa” co gallo de
introducir tabaco, roupa e outros productos de
primeira necesidade.
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De outubro de 1825 documéntanse dous
casos de arresto de mulleres en Vilagarcía,
as mesmas de fora da Illa pero relacionadas
co contrabando na zona. Interesante é que
as súas fianzas son pagadas por persoas
solventes do comercio vilagarcián. A primeira
destas implicadas é Rosa Vázquez, muller de
Francisco Mos, veciña de Vilagarcía, que “...
acababa debenir delos Buques contrabandistas
estantes enla Isla deArosa...”, ónde había
“... pasado atratar conlos carcamanes y
contrabandistas...”, para a cal vaille de fianza
o comerciante don Ignacio Cueba.
Outra arrestada foi a tamén vilagarcián
Josefa Olbe, filla dun tal Santiago, “sospechosa
y que pasara a los buques contrabandistas
delos carcamanes”, sendo o seu fiador o
comerciante de orixe catalán e residente en
Vilagarcía don Manuel da Roch.
Este ano de 1825, remataría cunha
“redada” de collida de tabaco, tamén na Illa
polo que se infire do documento consultado.
Retidos os contrabandistas no cárcere de
Cambados, varios veciños de Fefiñáns nomean
ó seu veciño Baltasar Álvarez, para que no
nome deles e dos demais compañeiros o
representen “... en la aprension dela Lancha,
y Tabaco cojido enla Carcel deCambados alos
presos segun dela Causa resulta, y que habia
sido conducida dha Lancha y Tabaco por José
Collazo y Compañeros dela Isla deArosa.”
Que esta “redada” complicoulle a
vida a moitos, dáo a entender que pronto
se buscou a maneira de quitar do cárcere ós
detidos, saíndo os mesmos baixo unha alta
fianza, ó igual que os “capos” de agora cando
son detidos en semellantes circunstancias.
Como se ve, nada hai novo baixo o sol, e
inclusive nos ámbitos eclesiásticos andaban
neste “negocio”, tal como ocorreu cun freire
do mosteiro de San Cibrán de Calogo, que tiña
montada unha ampla rede de distribución na
ría e comarca arousá.
Este tabaco non viña envasado como
o de agora, senón que eran follas para facer
tabaco de picadura e xeralmente proviña
do estado norteamericano de Virxinia,
8

proveniente das plantacións onde traballaban
milleiros de escravos negros, o que facía a
producción máis barata, pero monopolizada
por uns cantos terratenentes. O contrabando
era un negocio moi lucrativo, e máis tendo en
conta que o provinte de Cuba tiña de ser máis
careiro que o propio de Virxinia.
Noutro documento notarial do 5 de
novembro, dáse conta dunha situación similar,
onde os veciños de Vilanova e San Xinés de
Bamio, quéixanse dos trabucos a que están
sometidos, sinalando que pasen estas cargas
ós veciños da Illa, por dedicarse a negocios de
contrabando, tal como se expón: “Ciertamente
esta villa (Vilanova), la de Fefiñanes,
Cambados, Villajuan y Villagarcía, están
aproximadas á la Isla de Arosa donde hicieron
su paradero los barcos contrabandistas, cuyo
territorio aislado que se compone de mas de
cuatrocientos vecinos labradores y traficantes
ricos, regidos de su justicia exclusiva que á
cuenta de sus caudales y encabezado muy
bien pueden habilitar á la tropa que alli está
destacada todo lo que necesiten, por ser muy
justo sufran tanto ellos como los más puertos
este peso, por haber disimulado, ó mirado
con indiferencia unos extranjeros que tanto
perjuicio causan á la Real Hacienda como
especies”
Este malestar viña dado pola esixencia
das tropas realistas no tocante ó subministro de
palla e leña, dándolle o encargo de todo elo o
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procurador da Illa, o que traia suspicacias entre
os veciños de Vilanova, que non entendían que
este señor tivese ó seu cargo este mandato,
por entender que na Illa campaban ás súas
anchas barcos de procedencia sospeitosa,
como eran as naves dos carcamáns. Como se
ve as relacións entre Vilanova e a Illa, xa non
eran nada “amistosas” nunha etapa tan crítica
como a de Fernando VII.
Tamén se desprende deste documento
a existencia xurisdiccional do Coto da Illa, e
de aí os receos dos mandatarios vilanoveses
cara ás autoridades insulares.
No ano 1826 o cura da Illa don Pedro
Antonio González, dirixe o Arcebispado de
Santiago, un informe que fala da realidade
contrabandista nesta zona:
“... En la actualidad no hai
escándalos públicos, de que pueda dar parte.
Bastante huvo causados por los individuos
de los barcos contrabandistas, llamados
comunmente Carcamanes, y una chusma
de mujeres forasteras, nada honestas, que
concurrian impugnemente á este pueblo, sin
que ninguna autoridad, hasta la del Excmo.
Sr. Capitán General deste Reino de Galicia
la pudiera remidiar, sin destacar suficiente
número de tropa á esta Isla; y sin duda
seguirían estos males, si nuestro Govierno no
huviera destinado buques de guerra para su
exterminio ...”
“... El cura párroco de San

Julián de la isla de Arosa en el arciprestago de
Salnés, libre en la actualidad de los continuos
insultos y temores que ha sufrido cerca de
dos años de unha chusma de contrabandistas
corrompidos
llamados
vulgarmente
Carcamanes, entre quienes tubo la desgracia
de vivir desde el primer día de su residencia
...”
Eran anos moito difíciles, e de
moito escurantismo e fanatismo. A caída
do partido liberal que dende 1820 a 1823
rexeu os destinos de España, dou pé a que
moitos elementos incontrolados pasasen a
dirixir distintas áreas a pouco cubertas cun
aparato policial efectivo. Amplas eran as
costas americanas, longa e profunda a mar,
e as entradas da Ría de Arousa, ó igual que
hoxe, perfectamente adaptadas para o tráfico
ilegal. Moi poucos mariñeiros foráneos tiñan
un amplo coñecemento das nosas radas, pero
si eran totalmente sabedores os nosos, de
tódolos abeiros e escollos existentes, trampa
mortal para calquera mariñeiro estraño a esta
zona.
Se
perigoso
foi
sempre
o
desenvolvemento contrabandista, hai que ter
en conta ademais de que estamos nunha época
férrea, politicamente falando, no reinado
absoluto de Fernando VII, unha vez acadou
todo poder gracias á intervención militar
estranxeira dos chamados “Cien Mil Hijos
de San Luis”, votando abaixo o denominado
“Trienio Constitucional” ou “Liberal”. Con
todo, como pasaría século e medio máis tarde,
o peixe gordo comíase ó pequeno, é dicir, as
“mafias” darriba non foron tocadas naquel
intre, arrestándose ós pequenos intermediarios
cunha ganancia mínima neste macronegocio
que altos beneficios daba a uns poucos e ben
protexidos. Interesante sería facer un estudio
en profundidade do contrabando na Ría de
Arousa na época de Fernando VII, a etapa
dourada dos carcamáns, herdeiros daqueles
loitadores contra da intervención francesa
nestes eidos.
HISTORIA DA ILLA DE AROUSA
XOSÉ LUIS VILAS FARIÑA
XOÁN DOPICO ORJALES
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Apelidos da Arousa
Antes de nada agradecer a Gonzalo Navaza , escritor e experto en toponimia e
antroponimia , toda a información facilitada sin a que este artigo non sería posible.
Tamén explicarvos o significado da palabra deturpación, que veredes moitas veces
ó falar de antroponimia galega. Según o diccionario de Xerais deturpar é afear, manchar,
estragar, accións que están moi en relación coa nosa onomástica persoal.
Así como no caso da toponimia galega a restauración do nome galego non deturpado é obriga legal, no caso do antropónimo é un acto de tipo persoal. Ademáis na
toponimia o nome do lugar castelanizado coexistía có popular, coa forma lexítima galega,
mentres que os apelidos só teñen vida oficial, polo que a forma orixinaria vai perdendo
forza.
Para empezar a falar dos apelidos de Arousa, primeiramente hai que remitirse á clasificación xeral dos apelidos en Galiza: pódense establecer tres grandes tipos. O primeiro
é o dos apelidos patronímicos que derivan dun nome de pía con ou sen sufixo (Fernández, López, Lourenzo …) que, inda que forman un grupo limitado son moi abundantes.
O segundo tipo constitúenno os apelidos toponímicos que derivan dun nome de lugar (
Outeiro, Taboada, Souto …). E por último, os apelidos que foron orixinariamente nomes
comúns, empregados como sobrenomes, como os alusivos a características físicas, condicións sociais, oficio, etc.
A continuación once apelidos moi característicos da Illa, seleccionados por frecuencia de aparición no listado telefónico, debuxan, nunha primeira impresión, o panorama antroponímico do noso Concello.

OTERO: Apelido toponímico, deturpación
castelanizante, xa que a forma tradicional era
OUTEIRO. Na Illa hai un lugar chamado
O Outeiro, que posiblemente será o foco
orixinario do apelido, inda que tamén hai
lugares chamados Outeiro noutros concellos
arousáns que poderían ter dado orixe a algunha
das ramas. Coma outros apelidos toponímicos,
en orixe ía precedido da preposición de.
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poden
ter
orixes
distintas.
Por exemplo, a cidade portuguesa de
Chaves procede do latín Flavia, “de
cabelo dourado”, mentres que Chaves na
aldea de Teo procede do nome chaves.
CORES: Apelido toponímico seguramente
relacionado cunha raíz prerromana, COR- , que
alude á formacións pétreas ou elevacións do
terreo. Hai aldeas chamadas Cores en A Baña
, Ponteceso, Catoira e Vilanova de Arousa. O
DIOS: Deturpación castelanizante de Deus que foco principal dos apelidos da illa de Arousa
se usou como apelido administrativo imposto , por razóns xeográficas é o lugar de Cores na
en casos de filiación paterna descoñecida. parroquia de Deiro , en Vilanova de Arousa
Nas
parroquias
da
zona
atópanse
bastantes
apelidos
Deus. RIAL : Tamén é toponímico ( de Rial ou do
Rial ). En Galiza hai máis de 30 entidades de
CHAVES: É apelido galego e portugués, poboación chamadas Rial ou O Rial ( ningunha
toponímico e relativo a algunha localidade na Illa , inda que si en Meis, Ribadumia,…)
chamada Chaves. Dous topónimos idénticos Fai referencia a un curso de auga.
C h a v e s
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IGLESIAS : Apelido administrativo que se
usou en casos de filiación paterna descoñecida,
especialmente en Galiza. É máis recente ca
Deus e xa naceu castelanizada, polo que non
é deturpación. Algúns apelidos toponímicos
Da Igrexa ou Da Eirexa… ó seren
castelanizados confluiron na forma Iglesias.
NIETO: Forma deturpada (castelanizada)
de NETO . Usouse na idade media como
sobrenome para distinguir dous personaxes
chamados igual, avó e neto ou para identificar
a un personaxe polo seu parentesco respecto
a outro máis coñecido. Castelanizouse moi
pronto. Na toponimia de Catoira hai hoxe
un topónimo “Perneto” que corresponde
a un propietario chamado Pero Neto.

ALBINEA alusivo á
pero
tamén
pode
prefixo
prerromano

cor da terra
proceder
do
ALB-‘monte’.

PAZ: Forma do patronímico correspondente
ó nome PAIO. Paio tivo moito uso en Galicia
como nome persoal na Idade Media. Non ten que
ver, xa que logo, co substantivo común ‘paz’.
ALLO: Probablemente toponímico. Existen
seis ou sete lugares chamados Allo ou O
Allo, ningún cerca da Illa. Os nomes deses
luares poden proceder do nome persoal
Eulalio e outros dun hidrónimo prerromano
ALIO. Tamén pode ser sobrenome a
partir do substantivo común ‘allo’.

LOJO: Deturpación castelanizante dun
toponímico
probablemente
OUBIÑA: Apelido toponímico que apelido
ten como principal foco irradiador a referido ós lugares de Loxo de Arriba e
parroquia de Oubiña (San Vicenzo) en Loxo de Abaixo na parroquia de Boiro.
Cambados. En orixe usábase precedido
da preposición ‘de’. Etimoloxicamente
procede
do
adxectivo
de
cor

11

O cano
Introducción
Por se hai algún arousán que non o sabe, a primeira comparsa que apareceu na
Arousa foi “O Cano”; polo menos, é a máis vella ata onde nos chega a memoria. Imaxino
que ese é o motivo polo que Dorna me encargou que escribira sobre esta mítica comparsa, que durou máis de cincuenta anos. Este artigo non sería posible sen a colaboración
de María Vázquez, que me axudou a recoller información desde a distancia, e de Juan
Oubiña Mariño “Berrecho” que me permitiu consultar as letriñas do Cano.
Señores e señoras,
alegren esa cara
Que as intencións son boas
aínda que haxa algunha errata
O Entroido da Arousa
é o mellor do mundo
escríbanme un e-milio
se ven que me confundo.

Helena Domínguez,
Barcelona, xaneiro de 2006
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O Cano
A historia que nos ocupa, comeza a finais dos anos corenta. Por aquel entón, a celebración do Entroido na Arousa consistía
en disfrazarse de liborio con roupas vellas,
mofarse dos veciños aproveitando o anonimato, e comer filloas e chulas, todo con bo
humor e austeridade. Sempre nos visitaban
as comparsas do Grove ou de Cambados,
ás que seguían pola Arousa adiante unha
recua de rapaciños, atraídos pola música e
os disfraces de cores, algo que non se vía
nos Carnavais da Illa por moi alegres que
foran.
Daquela, había no Nicho unha animada taberna na que se xuntaban os homes.
Das conversas entre o taberneiro, Juanito
de Luísa, e a clientela que coincidía “a
aquela hora” naceu a idea de crear unha
comparsa na Arousa. O propio Juanito escolleu a música dunha canción coñecida,
fixo a letra –encargo co que seguiría cum-

prindo durante moitos anos – e logo de tres
ensaios de última hora, mandou á comparsa “a cantar por aí”, mentres el quedaba gobernando a taberna. Así foi como debutou
aquel grupo de homes no Entroido de 1947
-ano arriba, ano abaixo-, sen máis adornos
que a chaqueta e a boina do revés, e un
pé de verdura na man, do que tomarían o
nome,“O Cano”.
Aquela espontánea saída tería continuidade nos seguintes lustros, con algún
que outro ano de interrupción. En tanto
tempo, folga dicir que o Entroido da Illa
cambiou e sofisticouse, pero O Cano seguiu sendo fiel a si mesmo, unha comparsa formada exclusivamente por homes,
que aproveitaba o Carnaval para andar de
troula todo o día e cantar catro verdades e
algunha esaxeración. Durante moitos anos,
foi a única comparsa que houbo na Arousa,
así que a súa aparición era moi esperada
e os bares nos que cantaban enchíanse de
xente. O seu principal sinal de identidade

13

era o cano de verdura que todos levaban
de aquí para alá, aínda que tamén chegaron a ter unha especie de uniforme, un
traxe de chaqueta e pantalón, unha capa e
un sombreiro.
Co tempo, procuraron fichar algún
arousán que soubese tocar algún instrumento ou que tivese fama de entoar ben;
e se de paso lle gustaba o viño, mellor. De
acompañamento musical, levaban cunchas
e pandeiretas para os pasarrúas, e bombo e
tambor, para cantar, aínda que houbo Entroidos nos que lograron incorporar algún
instrumento máis e outros nos que cantaron “a pelo”. De todos os xeitos, nunca tiveron intención de profesionalizarse.
A finais dos setenta, o Cano xa era coñecido na ría. O beneficio da venda das letriñas era para o Céltiga, así que a comparsa
ía a fóra cantar para obter a maior recadación posible. O programa era o seguinte: o
domingo, quedaban na Arousa; o luns, viña
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o vapor de Ribeira a propósito buscalos, e
o martes, ían ao Grove.
Cos mecos había bastante relación;
así como eles viñan ao Entroido da Arousa,
recibiron cos bares abertos á representación carcamana. Alí “chamábanlles os da
verdura” e parece ser que gustaban moito
porque sempre lles compraban moitas letriñas. Claro que neste tipo de viaxes, nas
que máis de vinte persoas dependían dun
barco, sempre xurdía algún inconveniente.
Nunha ocasión, estando no Grove, a comparsa quedou dividida ao ser arrastrada
por unha multitude de xente na rúa do cinema Marino, de xeito que os dous grupos
acabaron cantando en cadansúa taberna.
Logo, á hora de marchar, uns remataron
esperando no peirao, mentres os outros
seguían cantando polo Grove adiante. O
Cano tíñache estas cousas.
De seguro que as saídas en barco deron lugar a moitas máis anécdotas,pero non
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deixaban de ser un encordio. Outras veces,
era a Comandancia quen lles poñía algún
impedimento para embarcar. Fora como
for,a o Cano foise acomodando e deixou
de saír ao continente, aínda a pesares da
construción da ponte. Quedaban na Arousa,
así que un día percorrían a zona do Campo,
Regueiro e parte da Congostra do Rico; e o
seguinte, andaban polas Laxes e do Chufre
ao Cantiño, sempre pasando polo Regueiro.
O espírito do Cano foi decaendo
pouco a pouco. Ademais, foron aparecendo outras comparsas que lle quitaron a súa
hexemonía no Carnaval arousán, ata o punto de que en 1993 xurdiulles competencia
directa na comparsa “Atlético O Cano”, que
se presentaba ante os veciños do seguinte
xeito:
“Se hai por ahí quen pregunte quen somos nós este
ano
Non somos nin mais nin menos que o Atlético Cano

mite do bo gusto no seu desprezo á muller.
Con todo, constitúen un valioso testemuño
das transformacións sociais e políticas da
Illa de Arousa e da sociedade en xeral dos
últimos cincuenta anos.
Como todas as letriñas de Entroido, as
do Cano están cargadas de críticas satíricas,
retrancas e dobres sentidos, co engadido
de que tratan unha temática particular da
Arousa. Tras revisar as letriñas de 1973 a
2002, constatei que sempre se repetían varios temas: a actualidade local da illa desde
un punto de vista popular, as tribulacións
dos matrimonios, os asuntos morais, a crítica aos políticos, e a exaltación do Entroido
e do propio Cano, entre outros.
Sen dúbida, as que máis mal paradas
saen ao longo de todos estes anos son as
mulleres. Nos 70, os novos hábitos e xeitos
de vestir das arousás –nos que probablemente influíron a televisión -son vistos con
resistencia; algo que tampouco sorprende
tendo en conta a mentalidade da época.

Como o Cano primitivo xa se ve que vai muchando
Polo que poida pasar nosoutros estamos plantando”.

Así que, finalmente, o Cano deixou
de saír no 2003. Quizais non se trate dunha despedida definitiva, pois mentres haxa
Entroido, sempre existirá a posibilidade de
que a comparsa rexurda; iso si, será tarefa
doutras xeracións facer “que non morra o
Cano”, como dicían sempre ao final das
súas cancións.

As letriñas
Ao meu parecer, un dos principais
factores de éxito do Cano foron as súas
letriñas, xa que facían referencia ás preocupacións sociais, costumes e modas dos
arousáns, nun tempo no que ningún medio
de comunicación falaba da Illa. É de xustiza dicir que teñen moitos elementos criticables, sobre todo a nivel ortográfico, xa que
os letristas trasladaban o seu galego oral ao
papel; ademais, algúns versos rozaban o lí-
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Que as mulleres fumaran e puxeran pantalón deulle que falar ao Cano máis de
cinco anos, o tempo que deberon tardar
en normalizarse estes dous atrevementos
femininos. Así, en 1973, cantaban:
“O tabaco para as mulleres solteiras
ese vicio non lle debe prestar
porque hai moitas que se queiman co pitillo
e despois trailalarala-lara
A muller hoxe é moi masculina
Nada a home lle ten que envidiar
Como fuma e pantalón viste
Si algo lle falta, xa Dios llo dará”.

E en 1978, continuaban sen asumir
o do pantalón:
“Vense rapazas moi bonitas pola calle
en todo o ano non sacan o pantalón
Esas critican sempre as minifaldeiras
porque as pernas delas saben como son”.

Os do Cano tamén rexistraron a emerxencia da muller na vida social e pública
da Arousa: “hoxe as mulleres beben e fuman, e os fins de semana, vánseche meter
a Yuma” (1976);“a muller moderna frecuenta o bar e a taberna” (1982). No peor dos
casos, e sobre todo cando se referían á paternidade, O Cano lanzaba os seus dardos
máis envelenados:
“como se fan tan mandonas, malas e cabronas
tamén son capaz, se chegan a ter un fillo
non saber quen é o pai do rapaz”.
(comezos dos 80)
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“elas pode elixir eso do in vitro si quer
embotellado en cristal teñen manteca a escoller
coidado na cantidá xa pasou máis de unha vez
contas co parto de un e poden ser máis de tres”.
(finais dos 90)

As críticas contra o sexo feminino semella que se foron suavizando co tempo
pero continuou a loita de sexos e a idea de
que hai que desconfiar das mulleres:
“a vida matrimonial é fenomenal se non se
fracasa,
que o jefe sempre é o home,
cando a muller non está na casa”.
(1988).
“Xa cho di un gato escaldado
cómo cambian as mulleres
saíume a bruxa da escoba
co disfraz de Branca Neves”
(2002)

Con estas sátiras, non é de estrañar
que os do Cano foran acusados de machistas, comentarios que eles contestaban con
humor alegando que aquilo “só era para
cabaleiros”. O curioso é que desde o Cano
aseguran que as súas letriñas gustábanlle
máis ás mulleres cós homes, que “todas
rían” porque era Carnaval, e que recibiron
propostas femininas para entrar a formar
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parte da comparsa.
Con respecto á crítica política, hai que
ter en conta que na ditadura non se podía
dicir calquera cousa. As letras pasaban unha
criba no concello de Vilanova, así que O
Cano xa non presentaba “cousas ghordas”
para evitar sustos. A censura non tiña máis
que eliminar os “pecados” e cambiar un
carallo por un caramba, aínda que logo na
Arousa se cantase carallo, pois a garda civil
non se molestaba en coller a motora. Coa
chegada da democracia, comezaron a desfilar polas letriñas ministros, conselleiros e
toda caste de “lariqueiros”.

“Os da Xunta de Galicia andan
co paso cambiado
e o mariñeiro galego
é o máis abandonado”
(1996)

Polo que fai á actualidade da Arousa, nos
anos 70 as letras do Cano serviron para
denunciar o estado de abandono da vila:
os cortes de luz, a falta de sumidoiros, o
vertedoiro do Bao, os camiños sen asfaltar...
“Na Isla vai haber pronto medios de locomoción
que xa están chegando ó Leste ás conchas do mexillón
os que polo Bao lucharon si o viran hoxe en día

“Os políticos veñen ós pueblos
con promesas e falsos rosarios
cando lle fai falta o noso voto
pa ser ministros ou deputados”
(1987)

bótanlle un carro de escombro e sacan dez de gravilla.
O relleno do Bau debe ser do mellor
ó pasar por alí nótase un fino olor
Era o mellor paisaje que tiña a nosa terra
e hoxe en día está dedicado a escombrera”.
(1974)
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Xa hai unha chea de anos que desde o Faro ó
Cabodeiro
o único que nos fixeron foi botarlle terra ao Regueiro”.
(1976)

“Os problemas que temos coa luz
como os vamos a catalogar
de noite rompe o transformador
e de día o cable do mar”.
(1980)

divorcio. Tampouco se lles escapou o que
acontecía en todos os sectores de actividade do mar, e prestaron atención aos grandes acontecementos que ocorrían na Illa: o
proxecto do Iberpuerto, a aparición de latas
de manteiga no Areoso, a chegada da auga
da traída, o festival Alén 97... Por suposto, a
ponte estivo tamén moi presente, primeiro
para reclamala, e logo para celebrala:
“Pra nós os arousáns a ponte é unha gran satisfacción
que agora todos os camiños nos levan a San Antón
acabáronse os problemas que tivemos na Arousa hasta
agora
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Quedarían moitas máis cousas que dicir das letras do Cano. Sempre atentos á realidade,os letristas tomaron nota de cando os
vellos da Arousa comezaron a facer futing
e a saír de viaxe ao Carballiño e Mallorca,
a comezos dos oitenta. Lamentaron os estragos da droga e celebraron a chegada do

de viaxarmos contra reloj para termos que ir coller a
motora
din algúns que a Arousa co puente pode perder encanto e
beleza
o caso é non perder a vergonza, que o resto non nos interesa”
(1986)
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Tamén son de destacar as continuas referencias relixiosas das letriñas (“os fillos de
Adán”, “Virgen Santa que eres infalible”...) e
a aparición, a partir dos 90, de personaxes
da prensa rosa e da televisión (Jesulín de
Ubrique, Estefanía de Mónaco...).
Non quero rematar este artigo sen
chiscarlle o ollo á actualidade recente. Hai
vinte anos, O Cano xa falaba dos problemas
do sector mexilloeiro, que ao parecer, continúan sendo os mesmos:
“Mexillón por ser nobre e honrado
tivestes que oír cada macana
que dirían de ti mexillón
si empreñaras a chirla italiana.
Comentarios tivestes abondo
pero todos sabemos moi ben
que con marea roja e toxina
non matastes ninguén.
Es mexillón un manxar nutritivo e sabroso
e chegaron a temerche máis
que si foras algún can rabioso”
(1987)
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A Torre
xaneiro. Estaba aquí cando en 1715
chegou a orde de que as mulleres,
despois do parto, debían esperar 40
días antes de entrar na igrexa. Ese
mesmo ano as autoridades

Aquela mañá de novembro de
1728, o escribán José González
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subeu ó alto da torre. A unha altura
de vintecinco pés (máis de sete metros)
tiña unha visión completa da Illa.
Chegou fai 25 anos procedente de Vigo
e despois de tanto tempo, os veciños
seguían decindo que era “de fóra”.
Incluso lle cambiaron o nome: para
todos, e a estas alturas tamén para el
mesmo, o seu nome era “Vigo”.
Xa estaba aquí cando, en 1704, o
párroco Don José fundara as festas
patronais de San Xulián, os días 7 e 8 de

recomendaron á xente desta illa
“que non andaran polas tabernas
a beber e que non se meteran en
discusións filosóficas, escolásticas
e morais”. Por suposto, non se
sigueu o consello, o carácter insular
era pouco conformista. Aquí non
tiñan cabida as leis importadas do
continente.
Dous anos despois recibiron a visita
do arcebispo de Santiago. Vigo foi o
encargado de dirixirse a el en nome
de tódolos veciños, para queixarse
do cobro indebido de misas e enterros
por parte do párroco Don José, que
poñía un prezo abusivo ó seu traballo.
O arcebispo ameazou ó párroco
coa excomunión e dende ese día o
escribano tivo un enemigo. Vivindo
nunha illa un só enemigo é suficiente
para non estar tranquilo. Pero gañouse
o respeto de tódolos demáis, aínda que
nin así se lle concedeu o privilexio de
ser isleño.
O último acontecemento significativo,
onde se puxo unha vez máis de
manifesto a unión do pobo, sucedera
dous anos atrás, en 1726: Unha
normativa da Casa Real obrigaba
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ós xóvenes a reclutarse. Os ricos significaba estar separado, alonxado,
pagaban para que non se levaran ós incomunicado, retirado da vida social. Un
seus fillos, pero os fillos dos pobres luxo tendo en conta que era un ser
tiñan que marchar, deixando ás solitario que precisaba o silencio para
súas casas nunha situación
levar unha vida
de penuria. Toda a Illa en
contemplativa.
asamblea, e en presenza do
Fixo un cálculo
escribán, solicitou, bueno,
aproximado
esixiu do encargado das
das veces que
quintas, que as levas non
subeu á torre, e
se fixeran á forza senón
recordou
varios
por sorteo. As autoridades
estados anímicos,
militares aprobaron a medida
mesmo
aquel
e a festa debeu de durar tres
día que subeu
días polo menos. Vigo foi
coa intención de
proclamado héroe, “de fóra”,
tirarse
abaixo.
pero indiscutiblemente un
Imaxinou que non
héroe.
sería o primeiro suicida en potencia e
que seguramente moita xente chegou
Pensaba en esas cousas no alto da a tirarse, incluso pode que alguén
torre, co tempo subir alí converteuse tirara a alguén. Polo que el sabía a
nun costume e tamén nunha terapia. torre fora construída no século XI,
Ós seus pés, a visión que se lle igual que as torres do Oeste ou a da
presentaba era un espectáculo e non Lanzada. O bispo Cresconio mandou
se lle ocurría un lugar mellor onde construílas para reforzar a vixianza
pasar o tempo.
ante posibles invasións viquingas.
Reflexionou sobre o significado da A torre tiña máis de 700 anos de
palabra illa: do latín insula, unha historia e Vigo formou parte dela
porción de terra rodeada de auga por durante 25. Aquela mañá subeu para
todas partes. Unha illa tamén podía despedirse. Nunca chegou a saber
ser calquer obxecto ou persoa que que o vento tirou a torre doce anos
estivera completamente illado. E, ¿qué despois.
significaba estar illado? Estar illado
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Sobre vellas guerras.
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De todos é coñecida a controversia
dos últimos anos coa estética e traballo das
escolas de gaita da deputación de Ourense e que hoxe en día está a ser revivida por
novos proxectos similares. Daquel entón
nos queda a xa renomeada “Guerra das
Gaitas” que tantos ríos de tinta fixo correr.
Díspóñome agora a reflexionar sobre certos aspectos que nos atinxen a todos como
público deste sistema cultural e como
membros dunha sociedade que ve empregados recursos públicos económicos no
desenvolvemento de certos poxectos persoais que pouco ben lle fan á tradición.
Se cando falamos de tradición, da
cultura tradicional e en concreto da cultura do baile e da música galega temos
que entender que non estamos falando

de produto de museo
nin de reliquia arqueolóxica de vitrina senón
dunha tradición ou costume cultural que nos
foi transmitida e que
como usuarios e novos
valores temos que saber aprender e transmitir a través da vivencia
e o desenvolvemento
na situación actual. A
raíz da escola da deputación de Ourense se
vivirón momentos moi
tensos pola defensa da
música tradicional pero
devemos ver que a cultura tradicional é a
que é e na súa diversidade está o seu valor, os diferentes modos, repertorio, timbres,
entendementos... Estamos perante un problema de comprensión da cultura e da súa
transmisión e polo tanto está fora de lugar
que as institucións apoien o monopolio
de proxectos tan definidos esteticamente
e modalmente como o de Ourense ou o
que hoxe en día está a desenvolver a Deputación de Pontevedra. E falamos de monopolio porque nos cartos está o poder e
o apoio económico a estes proxectos que
deturpan unha tradición que debe ser vista como un presente que nos foi legado
levan a destrución de outras formas que
si souberon recoller e transmitir, e que por
outra banda se ven menospreciadas pola
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falla de apoio devido a anos de traballo
en favor destes proxectos deputacionais.
Este problema pódese ver ben eximplificado en Lalín onde o traballo do Conservatorio Folque non valeu de nada fronte
á nova escola do pensamento único que
tenta transmitir a Deputación de Pontevedra; no traballo dos grupos de Vigo e
do Morrazo; no traballo da comarca da
Arousa,...
Polo tanto, non podemos apoiar
nin de lonxe quedar apáticos ante quen
ven cos cartos debaixo do brazo. Non
se trata da escocización da estética das
bandas de gaitas e das súas escolas, do
seu novo modo de ornamentación intencionadamente dirixido, do seu desprezo
á percusión tradicional, dos seus vestiarios vistosos, ou de misturas extrañas que
non se sabe moi ben porque son motivadas,... xa que se alguén quere misturar o
folclore galego con ritmos de Costa Rica,
ou facer Baile con traxes bantús, que o
faga, que boa falla ten o folclore de novas tendencias, en especial profesionalmente; pero non podemos tragar con

que o traballo dos que durante anos
respectaron a tradición asimilándoa e
transmitíndoa, para a formación de novos valores que darán co tempo o seu
froito igual que outros os demos, sexa
menospreciado pola administración co
seu apoio económico de fondos públicos, que deveran estar noutros lugares, a
proxectos estético- musicais persoais. E
cando falamos de apoio económico, tamén falamos de instrumentos gratuítos,
de viaxes, roupa gratis,.
EN CONTRA dos que con tanto
traballo loitamos por ir facendo roupa
pouco a pouco, comprando instrumentos a contagotas ou aforrando para poder pagar un autobús; e que acaba por
converterse nunha apisionadora que
aplasta o traballo altruísta de milleiros
de rapaces e de centos de directivas que
ven como as Deputacións apoian o seu
traballo... co desprecio de obvialos.
Este artigo-alegato, non vai en
contra, senón a favor dos que traballaron e traballan sen o apoio de quen sen
saber por que pón fondos públicos para
repetir un erro, a unificación e o pensamento único. Moitos anos para o noso
folclore diverso, rico, e público.
Alberto Barreiro Docampo.
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Vai xa para unha década que teimamos en introducir na paisaxe da Arousa,
unha maior diversidade de árbores. Varias
eran as razóns que nos movían a elo -seguen facendóo-:
-Incorporar vexetais de folla caduca.
Aportan riqueza nutritiva ó chan no que se
asentan.
-Empregar árbores, arbustos con froitos comestibles para os paxaros.
-Romper cá monotonía cromática -e
compositiva- que produce un bosque formado case que exclusivamente por pino. As
frondosas, en certas estacións do ano, dotan
a paisaxe dunha “explosión” de cores sen
parangón.
-Potenciar o uso do monte como espacio de esparcemento e de ocio entre os
vecinos.
-Potenciar o monte comunal como un
elemento de primeira orde no aproveitametnto turístico da Arousa. Non tódolos pobos poden ofertar entre os seus atractivos a
combinación de praia e zonas verdes nun
único entorno e nun marco tan especial:
unha illa.
-Reforestar aquelas zonas do monte
que tiñan sido pasto do lume en anos anteriores.
-Fomentar o interese dos cativos por
todo o relacionado co monte.
Evidentemente, fundamental o emprego de especies pertencentes a paisaxe
galega ou coñecedoras do noso clima, sen
problemas de intrusión ou/e invasión.
Como primeiro paso para conquerir ó
obxetivo marcado levantamos un pequeno
invernadoiro, grazas o cal, e partindo das
sementes, obteríamos as árbores que precisábamos. Moi especialmente pensamos nos
cativos xa que eles fornon durante moito

tempo quenes, a través do colexio, plantaron as sementes nas macetas e, máis tarde,
tendo as árbores un tamaño axeitado conquistaron o monte.
Na actualidade contamos no invernadoiro con aproximadamente uns 3.000
árbores, de diferentes tamaños e portes.
Destes, a metade listos para ser plantados
no monte. Pertencen a 40 especies, citando
algunhas:
Castiñeiro (Castanea sativa), Carballo (Quercus robur), Carballo americano (Quercus rubra),
Carballo palustre (Quercus palustris), Lamagueiro
(Celtis occidentalis L.), Nogueira común (Juglans
regia L.), Nogueira negra (Juglans nigra L.), Faia común (Fagus sylvática L.), Freixo común (Fraxinus
excelsior L.), Capudre (Sorbus acuparia), Acivro
(Ilex aquifolium L.), Cereixeira silvestre (Prunus doméstica), Tulipífero de virxinia (Liriodendrum tulipifera L.), Pícea común (Picea abies L.), Tarai (Tamarix anglica), Laureiro (Laurus nobilis), Figueira
(Ficus carica).

Non queremos deixar pasar esta ocasión que se nos brinda para decir, unha vez
máis, que calquera veciño que queira árbores tan só ten que pedilos, pola nosa parte
estaremos encantados de darllos.
As nosas preocupacións non so se limitan á reforestación do monte comunal.
Mención especial merece o traballo realizado a través da Plataforma en Defensa da
Ría de Arousa – por Nito Dios, como membro da actual directiva- con varias líneas de
actuación. Por unha banda, mantendo contactos con tódalas administracións coa finalidade de acadar unha solución satisfactoria á solicitude de traslado dos Depósitos de
Ferrazo -para aqueles que sexan escépticos,
que reflexionen sobre o que está a acontecer na ría de Pontevedra coas instalacións
de E.N.C.E.-. Por outra banda, controlando
a expansión do porto de Vilagarcía dunha
forma activa. Primeiramente no seu draga-
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do, que conten sustancias nocivas, toxinas,
metais pesados, entre outras cousas, para
que se faga mellor que ocasións anteriores. Con todo está deixando bastante que
desexar.
Nunca nos opuxemos a ampliación
dos portos, sempre -claro debe quedarque sexa para ó desenrolo da actividade portuaria. Con demasiada frecuencia
gánanselle miles de metros cadrados ó
mar para facer polígonos industriais, con
fábricas ou almacéns con sustancias for-

temente contaminantes cando non zonas
lúdicas e comercias, snobs ó estilo “far
west” de multinacionais que arrasan co
pequeno comercio. Estas actuacións
ademais incumplen a Lei de Costas,
que é contraria a tales usos, unha vez
máis parece que as leis están para acatalas
certos veciños, que non todos. A solución
ás necesidades de chan industrial debe
estar fóra da franxa costeira, dos núcleos
urbáns, a distancia razoable dos portos e
comunicados por autovías.

DO QUE SE COME CRÉASE QUE SE CRIA, EN TÓDOLOS SENTIDOS!
Hoxe por día, coméndonos un “sano” plato de
xudías (Phaseoulus vulgaris L. variedade Reginel da
calidade máis Extra) con patacas (Solanum tuberosum
L. variedade Kennebec –coloquiálmente Kennedi-),
preparado a lume lento e con moito cariño, inxerimos
en porcentaxes varias:
auga, vitaminas A, C, B1, B2, hidratos de carbono,
nitroxéno, fósforo, ferro, calcio, potasio, Clorpirifos,
Dimetoato, Pirimicard, Oxamilo, Cinmoxanilo, Zineb,
Ciromazina, Cobre + Mancozeb, Bifentrin, Pirazofos,
Ziram, Maneb...
Algo así, comeza un libro de Claude Aubert
sobre Agricultura Ecolóxica que tiven a sorte fai uns
anos que chegara as miñas mans. Con esta información,
en posesión dos lectores, poden acontecer varias
cousas:
A. Nin inmutarse e seguir igual ca sempre
B. Pensar que a alternativa é comer carne, peixe
ou outros comestibles
C. Poñer o grito no ceo e coller algo de incómoda
conciencia.

Para a opción A, propoñémoste unha
pregunta ¿que fas ti lendo unha revista
cultural?.
Para a segunda alternativa nada máis
alá que recordarte -para cando te xogues
o queixiño verde do Trivial- termos coma
os de encefalopatía esponxiforme, gripe
aviar, a peste porcina e quen sabe se mañá
a tuberculose do salmón ou o catarro da
faneca.
Os da última elección, unha vez que se
asumimos a inutilidade do berro, das mans
a cabeza... recapacitamos e tentamos aplicar
de hogano un pouquiño de coherencia. A
pesar de que errare humanun est, e de que a
enerxía tenda ó estado de repouso –dahí que

sexa pouco cómodo ter conciencia-, tentamos
conseguir un planeta, un pobo.... un “caldo de
cultivo” senón mellor, cando menos igual en
saúde e recursos, coma o que a nós, nos foi
prestado. Todo hai que dicilo, a cousa estache
certamente ben crúa!!
Son tantos temas a abranguer dentro deste
grande pote ECOLOXÍA que a cocción é lenta.
Por citar algúns uns mínimos: Destrozos
no “noso” hábitat –que tamén pertence a
outros-, Cambio climático, Alimentación,
Contaminación das augas, Explotación
Animal, Comercio Xusto ou Corporacións
dos Sustos, Os Depositos de Ferrazo, E.N.C.E
celulosas, un esquecido Prestige... ou tantos
outros.
Para este estreo na revista Dorna,
decidímonos a comezar polo “peso
pesado”, curiosamente aínda que con graves
problemas de obesidade é totalmente hialino:
A CONCIENCIA ou a falta desta. Serva pois
esta publicación para facerlle un nutritivo
recoñecemento a tal “Mandamento”,
desenganémonos pois de que “pensar en
verde” alcánzase tomando certa cervexa!!!
Velaí queda iso e boa saúde!!!
P.D. Moitos dos productos “¿mediciñas
vexetais??”:
insecticidas,
funxicidas,
rodenticidas,
acaricidas, molusquicidas, herbicidas, bactericidas... arriba
mencionados, -e outros-empregáranos nas súas leiras, cas
súas pataquiñas, xudías e demais... so lle dicimos unha
cousa: LEA AS ETIQUETAS, PROTÉXASE E , por aquelo
de meternos coa Santísima Trinidade: Corporacións &
Craniopatías & Consumismo... QUE DEUS REPARTA
SORTE!.
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(Por

Carlos Blanco)

…qué bonito debe
ser” Así reza a cantiga dos/
as que aspiramos ter abrigo e
casa nesta illa da que, dalgún
xeito, formamos parte xa.
Cando vemos ao lonxe
a silueta da Arousa desde o
alto do Pousadoiro (aquel lugar onde hai tempo había árbores), cando albiscamos ese
7 deitado que tedes por silueta, nese mesmo momento a
Arousa, xa non é a Arousa. É
Hobbitón.
Hobbitón, a terra dos
hobbits da que falou Tolkien,
un lugar verde e alegre, bulideiro, onde se traballa e se
disfruta coa mesma paixón,
coa mesma intensidade.
Cando minutos despois percorres en coche a
ponte e ves o mar. O mar. Xente pescando, e dornas,
e cormoráns nun con, e o Bao ao fondo, e chegas ao
galpón húmido onde adestran (qué mérito) os/as piragúistas, cando entras en Hobbitón tes que mudá-lo
chip porque, ollo!, entras tamén no seu ritmo.
Hobbitón vivíu, vive e virirá (se é que a contaminación externa a través da ponte non o impide)
segundo as suas propias normas. Por exemplo:

suicidas cargadas co que sexa e non lle rozan nin
os espellos. Flipas!
Aparcando?. Aparcando vale todo. Tanto ten.
Son quén de aparcar unha gamela enriba dun poste da luz asi que… E aparcan de proa, de popa, o
que lle poñas. Ah! E cando vexas un hobbit parado
tranquilamente co seu coche no medio e medio da
rúa, ainda que non poidas pasar, non lle pites. Está
falando con outro hobbit que está nun bar tomando
algo. Non lle pites, non alteres o ritmo de Hobbitón.
Espera e cala. Teñen outro tempo, xa vos digo…
O deles/as
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En Hobbitón as direccións prohibidas son só
orientativas. Ollo. Pode aparecerche calquera, en calquera sitio, sexa dia ou sexa noite, tanto ten, porque
alí eso vale. Quero decir, estar, está prohibido pero
facer, faise. E listo. E a toda velocidade, eh?, porque
eso sí, os hobbits aprenderon de pequenos a conducir nos coches eléctricos e por onde ti a duras penas
das pasado o teu coche, eles/as meten furgonetas

As casas de Hobbitón son coma eles. Coloristas, extrovertidas, sempre abertas.As formas, xa…son,
digamos, un “totum revolutum” que alguén denominóu feismo urbanistico e nós, que xa estamos afeitos
á estética apreciamos ese “vale todo”, esa fantasía a
cabalo entre Gaudí, Picaso e o mercadillo dos sábados. Búscate la vidiña, digamos. ¿Qué che gusta un
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torreón? Pois métello, non pasa nada.Vale todo!
En Hobbitón báilase moito. As orquestras piden papas no Regueiro mentres hobbits incansables
piden outra, e outra, e outra máis. Levan karaokes
e bandeiras de colores á procesión marítima e bótanlle billetes e guarachas a unha Virxen que baila
ao ritmo da resaca dos mozos e as mozas, quintos e
quintas que lle espetan á imaxen cancións de Los
Suaves.
No San Ramón teñen unha curiosa competición que consiste en ver a ver quen gaña a levar
watios de reguettón para deixar xordo ao mundo
enteiro, un mundo ao que respetan pero ao que non
temen. Alá o mundo. Aquí Hobbitón.
Outro exemplo. O calendario festivo. Os hobbits deciden, unilateralmente, qué dia do ano é o
Carmen, ou San Roque, ou San Ramón e alá se poña
o Papa de Roma como lle pete. Alá él.
¿A ver por que ten que ser o Carmen o 16 de
xullo, eh? Pois xa está.
Eso, si, o Entroido celébrano no Entroido. E
van todos/as disfrazadas (e nunca mellor dito). En
Hobbitón, polo entroido, o ridículo faino quen non
se disfraza. Como debe ser. Calquera cousa vale, un
sombreiro mexicano, o que sexa, pero disfrázate de
algo. Esto é Hobbitón.
Un lugar onde se fala un idioma fermoso,unha
variante colorista e sonora do galego que expresan,
mesmo en pintadas tipo “Ala Selta”, con orgullo. Din
“quinse”,“trese”,“lojo”. Din “Chejín, torsín, desidín…”
e dino todas/os. Ou case. Porque aquí, afortunadamente, pasa como cos disfraces no Entroido. Hai
quen non fala asi, pero fai o ridículo.
Teñen expresións propias tan ricas e gráficas
como “Chove a esmadrasar” e cousas asi. Cando van
ao médico dinlle “doume a volta o estómago” e o
doctor hobbit entende que padecen descomposición.Tedes que velos.Tedes que ver os/as hobbitiñas
falando, cantando… e vestindo! Que esa é outra. ¿A
de pendentes que levan os hobitiños? Hainos de todolos estilos: rapeiros, heavys, lolailos, folkis, de todo.
Gomina a fartar, peiteados fantasía os que vos peten,
lolitas de ambigo ao aire…para exportar. Deben ter
bateas delas. Criadeiros ou algo asi, senón é imposible.
Son hobbits. Xente de sangue quente. E sábeno. E compartena cos demais, sexan ou non do seu
mundo. Sonche asi. Viven a vida apaixonadamente.
Ben ou mal, pero ao seu xeito. Sempre ao seu xeito.

Por eso e por tantas outras cousas nos conquistaron. Foron entrando no noso corazón pola
amizade claro, polas risas pero tamén os prontos, as
derrotas, as loitas por unha ria máis limpa e mellor,
sen depósitos que ameazen desde Ferrazo. Polas
noites en vela dos negros tempos do Prestige, cando Hobbitón, en pé de guerra, organizóuse coma un
exército:
Avós cuidando dos netos, avoas levando a
casa e a intendencia, homes e mulleres traballando
unidos, xente que volveu falar despois de vinte anos
sen se dirixí-la palabra…Tempos difíciles.
Por eso, porque xa rimos e choramos convosco, por dias e noites de palabras, mexillóns coma puños e viño (bo), por saltarmos xuntos a cacharela de
San Xoan, por mil cafés no Benalúa, 500 bocadillos
de pulpo da Consulta, pizzas no Salva, cantarelas no
Moucho… Por tantas cousas: postas de sol na Area
de Secada (se cadra), por poñerlle nome ás pedras
(tan bonitos! Con de Navio, Con de Tres Pes…) polo
Carreirón (gardade o secreto, non se nos encha de
xente) por tantas cousas…
Moitos/as, queremos atracar nalgún peirao
dos vosos, no Chufre, no Cantiño, onde se poida,
pero canda vós.
Prometemos respetalas vosas normas, ritmos
e rituais. Descansaremos no día do can, como ten
que ser, se é que non rebentamos antes. Seremos
guiadiños, aceptando encantados o xeito de vida
que nos proponedse, veremos medrar os/as hobbitiñas na praza do regueiro, aprendendo a conducir
a todo flispín nos coches de choque. Seremos un
máis, poñeremos pendente se fai falta.
Pero non creades que é doado. Coa vontade non
abonda. A lista de espera semella enorme quen
espera. Paciencia, pois. Non renunciamos. As cousas boas sempre se fixeron esperar, non é de agora. Algun día, xa veremos, cantaremos “O vivir na
Arousa…qué bonito é”.
Respetuosamente.

Carlos Blanco.
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