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Cando esta revista saia á rúa os gobernos municipais recén saídos das urnas comezarán unha nova viaxe de
catro anos que nós desexamos sexa venturosa para todos e
todas. Nós seguimos os nosos propios biorritmos e tócalle
ó verán o seu facer, entre eles o de botar as dornas á vela
para facer novas singraduras durante este tempo. A revista
tamén toma este espíritu de renovación e sen desprezar a
súa estrutura, lévanos a edición de novas colaboracións que
esperamos sexan do maior interese para os seus lectores.
Coma sempre, sodes vós os que facedes a revista
na medida en que os seus artigos sexan lidos e comentados
e sempre coa revista aberta a suxestións e novas colaboracións que impliquen ó maior número de temas e de sensibilidades. Cremos na diversidade e é por iso que facemos
credo deste espíritu de coalición entre as distintas áreas
temáticas que poidan xurdir. Diversidade que non implica
ausencia de discrepancia.Como dicía o sabio : identidade
para facer diversidade.
Neste número de verán hai tamén diversidade: séguese co tema da escola na Arousa enlazando co capítulo
anterior; escrebe sobre a Escola de Navegación Tradicional
un académico e vicepresidente da Federación pola cultura
marítima e fluvial;un fermoso artigo sobre os mascaróns de
proa , dos que se imparten clases na nosa illa; un artigo sobre transxénicos para espertar conciencias e axudar a cambiar hábitos nocivos na alimentación ; entrevista a músicos
arousáns ; un artigo de reflexión sobre Arousa na Historia,
con maiúsculas;...
Boa singradura, a volta nos veremos ¡
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nha tarde aproveitando estes días de
cando chegaron os lendarios trece veciños,
primavera alegreime a vista sentado no
servos do prior do mosteiro de San
cumio do Con do Forno: A Arousa os
Martiño do Sar (San Martín Pinario), que
meus pés, a Ría coma un prato , a unha
comezaron a amansar as terras. Criaban
banda o Salnés cos seus vales suaves e soleados,
gando e cultivaban verduras, centeo e trigo,
pola outra banda o Barbanza , coma unha restra
que en boa medida ían parar ás despensas do
sombría de montañas azuis que se entullen no
convento, conforme ás tradicións feudais.
mar, entre unha banda e a outra deitadas no
Os labradores eran da terra e as terras do señor
espello da ría as Illas de Cortegada, Sálvora,
(neste caso do prior) . Era a maneira cristián de
Vionta, Rúa, Areoso, As Malveiras ...Unha
xustificar a escravitude. Non se compraban e
paisaxe non moi distinta (salvo o queimado
vendías persoas, comprábanse e vendíanse terras,
no verán e algunhas construccións que
coas súas árbores e cos seus servos.
afean a costa) da que se podía ver hai dez,
vinte ou trinta anos...da que puideron ver
Durante máis de seiscentos anos pasaron moitas
nosos pais, nosos avós...
cousas no mundo ( caeu Constantinopla no poder
Tamén reparei que o lazo do sete da figura
dos turcos, xurdiron as Universidades, descubriuse
da Arousa prolongábase sutilmente coma
América, o Renacemento, os estados modernos, o
unha anguía máis para alá da praia do
absolutismo, a Revolución Francesa...) Pero nada
Bao, coma un cordón umbilical que une
cambiou na Arousa. Os campesiños seguiron
a Illa co Continente.
traballando as terras e pagando os foros ó
Esta observación fíxome reflexionar
Convento. Tamén pagaban a décima o cura ( en
sobre as mudanzas que a construcción
latín: o coidador), que era quen se encargaba
da Ponte supuxo para a poboación, para
de coidar das almas e da facenda do mosteiro,
os seus hábitos ancestrais, para as súas
amén da súa parte.
tradicións..
Pensei na Illa como se estivese pensando
en min mesmo sobre a miña vida e reparei
que na vida das persoas hai feitos que
nos marcan, que determinan o noso futuro:
o territorio, a familia, os amigos, a escola, o
traballo, a parella que escollas, os fillos ... Pensei
que na vida dos pobos, tamén había feitos que
marcan a súa historia.
Parei a pensar nos feitos máis importantes que
ocorreron na Arousa e que marcaron a maneira de
ser das súas xentes:
Anque é sabido que na Idade Antiga os romanos
e na Idade Media os normandos atracaron na
Illa (posiblemente tamén gregos e fenicios,
anteriormente) a súa pegada non perdurou,
pois non se estableceron. Foron relacións
prematrimoniais que non deron froito.
Podemos dicir que a Illa, como pobo, naceu

CHEGAN NOVAS IDEAS

As ideas da Revolución Francesa de
liberdade, igualdade e fraternidade
chegaron a Illa cando, xa foran
sufocadas no resto de Europa e maior
era a súa persecución no Reino de
España, por parte do Rei absolutista
Fernando VII. O alcume (a moita honra)
que nos puxeron de Carcamáns, era
o nome desprezativo que daban os
conservadores ós liberais ou defensores
dos principios da Revolución Francesa .
¿Como chegaron esas ideas de progreso
social a unha illa habitada por campesiños
analfabetos, que de feito tiñan a condición
de servos, illados do resto do mundo
civilizado?
Cando os revolucionarios franceses tomaron
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a península, a principios do século
por Dios por la Patria y el Rey lucharemos nosotros
XIX, non lograron impoñer o seu
también), vanse ir diluíndo, para dar paso a unha
ideario liberal, pois encontráronse
nova sociedade que olla cara adiante, cara a un
coa resistencia do pobo, manipulado
mundo máis xusto e máis libre.
polas castas privilexiadas (altos mandos
do exército, a fidalguía e a igrexa), que
Despois da desafortunada campaña de Rusia,
temían perder o seu poder. Levantaron a
onde o exército francés sufriu grandes perdas
bandeira do patriotismo e da defensa dos
debido á dureza do inverno, a presencia
valores cristiáns e mandaron ó pobo a
das tropas de Napoleón na península
loitar contra os “gabachos”. Foron máis
minguaron, pois moitos dos soldados tiveron
de seis anos de guerra e cónstanos que
que irse para defender o fronte oriental do
as levas de mozos da Illa participaran
imperio napoleónico (Napoleón foi coroado
nas “guerrillas ou escaramuzas” da
emperador no ano 1.804 polo entonces Papa
chamada guerra da Independencia.
Pío VII, na catedral de Nosa Señora de París).
A resistencia na península fíxose mais forte e as
A tarde caía coma un leve pano
tropas francesas fóronse repregando.
de tule que suavizaba as cores. A
paisaxe resplandecía con un halo
Os exércitos de Napoleón atravesaron
de bruma dourado. Eu, seguía
definitivamente os Perineos no ano 1.814
sentado no cumio do Con do Forno
reflexionando sobre a maneira na
Fernando VII, sendo príncipe do reino de España,
que a xente da Illa abriu os ollos
levantouse en armas contra seu pai Carlos IV e o
a realidade e acordou ollando
seu primeiro ministro Godoy, en marzo do ano
o mundo de outra maneira.
1.808. Este levantamento coñecido co nome de
Aqueles principios tradicionais
Motín de Aranjuez, foi apoiado polos sectores mais
de Deus, Patria, Rei (Por Dios,
autoritarios e reaccionarios da sociedade de entonces,
por la Patria y el Rey pelearon
que desconfiaban do excesivo poder do valido Godoy
nuestros padres/
e da debilidade do Rei Cornudo (Godoy era o amante
da Raíña María Luísa de Parma). O rei Carlos IV vese
obrigado a abdicar da coroa no seu fillo Fernando.
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Fernando VII é chamado a Francia por Napoleón
e el acude pensando en conseguir o apoio do
home máis forte de Europa.
Mais non lle saíron as contas. O resultado
foi xusto o contrario: Napoleón obrigouno
a renunciar a coroa. Napoleón nomeou rei
de España a seu irmán José Bonaparte.
Durante os máis de cinco anos (1.8081814) que durou o reinado de “Pepe
Botella”, despectivo polo que era
coñecido o rei José Bonaparte, libráronse
dúas batallas simultáneas no reino
español: Unha era de carácter bélico
contra a invasión das tropas francesas,
na que a inmensa maioría concordaba,
e outra de carácter ideolóxico
contrapoñendo as vellas ideas do antigo
réxime ás novas, saídas da revolución
francesa. Esta era unha batalla interna
que nos levou a varios enfrontamentos
civís- as dúas Españas- con centos de
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miles de mortos (Guerras Carlistas,
a afronta, de desprezar a Constitución, que por
Guerra Civil), durante todo o século XIX
primeira vez os españois nos tiñamos dado.
e boa parte do século XX. Aínda hoxe,
218 anos despois da Revolución , quedan
Durante seis anos o rei reprimiu ós principais
en España moitos cavernícolas, nostálxicos
lideres liberais (afrancesados) e permitiu que
de sistemas autoritarios e reaccionarios que
os señores e os altos cargos locais depurasen
seguen a súa propia guerra civil nos medios de
as malas herbas nacidas do esterco das ideas
comunicación intoxicando e considerándose
da revolución.
os donos da patria e do seu destino.
A Arousa era un bo lugar para fuxir da
Durante a Guerra da Independencia contra
persecución, non había máis autoridade
o exército francés, a parte liberada era
que o crego. Por esas datas comezaron a
gobernada dende Cádiz por un Consello
establecerse os primeiros liberais na Illa de
de Rexencia, onde a Resistencia
Arousa. Eran moi poucos e amansaron as peores
española establecera a Corte. Era unha
terras, na ladeira do Monte e nas Aceñas. Tamén
corte dominada maioritariamente por
se alimentaban de peixe e marisco que collían no
intelectuais liberais e comerciantes
devalar da marea. As cunchas deitábanas detrás da
burgueses da periferia. Estas Cortes
casa (os cuncheiros), pois comer marisco daquela
elaboraron a primeira Constitución
era un certificado de absoluta pobreza.
Española. Era unha Constitución liberal
apoiada nas ideas da Revolución
A gran invasión de liberais na Illa prodúcese a
Francesa: A Constitución de Cádiz,
partir do ano 1.922
promulgada o 19 de Marzo de 1.812,
que por ser o día de san Xosé, tamén
O poder económico das colonias españolas de América
se coñece co nome da “Pepa”. De aí
estaba nas mans dos indianos (burgueses de orixe
ven a expresión “¡Viva la Pepa!”,
español). Os que estaban en idade de loitar viñeron
que utilizaban os liberais para darse
a España a defendela dos invasores franceses. Cando
a coñecer e reivindicar os seus
regresaron levaban na cabeza as ideas da revolución
principios cando eran perseguidos.
francesa, que lles conviñan ós seus intereses. Cando
Fernando VII restableceu o absolutismo moitos dos
Os franceses fóronse, mais as súas
militares que estiveran en España levantáronse en
ideas ficaron. Cando o Rei Fernando
armas contra o rei e pediron a independencia
VII regresa a España encóntrase con
de aquelas terras.
un goberno organizado en torno a unha
O exército español estaba dividido a
constitución que limita o seu poder, establece
producíronse varios pronunciamentos
a soberanía nacional (o poder reside no pobo),
(todos eles sufocados) en favor da
suprime a inquisición, defende a igualdade
Constitución de Cádiz, esta división era
de todos os cidadáns diante da lei, suprime os
agravada pola situación das colonias
foros, outorga liberdade individual e de prensa,
en América onde tiñan que intervir
consagra a separación dos tres poderes, e recoñece
as tropas contra antigos compañeiros
o dereito de propiedade, o sufraxio universal (para
militares do mesmo exército que agora
homes de máis de 25 anos)...
loitaban por outra independencia..
Fernando VII regresa a España en marzo de 1.814.
Esta constitución non é do agrado do reposto rei.
No ano 1.820 prodúcese o pronunciamento
Aínda non pasaran dous meses cando este vai
do Xeneral del Riego, que se nega a
procurar o apoio da fidalguía campesiña e sectores
partir coas tropas para América, esixindo
máis reaccionarios da Igrexa e do Exército, para
que se restableza a Constitución de Cádiz.
dar un golpe de estado e establecer un réxime
Fernando VII vese obrigado a aceitar a
absolutista. Todo o poder reside no rei e a nobreza
constitución.
e a igrexa recobran os privilexios.
Moitos españois que tanto desexaron o regreso
A maioría dos españois apoiaba os principios
de Fernando VII (el Deseado), non aceitaron
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que defendía a Constitución, agás as
non bautizaban os fillos). En este escrito utilízase
vellas (castes privilexiadas, que non
por primeira vez a palabra Carcamán para definir
deixaron de intrigar contra o sistema
ós veciños da Illa de Arousa.
constitucional. Por outra banda despois
da caída de Napoleón (1815) todos os
Neste punto vai caendo a tarde e levántase
reinos de Europa tornaron ó absolutismo
unha brisa fresca do norte. Baixo as escadas
e aliáronse para defender o seu ideario
do Con do Forno, ollo a silueta da Illa , e
alí onde fose preciso, formando o que se
encho os pulmóns co orgullo de un pobo
chamou a Santa Alianza.
que foi o piorno da semente da liberdade e
da xustiza. Co orgullo de un Carcamán.
Vista a situación, as esperanzas de
vixencia da Constitución eran escasas.
Aínda así o experimento durou máis
de dous anos de feito. A experiencia
Sito Vázquez
non se borrou xamais da memoria
dos progresistas (O Himno de Riego
é o himno oficial da República
NOTA DO AUTOR: Ollo cas palabras, pois co tempo os mesmo que
Española)
as maldicían antes agora aprópianse delas como se fosen súas
A “Santa Alianza” decidiu intervir
alentando a rebelión interior e
enviando un exército de cen
mil homes, maioritariamente
franceses, que se coñece co
nome dos “Cen mil fillos de San
Luís”. Nome dado en honor de
San Luís (rei de Francia, fillo
dunha española). Este exército
acabou co que se coñece co
nome de Bienio Liberal (Trienio
para algúns historiadores).

i c i
e d
ó n

v e r á n

0 7

6

de sempre. E o caso da palabra liberal , que hoxe hai sectores da
sociedade que a reivindican , sendo conservadores. Son liberais só
no económico, e dicir, queren as liberdades que lles permitan facer
negocios impunemente. A palabra que hoxe mellor definiría a un
liberal de aquela época sería a de liberal -progresista .

Imposto de novo o absolutismo e
imbuído de todo o seu poder o monarca
comeza unha cacería de liberais: Os
principais dirixentes foron condenados
a morte coma o propio xeneral Riego,
Juan Martín el Empecinado ( O Guerrilleiro
invicto), Torrijos e os seus compañeiros,
Mariana Peneda...e milleiros máis. Algúns
conseguiron fuxir para o estranxeiro, tal foi
o caso do pintor Goya e outros botáronse ó
monte onde contaban coa colaboración dos
montañeses, pois habitualmente roubaban ós
ricos para repartir entre os pobres. Eran os
coñecidos como bandoleros. En gran parte de
Galicia chámaselles Carcamáns.
Foron tantos os que se refuxiaron na Illa
que o cura envíalle unha carta ó bispo
de Santiago pedindo axuda contra tanta
inmoralidade (vivían en concubinato e
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GRUPO ESCOLAR,

O grupo, o colexio

Na sesión plenaria do Concello de Vilanova
de Arousa, o vinteoito de decembro de 1951,
sendo alcalde D. Juan Hermida Pérez, acórdase
que se interese da Delegación Administrativa de
Educación Nacional, se active o expediente para
a creación dunha escola de párvulos na Illa, para
que os nenos de curta idade de familias pobres
non estean abandonados en plena rúa mentres os
seus pais se dedican ás faenas da pesca e as súas
nais traballan na fábrica de conservas, e sendo
poucas as catro escolas existentes, exponse polo
alcalde de solicitar a creación dunha de párvulos.
Así mesmo, o alcalde leva en carteira na
súa viaxe a Madrid a necesidade da construcción
de locais para escolas na Illa.
Este viaxe a Madrid no fixo un efecto
inmediato pois non se tocou o tema da construcción
de locais para escolas ata o ano 1957, sendo
alcalde D. Candido Touceda Trasande, o oito de
xullo, na sesión plenaria, vistas as necesidades
de dotar a Illa de Arousa dun Grupo Escolar pola
presidencia se expón a conveniencia de xestionar
a adxudicación dun terreo de seis ferrados para a
construcción do mesmo, con capacidade para oito
escolas.
Neste Pleno o concelleiro Ricardo Iglesias
Dios, indica que podería adquirirse os terreos, polo
que se acorda facultar ao alcalde, ao concelleiro, e
aos compoñentes do Consello Local pertencentes
a aquela localidade, para que realicen as xestións
en orde á consecución de terreos para o fin
indicado.
O dous de novembro de 1957, o Pleno do
concello de Vilanova de Arousa, toma o seguinte
acordo:

CONSTRUCCIÓNS
ESCOLARES.ESCOLAS E CASAS VIVENDAS PARA
MESTRES. Procédese a dar lectura ó escrito
da Xunta Provincial de Construccións Escolares,
dando instruccións con arranxo ás cales poden os
concellos levar a cabo as construccións escolares
coas respectivas vivendas para mestres,
acolléndose a unha das dúas modalidades:
1ª.- Construccións con cargo á subliñada
xunta, costeadas con contribucións do Estado e
dos concellos, correspondéndolle neste caso a
esta Corporación o vintecinco por cento da obra.
2º.- Construccións executadas polos
concellos con subvencións do Estado de 60.000
ptas. por escola e 40.000 por vivenda.
O Pleno da Corporación municipal,
despois de estudiar o que se pon nas normas de
construccións escolares e previa deliberación,
acorda a solicitude dun Grupo Escolar na Illa
de Arousa con doce escolas, seis para nenos e
outras tantas para nenas;... coas súas respectivas
casas vivendas, realizándose tales construccións
pola modalidade primeira, polo que este Concello
aportará o 25% do importe das mesmas.

En Consecuencia se faculta alcalde para:
1º.- Adquirir por compra a Carmen
Albarellos Jiménez, un anaco de terreo sito
na Illa de Arousa, coñecido por “Tallo”, cunha
cabida de unha hectárea, seis áreas e noventa
centiáreas, polo prezo de cento vinte mil
pesetas, pagadoiro en dous prazos; a metade á
formalización da escritura pública de compravenda
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e a outra metade ós seis meses a contar de dito
outorgamento.

e Mixta do Campo, previa a transformación desta
última en unidade escolar de nenos.

2º.- Comparecer ante o notario, ó obxecto
de formalizar dita escritura de compravenda polo
prezo aprazado.

Así mesmo e debido á creación desta
agrupación escolar e a integración da escola
mixta que viña funcionando na escola de Campo
de Pao, acordase solicitar a creación dunha
unidade escolar para párvulos, a funcionar no
local mencionado.

i c i
e d
ó n

v e r á n

0 7

3º.- Para que en nome deste Concello e
ós ﬁns expresados poida concertar un préstamo
coa Caixa de Aforros de Vigo, asinando ó efecto
os documentos que fosen precisos.
A Compra dos terreos foi feita ante o
notario de Vilagarcía Alberto Varreras López en
escritura pública nº 1.280 de data 8 de novembro
de 1957 e inscrita no Rexistro da propiedade de
Cambados no folio 109 do libro 55 finca 5110,
data 26 de decembro de 1958.
Neste mesmo ano en sesión plenaria do
18 de novembro, ponse a disposición da Xunta
Provincial de Construccións Escolares os terreos
precisos para a situación dun Grupo Escolar,
así como efectuar a contribución económica do
concello que ascende a 900.000 ptas.
Na xuntanza plenaria do 22 de xullo de
1964, se fai constar en acta o seguinte: Rematadas
as obras de construcción dun ediﬁcio escolar para
oito seccións, catro de nenos e catro de nenas
na Illa de Arousa, por esta Xunta Municipal de
Ensino Primario e a proposta do alcalde, acórdase
solicitar o traslado o mencionado ediﬁcio das catro
escolas existentes na Illa de Arousa, que son as
seguintes: Orientación Marítima e Pesqueira de
nenos, a Unitaria de nenos, a Unitaria de nenas

Tamén se informa á Corporación que
con data con data cinco do mes actual, fíxose
a distribución das vivendas dos mestres da
agrupación Mixta do Grupo Escolar da Illa de
Arousa.
O 24 do outubro, da Inspección de
Ensino Primario, adoptase a seguinte resolución:
recibidos provisionalmente os edificios destinados
a escolas e vivendas dos mestres, pódese
proceder ó traslado provisional de tódalas aulas
debendo tramitar posteriormente o expediente
para a súa elevación definitiva.
Polo Alcalde D. Juan Hermida Pérez se
solicita ao Director Xeral de Ensinanza Primara,
a creación dunha agrupación escolar mixta de
oito seccións catro de nenos e catro de nenas e
dirección sen curso a base das escolas existentes
previa a transformación en unidade de nenas da
escola mixta do Campo de Pao e creación de
catro unidades dúas de nenas e dúas de nenos
a instalar nas aulas dispoñibles no edificio de
recente construcción.
Esta petición é apoiada polos datos
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do censo de poboación da Illa de Arousa que
ascende a 3.530 habitantes e unha poboación
escolar de 283 nenas e 266 nenos que totalizan
549. Na petición engaden que por considerarse
necesaria debe crearse unha escola de párvulos
na Illa de Arousa a instalar no edificio propiedade
do Concello onde estivo funcionando a escola
mixta do Campo de Pao que tamén dispón de
vivenda.
En agosto de 1965 a xunta de contratación
Escolares de Pontevedra, comunica á Alcaldía
que rematado o prazo dado ao contratista,
para realización das reparación necesarias na
edificación, podería realizarse directamente
polo concello, pasándose o gasto á Secretaría
para o seu aboamento con cargo á fianza do
contratista.
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Estas reparacións non se deberon facer
ou se fixeron mal, pois os mestres que impartían
clases no Grupo Escolar Dª. Tomasa Codesal
Calvo, Dª. Manuela Ferro Cerviño, D. Antonio
Gestal Rodríguez e D. José Cándido Touceda
Trasande, realizan un informe indicando as
malas condicións no que se atopaban tanto o
Grupo Escolar como as casas dos profesores:
De 1951 a 1965, catorce anos tardouse en
conseguir o Grupo, no ano 1972 foi engadido
o pavillón de “Dirección”, e no ano 1976 o de
“quinto”.
Este primeiro edificio aguantou 33 anos con algún
que outro remendo, nestas malas condicións, ata
que por fin foi derrubado en 1999 e construído
outro novo que empezou a funcionar no ano
2000.
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“Las maestras y maestros de esta localidad que actualmente
desempeñamos escuela en los locales del ediﬁcio “GRUPO ESCOLAR”, tenemos el honor de participar a V. lo siguiente para que lo
exponga en al CONSEJO ABIERTO que se colebrará en esa Casa
Consistorial el día 29 y entregue una copia al señior delegado gubernativo que lo presida.
1º En la visita que ha realizado a esta Isla de Arosa en los primeros días del mes, ha podido comprobar personalmente al inspeccionar el ediﬁcio “Grupo Escolar” y “casas-vivienda” anejas, el estado lamentable de ambas construcciones, por la cantidad de agua,
que penetra en las escuelas y “casas-vivienda”, que piden a gritos la
ineludible y urgente necesidad de que se reparen en condiciones.
2º Las paredes todas, tanto del ediﬁcio “Grupo” como “casas-vivienda” rezuman humedad, penetrando el agua por los ventanales,
techos y paredes en forma bastante escandalosa.
Los cuartos de aseo son un foco de humedad, ﬁltrándose el
agua por sus paredes, techos y ventanas que continuamente estam
goteando.
Por el bien de la enseñanza y los niños que asisten a las clases,
pues la mayor parte de las veces desde que entró el invierno de
lluvias que estamos sufriendo, los locales se encuentran inundados
de agua, teniendo que andar como en un lodazal chapoteando con
los pies que los hacen insanos y enfermizos, urge su rápida reparación.
3º En las casas-vivienda anejas al “Grupo” también llueve de
forma escandalosa por el techo, ventanas y paredes, impregnadas
de humedad. Las cocinas, casi es imposible cocinar por el continuo
gotear del agua que cae del techo.
Debido a su mala construcción, dado que las ventanas no encajan debidamente, no solo penetra la lluvia sino el viento como si
se estuviese casi en la calle, haciéndolas enfermizas y perjudiciales
para la salud de los que tenemos que vivir en ellas.
4º Los vendavales han roto dos cristales de los ventanales del
“Grupo”, lo que prueba la.fragilidad de los materiales empleados y
la poca seguridad de los mismos que con un poco de aire se mueven enormemente.
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untamiento de villanueva de arosa.”
Por estos dos ventanales (puestos en conocimiento del anterior señor Alcalde), el agua penetra en más abundacia perjudicando
más sensiblemente la seguridad del ediﬁcio, por lo que conviene se
repongan y arreglen el aluminio o varillas que los sostienen, algunas
ya rotas.
5º Todas estas deﬁciencias expuestas y que ha podido comprobar personalmente en su visita, son de urgente e ineludible necesidad su inmediata reparación bien por la casa constructora, arquitecto de dichas obras o por quien corresponda, sin que se pueda
soslayar tan vital problema; pues de seguir este invierno de lluvias,
habrá que poner en conocimiento de las Autoridades Superiores de
Enseñanza la imposibilidad, muchas veces, de permanecer los niños
y maestros en los locales llenos de agua que son un atentado contra
la salud, y obligarán a suspender las clases.
Por otro lado, de no repararse prontamente la entrada del agua
por las ventanas, techos y demás, no será nada sorprendente ni extraño que la solidez del ediﬁcio se resienta y con otros inviernos como
el actual, pueda llegar a derrumbarse, no debiendo admitirse.
Por todo lo expuesto, conﬁamos que por su autoridad y por
bien de la enseñanza, exponga en el Consejo Abierto del dia 29 al
señor Delegado Gubernativo la urgente e inludible necesidad de
exigir a los constructores o arquitecto de la obra del “Grupo” y casasvivienda, la reparación inmediata con toda clase de garantías de los
defectos apuntados, tanto en uno como en otro ediﬁcio por ser una
de las necesidades más primordiales y urgentes del municipio.
Lo que nos complacemos en trasladar a V. en la conﬁanza de
que por su autoridad y celo por el bien do la enseñanza, exponga
con todo interés en el Consejo Abierto lo aquí expuesto, exigiendo ó
pidiendo su inmediata reparación, pues cuanto más se retrase va en
perjuicio de la enseñanza.
Dios guarde a V. muchos años.
Isla de Arosa (Villanueva de Arosa) a veintisiete de Enero da
mil novecientos sesenta y seis.
Los Maestros.
Sr. ALCALDE, PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE AROSA.”
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Na actualidade o peixe grande non só se come ó
pequeño, senón que o estabula, o parasita e o devora cando
este quer. Vivimos nun mundo, no cal as macroempresas
mandan, outorgan e gañan millóns de incentivos
esclavizando ós pequenos productores.
A pesares da abolición da escravitude no “mundo
civilizado”, de toda a lexislación sobre sanidade alimentaria,
dereitos humanos,... temos cadeas e non precisamente de
metal. Un eslabón das torturas son os transxénicos.
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certa “familiaridade” (1)* , entre os individuos
Todo ser vivo está constituido de células cruzados pois poden ser bestialmente distintos:
-de 1 a millóns- Estas son a porción máis pequena Imaxinemos a introducción de xenes da mosca
de cada un de nós con vida propia. Nós, por do vinagre nun cogumelo, xenes das acelgas nas
exemplo, temos células óseas, células cardíacas, avestruces, nas patacas cualidades das formigas...
oculares etc. Para poder construir estes tecidos,
(1)* Este grao de “parentela” é necesario
estes órganos ou en definitiva, a nós mesmos, estas
teñen dentro os seus “planos” de construcción, os para técnicas de reproducción, fertilización
seus directores de orquestra: os xenes. Cando se e selección practicados dende sempre pola
fala dun transxénico ou dun organismo modificado agricultura tradicional. Ex: cruce dun repolo con
xenéticamente –O.M.X.-, o que realmente se remolacha roxa: lombarda, selección das mellores
nos está a dicir e que en determinado ser vivo, sementes para garantir un bo e sá cultivo.
Non cos exemplos dados no parágrafo
introducíronse pequenos fragmentos dos “planos”
anterior,
mais sí con outros semellantes, debemos
de outro. Esta intromisión non precisa en absoluto

-Uns pespuntes-

13

saber que no “mundo actual” esto É REALIDADE
e debemos preguntarnos por qué se fai?, quen o
fai?, quen permite que se faga?, qué implica?,
beneficios e riscos?, límites?...
Estes “cruces” de xenes son para transferir
a unha especie determinada, certos rasgos ou
características que se atopan nos xenes doutros
individuos. ( p.ex.: introducir nos tomates un/
s xene/s que procede/n dunha bacteria que vive
en lugares extremadamente fríos para que os
tomates resultantes soporten as condicións
das xeadas no campo e o das cámaras de frío,
garantindo o proceso de conservación); esto que
pode inclusive resultar estupendo trae consigo
“danos colaterais”, e o peor de todo que non se
sabe nin se analiza o alcance, claro está, que a
coletilla final que abducen as macroempresas para
o emprego da biotecnoloxía (enxeñería xenética),
disque é, poder erradicar a fame no mundo, que
non montarse no “petrodólar”!!.

Quen o fai posible?? As grandes
empresas adicadas ós productos farmacolóxicos e
fitosanitarios, as grandes químicas, os xuíces que
conceden patentes sobre a vida (cando por norma
os seres vivos non poden ser patentados, pois
non responden á inventiva humana senón a un
continuado traballo da Natureza), os políticos que
calan e outorgan licencias para estas masacres,
os usuarios que nos volcamos a un consumismo
exacerbado e non reclamamos unha transparencia
na saúde alimentaria. A cegueira da comodidade, a
sociedade do estrés, da comida rápida e da “lixo”,
de comer polos ollos, dos “preparados” que
botamos ó cesto e nos tragamos, de “desnatarnos,
lightlizarnos... para logo adicionar todo
artificialmente”. De terlle temor a Informarse e
ningún á Publicidade.
Sobre o que esto implica, virtudes e defectos,
poderíase engadir que como virtude: a capacidade
de correxir problemas sanitarios en especies,
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ofrecendo unha
vida con calidade (evidentemente si se permite
esta vía de traballo), recuperar certas especies
que cada día van desaparecendo, defectos:
para a saúde pública, mínimo moito vertigo,
para os señores do diñeiro, moito máis, para
os agricultores, gandeiros e demais do sector
primario... a escravitude nunha man e a miseria
na outra, e para a Natureza o descalabro total...
unha bomba nuclear de moitos megatóns!!!
Os xenes non son compartimentos estancos,
hai ligamentos entre eles. Para entendernos,
pensemos que un xen que dicta a cor do pelo pode
regular outra información, exemplo : controla e
regula a cantidade de azucre en sangue, ou de
calcio nos osos. Calquera actuación neste xene
por supostísimo que afectará o individuo en
todo o seu conxunto.
O

perigoso da
xenética non é que esta exista e se desenrole,
senón nas mans nas que se atope. De entrada
“xogar” co material xenético da nosa especie,
está prohibido para ben ou para mal, ou case de
todo e para todos!. As leis españolas prohíben
tales accións. Cando naceu a infanta Leonor,
e ahora Sofía (non da mesma maneira, pero
si moi similar o procedemento), seus pais
mandaron o seu cordón umbilical(2)* a unha
empresa estadounidense, na cal os conservan.
No caso de que a primoxénita ou súa irmá teñan
un mal, unha destas enfermidades tan en boga
e tan a disposición de todos nós, sempre terán
unha baza máis para preservar a saúde e a vida.
Engadir o dato de que a conservación de células
nai creou e crea unha ampla controversia ética,
moral, e mesmo relixiosa de moitos fragmentos
da sociedade –que tras este
episodio monárquico, podemos
cuestionarnos por qué moitos
investigadores que tentan por
exemplo mellorar a calidade
de vida dos diabéticos, teñen
a prohibición neste país,
ou moitas trabas nas súas
investigacións, xustamente por
non poder investigar con células
nais. Por suposto que cada un
ten a súa opinión, mais para
quen esto redacta, que en pleno
século XXI, as monarquías
e outros ángulos existan non
por méritos de servir ó pobo
que lle dá de comer, senón por
gozar duns privilexios a antiga
usanza, nun marco que din
democrático, mentres outros
enfermos teñen que apandar
coa súa enfermidade...é unha
vergonza!.
*(2) cordón umbilical. Concepto
de célula nai: No desenrolo dun
embrión ate un ser vivo, acontece
que dunha ÚNICA célula pasamos
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por constantes e continuas divisións desta, a ter
millóns delas. Neste camiño as células animais vanse
especializando nos distintos tecidos que compoñen
un corpo (nos vexetais non pasa isto, pois dun anaco
dunha planta podemos obter unha nova e igual
planta, falamos de totipotencia celular. Unha célula
convértese no tipo que o organismo precise. Fabrica
raiz a partir dunha folla ou a inversa), no caso dos
animais chegado a un punto do seu desenrolo isto
é irreversible, e dicir, dunha célula muscular non
podemos obter unha hepática. Mais nas primeiras
divisións as células poden especializarse e constituir
calquer tecido. As células do cordón umbilical teñen
esta capacidade. Co emprego dunha técnica chamada
ADN recombinante, cos plásmidos (1 tipoloxía de
ADN), e coa obtención de miles de copias idénticas
(clonación), completase o proceso.

-Algúns datos do que pasa- No 1980, a Corte Suprema dos EE.UU.,
aceptou a patente dunha bacteria modificada
xenéticamente para dixerir petróleo, tras este
arranque foron e son numerosos os casos
que prosegueron: en 1987 oncorato –un rato
modificado con predisposición a padecer
cancro-, no 1997 xa eran máis de 40 animais
modificados (en plantas os datos son moito
máis escabrosos), centos de patentes sobre
a vida están á espera de seren aprobadas
para “trapichear” con elas. Tracey, Dolly son
algúns nomes. Até o 2001 houbo 25.000
ensaios de cultivos transxénicos, os que
lle temos que sumar os que se fixeran ata
hoxe.
- No 1998 en Corea do Sur un equipo de
investigadores anunciou a clonación dunha
célula humana.
- Tras os cultivos transxénicos existen
cuantiosos intereses económicos, escándalos
silenciados e un forte aumento de oposición
da opinión pública.
- Aténtase contra a saude pública, contra
o Medio Ambiente e contra os dereitos
humanos.
- Sen transxénicos estimábase que a perda
de especies no planeta era de 5 diarias,
con estes, esto convertese nunha ecuación
exponencial. A variabilidade xenética das
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especies (algo moi bo) está en estado
crítico.
- A pesar de que as macroempresas
xustifiquen a necesidade de transxénicos
para erradicar a fame, segundo a o Programa
das Nacións Unidas para a Alimentación
Mundial, producimos unha vez e media
máis, mais alimentos que os precisos para
proporcionarlle a todos os habitantes do
planeta unha dieta axeitada e nutritiva, sen
embargo unha de cada sete persoas padece
a fame e miles de toneladas de alimentos son
destruidos anulmente para que non baixen
os seus prezos.
- Empresas coma Monsanto, Novartis,
AstraZéneca etc empregan técnicas coma
a denominada tecnoloxía Terminator que se
basea en crear sementes que den plantas
estériles para que os agricultores teñan
dependencia a nivel das sementes (que estas
empresas teñen patentadas), e tamén a nivel
dos productos fitosanitarios, fitoreguladores
etc que estes comercializan, e inclusive coma
a de someter ós labregos a poder gardar
sementes propias da zona. Con toda esto
teñen requetegarantido os seus ingresos, as
terras feitas un campo de toxicómanos e os
agricultores uns adictos as suas sustancias.
-Sen desperdicioTransxénicos. Enxeñería xenética, alimentos e o noso
medio ambiente Luke Anderson (1ª ed. Maio 2001),
editado dentro marco GAIA.Proxecto 2050.
As sementes da morte. Lixo tóxico e subdesenrolo: o
caso Delta&Pine Carlos Amorín (1ªed. en España,
Abril 2000) editado por: Os libros da catarata.
A enxeñería xenética e a fame no mundo: ¿Avaricia
ou necesidade? Corner House Briefing 10, Outubro
1998
A revolución ecolóxica: a búsqueda da liberdade a
través da ecoloxía e a solidariedade Raúl de la Rosa.
(2001) Ed.: Icaria, fundación Gea, e Asociación Vida
Sana
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A Cultural Dorna e a socialización do
patrimonio marítimo (e poético)
1*

Francisco Fernández Rei

(Vicepresidente da FGCMF)
*
1
Este artigo publicouse en dúas entregas en marzo do 2007 na sección TCD Intervención en
rede, en http://www.redesescarlata.org

En 1978 creouse na Illa da Arousa a
Asociación Cultural e Deportiva Dorna para fomentar
o asociacionismo xuvenil e cultural e desenvolver
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accións culturais e deportivas. Desde os seus
comezos programa un amplo abano de actividades,
como obradoiros de teatro, proxeccións de cine e
vídeo, ciclos de conferencias e clases de música e
baile tradicional galego, á vez que organiza regatas
de dornas entre as que sobrancea a veterana e clásica
regata arredor da Illa
1. Unha das súas primeiras iniciativas
culturais máis sonadas foi editar, o 17 de maio
de 1981, a revista de poesía Dorna, con textos de
Manuel Rivas, Fernán Vello, Forcadela, Luís Rei e
outros autores que hoxe son figuras relevantes das
letras galegas, xunto con ilustracións de artistas da
talla de Laxeiro, Acisclo, Maside ou Lamazares. A
partir do nº 2, a revista pasou a ser patrocinada pola
Cátedra de Filoloxía Galega da USC; e aínda que
a comezos dos 90 estivo varada, a literaria Dorna
segue a súa travesía.

Porén, a Cultural Dorna non esqueceu de todo
o ámbito poético, pois hai uns anos, antes do Día das
Letras Galegas, organizaba veladas literarias abertas,
con lectura de textos a cargo de poetas e veciños da
Illa ou doutro lugar que quixesen participar. A última
desas veladas celebrouse na noite do 16 de maio do
2003, na que se leron poemas de ManuelAntonio,
Cabanillas, Avilés (a quen se lle dedicaba o Día das
Letras), Bernardino, Xohana Torres, Ferrín, Ana
Romaní, Pilar Beiro e outros autores que figuraban
nunha escolma de poesía mariñeira preparada para
esa velada e que se espallara días antes.
Pouco despois, o 28 de xuño, en colaboración
co colectivo sociocultural Redes Escarlata, a Cultural
Dorna organizou no miradoiro do Cón do Forno (“O
Santo” para os da Illa) o recital Homenaxe ás xentes
do mar da Arousa para honrar a quen en decembro
do 2002 salvou as rías do piche do Prestige. A épica
da xente de toda a Illa contra o chapapote está ben
reﬂectido nun documental de varias horas que a
sección de vídeo da propia Cultural Dorna realizou
neses negros días con gravacións tanto en terra como
na boca da ría da Arousa.
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Nese privilexiado Cón do Forno da Illa, tendo
como “pano de fondo” o costado de leste da ría da
Arousa e cadros-pancartas de Xoán Carlos e Xosé
Luís de Dios relativas á épica contra o chapapote e
contra a guerra de Irak, recitaron poetas chegados da
Galicia interior (Darío X. Cabana, Chus e Claudio
Pato, Dobao, Luz Fandiño, Xaquín Silva), das ribeiras
da Arousa (Tabuyo, Xurxo Alonso, Seixas, Buhigas,
Angueira) e doutras ribeiras galegas (Elvira Riveiro,
Silvia Penas, Isaac Xubín, Francisco Domínguez
e Alexandre Nerium). E Iván Prado recitou o longo
poema “Ós líderes mariñeiros que fuxiron na dorna
e morreron no Atlántico, lonxe do terror”, elexía
nacional que Méndez Ferrín asinara co heterónimo
Heriberto Bens, arousán da Proba do Deán no costado
de noroeste da ría.
A mediados dos anos 80, un grupo de mozos
da Cultural Dorna, no canto de participaren na queima
de dornas vellas, tal como tradicionalmente se facía na
Illa na noite de San Xoán, decidiu poñerse a restaurar
algúns dos barcos que se ían queimar, para usalos para
o lecer e á vez difundir a cultura marítima. A comezos
dos 90, a Cultural Dorna, que contaba cun grande
arraigo social e con gran tradición en navegación a vela,
participou con diversos colectivos e individualidades
en xuntanzas para crear un órgano que defendese o
patrimonio marítimo, aínda que logo non chegou a
integrarse na primitiva Federación Galega pola Cultura
Marítima que en 1993 crearon as asociacións Amigos
da Dorna Meca do Grove, Grupo Etnográfico Mascato
de Cambados e Real e Ilustre Cofradía da Dorna de
Ribeira. Unha vez que a Federación se refundiu en
1999, a Cultural Dorna integrouse plenamente no que
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hoxe é a Federación Galega pola Cultura Marítima
e Fluvial (FGCMF), constituída por 38 colectivos
repartidos por todo o litoral galego e miñoto portugués
e polas cuncas dos ríos Sil e Miño.
No verán do 2001 a Cultural Dorna puxo
en funcionamento a Escola de Vela Tradicional de
Galicia, logo renomeada Escola de Navegación
Tradicional (ENT), experiencia única en todo o Estado
español. Esta Escola arousá é, ademais, un museo
vivo de barcos tradicionais galegos que no 2006
contaba cunhas 40 dornas de escarva e dúas dornas
de tope, unha buceta, un bote polbeiro e unha lancha
xeiteira, que coa súa impresionante vela de relinga é
o indiscutible mascarón de proa da ENT. Cada 17 de
maio a Cultural Dorna bota ás augas do mar da Arousa
os seus barcos, aparellados todos ó xeito tradicional,
para facer a Travesía das Letras coa que se quere
honrar Manuel Antonio, Xaquín Lorenzo e toda a
xente que poetizou ou estudou o mar e mais as dornas.
E nas tardes do verán, e ata ben entrada a primavera
de outono, os patróns da Escola, todos eles mariñeiros
da propia Illa, ensinan a arte tradicional de aparellar e
de velear a quen estea interesado, á vez que transmiten
todo o léxico mariñeiro desas artes que aprenderon dos
vellóns patróns.
En xullo do 2003 a Cultural Dorna organizou o
VI Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia.
Nunca tantos barcos tradicionais diferentes navegaran
polas augas da Arousa, chegados da costa galega e da
portuguesa, pero tamén doutros portos do Atlántico e
do Mediterráneo. Con todo, o día da arribada, cando
os barcos estaban concentrados no medio da ría, entre
Rianxo e a Illa, levantouse tal encalmada que, despois
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de moito agardar por un vento que non aparecía por
ningures, as embarcacións grandes tiveron que usar o
motor para se achegaron ó peirao arousán do Xufre,
mentres que a maioría o fixeron a pan de millo,
botando man dos remos a súa tripulación. O daquela
presidente da Cultural Dorna, Pablo Iglesias, fora o
presidente da Comisión organizadora do memorable
VI Encontro onde Portugal fora convidado de
honra.

2. A Cultural Dorna e a súa ENT son, sen
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ningunha dúbida, un dos activos máis importantes
con que actualmente conta o movemento
asociaciativo galego de recuperación e socialización
do patrimonio marítimo e ﬂuvial. Nos moitos
encontros e regatas de barcos tradicionais que cada
verán se fan desde Ferrol a Vila do Conde sempre hai
dornas e tripulantes da Illa da Arousa, ás veces tamén
a súa lancha xeiteira; e o mesmo ocorre en encontros
feitos en ríos da Gallaecia, no Cabe en Monforte ou
no Miño, sexan en Chantada ou en Lanhelas, preto
da desembocadura. E en encontros de embarcacións
tradicionais doutras zonas do Estado español, que
ven no movemento asociativo galego o modelo a
seguir para a defensa do seu patrimonio marítimo e
ﬂuvial, nunca faltan dornas da Illa, de igual xeito que
están presentes outros barcos tradicionais de Galicia
e da costa miñota de Portugal.
No ano 2006 estiveron en Cadaqués, na I
Festa de la mar dos cataláns, e estiveron en Málaga,

no II Encuentro de Embarcaciones Tradicionales
de Andalucía, ó igual que en anos anteriores as
dornas navegaron as augas cantábricas de Pasaia, as
bretonas de Brest e Douarnenez e as mediterráneas
de Le Ciôtat, preto de Marsella. E as augas doces
do tramo final do Ebro viron navegar unha dorna de
escarva patroneada por Uxío Allo, primeiro director
da ENT e actual presidente da Cultural Dorna, patrón
habitual en todo encontro de embarcacións, como
tamén é habitual J-L. Iglesias Pardavila “Larri”,
actual director da Escola, que no 2004 patroneou a
lancha xeiteira da Illa os días que veleou pola na baía
bretona de Douarnenez, sempre coa bandeira negra
da ENT e coa bandeira galega con estrela vermella.
O pasado 14 de novembro a Cultural Dorna
fechou a temporada de navegación do 2006 cunha cea
á que asistiron os patróns e toda a xente que participou
neste verán nas actividades da Escola, xunto con
invitados de moi diversas asociacións da FGCM, uns
para recolleren os premios da temporada de regatas
en dorna, outros para compartiren eses premios.
Nunca tanta xente asistira a esa xa tradicional cea.
Non puideron vir altos cargos da Xunta de Galicia
que foran invitados, pero viñeron as persoas que este
ano a FGCMF e a Cultural Dorna querían honrar
pola súa inestimable contribución á socialización da
cultura marítima tradicional e do mundo da dorna en
particular.
Homenaxeouse a dous mariñeiros da Illa
coñecidos como “Os Monchitos”, que pasaron de
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reparar algunha dorna a seren reputados construtores
desas embarcacións, ademais de seren a memoria
viva das regatas de dornas da ría da Arousa por
teren participado nelas e seren excelentes regatistas.
Homenaxeouse a Dionísio Pereira, que presidiu a
primitiva Federación Galega da Cultura Marítima
nos duros anos do seu inicio e que segue a ser un
incansable investigador do patrimonio marítimo
galego, ademais de ser a memoria viva da FGCMF,
pois ningúen mellor que Dionísio coñece as luces e
as sombras dese movemento asociativo. E tamén se
homenaxeou a Staffan Mörling, o sueco radicado en
Beluso que estudou e dignificou as dornas e outros
barcos dos pobres e que en todo momento apoiou
o movemento galego de recuperación da cultura
marítima tradicional.
Nas súas palabras de agradecemento
Mörling falou da excelente acollida que a súa recente
monografía sobre lanchas e dornas, editada en galego
e en inglés, tivo no mundo anglosaxón, o que supón
de difusión dunha tecnoloxía tradicional creada por
mariñeiros galegos, da que podemos sentirnos ben
orgullosos. Ademais, invitou a todos os presentes
a seguiren disfrutando das dornas e das lanchas, e a
anotaren e contaren todo o que viven e ven darredor
deses barcos, pois, aínda que hoxe xa non sexan barcos
para o traballo, si o son para o lecer e toda a cultura
que os rodea debe transmitirse ás vindeiras xeracións.
De volta da cea, mentres cruzaba cuns
amigos a ponte que une a Illa da Arousa co
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continente, xa ben entrada a noite, tiñamos
fronte a nós os restos do que fóra unha
inmensa lúa chea que iluminaba a ladeira do
monte Xiabre arrasado polos lumes do pasado
agosto. De camiño fumos falando da dorna, un
barco tradicional recuperado para o lecer, pero
que nalgúns portos segue usándose para o
traballo coas adaptacións que se lle fixeron co
motor fóra-borda, o que a converte nun caso
excepcional; e falamos da xenerosidade do plural
e rico movemento asociativo presente na cea,
que tanto leva feito por recuperar un patrimonio
infravalorado non hai tanto tempo.
Falamos de que as novas autoridades
da Xunta parece que non acaban de asumir
que o patrimonio non é só o terrestre e que na
anunciada reforma da Lei do Patrimonio Cultural
de Galicia debería haber unha referencia explícita
ó patrimonio marítimo e fluvial; e tamén falamos
da urxente necesidade de establecer un rexistro
específico de embarcacións tradicionais e de dar
máis facilidades a quen as recupera para usalas
como medio de lecer no mar e no río, á vez que
debería esixirse a revisión da normativa europea
que obriga a pasarlle a motoserra a barcos de
madeira antigos para poder optar á subvención
dun novo barco, xa que con esta política se está
a destruír moito do patrimonio marítimo e da
historia da beiramar de Galicia.
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Os Coros Galegos: Un xeito de vivir o País
“A nós interesa-nos máis un coro galego que un deputado en Cortes por Galiza”
(Antón Vilar Ponte)
Por Moncho Orzán
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Cando en 1883 bota a andar en Pontevedra o
Coro Aires d’a Terra, Galiza inícia unha dourada
etapa de rexurdimento musical de auténtico
sentimento pola Terra. Visten o traxe do País e
cantan melodias de inmenso valor patrimonial
nunha sociedade abertamente hostil cara calquera
expresión propriamente galega. O Coro salva
así por primeira vez un enorme baleiro entre
o campo e a cidade, dous mundos separados
por un conxunto de valores e representacións
elaboradas ao longo de séculos en Europa, que
en Galiza son importadas ás présas ao xurdir
unha raquítica burguesia industrial e comercial
en etapa moi seródia.

do Arsenal (moitos dos coristas fundadores
traballaban alí). Este é o decano dos coros
galegos. Hai pouco reeditou-se unha gravación
do ano 1922, boa mostra do entusiasmo e
sentimento dos coristas cara a nosa música.
Cántigas da Terra xorde na Coruña ao abeiro
das Irmandades da Fala grazas ao esforzo e
adicación de destacados intelectuais como Eládio
Rodríguez González, Xosé Iglesias Roura e de
brillantes músicos como Maurício Farto Parra e
Manuel Fernández Amor, entre outros.

A Coral de Ruada nace en Ourense da man de
Fabriciano Iglesias, Javier Prado e Virxílio
Aires d’a Terra naceu ao redor da botica de Fernández e do músico Daniel González.
Perfecto Feijoó Poncet, onde se xuntaban vários Posteriormente
incorpora-se
o
grande
intelectuais, amigos do boticário: Víctor Saíd, investigador da zanfona, Faustino Santalices.
Torcuato Ulloa, Víctor C. Mercadillo... Incluso
chegou a tomar parte no coro o noso máis célebre Cantigas e Agarimos constitue-se en Compostela
persoeiro: Alfonso D.R. Castelao.
froito do labor de importantes persoeiros da
cultura: Bernardo del Río Parada, Camilo Díaz
Aires d’a Terra deu semente a un dos piares Baliño, Salvador Cabeza de León e Enrique S.
fundamentais da música galega de grande Guerra.
parte do século XX: os Coros Galegos. Hoxe
só quedan catro coros que seguen a sentir ese Como se pode observar, a orixe dos Coros
mesmo impulso de hai xa case 125 anos. Os Galegos Históricos atopa-se moi vencellada á
Coros Históricos son “Real Coro Toxos e Froles” toda cultura ﬂorescente do primeiro cuarto de
de Ferrol (1914), “Cántigas da Terra” da Coruña século XX, culminada na II República e deitada
(1916), “Coral de Ruada” de Ourense (1919) e pola lousa da dictadura fascista en 1936.
“Cantigas e Agarimos” de Compostela (1921).
Nembargantes, foi coa chegada da democracia
Toxos e Froles nace no Ferrol grazas á adicación que algunhas persoas se decidiron a iniciar un
e o cariño de Manuel Lorenzo Barxa, operário novo impulso asociativo destinado en eséncia á
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recolla e difusión “exacta” de melodias polas nosas
aldeas. Fundamentalmente por descoñecimento e
por un sentimento “ráncio” cara os Coros (logo
de que estes perduraran ao longo de 40 anos de
dictadura), desbotaron o modelo de Feijoó.
Así a meirande parte destes grupos inauguraron
un novo modelo de aproximación científica
no que asepticamente toman melodias e letras
do imaxinário popular sen analizar aspeitos
tan importantes como a fala (escoitemos as
pandereteiras en castelán co traxe do País) ou
a idade (canto imitando a voz dos vellos que,
por certo, tamén foron mozos!). E pola contra
esquecendo valores esenciais como as melodias
xa recollidas polos coros hai várias décadas
(recollendo moitas veces o xa recollido) e a
ligazón da música galega con outras disciplinas
culturais do País.
A herdanza actual destes feitos é a case total
segmentación da música galega en grupos nos
que cada quen logra sobrevivir como agrupacións
estancas, a maioria sen un ideário común de País.
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Ao meu entender, o paso máis necesário neste
momento é un cámbio de modelo, tomando como
eséncia un tempo histórico para o noso País.
Ese tempo no que un escritor, pintaba e cantaba
nun coro; no que un economista chegou a ser
deputado en Madrid e cantaba nun coro; no que
un traballador da forxa fundou un coro. Na cultura
non deben existir marcos que delimiten as leiras
nas que se traballan distintos aspeitos do noso
País.
É por isto que a música do noso País non pode
ficar illada. Non podemos caer na farsa teatral
de representar-nos a nós mesmos enriba dun
escenário. Cómpre camiñar cara novos modelos
onde non exista distinción entre intérprete e
público, onde tomemos parte do que é noso e
está aí para desfrutá-lo. Contaxiemos a festa, pro
a festa en galego. A festa que soñaron os coros
hai cen anos onde todos participemos cantando un
maneo, unha foliada ou un canto de pandeiro na
nosa fala.

FOLIADA DE NEGREIRA
Lanchiña que vas en vela (bis)
levas chaquetas e panos
para a miña Manuela. (bis)
Ai la le lo ai la le lo
Ai la le lo ai la la la.
Viva quen sabe querer-e, (bis)
viva quen no mundo pasa
penas por unha muller-e. (bis)
Ai la le lo ai la le lo
ai la le lo ai la la la,
Penedos de Pasarela, (bis)
cando vos vexo, penedos,
suspiro de amor por ela! (bis)
Ai la le lo ai la le lo
ai la le lo ai la la la.

Repertório de
Cántigas da Terra

Dende Lira vexo Noia, (bis)
vexo o monte de Miñarzo,
vexo unha Nosa Señora. (bis)
Asi la le lo ai la le lo
ai la le lo ai la la la.
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En vela ou a remos como xa
sabemos, vai chegar o verán e como
anduriñas escomezamos a nosa
actividade. Este ano ven importante,
saídas ós Encontros, na nosa Galicia,
España, Francia ou Portugal.
No mes de maio, rompemos a
navegar coa xornada das Letras o
17, nesas mesmas datas, as xentes da
FGCMF preparaban as saídas perto
de Lisboa, no Seixal, a Escola foi parte
activa.
Logo Vila do Conde, as embarcacións
tradicionais non paran, polo camiño
seguramente tivemos tempo de botar
unha man no programa NaBeira08,
que a FGCMF e a Consellería de
Cultura poñen a rular por toda Galicia
e que na Arousa tocará en Cambados,
Vilagarcía e Ribeira, temos que botar
unha man nesto da promoción.
Que é NaBeira?, pois un intento
de levar a Cultura Maritima e Fluvial
a sociedade galega, xogos para nenos,
obradoiros e embarcacións en terra e
no mar e a exposición da federación a
nova, “Patrimonio de Vento e Sal”.

Un proxecto de recuperación para
traer desde o recordo unha arte e uns
costumes poñéndoos en primeira liña
do que nos representa, do que nos deﬁne. Onte é hoxe, aínda máis, onte
é mañá. Un concepto do pasado que
se proxecta no futuro gañando aínda
máis signiﬁcados dos que xa tiña.
A navegación tradicional galega revisitada como un nova faceta cultural e
lúdica e ao mesmo tempo poñendo de
relevo o seu valor patrimonial e histórico. Conceptos de sempre vistos a
través dun aspecto gráﬁco do presente e sustentados en catro importantes
alicerces; orixe, navegación, tradición e etnografía. Onte.
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E nada mais escomezar Xullo a nosa gran
festa o VIII Encontro de Embarcacions
Tradicionais de Galicia, que este ano se
desenvolverá en Ferrol, do 5 o 8 de Xullo.
Estará especialmente adicado o Cantabrico.
Xa conta coa participación confirmada do
bergantín francés “la Recouvrance”, todo un
espectaculo co dos non menos espectaculares
“Hydria” ou o pailebote “Nieves” que subirán
ata Ferrol. Tamén estarán os buques da Armada
e algunha outra sorpresa como un remolcador
xixonés do 1.904, tratando que o Cantabrico
teña seu protagonismo, tamén se achegarán s
vascos de Albaola ou os xa coñecidos Koiote ou
Damborenea xunto con lgún irlandés e outros
que para a ocasión virán de lonxe.
E continuando coa tradición iniciada en
Cambados, cataláns, andaluces, murcianos,
menorquíns ou levantinos farán un esforzo por
estar aquí con nós.
Museos, exposicións, … todo cheira a gran
festa por Ferrol, agora ….. que o tempo nos
acompañe.
E como sempre teremos as nosas regatas,
para rifar e disfrutar, para non ser o último ou
para ser o primeiro polo final, que mais ten o
noso obxectivo seguirá a ser una ano máis a
dinamización da nosa cultura maritima.

Bon vento!!
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O MAR E A ARTE:
mascaróns de proa
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orixe do mascarón de proa é
tan antigo e nebuloso como a
navegación mesma.Sabemos que
de un principio,o seu orixe foi
pagano,pero convírtese co tempo
nunha representación totémica e relixiosa ou
simbólica e política,moitas veces representativo
e sentimental,pero sempre con arte. Os datos
que temos sobre as mais remotas embarcacións
e os seus mascaróns, non son outros que a
través dunhas vasillas antigas pintadas, pedras
gravadas e obxectos atopados en monumentos
funerarios. Por exemplo, hai cinco mil anos,
atopáronse na rocha do deserto do Nubia, unhas
tallas representando embarcacións coa proa
adornada con cornos.
Documentos conservados en pedra, datados
entre 4000 e 3000 a.C., aparecen xa, sinais de
decoración a proa, cabezas de animais, xa sexan
de carneiro, león, gamo ou toro. No Mar Exeo,
polo 2800 a. C., existían figuras de peixes no alto
da roda ou codaste. As embarcacións exipcias
levaban o emblema nacional en compañía
de pinturas de deuses protectores. No museo
do Cairo, hai un modelo de embarcación de
alabastro, procedente da tumba de Tutankhamón
(1350 a J.C.) co remate da roda adornado cunha
cabeza de íbex (ibex o ibis-ave venerada polos
exipcios, pois crían que se alimentaba de reptís)
.
Xa ben sexa un belo íbis, como nos barcos
da raiña Hatsepsut (1500 a.C.), ou a cabeza

do faraón, como símbolo do deus Osiris, sexa
unha cabeza de león coa de un inimigo entre os
seus dentes, ou os ollos dun rei, pintados, nas
naves de carga. O motivo é sempre máxico ou
relixioso, aparte do interés humano, en decorar
todo o que se ten, o que se usa, aquelo que
forma un medio de vida ou un medio no que
se vive. En definitiva, trátase (como mínimo)
de embelecer ó teu arredor e así, embelecer os
sentidos da Alma, e viceversa.
Os fenicios-verdadeiros descubridores da
navegación-foron os primeiros en cruzar o
Mediterraneo, e despois de traspasar o estreito
de Gibraltar, chegaron as Illas Británicas e ata
cerca de Africa Ecuatorial, e aínda que gardaron
con moito segredo as súas navegacións e as
construccións das súas naves (gaulos fenicios),
foron atopadas unhas pedras talladas en Sidón
(antigua capital fenicia, el Líbano) donde na
proa levaban cabezas de cabalos pintadas de
bermello, cos ollos tachonados en ouro, en
alarde de forza e lixeireza, pacífico comerciar e
desexos de exploración e descubrimentos.
Gregos e Romanoséstes foron os únicos homes
que superon copiar, en
cuestións mariñas, algo dos
fenicios. En relacións ca súa
decoración de embarcacións,
desplegaron unha forma
maxestuosa
e
variada,
relacionado co carácter da
exemonía
político-militar
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-dende as súas orixes-

que impoñían. Cisnes (éstes levábanse como
augurio de ﬂotabilidade, porque o cisne vai
sempre sobre a auga), cabalos, touros, gansos,
ibis e estatuas douradas das divinidades, tamén
colgaban da proa os cascos dos guerreiros e
continuaron ca tradicción do óculo. Nos portos
os gregos levaban os mascarons á terra, a rendir
tributo ó pobo. Nas naves romanas podíanse
ver figuras como un crocodilo-emblema de
Cleopatra (á vez que o crocodilo como a serpe
e o dragón, levábanse para as arremetidas).
Unhas veces poñían bustos sagrados dos deuses
e deusas, a quen se lle confiaba a protección da
nave, tamén representaban o nome da nave con
un árbol, montaña u obxeto.
Os mascaróns dos buques apresados,
ofrecíanse como votos, ós templos dos deuses,
pois críase que contribuían ó éxito dunha
empresa, comercial ou militar (ás veces
non hai moita diferencia entre as dúas). Nas
galeras de guerra, os espolóns iban rematados
por cabezas de feras, espadas ou púas, como
protección propia e maior acción ofensiva.
Os exipcios,gracias á súa cultura funeraria
e o soño de posuír unha tumba fastuosa,
consérvanse, despóis de miles de anos,
pequenas naves (os”baris”) pintadas e talladas
con todo detalle, que foron atopadas enterradas
co personaxe difunto.
Pola relación do peixe co buque, os
exipcios pintaron ollos nas amuras. Os ollos
exipcios teñen forma alongada, amendoada,
mentres que os chinos os pintan redondos.

Para todos eles, os ollos advertiranlles dos
perigos do camiño. Esta crenza, costume,
case unha tradición, pasou ás naves fenicias e
gregas, conservándose actualmente en Sicilia,
Portugal e España, aquí, nas últimas “jábegas
malagueñas”.
Os normandos aparecen na “Derrota dos
Cisnes” con serpes e dragantes, para deixar a
triste estrela de unha ferocidade, relacionada co
seu merecido prestixio de expertos mariños.
En Oriente o seu símbolo principal é o
xunco, que durante a historia se foi abrindo
paso a moitas partes do mundo, xunto co ollo
que poñían na proa.
Nos pobos do Pacífico (uns dos mellores
navegantes do mundo, xunto cos vikingos)
procedentes dunha inmigración á India
extendida polo inmenso océano ata as illa de
Pascua e Hawai, foron moi xenerosos coa
decoración das súas áxiles canoas. Na Maorí
vemos na roda, a figura que ensina a lengua ó
inimigo en xesto de burla, insulto ou desafío.
Nas canoas de Auckland e Waikate, lavaban
serpes estilizadas. Nas illas Carolinas e nas
Novas Hébridas, levan paxaros e a golondrina
de mar(no noso caso sería o cormorán). Nas
illas do Almirantazgo e Papúa, o símbolo é o
crocodilo. Nas illas Marquesas, levan (suponse
que xa non o terán permitido) trofeos formados
polos cráneos dos inimigos.
Ata eiquí chegamos hoxe, pero… non se
vaian
todavía,
que aínda hai
máis….Na
próxima revista.

Valentina Todanes. www.todanes.com
Taller de talla de madeira, Rúa Riasón.
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coinciden cos que máis
lle gustan ao público?...
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