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EDITORIAL Tendes nas vosas mans o número 42 d´A Voz de 
Lenda, esta nova publicación está dedicada a CULTURA. O 
termo cultura provén do vocábulo latino cultus, á súa vez 
derivado de colere, é dicir, “coidar do campo e do gando”, o que 
hoxe en día se coñece como “cultivar” e comeza a utilizarse, por 
incríbel que pareza, no século XVIII como un sinónimo de “bos 
costumes“, asemellándoo a todo aquilo que se pode adquirir a 
través da educación. Podemos considerar que a Cultura é toda 
creación do ser humano resultado da invención social, 
transmitida e conservada a través da comunicación e a linguaxe. 
É dicir que é o conxunto de manifestacións polas cales unha 
sociedade expresa a súa visión do mundo, xa sexa por saberes, 
crenzas, rituais, rutinas, música, relatos, lingua, conxunto de 
informacións, obxectos, modos de clasificación, presuposicións, 
coñecementos e actuacións socialmente pautadas que 
confluirán en calquera actuación comunicativa. Cada pobo 
posúe a súa propia historia, a cal vaise pasando de xeración en 
xeración, transmitindo e formando deste xeito, diversos legados 
culturais que perduran nunha sociedade e mesmo a identifican. 
No noso caso, o patrimonio cultural caracterízase pola súa 
abundancia, variedade e ampla dispersión xeográfica así como 
pola vinculación á paisaxe que o rodea. Galicia estivo poboada 
desde épocas prehistóricas, polo que nela atópanse miles de 
monumentos megalíticos, como dolmens ou gravados 
rupestres, ou os tardíos castros, tamén abundan os restos da 
colonización romana, así como normas, lendas e costumes 
suevas. Cos seus máis de 30.000 núcleos de poboación, a 
paisaxe galega está profundamente humanizada. E os 
asentamentos humanos albergan mostras do patrimonio 
arquitectónico e etnográfico do noso pobo. Todo iso crea ao 
longo dos séculos un conxunto de elementos e características 
propias que inclúen aspectos como os costumes, as tradicións, 
as normas e o modo dun grupo de pensarse a si mesmo, de 
comunicarse e de construír unha sociedade, esta xa convertida 
en cultura propia, a galega. Galicia conta así mesmo cunha 
riquísima cultura oral que, no pasado, contribuíu a manter viva a 
lingua galega, e na actualidade mantén vivas tradicións e 
costumes milenarios que delimitan un vasto patrimonio cultural 
inmaterial en gran parte compartido con Portugal. E como 
somos un pobo culto, neste número tamén atoparedes poemas 
nas Mareas da Anima, apuntes de saúde mental, deporte e ata 
noticias que tiveron o seu momento. Agora gozade da súa 
lectura coma nós gozamos da súa creación. PÁXINA 
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CULTURA 
Por BRAIS LOURIDO 

Estamos no ano 2022 e inda 
que non o pareza estamos 
rodeados de cultura. Por 
exemplo a cultura do deporte, eu 
fago moito deporte e hai deporte 
por todos os lados. Dende os que 
van as veces correr ata os 
mundiais de fútbol ou os xogos 
olímpicos. 
A parte, os libros. Hai moitos libros 
interesantes para ler e millóns de 
persoas que len cada día, ou as 
películas, mira que hai películas 
de todo tipo, dende as de 
debuxos ata as de ciencia ficción. 
O arte tamén é cultura, hai moitos 
museos e cadros famosos como a 
Mona Lisa ou as Meninas sen 
esquecer as esculturas, tanto nos 
propios museos como as estatuas 
que hai en millóns de sitios en 
todo o mundo. 
A ópera tamén é cultura, mira que 
hai óperas en teatros. Non só 
ópera, tamén hai boa música e 
compositores moi famosos como 
Bethoven, ou orquestras. Non sei 
por que, pero en Galiza hai 
orquestras ou bandas de música a 
esgalla, nunca faltan nas nosas 
festas, que son parte da nosa 
cultura. 
Pois ben, estamos rodeados de 
cultura, e iso é bo, un pobo culto é 
un pobo rico, así que nunca nos 
falte a cultura. 

Cultura é un concepto amplo que representa o conxunto de tradicións, crenzas e costumes de 
determinado grupo social. Ela é repasada a través da comunicación ou imitación ás xeracións 
seguintes. Desa forma, a cultura representa o patrimonio social dun grupo sendo a suma de 
padróns dos comportamentos humanos e que envolve: coñecementos, experiencias, actitudes, 
valores, crenzas, relixión, lingua, xerarquía, relacións espaciais, noción de tempo, conceptos de 
universo... 

O Berro de 
Munch 

por Elisa 
Miguez 
Pintos 

O Fillo do 
Home de 
René 
Magritte 

por Elisa 
Miguez 
Pintos 
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CULTURA URBANA MODERNA 
Por RAFA LÓPEZ CAMESELLE 

Forma de expresión que manifestan costumes que poden ser de 
determinada época e dentro dun grupo social realizado polos membros 
dunha comunidade. 
Esta consiste na maneira de crear e presenta os individuos que se 
desenvolven nun determinado núcleo como pode ser a cidade. 

A cidade emerxeu como un dos símbolos centrais na definición que dos tempos modernos 
trazouse na primeira metade do século XX. Na era das vangardas artísticas e de revolucións 
políticas, de desenvolvemento capitalista e da evolución de telecomunicacións, do  
maquinismo e da industrialización a gran escala, as grandes metrópoles convertéronse no 
escenario privilexiado onde toma corpo un futuro que parecía acelerar a súa chegada. 
Por unha banda, nunca se coñeceu cidades do tamaño nin altura de edificios que 
cristalizaron no occidente europeo e o continente americano. Tampouco antes viullas ruxir 
pola velocidade  volcánica con que o facían Chicago, Nova York, Buenos Aires, Londres, 
Berlín ou Los Ángeles. E sen dúbida era tamén a conexión cada vez máis intensa entre 
estas grandes cidades e outras de menor dimensión: primeiro o telégrafo, daquela o 
teléfono, pero tamén a fotografía, o fonógrafo e o cinematógrafo permitiron que a 
información circulase a maior velocidade e volume a partir de 1900. O ferrocarril, os novos 
barcos transatlánticos, o automóbil e a aviación multiplicaron fluxos de mercadorías e 
persoas con especial incidencia nas cidades por ser os centros nodais nos que se atopaban 
tendidos de transporte e telecomunicacións. A integración  globalizadora espertaba 
séculos atrás, acelérase na Belle Époque e en períodos de entre guerras, e como sempre, 
neste proceso as cidades cumpriron un papel destacado. 

Pode falarse así dunha era cosmopolita polo papel que determinados centros urbanos de 
relevancia (capital de estado, portos 
comerciais de importante tráfico, cidades industriais) que absorbían grandes fluxos migratorios 
desempeñaban na creación dunha nova cultura chamada a caracterizar a era de masas e que 
tiñan a súa orixe na cidade, por ser esta o punto de intercambio de ideas e produtos, de 
encontro de xentes de lugares cada vez máis diversos e de recepción como produción e 
difusión de novos referentes, ideas e valores cos que interpretar a realidade. Con esta 
introdución enfócase a orixe da cultura urbana moderna, coa definición dada e o texto que 
fala dun mundo global desde o século  XX ata os nosos días, dando lugar a un compendio de 
ramas artísticas e os elementos son: oratoria, cantar, recitar poesía, música, físico, baile, 
deporte, debuxo, pintura, artes, cultura, cinematografía, moda de vestimenta e arquitectura. 
Son inmensos os estilos e a gran variedade de formas por nomear. 
Nomearei algúns cronoloxicamente falando destes sen profundar. 
Anos 20, 30, 40 e 50 do século pasado. 
O Art Déco; puramente decorativo, polo que se lle considera un estilo burgués, é fiel á súa 
época, deixa entrever a noción futurista da revolución industrial. O seu simbolismo vira 
contorna ao progreso, o ordenamento, a cidade e o urbano e a maquinaria. 
Na música; o jazz, o tango, o charlestón, a música culta ou o swing destacaron a atraeron 
ás clases populares. 
O arte figurativo moi distorsionado, raionismo, orfismo, cubismo,  neoplasticismo, en xeral a 
pintura abstracta, expresionismo caricaturesco e  sarcástico. A estética visual dos anos 20 
influíu en todo o século  XX e o seu influxo chegou ao  XXI. 
Todo isto eclosiona na década dos 60 dando lugar a unha nova explosión de arte popular. 

O movemento Hip Hop xurdiu en 1970 na cidade de Nova York.  Conta de catro elementos 
principais. O rap, xénero musical que incorpora rima, fala rítmica e xerga, inclúe (contido) o 
que se di. O Flow (ritmo e rima) e entrega (cadencia e ton). O Djing (música) que é a arte de 
arranxar ou crear música mediante efectos de sons e manipulación das rutinas de rotación 
e de lectura dos discos de vinilo sobre un prato xiradiscos. Finalmente, o  Break Dance, 
unha mestura de capoeira e  kung  fu cos bailes latinos de salsa. 

Debuxo, pintada ou graffiti. 
Chámase  graffiti, grafito ou pintada (as dúas primeiras do italiano grafiti  graffire e esta á 
súa vez do latín scariphare, incidir co scariphus estile ou punzón co que os antigos 
escribían sobre as táboas) unha modalidade de pintura libre, destacada pola súa 
ilegalidade xa que habitualmente é realizada en espazos urbanos públicos ou privados. 
Sempre nas grandes urbes desde a antiga Roma ata os nosos días. Rascando ou incidindo 
cun obxecto punzante na parede ou con pintura. 
Durante a Segunda Guerra Mundial en varios países atopouse a pintada “Kilroy estivo aquí” 
mostra unha cabeza e unhas mans que asoman sobre o bordo dun valo. 
Nos anos 1950 tras a morte do gran músico de jazz Charlie Bird Parker, pintouse moito nos 
muros dos clubs de jazz nos Estados Unidos, en particular en Nova York. 
Co aerosol moderno xorden os pioneiros da era “Die Hard” entre 1960 e 1988, é a época 
vandálica onde os  graffiteiros competían por pintar os trens. 

Dende a década dos 90 e até a actualidade consolidase o graffiti como arte con permisos 
promovidos por entes públicos ou privados quen cede os seus muros para decoralos. Entra a 
era da arte dos  graffitis moito máis elaborados. Até os novos locais de lecer nocturno 
contratan a graffíteiros para decoralos, así como ximnasios, colexios, universidades, 
comunidades de propietarios entre outros. 
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O CONTEMPLAR DO AGUIA 
Por LUIS MANUEL ÁLVAREZ 

Saín de tarde, vin de novo ao aguia no monte, do mesmo xeito que o meu pai 
foise, supoño que voou, ambos se foron, pero de distinta maneira, os dous 
andaban pola mesma zona, pero en diferentes ambientes. Creo que recibín 
máis satisfacción ao ver o animal que a que me provocou a ausencia de pai.  
Roi, o meu fiel compañeiro de catro patas fai que as miñas saídas sexan sempre 
confortantes. 
Ao camiñar, sentir a soidade, o cansazo, o esforzo, benefician agora o meu estado e 
emocións. 
Proxecto para mañá restaurar a bicicleta do meu irmán, iremos xuntos a queimar calorías, 
percorrendo roteiros que eu mesmo deseñei e outras múltiples combinacións de trazado, 
todas ao alcance, aos poucos coñeceremos a fondo novos horizontes, como o 

aguia, que moitas veces acompaña a miña camiñar. 
Hoxe a vin de novo como onte, como Roi, o meu can gozou, correu, ausentouse en 
soidade, pero sabía que volvería alí onde eu estivese e así foi, un cuarto de hora o só, 
volveu a golpe de chifre, canso, fatigado, diría que se atopaba desesperado por darse 
conta de que requiría da súa presenza, sóuboo polo pito que soprei. Apareceu intacto, 
examinei se tiña danos, chegou san, canso e fiel a min, o seu amigo, el é libre, aínda que 
o leve atado, pola súa seguridade fágoo, el sabe que o quero, que o protexo, que me 
preocupa moito, merécello, el quizá sexa a miña mellor compañía, eu para el igual agora. 
En cama espérame, para deitarnos, durmiremos pegados, o afecto mutuo, verdadeiro, el 
dáse conta de todo ou case, el percibe cousas que non ven, el escoita ruídos que non 
oio, el dáse conta das intencións de estraños. Comprobeino un día no bar, cando entrou 
un groseiro, e a súa presenza desatou a maneira de ladrarlle a el, o tío púxose faltón 
porque o meu can intuíu a súa mala enerxía. Toda unha mostra de agarimo en forma de 
defensa, aínda que non me gusta que sexa agresivo. 
Tamén o aguia que voa, cando saio e atópoa moitas veces, anda preto de min, descende 
e planea, obsérvame como eu a ela, adoita ser compañeira arriba nas alturas, é gris, 
escura, media marrón, coñézoa, sei que é a mesma ave, presaxio da fortuna do día pago 
pola natureza, beneficio sacado con esforzo, gratificante sensación o camiñar. 
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VIDA E LITERATURA 
Por RICARDO DOCAMPO 

Por unha banda a literatura, 
polo outro a vida que sempre 
quere escribirse. 

Escribir pode chegar a ser un 
modo de evasión ante as 
pantasmas que nos asustan ou 
ben un modo a través do cal se 
pode chegar a gozar dun texto 
que zumega vida e unha 
infinidade de experiencias. Con iso 
vanse perfilando personaxes e 
historias que nos poden chegar a 
conmover ou simplemente 
facernos participes das súas 
inquietudes. 

Lembro algunhas belas historias 
lidas anos atrás que aínda 
conservan en certa medida a 
frescura de cando as lin. Son esas 
historias libros que nos deixan a 
súa pegada, as que nos 
acompañan ao longo dunha boa 
parte da nosa vida. É probábel 
que ao lelas novamente engadan 
un pouco máis de luz que cando 
as lemos por primeira vez. 

A vida pode irse vivindo a sorbos 
pequenos, e en cada un deles 
tratar de buscar a literatura máis 
apropiada Para que nos 
acompañe na viaxe que é o vivir. 
Viaxe que en moitos momentos 
pode poñernos trabas ou 
pequenas probas que hai que ir 
resolvendo coma se tratásese dun 
pequeno crebacabezas. 
En momentos como os descritos 
é cando máis nos pode axudar un 
belo texto literario, facéndonos 
que salgamos dunha hipotética 
caverna para vivir a normalidade 
de pertencer ao xénero humano. 
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O INSTRUMENTO 
TRADICIONAL GALEGO 
Por QUINO ALJÁN LÓPEZ 

A música tradicional de Galiza caracterízase tanto polas súas formas 
(muiñeiras, xotas, maneos, alalás, aturuxos...) como instrumentos (gaita, 
pandeireta, cuncha, tamboril...) e as agrupacións musicais. 
Como música tradicional que evolucionou oralmente, comparte trazos en común coas das 
áreas veciñas de Asturias, Portugal e León (area da antiga Galiza) e en xeral coa tradición 

musical da Europa Occidental. 
A gaita componse dun fol, onde se infla de aire polo soprete, un punteiro, onde se dixita a 
melodía, e tres tubos (roncón, rónquete e ronquillo) que fan nota pedal. O roncón apóiase 
no ombreiro do intérprete, e o rónquete e o ronquillo no brazo esquerdo. Segundo a 
dixitación empregada fálase de tocar en aberto ou en pechado. 
Variantes deste instrumento é a gaita de barquín, no que o barquín que lle da nome é o 
que insufla aire no fol. Outra variante é a gaita de cana, recuperada por Xabier Blanco, con 
tubos feitos deste material. 
A pandeireta era un instrumento tradicionalmente feminino e consiste dun aro de madeira 
con dúas filas de pares de ferreñas alternadas. Do aro cóbrese só unha cara, que é a que se 
golpea contra o pulso, a palma da man ou os extremos dos dedos. 
As cunchas da vieira rascadas unha contra outra tamén poden acompañar calque peza así 
como as tarrañolas. 
O bombo confeccionase cun gran cilindro de madeira con dúas membranas de pel. Tócase 
cunha única maza e leva o ritmo principal acompañando a gaita, pero nunca superando o son 
desta. 
O tamboril é similar ao bombo pero de moito menor tamaño e polo tanto, de son máis agudo 
e tócase con dúas baquetas. Ten bordóns só na parte superior. A medida que as pezas, 
instrumentos e formacións foráneas foron introducíndose na cultura galega, os tamborís foron 
substituídos por redobrantes de son máis seco, como a caixa, que permite redobres mais 
nítidos e doados. Desde comezos do século XX regresa o uso de tambores de madeira e pel 
como acompañantes da gaita, facendo aparición o tambor galego actual. 
O pandeiro é cadrado, ten dúas caras e no seu interior colócanse os axóuxeres que 
acompañan o son do parche. 
A zanfona desapareceu a mediados do século XX e foi recuperada por Faustino Santiles e 
Xosé Lois Rivas. As gravacións máis antigas deste instrumento foron as de Perfecto Feijoó en 
1904, a zanfona galega ten unha estrutura similar a da zanfona que se atopa espallada por 
toda Europa. 
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O origami é un arte de orixe asiático que consiste na creación de figuras 
mediante papel pregado. Existen moitos deseños e é unha técnica que 
esconde moitos séculos de historia. 
A principal característica do origami é que as figuras créanse mediante distintas dobreces 
de papel e está prohibido o uso de outras ferramentas para a súa elaboración, como 
tesoiras ou cola. Moitas veces confúndese coa papiroflexia, no que si está permitido o uso 
de ferramentas. 
O origami busca modelos no entorno natural que nos rodea, de aí que se representen 
animais, flores, etc., aínda que tamén poden facerse outros elementos da nosa vida cotiá. 
O seu nome provén de “oru” que significa dobrar e “gami” que significa papel. 
A técnica de dobrar papel naceu na China pero o origami, como o coñecemos, 
popularizouse en Xapón baixo as técnicas usadas na China. Era un arte del alto estándar, xa 
que só as persoas de clase social alta podían permitirse desperdiciar o papel e usalo para 
elaborar figuras. Incluso chegou a formar parte de cerimonias dentro da corte do 
emperador. 
Usábase para demostrar respecto e facer ofrendas aos deuses xaponeses. Poñíanse as 
figuras fóra dos templos e tratábase de representar aos deuses en papel. Despois 
ampliouse o uso ás cerimonias, onde se colgaban bolboretas de origami como decoración 
nas vodas. Nas cerimonias de té usábanse para entregar diplomas. Os dobraban de tal 
maneira que despois non podían ser dobrados de novo. 
O papel pasou a ser cotiá para todas as persoas, sen importar o estrato social, polo que se 
volveu moito máis barato. 

Así foi como comezou a popularizarse, era un arte de boca en boca. As persoas máis 
aventureiras creaban novas figuras e ensinaban paso a paso como facelas aos seus seres 
queridos ou veciños. Mentres, as persoas de clase social alta gardaban os seus secretos e 
trucos para elas. 
Existen referentes no origami a nivel mundial: Miguel de Unamuno, que foi a primeira persoa 
occidental en usar este arte como elemento educativo ou Akira Yoshizawa, que foi a persoa 
que modernizou as técnicas do origami, fixo máis de 50.000 modelos novos e foi o primeiro en 
sacar un libro de “paso a paso”. 
O decembro pasado fomos a unha exposición de Origami no Museo Provincial de Pontevedra. 
A visita guiada foi moi agradable. Tamén puidemos ver algún vídeo onde ensinaban esta arte 
de dobrar papel, facendo animais, figuras, etc. 
O que máis nos gustou foron as grúas de papel que dedicaban a unha nena china que morreu 
de cancro. Gustáronnos moitos as figuras que representaban animais, sobre todo as máis 
pequenas, xa que parecían moi difíciles de facer. Gozamos vendo as diferentes cousas que se 
poden facer con esta técnica, como xoiería, bonecas chinesas, carruaxes, recreacións da vida 
cotiá como traballadores, músicos, etc. 
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O MONO 
MÁIS GRANDE E FORTE 
Por RAFAEL LÓPEZ CAMESELLE 

Unha mestura de xenes fai que un simio sexa o máis 
forte e grande do clan. E dende aí ata o home 
moderno. Xerou un efecto bolboreta até hoxe en día; 
que desencadeou en loitas e guerras como as 
sufridas no presente. Os mandatarios son eses simios dos 
tempos primixenios, que marcan a súa lei a golpe de moca. É 
como digo eu, terxiversando a historia segundo os seus 
intereses, é coma un novelo moi liado até a tolemia. Eu tiña un 
soño recorrente no cal medio afogaba sacando un fío da gorxa 
sen final. Por iso todos son culpábeis, e o bo non é tan bo, e o 
malo non é tan malo. 
Coido que somos fillos do mal, somos as familias os nosos 
inimigos. É como un fillo que rouba a súa nai para drogarse, 
fillos da droga din outros. Meter a cisma entre pobos, sen 
piedade, e como dicía Malcon X acabaremos por defender a 
quen nos infrinxe a dor. E é ese novelo sen fin, quen tirou a 
primeira pedra? Os simios do sul, do norte, do leste ou do 
oeste. Pero quen paga sempre é o pobo. A cisma dividiu ao 
longo da historia galega aos Irmandiños entre os nobres. 
Despois caeron eles. O pobo tivo a oportunidade de rexurdir 
nos séculos XIV e XV pero a maldita cisma os fixeron caer. Iso 
na Galiza. Non lembro outros casos onde o pobo case o 
consegue mais os houbo. É como a lenda da illa Utopía. 
AGORA XA É IMPOSIBLE, OU ISO PENSO EU. É unha magoa 
pero así é. O que nos queda é lembrar e transmitirllo as 
seguintes xeracións, que non se esqueza. O esquecemento é a 
verdadeira morte, mentres o pobo lembre este será libre no 
seu interior. 
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MÉRCORES NOITE 
Por LUIS MANUEL ÁLVAREZ 

Hoxe é o seis de abril e van ser as 
doce e media da noite. Mañá revista, 
o que me produce gañas de 
escribir, así podo expoñer o meu 
sentir, sacar o máis profundo do 
meu ser, o meu parecer, algo para 
entreter e así conseguir o respecto 
tan necesario. 
Considerándome quizá orixinal para 
deleitar aos meus compañeiros co escrito, 
dito con respecto, entendo que vós coma 
min, sufristes, o motivo é obvio, pero 
prefiro deixar fluír a imaxinación, pensar no 
beneficioso, no positivo. Pensar en como 
se nos ata aos hospitais, enganados 
poderíase dicir, coa frase só necesitades  
medicarvos e crervos sans. Mais para que 
catalogarse se non somos nocivos para 
nós mesmos, do mesmo xeito que para 
ninguén da rúa. Por algo nunca temos 
discusións, iso véxoo a diario, aínda non 
coñecín a ningún roñón, nin a ningún 
raspiñeiro no centro, ademais estou a 
gusto con calquera, se así non fóra non iría 
a Lenda e en casa quedaría. Para min as 
clases recibidas e actividades nas que 
participo son amenas e nada pesadas, 
mesmo agora estou contento de ir mañá e 
iso que me supón un esforzo físico 
grande, sobre todo o desprazarme, fágoo 
en bicicleta, pedaleo, súo e ao baixar frío. 
Ao chegar ao centro quedo  gustoso 
charlando no banco con calquera, pero 
unha cousa digo, se fósedes repulsivos 
non vos daría leria, iso fixo, así como vedes 
teño moi mal perder, pero non o saco, non 
é necesario. Habitualmente estou a gusto, 
contento, iso fai que pareza un brasas, a 
ver se modero aos poucos. 
O que me gustaría expoñer agora é que 
coa chegada do bo tempo sería moi 
positivo realizar as actividades en 
exteriores, pasear polo natural, sacar 
temas de intereses en xeral, ademais sei 
que os traballadores teñen cultura 
suficiente como para falar de temas 
interesantes, diso trátase, de cultivar 
mentes, saberes, intelectos, nós tamén 
sabemos cousas da vida, a experiencia do 
día a día. 

Agradecido síntome. 
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OS GALAICOS 
Por JUAN ÁLVAREZ 

Os castros, situados en lugares estratéxicos, a miúdo con espectaculares vistas, son 
poboados fortificados que xurdiron en torno ao século IX a. C. e que se manteñen rodeados 
de incógnitas e misterios. Quizais por ese motivo, na nosa cultura moitos destes enclaves 
manteñen unha dimensión máxica. Crenzas que relacionan a súa localización nas alturas, 
cun intento de estar máis preto do ceo, dos deuses ou do  alén. Todo é posible nunha 
sociedade que non deixou pista sobre a súa cultura da morte, ou se a deixou foi 
intencionadamente borrada, unha das grandes preguntas sen resposta que nos presenta 
este pobo ancestral. 
O pobo galaico podería ter grandes semellanzas co pobo celta en aspectos culturais e ou 
lingüísticos pero non documentais. 
Influencias que podían chegar por vía marítima a todo o noroeste peninsular, especialmente 
fronte ao corredor marítimo comercial Atlántico. A xenética achegou a súa visión nos últimos 
anos. 
Hai máis de 20.000 anos, tras a última glaciación, os primeiros europeos refuxiaríanse do xeo 
na franxa norte da Península e desde Galicia emigrarían cara a Irlanda e Gran Bretaña, antes 
de regresar ao vello continente pola Bretaña francesa. Non sobra dicir que os castros 
tampouco teñen nada que ver cos dolmens ou menhires, separados por uns 2.000 anos de 
antigüidade, outra confusión estendida pola arquitectura en pedra de ambas as culturas. 
En Galicia hai centos de castros ao descuberto e, segundo os expertos, miles sen descubrir. 
Algúns se volven imprescindibles como o impresionante castro de San Cibrao de Las en 
Ourense, ou o castro de Viladonga que domina a Terra Chá, o castro de Baroña construído 
sobre un istmo natural á beira do mar ou o clásico castro de Santa Trega, na Guarda. Pero hai 
outros moitos interesantes como o castro dá Torre en pleno Courel ou o castro de Candaz en 
Chantada, que se esconde baixo o encoro e que só se pode admirar cando baixa o caudal do 
río Miño. Os castros son un aceno de identidade galaica que se estende por toda a antiga 
Gallaecia. 
Os castros son poboados fortificados de época anterior a colonización romana que se 
desenvolveron durante a Idade do Ferro, aínda que moitos existiron mesmo ata a Idade Media. 
Eran aldeas rodeadas dunha ou varias murallas, normalmente nun alto para unha defensa 
máis efectiva, con casas circulares de pedra e con tellado de palla. 
A sociedade galaica carecía de Estado ao non existir unha autoridade superior que coordine 
as accións dos distintos grupos sociais coa finalidade de manter a unidade da comunidade. 
Isto choca coa idea xeneralizada, e probablemente equivocada, de que os habitantes eran 
proclives a confrontacións. 
A familia como a entendemos hoxe (avós, pais e fillos) é un concepto tardío na historia. Os 
primeiros documentos que axudan a entender como podía ser a estrutura base familiar, 
chega cos romanos. Nas necrolóxicas funerarias aparecen dedicatorias dun marido á súa 
esposa, duns pais aos seus fillos, dunha esposa a seu defunto... estampas que lembran á 
nosa actual familia. 
Os castros son a primeira construción arquitectónica doméstica estable que aparece en 
Galicia e supoñen a definitiva fixación da poboación. A súa localización busca un 
emprazamento con certas condicións naturais para unha mellor defensa, que despois se 
reforza con outros elementos de protección como murallas, fosos e terrapléns. Uns 
expertos priorizan a localización en función á proximidade das terras fértiles de cultivo, 
mentres que outros seguen apuntando a estratexias defensivas. 
As vivendas dispoñíanse na parte central do castro e elaborábanse con pedra e cuberta 
vexetal, utilizando palla de cereais ou ramas de árbores. Nos grupos de construcións 
intégranse vivendas, currais, almacéns e talleres. Algunhas casas posúen espazos 
engadidos para uso agrícola ou doméstico, edificación que persistiría en Galicia durante 
séculos. Non teñen portas nin 
xanelas e crese que a entrada estaría sita no teitume da vivenda, teoría reforzada pola pouca 
altura das paredes. A luz interior chegaría por un oco na parte alta que tamén faría as funcións 
de cheminea 
para a saída do fume producido polo lume. Unha especie de lareira colocábase no centro da 
planta da casa. A maioría das vivendas son circulares, pero non se trata de ningunha norma. A 
forma redondeada adaptábase mellor ao medio e ás súas necesidades, e niso os antigos 
séguennos sacando ampla vantaxe. É a forma natural e orgánica de construción porque os 
espazos curvos son unha prolongación da natureza. 
Nada se sabe acerca da cultura da morte dos galaicos. Quizais nunca saibamos nada de 
certo. Non se atoparon restos de enterramentos, nin lugares funerarios que poidan lanzar 
pistas sobre o tema do máis aló para estes antepasados. Algúns expertos teorizan sobre unha 
posible incineración dos corpos pero sen enterrar as cinzas, ou sobre unha suposta 
exposición dos cadáveres ao aire libre para ser pasto de animais e aves rapaces. Descoloca 
un mundo funerario que non parece ter nada que ver coas comunidades da Península Ibérica 
pero si con outras culturas atlánticas coetáneas que non deixaban pegadas evidentes da 
morte, que non sempre se prodiga con manifestacións culturais. A actividade relixiosa dos 
moradores dos castros era moi intensa, proba diso é un amplo panteón cun centenar de 
deuses, como demostran as inscricións da época galaico-romana. Os investigadores nomean 
divindades autóctonas como Cosus, o deus da guerra, Bandua, unha figura protectora da 
comunidade, ou Navia, a deusa dos ríos e vales. Outras divindades protexían os animais, os 
bosques, a fecundidade, o gando ou as colleitas, como era común en moitas culturas antigas. 
Coñécense uns cen nomes de deuses galaicos. O que si aseguran os estudos é que a relixión 
era un fenómeno social e que os rituais conformaban unha parte fundamental. Algúns 
autores relacionan estas crenzas galaicas con outras célticas e indoeuropeas. 
As divindades do panteón galaico permiten establecer un paralelismo entre a relixión galaica 
e a cultura galega actual. Os deuses do camiño, coñecidos co nome latino de ‘Lar’, son 
entidades de carácter funerario encargadas de conducir ás almas dos mortos ao   

Alén. Réndeselles culto nas encrucilladas, onde se supón que converxen as ánimas dos 
defuntos. Nelas levántanse monumentos nos que se realizaban libacións de aceite ou 
doutros produtos. Isto ponnos na pista evidente da tradición actual desa mesma 
encrucillada, á que acode a Santa Compaña e coincide a existencia da figura do ‘cruceiro’, 
columnas similares ás mencionadas pero coroadas por un crucifixo, e elaboradas tamén en 
pedra. 
A arqueoloxía achegou os torques, unha peza representativa da ourivaría, que ten orixe 
celta e é un dos símbolos propios desta cultura. A isto sumamos que no século XIX, 
historiadores do celtismo como Manuel Murguía, sinalaron aos celtas como fundadores da 
nación galega. Logo da Guerra Civil española, moitos se opuxeron a esta hipótese por 
deostar a ideoloxía nacionalista que a defendía. Algúns historiadores actuais están 
convencidos de que os celtas foron unha das grandes civilizacións do mundo, e onde 
Galicia xogou un papel central para a súa expansión, arrastrando o celtismo cara á outra 
beira do Atlántico. Pero o primeiro escollo para rubricar esta teoría pono a xenética. Ao 
factor xenético hai que sumar o histórico, arqueolóxico, toponímico e lingüístico para forxar 
hipóteses sólidas que confirmen esa herdanza celta. Investigacións bioxenéticas realizadas 
na Universidade de Oxford na última década indican que a cultura céltica británica procede 
de Galicia, desde onde se estendeu a Irlanda, tal como relata o mito de Breogán no Libro 
das Invasións de Irlanda. Esta hipótese enmarcaría a cronoloxía da cultura céltica xa desde o 
Neolítico, no segundo milenio a. C., cando se estaba formando esta cultura atlántica. Pero 
nin todo o pasado de Galicia explícase só co celtismo, nin o legado celta aséntase 
unicamente sobre o mito. 

Trísceles galegos 
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celta e é un dos símbolos propios desta cultura. A isto sumamos que no século XIX, 
historiadores do celtismo como Manuel Murguía, sinalaron aos celtas como fundadores da 
nación galega. Logo da Guerra Civil española, moitos se opuxeron a esta hipótese por 
deostar a ideoloxía nacionalista que a defendía. Algúns historiadores actuais están 
convencidos de que os celtas foron unha das grandes civilizacións do mundo, e onde 
Galicia xogou un papel central para a súa expansión, arrastrando o celtismo cara á outra 
beira do Atlántico. Pero o primeiro escollo para rubricar esta teoría pono a xenética. Ao 
factor xenético hai que sumar o histórico, arqueolóxico, toponímico e lingüístico para forxar 
hipóteses sólidas que confirmen esa herdanza celta. Investigacións bioxenéticas realizadas 
na Universidade de Oxford na última década indican que a cultura céltica británica procede 
de Galicia, desde onde se estendeu a Irlanda, tal como relata o mito de Breogán no Libro 
das Invasións de Irlanda. Esta hipótese enmarcaría a cronoloxía da cultura céltica xa desde o 
Neolítico, no segundo milenio a. C., cando se estaba formando esta cultura atlántica. Pero 
nin todo o pasado de Galicia explícase só co celtismo, nin o legado celta aséntase 
unicamente sobre o mito. 

Castro de Viladonga, Castro de Rei. 
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A CULTURA DOS CASTROS 
OS GALAICOS 
Por JUAN ÁLVAREZ 

Os castros, situados en lugares estratéxicos, a miúdo con espectaculares vistas, son 
poboados fortificados que xurdiron en torno ao século IX a. C. e que se manteñen rodeados 
de incógnitas e misterios. Quizais por ese motivo, na nosa cultura moitos destes enclaves 
manteñen unha dimensión máxica. Crenzas que relacionan a súa localización nas alturas, 
cun intento de estar máis preto do ceo, dos deuses ou do  alén. Todo é posible nunha 
sociedade que non deixou pista sobre a súa cultura da morte, ou se a deixou foi 
intencionadamente borrada, unha das grandes preguntas sen resposta que nos presenta 
este pobo ancestral. 
O pobo galaico podería ter grandes semellanzas co pobo celta en aspectos culturais e ou 
lingüísticos pero non documentais. 
Influencias que podían chegar por vía marítima a todo o noroeste peninsular, especialmente 
fronte ao corredor marítimo comercial Atlántico. A xenética achegou a súa visión nos últimos 
anos. 
Hai máis de 20.000 anos, tras a última glaciación, os primeiros europeos refuxiaríanse do xeo 
na franxa norte da Península e desde Galicia emigrarían cara a Irlanda e Gran Bretaña, antes 
de regresar ao vello continente pola Bretaña francesa. Non sobra dicir que os castros 
tampouco teñen nada que ver cos dolmens ou menhires, separados por uns 2.000 anos de 
antigüidade, outra confusión estendida pola arquitectura en pedra de ambas as culturas. 
En Galicia hai centos de castros ao descuberto e, segundo os expertos, miles sen descubrir. 
Algúns se volven imprescindibles como o impresionante castro de San Cibrao de Las en 
Ourense, ou o castro de Viladonga que domina a Terra Chá, o castro de Baroña construído 
sobre un istmo natural á beira do mar ou o clásico castro de Santa Trega, na Guarda. Pero hai 
outros moitos interesantes como o castro dá Torre en pleno Courel ou o castro de Candaz en 
Chantada, que se esconde baixo o encoro e que só se pode admirar cando baixa o caudal do 
río Miño. Os castros son un aceno de identidade galaica que se estende por toda a antiga 
Gallaecia. 
Os castros son poboados fortificados de época anterior a colonización romana que se 
desenvolveron durante a Idade do Ferro, aínda que moitos existiron mesmo ata a Idade Media. 
Eran aldeas rodeadas dunha ou varias murallas, normalmente nun alto para unha defensa 
máis efectiva, con casas circulares de pedra e con tellado de palla. 
A sociedade galaica carecía de Estado ao non existir unha autoridade superior que coordine 
as accións dos distintos grupos sociais coa finalidade de manter a unidade da comunidade. 
Isto choca coa idea xeneralizada, e probablemente equivocada, de que os habitantes eran 
proclives a confrontacións. 
A familia como a entendemos hoxe (avós, pais e fillos) é un concepto tardío na historia. Os 
primeiros documentos que axudan a entender como podía ser a estrutura base familiar, 
chega cos romanos. Nas necrolóxicas funerarias aparecen dedicatorias dun marido á súa 
esposa, duns pais aos seus fillos, dunha esposa a seu defunto... estampas que lembran á 
nosa actual familia. 
Os castros son a primeira construción arquitectónica doméstica estable que aparece en 
Galicia e supoñen a definitiva fixación da poboación. A súa localización busca un 
emprazamento con certas condicións naturais para unha mellor defensa, que despois se 
reforza con outros elementos de protección como murallas, fosos e terrapléns. Uns 
expertos priorizan a localización en función á proximidade das terras fértiles de cultivo, 
mentres que outros seguen apuntando a estratexias defensivas. 
As vivendas dispoñíanse na parte central do castro e elaborábanse con pedra e cuberta 
vexetal, utilizando palla de cereais ou ramas de árbores. Nos grupos de construcións 
intégranse vivendas, currais, almacéns e talleres. Algunhas casas posúen espazos 
engadidos para uso agrícola ou doméstico, edificación que persistiría en Galicia durante 
séculos. Non teñen portas nin 
xanelas e crese que a entrada estaría sita no teitume da vivenda, teoría reforzada pola pouca 
altura das paredes. A luz interior chegaría por un oco na parte alta que tamén faría as funcións 
de cheminea 
para a saída do fume producido polo lume. Unha especie de lareira colocábase no centro da 
planta da casa. A maioría das vivendas son circulares, pero non se trata de ningunha norma. A 
forma redondeada adaptábase mellor ao medio e ás súas necesidades, e niso os antigos 
séguennos sacando ampla vantaxe. É a forma natural e orgánica de construción porque os 
espazos curvos son unha prolongación da natureza. 
Nada se sabe acerca da cultura da morte dos galaicos. Quizais nunca saibamos nada de 
certo. Non se atoparon restos de enterramentos, nin lugares funerarios que poidan lanzar 
pistas sobre o tema do máis aló para estes antepasados. Algúns expertos teorizan sobre unha 
posible incineración dos corpos pero sen enterrar as cinzas, ou sobre unha suposta 
exposición dos cadáveres ao aire libre para ser pasto de animais e aves rapaces. Descoloca 
un mundo funerario que non parece ter nada que ver coas comunidades da Península Ibérica 
pero si con outras culturas atlánticas coetáneas que non deixaban pegadas evidentes da 
morte, que non sempre se prodiga con manifestacións culturais. A actividade relixiosa dos 
moradores dos castros era moi intensa, proba diso é un amplo panteón cun centenar de 
deuses, como demostran as inscricións da época galaico-romana. Os investigadores nomean 
divindades autóctonas como Cosus, o deus da guerra, Bandua, unha figura protectora da 
comunidade, ou Navia, a deusa dos ríos e vales. Outras divindades protexían os animais, os 
bosques, a fecundidade, o gando ou as colleitas, como era común en moitas culturas antigas. 
Coñécense uns cen nomes de deuses galaicos. O que si aseguran os estudos é que a relixión 
era un fenómeno social e que os rituais conformaban unha parte fundamental. Algúns 
autores relacionan estas crenzas galaicas con outras célticas e indoeuropeas. 
As divindades do panteón galaico permiten establecer un paralelismo entre a relixión galaica 
e a cultura galega actual. Os deuses do camiño, coñecidos co nome latino de ‘Lar’, son 
entidades de carácter funerario encargadas de conducir ás almas dos mortos ao   

Alén. Réndeselles culto nas encrucilladas, onde se supón que converxen as ánimas dos 
defuntos. Nelas levántanse monumentos nos que se realizaban libacións de aceite ou 
doutros produtos. Isto ponnos na pista evidente da tradición actual desa mesma 
encrucillada, á que acode a Santa Compaña e coincide a existencia da figura do ‘cruceiro’, 
columnas similares ás mencionadas pero coroadas por un crucifixo, e elaboradas tamén en 
pedra. 
A arqueoloxía achegou os torques, unha peza representativa da ourivaría, que ten orixe 
celta e é un dos símbolos propios desta cultura. A isto sumamos que no século XIX, 
historiadores do celtismo como Manuel Murguía, sinalaron aos celtas como fundadores da 
nación galega. Logo da Guerra Civil española, moitos se opuxeron a esta hipótese por 
deostar a ideoloxía nacionalista que a defendía. Algúns historiadores actuais están 
convencidos de que os celtas foron unha das grandes civilizacións do mundo, e onde 
Galicia xogou un papel central para a súa expansión, arrastrando o celtismo cara á outra 
beira do Atlántico. Pero o primeiro escollo para rubricar esta teoría pono a xenética. Ao 
factor xenético hai que sumar o histórico, arqueolóxico, toponímico e lingüístico para forxar 
hipóteses sólidas que confirmen esa herdanza celta. Investigacións bioxenéticas realizadas 
na Universidade de Oxford na última década indican que a cultura céltica británica procede 
de Galicia, desde onde se estendeu a Irlanda, tal como relata o mito de Breogán no Libro 
das Invasións de Irlanda. Esta hipótese enmarcaría a cronoloxía da cultura céltica xa desde o 
Neolítico, no segundo milenio a. C., cando se estaba formando esta cultura atlántica. Pero 
nin todo o pasado de Galicia explícase só co celtismo, nin o legado celta aséntase 
unicamente sobre o mito. 
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O AGASALLO 
Por RICARDO DOCAMPO 

Facía tempo que ninguén se 
fixaba en que tras cada 
paseo miraba o reloxo para 
orientarse no tempo. Cada 
latexado do seu corazón ía 
acompañado con algunha que 
outra idea que lle fixese 
retroceder ata épocas pasadas 
nun fermoso lugar. Todo parecía 
que estaba suspendido nunha 
especie de tea de araña que 
atrapaba todo o que pasaba polo 
seu lado. 
Cantas ganas tiña de viaxar! Aínda 
que parecía que isto non tiña visos 
de ir suceder. Canto estrañaba 
volver á estrada para visitar estes 
sitios plenos de beleza, e se é 
posible cunha historia que lle 
dese máis encanto á viaxe. 
Parecía que isto podería chegar a 
realizarse pero acababa diluído na 
nada como un sobre de azucre na 
auga. Canto máis se ía afastando a 
posibilidade de viaxar máis 
anhelaba viaxar e viaxar. 
Pasado un período moderado 
alguén se acordou de min e 
díxome que me ía a ensinar a 
viaxar coa imaxinación, tras varios 
intentos descubrín que me fixeron 
un agasallo marabilloso: viaxar por 
infinidade de lugares aos cales 
non tiña acceso doutro xeito. De 
súpeto espertei, soou o teléfono, 
estaban a convidarme a facer 
unha viaxe ao lugar que me 
agradaba, o agasallo fora dobre. 
Descubrindo o auténtico e unha 
amizade sincera. 
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XELA  ARIAS 
Por BENJAMÍN NOGUEIRA CASÁS 

Xela  Arias foi unha  poeta  e escritora galega  á que se lle  adicaron o día das 
letras galegas do ano 2021. Descubrina o ano pasado cando falamos dela en Lenda, 
vimos uns documentais, e realizamos lecturas da súa obra. 
Xela Arias foi unha escritora rebelde e inconformista que viviu no rural parte da vida coa 
súa familia. Foi unha muller feminista. Traballou coma mestra en moitos institutos, entre 
eles un moi preto de aquí, o instituto de Chapela. Tamén traballou na editorial Xerais 
traducindo clásicos ao galego. Consideraba que non había diferenciación de sexos na 
poesía, que os homes tamén tiñan sensibilidade ou que había sensibilidades para todos. 

Xela naceu en Lugo no 1962 co nome de María de los Ángeles. Dende os seis anos pasou 
a chamarse Xela. Ata os sete anos estudou dentro dun proxecto pedagóxico cunha 
orientación  agraria e galeguista. Na súa infancia trasladouse coa súa familia a Vigo e 
ingresou no instituto Castelao sito no barrio do Calvario. Deixou os estudos para traballar 
na editorial Xerais de Galicia, alí realizou traballos de oficinista, despois de creación e máis 
tarde como correctora de estilo e editora. No 1991  rematou os estudos, cursando filoloxía 
hispánica na 

universidade de Vigo, licenciándose en 1996 pola universidade Santiago de Compostela. No 
1992 casou co fotografo e matemático Xulio Xil Rodríguez, con quen tivo en 1994 o seu 
único fillo, Darío, ao que co paso do tempo dedicaríalle un libro de poemas. 
Uns anos máis tarde comezou a exercer como mestra substituta na ensinanza secundaria, 
de lingua e de literatura castelá en institutos Galegos. Nos seus derradeiros anos de vida foi 
docente en concellos como Redondela, A Guarda e Vigo. En novembro do ano 2003 Xela 
Arias faleceu os 41 anos vítima dun ataque cardíaco. 

Traxectoria literaria: 
Dende o ano 1980 Xela Arias comezou a publicar en xornais e revistas como A Nosa Terra, 
Diario 16 de Galicia, Faro de Vigo ou Jornal de Noticias do Porto entre outros. Colaborou en 
publicacións como a Festa da Palabra Silenciada ou Luces de Galicia onde formou parte do 
consello de redacción. 
Comezou a escribir un libro de poemas innovador; “Denuncia do equilibrio” con temática 
heteroxénea que prioriza o seu fondo por riba da súa forma e sintaxes arbitrarias. Con esta 
obra deuse a coñecer e logrou chegar á final do premio Losada Diéguez. Tamén nese ano 
ingresou na asociación de escritores de Lingua Galega. 
Xela Arias dedicouse a parte da poesía, á tradución ao galego de diversos autores —> 

—> como Jorge Amado, James Fenimore Cooper, Wenceslao Fernadez Flórez, Carlos Oroza, 
Gianni Rodari, Roald Dahl ou Miguel de Cervantes entre outros. 

Xela Arias tamén escribiu relatos, algúns deles dentro da obra “Contos Eróticos” (Elas 1990). 
Tamén colaborou co grupo de rock Desertores, con cancións baseadas nos seus poemas. 
Pouco despois do nacemento do seu fillo Darío, publicou “Darío a diario”, onde ofrece unha 
reflexión da maternidade afastada do tradicional. 
As súas poesías déronse a coñecer tamén a través de libros colectivos como Palabra de Muller 
(1992) ou Daquelas que Cantan (1997). Pouco tempo antes de morrer editou o poemario 
“Intemperiome”. 
A súa obra inspírame desesperanza, a falta de obxectivos e o problema de non saber o que se 
quere, o sen sentido da vida, telo todo no momento. O rápido que pasa o tempo ou o 
inmediato e o sen sentido do que se fai. Conformarse con pouco, con moi pouco. No libro 
Darío a Diario expresa o amor que sente a nai polo seu fillo. Qué é único, que é  tan importante 
coma todos os demais nenos xuntos, coma todos os demais mozos xuntos, coma todos os 
demais anciáns xuntos, pero que é único ao mesmo tempo. 
Xela Arias era unha poetisa rebelde e inconformista, cunha visión dos sexos diferente. Era unha 
galega orgullosa de si mesma e do seu país, era feminista. 

Foto: Xulio Gil 
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XELA  ARIAS 
Por BENJAMÍN 
NOGUEIRA CASÁS 

Xela  Arias foi unha  
poeta  e escritora 
galega  á que se lle  
adicaron o día das 
letras galegas do 
ano 2021. Descubrina o 
ano pasado cando 
falamos dela en Lenda, 
vimos uns documentais, 
e realizamos lecturas da 
súa obra. 
Xela Arias foi unha 
escritora rebelde e 
inconformista que viviu 
no rural parte da vida 
coa súa familia. Foi unha 
muller feminista. 
Traballou coma mestra 
en moitos institutos, 
entre eles un moi preto 
de aquí, o instituto de 
Chapela. Tamén 
traballou na editorial 
Xerais traducindo 
clásicos ao galego. 
Consideraba que non 
había diferenciación de 
sexos na poesía, que os 
homes tamén tiñan 
sensibilidade ou que 
había sensibilidades 
para todos. 

Xela naceu en Lugo no 
1962 co nome de María 
de los Ángeles. Dende 
os seis anos pasou a 
chamarse Xela. Ata os 
sete anos estudou 
dentro dun proxecto 
pedagóxico cunha 
orientación  agraria e 
galeguista. Na súa 
infancia trasladouse coa 
súa familia a Vigo e 
ingresou no instituto 
Castelao sito no barrio 
do Calvario. Deixou os 
estudos para traballar na 
editorial Xerais de 
Galicia, alí realizou 
traballos de oficinista, 
despois de creación e 
máis tarde como 
correctora de estilo e 
editora. No 1991  
rematou os estudos, 
cursando filoloxía 
hispánica na 

universidade de Vigo, 
licenciándose en 1996 
pola universidade 
Santiago de Compostela. 
No 1992 casou co 
fotografo e matemático 
Xulio Xil Rodríguez, con 
quen tivo en 1994 o seu 
único fillo, Darío, ao que 
co paso do tempo 
dedicaríalle un libro de 
poemas. 
Uns anos máis tarde 
comezou a exercer como 
mestra substituta na 
ensinanza secundaria, de 
lingua e de literatura 
castelá en institutos 
Galegos. Nos seus 
derradeiros anos de vida 
foi docente en concellos 
como Redondela, A 
Guarda e Vigo. En 
novembro do ano 2003 
Xela Arias faleceu os 41 
anos vítima dun ataque 
cardíaco. 

Traxectoria literaria: 
Dende o ano 1980 Xela 
Arias comezou a publicar 
en xornais e revistas 
como A Nosa Terra, Diario 
16 de Galicia, Faro de 
Vigo ou Jornal de Noticias 
do Porto entre outros. 
Colaborou en 
publicacións como a 
Festa da Palabra 
Silenciada ou Luces de 
Galicia onde formou parte 
do consello de redacción. 
Comezou a escribir un 
libro de poemas 
innovador; “Denuncia do 
equilibrio” con temática 
heteroxénea que prioriza 
o seu fondo por riba da 
súa forma e sintaxes 
arbitrarias. Con esta obra 
deuse a coñecer e logrou 
chegar á final do premio 
Losada Diéguez. Tamén 
nese ano ingresou na 
asociación de escritores 
de Lingua Galega. 
Xela Arias dedicouse a 
parte da poesía, á 
tradución ao galego de 
diversos autores —> 

—> como Jorge Amado, 
James Fenimore Cooper, 
Wenceslao Fernadez 
Flórez, Carlos Oroza, Gianni 
Rodari, Roald Dahl ou 
Miguel de Cervantes entre 
outros. 

Xela Arias tamén escribiu 
relatos, algúns deles dentro 
da obra “Contos Eróticos” 
(Elas 1990). Tamén 
colaborou co grupo de rock 
Desertores, con cancións 
baseadas nos seus poemas. 
Pouco despois do 
nacemento do seu fillo 
Darío, publicou “Darío a 
diario”, onde ofrece unha 
reflexión da maternidade 
afastada do tradicional. 
As súas poesías déronse a 
coñecer tamén a través de 
libros colectivos como 
Palabra de Muller (1992) ou 
Daquelas que Cantan (1997). 
Pouco tempo antes de 
morrer editou o poemario 
“Intemperiome”. 
A súa obra inspírame 
desesperanza, a falta de 
obxectivos e o problema de 
non saber o que se quere, o 
sen sentido da vida, telo 
todo no momento. O rápido 
que pasa o tempo ou o 
inmediato e o sen sentido 
do que se fai. Conformarse 
con pouco, con moi pouco. 
No libro Darío a Diario 
expresa o amor que sente a 
nai polo seu fillo. Qué é 
único, que é  tan importante 
coma todos os demais 
nenos xuntos, coma todos 
os demais mozos xuntos, 
coma todos os demais 
anciáns xuntos, pero que é 
único ao mesmo tempo. 
Xela Arias era unha poetisa 
rebelde e inconformista, 
cunha visión dos sexos 
diferente. Era unha galega 
orgullosa de si mesma e do 
seu país, era feminista. 

O BAILE TRADICIONAL GALEGO Por QUINO ALJÁN 
LÓPEZ Os bailes tradicionais de Galicia son danzas 
ancestrais, de orixe moitas veces incerto e 
posiblemente froito da influencia dos pobos que 
habitaron as nosas terras. Son creacións sociais 
colectivas en continua evolución cuxa finalidade é 
esencialmente a diversión e que forman parte da nosa 
cultura, tradición e historia. O baile tradicional galego foi 
declarado en 2018, ben de interese cultural do 
patrimonio inmaterial de Galicia. A muiñeira vella, 
chamada tamén empuñada polo xeito de tocala coa 
pandeireta, é un ritmo terciario, vivo, onde se acentúa a 
segunda nota. A súa orixe é anterior a muiñeira nova. 
Pero na actualidade está menos espallada. A 
composición máis popular e característica é a muiñeira 
nova, ou simplemente, muiñeira. É un ritmo rápido cun 
compás de 6/8. Variantes son a carbalesa (ritmo moi 
marcado), a ribeirana (ritmo vivo), a redonda, a chouteira, 
o golpe (ritmo pausado) e o contrapaso, que se 
diferencian pola maneira de bailalas. Estas 
diferenciacións son postas en dúbida nalgúns estudos: 
Anxo Martínez San Martín afirma que moitas destas 
formas, se algunha vez existiron, desapareceron da 
tradición hai moito tempo. Pola súas melodías e o seu 
compás complexo dedúcese que a súa orixe é 
probablemente culta, estando xa espallada no século 
XVIII A xota é un ritmo en 6/8 (ou tamén transcrito en 
3/4) e xunto coa muiñeira, un dos ritmos máis bailados e 
cantados. A foliada é unha canción alegre que se toca 
preferentemente nas romarías. Considérase unha 
variante da xota, cun tempo máis pousado, inda que 
certos autores a tratan como unha denominación máis 
para o mesmo concepto. 
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ARTELIXO 2022 POR YOLANDA IGLESIAS IGLESIAS Este ano tamén participamos no Artelixo, 
unha iniciativa veciñal capaz de converter os refugallos en ARTE, unha escusa para reflexionar 
sobre a saúde do medio ambiente, para denunciar as accións das persoas contra o planeta, e 
a necesidade imperiosa de reinventar o que tiramos e darlle unha nova vida. Desde o 2 de abril 
deste ano estiveron expostas na vila de Redondela as creacións artísticas (feitas unicamente 
con lixo) sementadas polas rúas e escaparates de moitos establecementos, onde todos 
puidemos aprecialos. Artelixo nace no ano 1995 e nos últimos anos, a súa inauguración lévase 
a cabo nas parroquias de Redondela, como en Ventosela en Penas Agudas, en Quintela coas 
pandereteiras d´O Viso, etc. As actividades de Artelixo tamén contemplan comidas populares, 
xogos e obradoiros para crianzas, concertos, pasarrúas, etc. Encántame esta iniciativa do 
Artelixo e paréceme difícil decidir o que facer, que obra preparar, porque se sacan moitas 
cousas que se volven arte co lixo. Pódese coller calquera cousa, que aínda que ao principio 
non lle vexas moito sentido, podes rematar facendo algo que sexa unha “artistada”. Coa súa 
paz, a súa paciencia, as súas virtudes, a súa reflexión, a súa exposición, os seus dilemas, etc.,  
este ano decidimos apuntarnos ao Artelixo no C.O. Lenda. Decidimos facer con revistas,  grúas 
de papiroflexia. O noso reto era chegar polo menos a 100 grúas. A grúa é un paxaro que ten 
uns andares moi elegantes e tamén baila na neve. Son paxaros que só queren á súa parella e 
non a deixan na vida, por iso é moi prestixiosa e é moi importante nas vodas en Xapón. Son 
emigrantes en Suecia, onde teñen os seus fillos e despois voan ata chegar a Península Ibérica. 
Alí descansan ata que repoñen forzas e volven a Suecia para ter máis crías. Para facer, os 
meus compañeiros e eu, as grúas de papel, pedimos moita axuda, puxéronnos vídeos e 
dabámoslle a parar cada dous por tres para aprender a técnica. Aparte faciamos moitas 
preguntas, quizais demasiadas. Aínda que nos mancharamos as mans porque era papel de 
revistas e non nos saísen ben as puntas do bico ou as patas, pasámolo pipa. Pero que cada 
vez que empezaba a semana, nós volviamos a esquecer o proceso, e tiñamos que recordalo, 
e así fomos repetindo ata que nos quedou o básico, máis ou menos. Fixen unhas trinta grúas 
en casa e conseguimos, en equipo, chegar á meta. Para facer a exposición pasámoslle  un fío 
de tanza e as colgamos no escaparate de Reveriano Soutullo  en “ Lenda” e quedounos  moi 
bonitiño. Outros dos meus compañeiros montaron na praza de Lenda unha alfombra con 
motivos florais feita tapón a tapón. Quedou tan bonita que daba medo que se desfixese se 
chovía ou se facía vento. Non teño palabras para describir ese marabilloso traballo que fixeron. 
Tamén nos animamos a percorrer a vila co mapa e xogamos a atopar bastantes artelixos 
pequenos e grandes, na rúa e nos escaparates da vila. Debemos ser conscientes de reciclar 
ou polo menos recoller e non tirar nada do lixo ao chan. Iso aplícomo tamén a min mesma. 
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ARTELIXO 2022 POR YOLANDA 
IGLESIAS IGLESIAS Este ano 
tamén participamos no Artelixo, 
unha iniciativa veciñal capaz de 
converter os refugallos en ARTE, 
unha escusa para reflexionar 
sobre a saúde do medio 
ambiente, para denunciar as 
accións das persoas contra o 
planeta, e a necesidade imperiosa 
de reinventar o que tiramos e 
darlle unha nova vida. Desde o 2 
de abril deste ano estiveron 
expostas na vila de Redondela as 
creacións artísticas (feitas 
unicamente con lixo) sementadas 
polas rúas e escaparates de 
moitos establecementos, onde 
todos puidemos aprecialos. 
Artelixo nace no ano 1995 e nos 
últimos anos, a súa inauguración 
lévase a cabo nas parroquias de 
Redondela, como en Ventosela 
en Penas Agudas, en Quintela 
coas pandereteiras d´O Viso, etc. 
As actividades de Artelixo tamén 
contemplan comidas populares, 
xogos e obradoiros para crianzas, 
concertos, pasarrúas, etc. 
Encántame esta iniciativa do 
Artelixo e paréceme difícil decidir 
o que facer, que obra preparar, 
porque se sacan moitas cousas 
que se volven arte co lixo. Pódese 
coller calquera cousa, que aínda 
que ao principio non lle vexas 
moito sentido, podes rematar 
facendo algo que sexa unha 
“artistada”. Coa súa paz, a súa 
paciencia, as súas virtudes, a súa 
reflexión, a súa exposición, os 
seus dilemas, etc.,  este ano 
decidimos apuntarnos ao Artelixo 
no C.O. Lenda. Decidimos facer 
con revistas,  grúas de 
papiroflexia. O noso reto era 
chegar polo menos a 100 grúas. A 
grúa é un paxaro que ten uns 
andares moi elegantes e tamén 
baila na neve. Son paxaros que só 
queren á súa parella e non a 
deixan na vida, por iso é moi 
prestixiosa e é moi importante nas 
vodas en Xapón. Son emigrantes 
en Suecia, onde teñen os seus 
fillos e despois voan ata chegar a 
Península Ibérica. Alí descansan 
ata que repoñen forzas e volven a 
Suecia para ter máis crías. Para 
facer, os meus compañeiros e eu, 
as grúas de papel, pedimos moita 
axuda, puxéronnos vídeos e 
dabámoslle a parar cada dous por 
tres para aprender a técnica. 
Aparte faciamos moitas 
preguntas, quizais demasiadas. 
Aínda que nos mancharamos as 
mans porque era papel de 
revistas e non nos saísen ben as 
puntas do bico ou as patas, 
pasámolo pipa. Pero que cada vez 
que empezaba a semana, nós 
volviamos a esquecer o proceso, 
e tiñamos que recordalo, e así 
fomos repetindo ata que nos 
quedou o básico, máis ou menos. 
Fixen unhas trinta grúas en casa e 
conseguimos, en equipo, chegar á 
meta. Para facer a exposición 
pasámoslle  un fío de tanza e as 
colgamos no escaparate de 
Reveriano Soutullo  en “ Lenda” e 
quedounos  moi bonitiño. Outros 
dos meus compañeiros montaron 
na praza de Lenda unha alfombra 
con motivos florais feita tapón a 
tapón. Quedou tan bonita que 
daba medo que se desfixese se 
chovía ou se facía vento. Non teño 
palabras para describir ese 
marabilloso traballo que fixeron. 
Tamén nos animamos a percorrer 
a vila co mapa e xogamos a 
atopar bastantes artelixos 
pequenos e grandes, na rúa e nos 
escaparates da vila. Debemos ser 
conscientes de reciclar ou polo 
menos recoller e non tirar nada do 
lixo ao chan. Iso aplícomo tamén a 
min mesma. 
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O MÚSICA CONTEMPORANEA GALEGA Por QUINO ALJÁN LÓPEZ & XAQUIN VIDAL A partir 
dos anos setenta apareceron moitos grupos e cantantes novos que partindo da música 
tradicional a fusionaron con outras músicas máis ben modernas como o pop ou o techno. 
Andrés do Barro, Os Resentidos, Uxía Senlle que comezara con Na Lúa, Luar na Lubre ou o 
gaiteiro Carlos Núñez e Milladoiro foron quen máis teñen popularizado a música galega 
incluso a nivel internacional. Andres do Barro e os Resentidos chegaron a copar o número un 
das listas de éxitos no seu día. O disco de Carlos Núñez a Irmandade das Estrelas de 1996, 
vendeu mais de 100.000 copias, e a carón disto nacen tamén agrupacións que intentan 
recuperar e manter a música e baile tradicional a modo de escola, banda do que é exemplo 
Abertal. Os gaiteiros modernos son Xosé Manuel Budiño, Susana Seivane ou Cristina Pato. A 
aparición destas dúas mulleres no mundo da Galiza rompe definitivamente coa visión 
estritamente masculina do gaiteiro. Outra muller con gran proxección é Mercedes Peón, 
posuidora dunha potente voz e que afonda tanto na reivindicación da tradición como na súas 
reinterpretacións en linguaxes musicais modernas. Tamén xurdiron nos últimos anos grupos 
de pandereteiras de recoñecido prestixio, co- mo por exemplo Leilia, ou dentro da corrente 
mais moderna, Anubia, Faltriqueira, Ialma, Donicelas ou as Tanxugueiras. A continuación 
podedes consultar a lista definitiva de música galega actual, aquí non o atoparedes todo, pero 
case. - Terbutalina: Grupo de garaxe punk. O grupo autodenomínase de "gastropunk" e 
caracterízase por autoeditar os seus álbums, que se poden descargar libremente da súa 
páxina de internet. Concertaços e moita festa. - Baiuca: Folktrónica, mestura da tradizon 
galega (mesmo en gravacións de campo) con electrónica. Se gostades das Tanxus, 
seguramente gostedes tamén de Baiuca. - Zenzar: Punk rock procedente de Meirama. Son a 
banda con máis anos de actividade en Galiza facendo rock en galego, co compromiso e 
actitude por diante. - Boyanka Kostova: Trap do país. Defínense como “impulsores do twerking 
rural” e teñen letras cheas de retranca. - Ruxe Ruxe: Rock combinado con sons tradicionais 
galegos, empregando ás veces instrumentos como a gaita e o saxofón, e cunha gran actitude 
punk. - Guadi Galego Canción de autora, feminismo e unha voz suave e linda. - SES: 
Cantautora con moita forza e que reivindica o feminismo. Defínese como "rock'n'roll, tradición 
oral e canción de autor con actitude punk". - Rebeliom do Inframundo: Rap con orixe en 
Ponteareas e con sede en Vigo. Letras con conciencia e concertos revolución. Do mellor. - 
Verto: Electropop. Están de descanso, máis teñen varios traballos publicados e un son 
característico. - Malandrómeda: Trap experimental, son e letras únicas. Un grupo que 
revolucionou a música galega ao completo. - Familia Caamango: Mestura de garaxe, blues, 
empanada de polbo, rhythm n´ blues, punk, hixiene persoal e a extorsión con swing, coa 
finalidade de facer bailar a todo can e gato. - Ataque escampe: Músicas tristes para escenarios 
con cortina vermella, reverbs torturados e himnos á derrota, pero tamén rock'n'roll para 
desabrochar as camisas e un pouco de ruído. - Os Vacalouras: Banda de Punk Rock 
experimental de Teis. Cancións pegañentas con letras absurdas cargadas de retranca e ironía. 
O seu gran último exito internacional, “Samil é portugués” a dueto co inmenso Quin Barreiros. - 
Labregos no tempo dos Sputniks: Rock, reagge, punk, rap... revolucionario. Mesmo con 
versións, letras de poetas e retranca. - Caxade: Folk-pop de autor. Música relaxadiña, con 
letras moi orixinais, mesmo surrealistas, e trompetas. - Acouga: É un cuarteto que se comezou 
xestar en 2019, e se definen como post-bravú. Veñen de Pazos de Borbén. - SonDeSeu: É a 
primeira orquestra de música folk e tradicional de Galiza, considerada como unha das 
primeiras orquestras folk de Europa, formada por 67 membros está dirixida por Rodrigo 
Romaní. - Grande Amore: Un son moi característico: guitarras, sintetizadores e efectos na voz a 
tope. Synth punk - Ce Orquestra: Música interpretada polo home orquestra César Freiria, 
músico autodidacta e apaixonado dos instrumentos, habitual das nosas festas. - Aliboria: 
Tradición galega en ritmos que van romper a túa testa. A maioría das cancións son só voz e 
percusión con pandeiretas, cunchas, charrasco, culleres... - Machina: Banda de Cerceda que 
se move entre o metal, o hardcore, punk... e outras tendencias. - Rabelo: Rap combativo con 
bases que inclúen elementos tradicionais. Está a piques de publicar un novo disco, se non o 
fixo xa. - Moura: Rock psicodélico xuntado con folk. Moitas das súas letras están inspiradas 
pola mitoloxía tradi- .cional galega. - Dioivo: Black metal en galego. Batería, guitarra e voz con 
algunhas letras de autores galegos. Escuridade. - Os Bar Ban Sónicos: Punk-rock, ha uns 
meses publicaron o seu primeiro álbum. - Mercedes Peón: Revolución, experimentación e 
innovación. Unha pioneira na mestura do tradicional e o electrónico, fundamental na música 
galega, idolatrada en Europa. - Dakidarría: Ska combativo. Festa e reivindicación con unha 
banda grande. - Ezetaerre: Rap combativo. Definen a súa música con tres palabras, "dignidade, 
solidariedade e humildade". - Son da rúa: Hip-hop reivindicativo que sempre bebe da ironía, a 
tradición oral e a musicalidade galega. - Mileth: Folk-metal. Porque o metal pode combinar 
cantareiras, cunchas e pandeiretas con guturais. - Dios ke te crew: Grupo mítico do hip-hop do 
país. Vas de verde, pareces un verme. - A banda da loba: Letras propias e de escritoras con 
música de rock, pop e folk. - Seso Duán Músico, historiador, compositor, vídeo creador e 
produtor, ultimamente edita a súa obra centrada en contido relacionado coa didáctica musical. 
- Adufeiras de Salitre: Xunto con Xabier Díaz, fan música tradicional. Outros das que podedes 
gostar se gostastes das Tanxugueiras. Se gostas da música do país podedes atopala na 
“playlist” de Spotify: Galiza em Galego 
https://open.spotify.com/playlist/2kpziJdOlH96ca0HUwiZ8S 
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O MÚSICA CONTEMPORANEA GALEGA Por QUINO ALJÁN LÓPEZ & XAQUIN VIDAL A partir 
dos anos setenta apareceron moitos grupos e cantantes novos que partindo da música 
tradicional a fusionaron con outras músicas máis ben modernas como o pop ou o techno. 
Andrés do Barro, Os Resentidos, Uxía Senlle que comezara con Na Lúa, Luar na Lubre ou o 
gaiteiro Carlos Núñez e Milladoiro foron quen máis teñen popularizado a música galega 
incluso a nivel internacional. Andres do Barro e os Resentidos chegaron a copar o número un 
das listas de éxitos no seu día. O disco de Carlos Núñez a Irmandade das Estrelas de 1996, 
vendeu mais de 100.000 copias, e a carón disto nacen tamén agrupacións que intentan 
recuperar e manter a música e baile tradicional a modo de escola, banda do que é exemplo 
Abertal. Os gaiteiros modernos son Xosé Manuel Budiño, Susana Seivane ou Cristina Pato. A 
aparición destas dúas mulleres no mundo da Galiza rompe definitivamente coa visión 
estritamente masculina do gaiteiro. Outra muller con gran proxección é Mercedes Peón, 
posuidora dunha potente voz e que afonda tanto na reivindicación da tradición como na súas 
reinterpretacións en linguaxes musicais modernas. Tamén xurdiron nos últimos anos grupos 
de pandereteiras de recoñecido prestixio, co- mo por exemplo Leilia, ou dentro da corrente 
mais moderna, Anubia, Faltriqueira, Ialma, Donicelas ou as Tanxugueiras. A continuación 
podedes consultar a lista definitiva de música galega actual, aquí non o atoparedes todo, pero 
case. - Terbutalina: Grupo de garaxe punk. O grupo autodenomínase de "gastropunk" e 
caracterízase por autoeditar os seus álbums, que se poden descargar libremente da súa 
páxina de internet. Concertaços e moita festa. - Baiuca: Folktrónica, mestura da tradizon 
galega (mesmo en gravacións de campo) con electrónica. Se gostades das Tanxus, 
seguramente gostedes tamén de Baiuca. - Zenzar: Punk rock procedente de Meirama. Son a 
banda con máis anos de actividade en Galiza facendo rock en galego, co compromiso e 
actitude por diante. - Boyanka Kostova: Trap do país. Defínense como “impulsores do twerking 
rural” e teñen letras cheas de retranca. - Ruxe Ruxe: Rock combinado con sons tradicionais 
galegos, empregando ás veces instrumentos como a gaita e o saxofón, e cunha gran actitude 
punk. - Guadi Galego Canción de autora, feminismo e unha voz suave e linda. - SES: 
Cantautora con moita forza e que reivindica o feminismo. Defínese como "rock'n'roll, tradición 
oral e canción de autor con actitude punk". - Rebeliom do Inframundo: Rap con orixe en 
Ponteareas e con sede en Vigo. Letras con conciencia e concertos revolución. Do mellor. - 
Verto: Electropop. Están de descanso, máis teñen varios traballos publicados e un son 
característico. - Malandrómeda: Trap experimental, son e letras únicas. Un grupo que 
revolucionou a música galega ao completo. - Familia Caamango: Mestura de garaxe, blues, 
empanada de polbo, rhythm n´ blues, punk, hixiene persoal e a extorsión con swing, coa 
finalidade de facer bailar a todo can e gato. - Ataque escampe: Músicas tristes para escenarios 
con cortina vermella, reverbs torturados e himnos á derrota, pero tamén rock'n'roll para 
desabrochar as camisas e un pouco de ruído. - Os Vacalouras: Banda de Punk Rock 
experimental de Teis. Cancións pegañentas con letras absurdas cargadas de retranca e ironía. 
O seu gran último exito internacional, “Samil é portugués” a dueto co inmenso Quin Barreiros. - 
Labregos no tempo dos Sputniks: Rock, reagge, punk, rap... revolucionario. Mesmo con 
versións, letras de poetas e retranca. - Caxade: Folk-pop de autor. Música relaxadiña, con 
letras moi orixinais, mesmo surrealistas, e trompetas. - Acouga: É un cuarteto que se comezou 
xestar en 2019, e se definen como post-bravú. Veñen de Pazos de Borbén. - SonDeSeu: É a 
primeira orquestra de música folk e tradicional de Galiza, considerada como unha das 
primeiras orquestras folk de Europa, formada por 67 membros está dirixida por Rodrigo 
Romaní. - Grande Amore: Un son moi característico: guitarras, sintetizadores e efectos na voz a 
tope. Synth punk - Ce Orquestra: Música interpretada polo home orquestra César Freiria, 
músico autodidacta e apaixonado dos instrumentos, habitual das nosas festas. - Aliboria: 
Tradición galega en ritmos que van romper a túa testa. A maioría das cancións son só voz e 
percusión con pandeiretas, cunchas, charrasco, culleres... - Machina: Banda de Cerceda que 
se move entre o metal, o hardcore, punk... e outras tendencias. - Rabelo: Rap combativo con 
bases que inclúen elementos tradicionais. Está a piques de publicar un novo disco, se non o 
fixo xa. - Moura: Rock psicodélico xuntado con folk. Moitas das súas letras están inspiradas 
pola mitoloxía tradi- .cional galega. - Dioivo: Black metal en galego. Batería, guitarra e voz con 
algunhas letras de autores galegos. Escuridade. - Os Bar Ban Sónicos: Punk-rock, ha uns 
meses publicaron o seu primeiro álbum. - Mercedes Peón: Revolución, experimentación e 
innovación. Unha pioneira na mestura do tradicional e o electrónico, fundamental na música 
galega, idolatrada en Europa. - Dakidarría: Ska combativo. Festa e reivindicación con unha 
banda grande. - Ezetaerre: Rap combativo. Definen a súa música con tres palabras, "dignidade, 
solidariedade e humildade". - Son da rúa: Hip-hop reivindicativo que sempre bebe da ironía, a 
tradición oral e a musicalidade galega. - Mileth: Folk-metal. Porque o metal pode combinar 
cantareiras, cunchas e pandeiretas con guturais. - Dios ke te crew: Grupo mítico do hip-hop do 
país. Vas de verde, pareces un verme. - A banda da loba: Letras propias e de escritoras con 
música de rock, pop e folk. - Seso Duán Músico, historiador, compositor, vídeo creador e 
produtor, ultimamente edita a súa obra centrada en contido relacionado coa didáctica musical. 
- Adufeiras de Salitre: Xunto con Xabier Díaz, fan música tradicional. Outros das que podedes 
gostar se gostastes das Tanxugueiras. Se gostas da música do país podedes atopala na 
“playlist” de Spotify: Galiza em Galego 
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TANXUGUEIRAS Por SANTIAGO ROUCO INSUA É un grupo de cantareiras formado por tres 
mulleres fortes, valentes e independentes. Seus nomes son Olaia Maneiro, Aída Tarrio e Sabela 
Maneiro. Olaia e Sabela son irmáns xemelgas, súas idades van entre os 24 e 31 anos. Son 
cantareiras dunha nova década, súas voces cheas de virtuosismo e contundencia son 
expoñentes da evolución e reformulación da música galega. O trío recolle o legado das 
pandereteiras, as mulleres que traballaron por manter viva a música tradicional galega, sendo 
capaces de reinterpretar os sons dunha tradición milenaria fusionándoa con ritmos urbanos, 
máis próximos ao “trap” ou á electrónica. Acadaron sona por primeira vez, fora dos círculos da 
música tradicional, a comezos do 2017, ao facerse viral nas redes sociais un vídeo no que 
aparecían cantando unhas panadeiras antes dun concerto coa Banda das Crechas en 
Glasgow. O seu nome é un topónimo, Tanxugueiras é o nome que reciben distintos lugares en 
diferentes puntos da xeografía galega e fan referencia ao sitio onde os teixugos teñen seu 
covil. No ano 2021 deciden participar no festival de Benidorm, neste certame celebrado en 
xaneiro deste ano, o gañador pasa a participar no concurso de Eurovisión. Chegaron ao 
concurso como unhas das favoritas e mesmo o portugués Salvador Sobral, artista convidado e 
gañador do Festival de Eurovisión 2017, chegou a pedir o voto para elas. Na semifinal recibiron 
por parte do xurado unha puntuación que as deixaba fóra da final, o cal provocou os apupos 
do público e berros de «tongo»; mais o voto demoscópico e o televoto outorgoulles un 
segundo e primeiro posto que lles permitiu clasificarse. Na final gañaron tanto no voto 
demoscópico como o popular, onde acadaron máis do 70% do voto telefónico; porén, unha 
moi baixa puntuación dada de novo polo xurado deixounas sen posibilidades de vitoria. O 
interese pola participación das Tanxugueiras na final foi máximo en Galiza cunha cota de 
pantalla do 52,9. A decisión do xurado (formado por un xurado español e un xurado 
internacional) foi moi cuestionada e as acusacións de amaño difundíronse polas redes sociais. 
Contribuíu a aumentar a especulación de manipulación o feito de se saber que o xurado 
internacional apoiaba as Tanxugueiras. Tamén saían á luz os vínculos dalgún membro do 
xurado español coa gañadora do festival, Chanel “cheiraben”. A polémica tamén tivo eco en 
Portugal, onde afeccionados ao concurso solicitaron a súa participación no Festival da Canção, 
o certame no que se elixe o representante portugués para o festival eurovisivo. Traballos 
publicados. Co seu primeiro álbum titulado “Tanxugueiras” e publicado no 2018, o trío inicia 
unha traxectoria que as leva a visitar máis de 100 escenarios de todo o mundo acompañadas 
polas súas pandeiretas. No 2019 chega “Contrapunto”, un disco que incrementa as revolucións 
da música galega coa reinterpretación de coplas tradicionais, ateigadas de arranxos e 
harmonías diversas. No 2021, Sabela, Aida e Olaia comezan a explorar con curiosidade -coa 
colaboración do produtor Iago Pico- a fusión da tradición e a potencialidade das súas voces 
con sonoridades urbanas e modernas, ata converterse no que son hoxe en día: unha das 
propostas máis innovadoras, auténticas e sorprendentes do país. Xa no 2022, polas mesmas 
datas nas que concursaban no Benidorm Fest participaron no disco "10 años de Flores, Viento 
y Fuego" do cantante Muerdo co tema Cambia todo. Tamén publicaron un novo adianto do 
seu novo disco de estudo, o single Averno no que colabora a artista Rayden. Tamén 
participaron no libro-disco Acorda, editado pola Deputación de Pontevedra ao abeiro do 
documental do mesmo nome, gravando un vídeo para o seu tema Autocracia aparecido no 
disco Tanxugueiras. O 13 de maio de 2022 publicaron, en diferentes plataformas dixitais, un 
novo sinxelo do seu terceiro traballo titulado Pano corado, o 24 de xuño publicaron 
Seghadoras, e o 29 de xullo Fame de odio.  Xunto a este último sinxelo lanzaron o seu disco 
Diluvio, no que se inclúen as pezas xa publicadas durante o 2022 obtendo o éxito na crítica 
como nas vendas. Mención especial para os seus concertos, enchendo alá onde tocan e para 
exemplo están os corenta mil asistentes a Castrelos, Vigo ou os oitenta mil na praia de Riazor n
´A Coruña o verán pasado. 
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TANXUGUEIRAS Por SANTIAGO ROUCO 
INSUA É un grupo de cantareiras formado 
por tres mulleres fortes, valentes e 
independentes. Seus nomes son Olaia 
Maneiro, Aída Tarrio e Sabela Maneiro. 
Olaia e Sabela son irmáns xemelgas, súas 
idades van entre os 24 e 31 anos. Son 
cantareiras dunha nova década, súas 
voces cheas de virtuosismo e 
contundencia son expoñentes da 
evolución e reformulación da música 
galega. O trío recolle o legado das 
pandereteiras, as mulleres que traballaron 
por manter viva a música tradicional 
galega, sendo capaces de reinterpretar os 
sons dunha tradición milenaria 
fusionándoa con ritmos urbanos, máis 
próximos ao “trap” ou á electrónica. 
Acadaron sona por primeira vez, fora dos 
círculos da música tradicional, a comezos 
do 2017, ao facerse viral nas redes sociais 
un vídeo no que aparecían cantando 
unhas panadeiras antes dun concerto coa 
Banda das Crechas en Glasgow. O seu 
nome é un topónimo, Tanxugueiras é o 
nome que reciben distintos lugares en 
diferentes puntos da xeografía galega e 
fan referencia ao sitio onde os teixugos 
teñen seu covil. No ano 2021 deciden 
participar no festival de Benidorm, neste 
certame celebrado en xaneiro deste ano, 
o gañador pasa a participar no concurso 
de Eurovisión. Chegaron ao concurso 
como unhas das favoritas e mesmo o 
portugués Salvador Sobral, artista 
convidado e gañador do Festival de 
Eurovisión 2017, chegou a pedir o voto 
para elas. Na semifinal recibiron por parte 
do xurado unha puntuación que as 
deixaba fóra da final, o cal provocou os 
apupos do público e berros de «tongo»; 
mais o voto demoscópico e o televoto 
outorgoulles un segundo e primeiro posto 
que lles permitiu clasificarse. Na final 
gañaron tanto no voto demoscópico 
como o popular, onde acadaron máis do 
70% do voto telefónico; porén, unha moi 
baixa puntuación dada de novo polo 
xurado deixounas sen posibilidades de 
vitoria. O interese pola participación das 
Tanxugueiras na final foi máximo en Galiza 
cunha cota de pantalla do 52,9. A decisión 
do xurado (formado por un xurado 
español e un xurado internacional) foi moi 
cuestionada e as acusacións de amaño 
difundíronse polas redes sociais. 
Contribuíu a aumentar a especulación de 
manipulación o feito de se saber que o 
xurado internacional apoiaba as 
Tanxugueiras. Tamén saían á luz os 
vínculos dalgún membro do xurado 
español coa gañadora do festival, Chanel 
“cheiraben”. A polémica tamén tivo eco en 
Portugal, onde afeccionados ao concurso 
solicitaron a súa participación no Festival 
da Canção, o certame no que se elixe o 
representante portugués para o festival 
eurovisivo. Traballos publicados. Co seu 
primeiro álbum titulado “Tanxugueiras” e 
publicado no 2018, o trío inicia unha 
traxectoria que as leva a visitar máis de 
100 escenarios de todo o mundo 
acompañadas polas súas pandeiretas. No 
2019 chega “Contrapunto”, un disco que 
incrementa as revolucións da música 
galega coa reinterpretación de coplas 
tradicionais, ateigadas de arranxos e 
harmonías diversas. No 2021, Sabela, Aida 
e Olaia comezan a explorar con 
curiosidade -coa colaboración do 
produtor Iago Pico- a fusión da tradición e 
a potencialidade das súas voces con 
sonoridades urbanas e modernas, ata 
converterse no que son hoxe en día: unha 
das propostas máis innovadoras, 
auténticas e sorprendentes do país. Xa no 
2022, polas mesmas datas nas que 
concursaban no Benidorm Fest 
participaron no disco "10 años de Flores, 
Viento y Fuego" do cantante Muerdo co 
tema Cambia todo. Tamén publicaron un 
novo adianto do seu novo disco de 
estudo, o single Averno no que colabora a 
artista Rayden. Tamén participaron no 
libro-disco Acorda, editado pola 
Deputación de Pontevedra ao abeiro do 
documental do mesmo nome, gravando 
un vídeo para o seu tema Autocracia 
aparecido no disco Tanxugueiras. O 13 de 
maio de 2022 publicaron, en diferentes 
plataformas dixitais, un novo sinxelo do 
seu terceiro traballo titulado Pano corado, 
o 24 de xuño publicaron Seghadoras, e o 
29 de xullo Fame de odio.  Xunto a este 
último sinxelo lanzaron o seu disco 
Diluvio, no que se inclúen as pezas xa 
publicadas durante o 2022 obtendo o 
éxito na crítica como nas vendas. Mención 
especial para os seus concertos, 
enchendo alá onde tocan e para exemplo 
están os corenta mil asistentes a 
Castrelos, Vigo ou os oitenta mil na praia 
de Riazor n´A Coruña o verán pasado. 
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CONCHA PIQUER Por ELISA MIGUEZ Concha Piquer nace o 8 de decembro de 1908 en 
Valencia e morre o 12 de decembro de 1990. Foi actriz e cantante española de copla e unha 
das intérpretes máis importantes deste xénero. Foi considerada a máxima expresión da 
canción na súa época. Realizou versións lexendarias dalgunhas das composicións clave da 
canción española. Caracterizábase polo modo elegante de dicir e interpretar as historias con 
tanta contención como forza. Destacou pola súa grande emotividade e expresividade 
interpretativa. Aínda que foi unha diva mimada polo réxime de Franco, os roles de muller fatal, 
pícara ou liberada que aparecían nas súas cancións, non estaban moi de acordo coa orde 
moral que predicaba o goberno fascista que, sen embargo, non dubidou en apropiarse da súa 
obra e imaxe para promocionarse no exterior. O seu pai era albanel e a súa nai modista. Os 
seus catro irmáns maiores morre- ron prematuramente e só coñeceu á súa irmá menor, Anitín, 
que se converteu na súa acompañante, secretaria e persoa de máxima confianza na súa 
carreira profesional. Fixo estudos de canto co mestre Laguna. Debutou no teatro Segueros de 
Valencia cando era unha nena, con 11 anos. Tamén realizou moitas actuacións noutros teatros 
da provincia. Con 15 anos en 1921, coñeceu ao mestre Penella e foise con el a América, a Nova 
York. Alí representou a obra “O gato montés” na ópera. Actuou en Broadway e incluso chegou 
a intervir en “O Cantor de Jazz”, a primeira película con son. En 1927 decidiu voltar a España co 
obxectivo de converterse nunha estrela no seu país e logrouno. Entre 1929 e 1931 coñeceu a 
tres persoas fundamentais na súa vida: a Antonio Márquez, pai da súa filla Conchita, ao mestre 
Quiroga e a Rafael León, o letrista dos seus grandes éxitos. Alternou traballos teatrais con 
intervencións no cine, pero a súa carreira como actriz non foi significativa. En 1933 foise a vivir 
con Antonio Márquez pese a que estaba casado, tiña unha filla e nunca chegou a divorciarse. 
Cando remata a Guerra Civil, a comezos de 1940, formou a compañía de Arte Folclórica de 
Andalucía, coa que percorreu toda a península con espectáculos nos que interpretaba case 
todas as súas cancións, entre elas a que para min é a mellor “Ojos Verdes”. Concha realizou 
xiras moi longas e tiña o costume de viaxar con moita roupa persoal e da casa, xa que adoitaba 
alugar unha nos lugares onde paraba. Por iso existe a dito de “viaxas máis que o baúl da 
Piquer”. Mantívose en activo ata 1958, no que tras perder a voz uns minutos durante unha 
actuación, decidiu retirarse. Só volveu cantar no bautizo da súa neta Iris en 1988. Morreu dous 
anos despois en Madrid. Algunhas das súas cancións máis célebres son: “Ojos verdes”, “Tatuaje 
en tierra extraña”,   “La Parrala”, “Cinco farolas”, “No te mires en el río”, “Los piconeros”, “La Lirio”, 
“A la lima y al limón”, “Cárcel de oro”, “Yo soy esa”, “Y sin embargo te quiero” o “La maredeueta”. 
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ANTONIO PALACIOS Por ALBERTO AMOEDO Antonio Palacios Ramiro foi un arquitecto e 
urbanista galego, durante a súa carreira realizou diversas obras, tanto na súa Galicia natal 
como noutras cidades, destacando Madrid. Nace o oito de xaneiro de 1874 no Porriño e falece 
o vinte e sete de outubro de 1945 en Plantío. Estudou arquitectura en Madrid e posteriormente 
foi profesor de debuxo na Escola de Arquitectura de Madrid. A figura de Palacios supuxo para 
a capital a introdución dunha imaxe moderna: o seu persoal estilo monumental, herdeiro tanto 
da obra de Otto Wagner como da arquitectura histórica española (foi alumno de Ricardo 
Velazquez Bosco), condicionou en boa medida a percepción urbana da cidade. Pode dicirse 
que este contribuíu a que a antiga vila barroca dese o salto a metrópole moderna. A el débese 
a construción das primeiras liñas do metro, e os seus deseños de accesos ás estacións 
pódense contemplar hoxe en día. En cambio, os seus fornelos de acceso da Rede de San Luís 
e Sol foron desmontados, aínda que un deles foi posteriormente recolocado no parque infantil 
do Porriño. É considerado un dos arquitectos máis importantes e influentes da España da 
primeira metade do século XX. Antonio Palacios foi responsable dalgúns dos edificios máis 
emblemáticos de Madrid, por este motivo non poden faltar na seguinte selección as súas 
obras máis representativas: Banco Espanol do Río de la Plata, Casa Palacio Conde Bugallal, 
Casa Palazuelo Calle Mayor, Palacio de Telecomunicaciones, Círculo de Bellas Artes ou a Casa 
Matesanz. Ademais todas estas edificacións teñen en común a súa excepcional localización, xa 
sexa en grandes prazas como Cibeles ou Cánovas del Castillo, ou en rúas de gran importancia 
histórica como a rúa Mayor, Alcalá ou Gran Vía. Tamén sitúa algunha obra nun contexto illado 
que favorece a súa contemplación como é o caso do Hospital de Xornaleiros de Maudes. En 
Galicia, atopamos exemplos da súa arquitectura en diferentes lugares. Por exemplo o Pavillón 
da Fonte, a Planta de Embotellado e o Gran Hotel Sanatorio de Mondariz. En pleno centro de 
Vigo, o Teatro García Barbón cun estilo inspirado na Ópera Garnier de París, é outra das 
construcións emblemáticas do arquitecto. Moi preto, en Baiona, atópase o Monumento Virxe 
dá Rocha. Tamén importante é destacar a Casa Concello do Porriño, quizais un dos proxectos 
con maior implicación sentimental para Palacios. A obra, que se atopa en pleno corazón da 
localidade, é especial polos detalles nas almeas que rematan as torres, as celosías na 
balconada ou polos arcos de medio punto e bóvedas sobre os que se asenta. Por suposto, 
tampouco podemos esquecer o Templo Votivo do Mar en Nigrán, o Templo da Veracruz en O 
Carballliño, a Fonte do Cristo no Porriño ou a Botica Nova (residencia e establecemento 
farmacéutico para o seu irmán José Palacios), na mesma localidade. 
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LITERATURA, CINE E TEATRO Por BRAIS LOURIDO Teño lido moitos libros, como “A volta o 
mundo en 80 días”, “O Lazarillo de Tormes”, un de anécdotas do Real Madrid ou unha especie 
de diario dun enfermo mental, entre outros. Aínda teño máis sen ler como un de Unzúe que 
me agasallaron nun acto con el no que participei co Celta Integra. Dicir que durante o 
confinamento tiven moito tempo libre e comecei a ler varios libros, un que non mencionei 
antes é “Cairo Branco” pero non o rematei de ler aínda. As veces cóstame entender o que leo 
nos libros pero despois gústame o que ven neles. Gústanme as películas. Eu teño mirado 
moitas películas, as que máis me gustaron son as do “Señor dos Aneis”, “Matrix”, “Star Wars”, 
“The Fast and the Furious”, as do “Planeta dos Simios”, “Mentiroso compulsivo”, “O Show  de 
Truman”, “Pitch Black” ou “As crónicas de Riddick”. Moitas delas mireinas no cine. En canto a 
películas galegas a que máis me gustou foi Cuñados, botei unhas risas. As veces ía ao cine de 
Ponteareas, pero pechou fai tempo e xa non temos cine na comarca. A película do “Señor dos 
Aneis” vai sobre un hobbit que ten un anel moi perigoso e ten que desfacerse del. Esta saga 
ten tres partes, a parte, máis tared fixeron outra saga dos baseada no “Hobbit”. A de “Matrix” vai 
sobre unhas máquinas que controlan o planeta facendo crer os humanos que viven nun 
mundo paralelo. A saga de “Star Wars”, da que xa van moitas películas, vai sobre guerras no 
espazo e un neno que co tempo, convertese no malvado máis grande do cine. A saga de “The 
Fast and the Furious” vai sobre carreiras ilegais de coches. As do “Planeta dos Simios”, na que 
hai moitas películas xa antigas, tamén me gustaron moito, e tratan dun futuro pos apocalíptico 
onde os simios convertéronse en seres racionais e intelixentes. “Mentiroso Compulsivo” vai 
sobre un neno que pide un desexo no aniversario, este era que o seu pai non puidera dicir 
mentiras, a partir de aí ao pai pásanlle cousas moi graciosas. E o “Show de Truman” vai sobre 
un programa de televisión no que vese a vida dun home nun espazo cerrado e é toda unha 
montaxe, ao final descúbreo. As de “Pich Black”, “As Crónicas de Riddick” ou “Riddick” van 
sobre un asasino solto no espazo, e ten que sobrevivir ao que se lle ven. Non mirei moito 
teatro, pero o que máis me gustou foi sendo pequeno a representación teatral do grupo de As 
Cortiñas, no centro social de Mondariz, fora unha comedia e lembro que me provocara moita 
risa e pasar un moi bo momento.   
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O CINEMA Por CARLOS PELETEIRO O cinema din que é un listón de soños. A min encántame 
o cinema, sexa pura ficción ou baseado en feitos reais, nisto non é como o amor, aquí si hai 
idades. Hainas para maiores e para menores de idade. Pero eu non vou ser crítico con esta 
arte, gústame demasiado e faríalle un fraco favor. Con todo vou dar unha opinión sobre certas 
modas ou tendencias dentro da propia industria do cinema. Sen ser un experto na materia 
quereríame transportar á miña infancia e mocidade para lembrar o tipo de cinema que se facía 
e vivía naquela época. Na miña infancia vía moitas películas de debuxos animados, a Warner 
Bros, Hana-Barbeira, pero a maioría delas eran de ese xenio chamado Walt Disney, por citar 
algúns personaxes inesquecibles, Bugs Bunny, Mike Mouse, tío Gilito, Correcaminos, os 
Picapiedra… Pero falando de xenios vénme á memoria ese señor que se pasea pola pantalla 
cun chapeu fungo e un bastón chamado Charlie Chaplin, o emblema do cinema mudo. 
Ademais de Chaplin había outros como Buster Keaton, o Gordo e o Fraco, Harold Lloyd, os 
Irmáns Marx… Como anécdota, dicir que Chaplin presentouse a unha selección sobre 
imitadores del mesmo e quedou en terceiro lugar. El era así e iso defíneo un pouco. O que a 
min gustaríame saber é se os nenos de hoxe en día coñecen a estes seño- res, fai xa moito 
tempo que non se emite nada deles na televisión en aberto e na miña infancia era case a 
diario, é unha verdadeira pena. Seguro que ven outro tipo de películas e debuxos e seguro 
que o pasan moi ben xa que o cinema é unha fonte de divertimento. Cóntovos algo que me 
sucedeu hai anos, estando no cinema Fraga en Vigo, vendo un Peixe chamado Wanda, unha 
película para todos os públicos na que rimos moito, había ao meu carón unha persoa que tiña 
unha risa contaxiosa e que fixo rir a todos os espectadores do cinema. Destacar o contraste 
que había no cinema de antes e o de agora. O cinema evolucionou moito desde os inicios 
pero sen menos prezar a ninguén, eu quédome co cinema clásico. A min gústame o cinema 
de calidade aínda que iso é difícil de definir, gústame un tipo de cinema en particular, son un 
fan incondicional das películas que se fan en Hollywood. Eles recoñecen o talento sen 
importarlles a nacionalidade da película ou dos actores e directores. É un cinema global, 
crítico ata co seu propio país e abarca todos os temas que se poden imaxinar. Fan política á 
súa maneira e son comprometidos, acordádesvos do caso Watergate? 



# 

A Voz de Lenda nº42                                                                                                                                  
                    Outubro 2022 
O REXURDIMENTO Por NIEVES CAYETANO A publicación en 1863 de Cantares gallegos, obra 
escrita integramente en galego por Rosalía de Castro, inaugura o Rexurdimento Pleno, e as 
obras anteriores a esta data acostuman clasificarse como pertencentes aos precursores. A 
Rosalía hai que engadir a Eduardo Pondal, Valentín Lamas Carvajal e mais Manuel Curros 
Enríquez como os principais escritores en galego desta época. A primeira metade do século 
XIX é coñecida como a dos Precursores. Algúns acontecementos históricos importantes 
contribuíron a espertar a consciencia nacionalista. Un deles foi a invasión francesa, que deu 
lugar á circulación de textos de axitación popular escritos en galego. A consciencia dunha 
Galiza diferenciada do resto de España foi aumentando progresivamente. Esta procura da 
identidade manifestouse en publicacións nas que se valorizaba aquilo que se vía como propio. 
En 1856 tivo lugar o banquete de Conxo, en que confraternizaron estudantes e traballadores. 
O galeguismo adquiriu características revolucionarias, como a reivindicación do dereito de 
Galiza a administrar os seus propios recursos. O Rexurdimento Pleno chegaría coa publicación 
de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro en 1863, obra que marcou a madureza deste 
"renacemento". O "Rexurdimento" é o nome con que se coñece o movemento do século XIX 
de recuperación non só literaria, senón tamén cultural, política e histórica. En 1861 celébranse 
na Coruña os primeiros Xogos Florais. O apoxeo do Rexurdimento prodúcese en 1880, cando 
se publican gran cantidade de obras como Follas Novas de Rosalía, Saudades Gallegas, de 
Lamas Carvajal, Aires da Miña Terra, de Curros, ou a primeira novela galega moderna Maxina 
ou a filla espúrea de Marcial Valladares. Os autores do Rexurdimento descoñecen a existencia 
da rica tradición lírica medieval galega, pensando que son os iniciadores do cultivo literario do 
idioma. Carecen, polo tanto, dunha normativa idiomática, o que os obriga a partir dos usos 
orais. Unha das últimas manifestacións do Rexurdimento, xa no século XX, foi a constitución da 
Real Academia Galega (1905). ROSALÍA DE CASTRO   É a figura máis importante do 
Rexurdimento pola súa calidade artística e recoñecemento fóra de Galicia. Nace en Santiago 
(1837). É filla sen recoñecer dun seminarista e de liñaxe fidalga por parte de nai. Manterá ideas 
galeguistas e participará no Liceo de La Juventud de Compostela, onde coñece a Manuel 
Murguía, tamén escritor, co que casa e ten sete fillos. Por mor das súas depresións, apuros 
económicos e outros problemas, leva unha vida dura, morrendo en 1885 dun cancro de útero. 
Escribiu Cantares gallegos que consta de trinta e seis poemas, tamén escribiu Follas novas, 
segundo e derradeiro libro en galego con 136 poemas. CURROS ENRÍQUEZ Curros Enríquez 
foi un dos escritores preferidos polos lectores do seu tempo porque coa súa poesía 
denunciou as inxustizas (foros, opresión, emigración...) e defendeu as ideas de progreso. 
Asentou unha tradición de poesía combativa. Nace En Celanova en 1851. Sendo xa 
inconformista dende a súa infancia, se rebela contra o momento que lle toca vivir, marchando 
da casa paterna ós quince anos. É un escritor adherido á República e anticlerical. Vivindo entre 
Galiza e Cuba, emigra finalmente á Habana e alí morre en 1908. Publica en galego Aires da 
miña terra (1880), no que denuncia as inxustizas sociais, abordando tamén temas intimistas e 
costumistas e O divino sainete, longo poema narrativo. EDUARDO PONDAL Eduardo Pondal 
nace en Ponteceso (A Coruña) en 1835. En Compostela, estudiará Medicina onde participará 
do ambiente cultural e político, como amosa a lectura dun poema seu no Banquete 
democrático de Conxo, en 1856. Dedicarase enteiramente á creación literaria na súa terra natal 
e na cidade da Coruña, onde participará en sociedades literarias e en diversas tertulias. A 
posición económica e social de Pondal permítelle dedicarse á literatura por enteiro. Morre en 
1917 na Coruña. Podemos distinguir dúas etapas na súa obra: 1ª etapa (1854-1868). De 
tendencia romántica, aínda que sen deixar unha sensíbel influencia clasicista. Pertencen a ela 
unha primeira versión de Os Eoas e o poema A campana de Anllóns. 2ªetapa (1877-1886). 
Asume o papel de bardo do pobo galego, grazas ó mito do celtismo. Pertencen a esta 
etapa Rumores de los pinos (1877) e Queixumes dos pinos (1886), a súa verdadeira obra 
mestra, onde reestrutura e reforma a obra anterior. Ademais relaborou Os Eoas e outros 
poemas soltos. - OS EOAS O titulo refírese ós “fillos da Aurora”. Constitúe un poemario que o 
poeta non chegou a publicar en vida, sendo publicada integramente en 1992. - QUEIXUMES 
DOS PINOS É a súa obra máis importante (1886) na que recolle poemas reelaborados e 
ampliados de Rumores de los pinos No celtismo, Pondal atopou o fondo mítico para a súa 
poesía; influído por Murguía, converteuse no poeta do celtismo. Pondal é o bardo que canta as 
fazañas do pobo celta, no que os galeguistas desta época fundaban as orixes históricas de 
Galicia, O bardo augura un futuro de gloria para o pobo galego, ó que convida a liberarse do 
xugo castelán e unirse nunha confederación de pobos ibéricos con Portugal. VALENTÍN 
LAMAS CARVAJAL Ourense (1849-1906). Escritor costumista e prolífico de notábel éxito, moi 
polifacético e cunha finalidade didáctica na súa obra. Polo seu traballo recibe o alcume de "O 
Homero Galego". Escribe como poeta Espiñas, follas e flores (1875), Saudades gallegas (1880) 
e A musa das aldeas (1890), ademais de moitos poemas soltos. En prosa 
publica Gallegadas (1887) e O catecismo do labrego (1889), parodia dun catecismo relixioso 
que denuncia, a través da figura dun labrego retranqueiro, a penuria económica e social da 
clase labrega. A faceta máis valorada de Lamas Carvajal é a de xornalista e editor de 
periódicos, nacen- do grazas a el o primeiro periódico O tío Marcos da Portela, Ourense 1876-
1889, no que se falaba de actualidade, críticas e denuncias, antigos costumes, etc. Comezou a 
colaborar asiduamente no xornal El Eco de Orense, fundado en 1880, que funcionaría baixo 
a dirección de Lamas Carvajal ata o seu falecemento. A Prosa de ficción Cabe nomear a dous 
autores: Marcial Valladares Núñez (Berres, A Estrada, 1821-1903). A súa novela Maxina ou a filla 
espúrea (1880) publicada por entregas, é unha novela de influenza romántica aínda que dentro 
do realismo costumista dos personaxes urbanos e rurais. Antonio López 
Ferreiro (Santiago1837- Vedra, 1910). Escribiu tres novelas integramente en galego: A tecedeira 
de Bonaval, O castelo de Pambre e O niño de pombas O teatro Drama histórico, no que cabe 
mencionar a Galo Salinas Rodríguez ( A Coruña 1852-1926) que promoveu a creación en 1903 
dunha Escola Regional de Declamación e ademais escribiu unha Memoria acerca de la 
dramática gallega. Cadro de costumes, onde mencionamos a Francisco María de la 
Iglesia (Santiago, 1827-A Coruña, 1897), autor de A fonte do xuramento primeira obra que se 
estreou en galego. 

Mosaico conmemorativo do Banquete de 
Conxo 
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O REXURDIMENTO Por NIEVES CAYETANO A publicación en 1863 de Cantares gallegos, obra 
escrita integramente en galego por Rosalía de Castro, inaugura o Rexurdimento Pleno, e as 
obras anteriores a esta data acostuman clasificarse como pertencentes aos precursores. A 
Rosalía hai que engadir a Eduardo Pondal, Valentín Lamas Carvajal e mais Manuel Curros 
Enríquez como os principais escritores en galego desta época. A primeira metade do século 
XIX é coñecida como a dos Precursores. Algúns acontecementos históricos importantes 
contribuíron a espertar a consciencia nacionalista. Un deles foi a invasión francesa, que deu 
lugar á circulación de textos de axitación popular escritos en galego. A consciencia dunha 
Galiza diferenciada do resto de España foi aumentando progresivamente. Esta procura da 
identidade manifestouse en publicacións nas que se valorizaba aquilo que se vía como propio. 
En 1856 tivo lugar o banquete de Conxo, en que confraternizaron estudantes e traballadores. 
O galeguismo adquiriu características revolucionarias, como a reivindicación do dereito de 
Galiza a administrar os seus propios recursos. O Rexurdimento Pleno chegaría coa publicación 
de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro en 1863, obra que marcou a madureza deste 
"renacemento". O "Rexurdimento" é o nome con que se coñece o movemento do século XIX 
de recuperación non só literaria, senón tamén cultural, política e histórica. En 1861 celébranse 
na Coruña os primeiros Xogos Florais. O apoxeo do Rexurdimento prodúcese en 1880, cando 
se publican gran cantidade de obras como Follas Novas de Rosalía, Saudades Gallegas, de 
Lamas Carvajal, Aires da Miña Terra, de Curros, ou a primeira novela galega moderna Maxina 
ou a filla espúrea de Marcial Valladares. Os autores do Rexurdimento descoñecen a existencia 
da rica tradición lírica medieval galega, pensando que son os iniciadores do cultivo literario do 
idioma. Carecen, polo tanto, dunha normativa idiomática, o que os obriga a partir dos usos 
orais. Unha das últimas manifestacións do Rexurdimento, xa no século XX, foi a constitución da 
Real Academia Galega (1905). ROSALÍA DE CASTRO   É a figura máis importante do 
Rexurdimento pola súa calidade artística e recoñecemento fóra de Galicia. Nace en Santiago 
(1837). É filla sen recoñecer dun seminarista e de liñaxe fidalga por parte de nai. Manterá ideas 
galeguistas e participará no Liceo de La Juventud de Compostela, onde coñece a Manuel 
Murguía, tamén escritor, co que casa e ten sete fillos. Por mor das súas depresións, apuros 
económicos e outros problemas, leva unha vida dura, morrendo en 1885 dun cancro de útero. 
Escribiu Cantares gallegos que consta de trinta e seis poemas, tamén escribiu Follas novas, 
segundo e derradeiro libro en galego con 136 poemas. CURROS ENRÍQUEZ Curros Enríquez 
foi un dos escritores preferidos polos lectores do seu tempo porque coa súa poesía 
denunciou as inxustizas (foros, opresión, emigración...) e defendeu as ideas de progreso. 
Asentou unha tradición de poesía combativa. Nace En Celanova en 1851. Sendo xa 
inconformista dende a súa infancia, se rebela contra o momento que lle toca vivir, marchando 
da casa paterna ós quince anos. É un escritor adherido á República e anticlerical. Vivindo entre 
Galiza e Cuba, emigra finalmente á Habana e alí morre en 1908. Publica en galego Aires da 
miña terra (1880), no que denuncia as inxustizas sociais, abordando tamén temas intimistas e 
costumistas e O divino sainete, longo poema narrativo. EDUARDO PONDAL Eduardo Pondal 
nace en Ponteceso (A Coruña) en 1835. En Compostela, estudiará Medicina onde participará 
do ambiente cultural e político, como amosa a lectura dun poema seu no Banquete 
democrático de Conxo, en 1856. Dedicarase enteiramente á creación literaria na súa terra natal 
e na cidade da Coruña, onde participará en sociedades literarias e en diversas tertulias. A 
posición económica e social de Pondal permítelle dedicarse á literatura por enteiro. Morre en 
1917 na Coruña. Podemos distinguir dúas etapas na súa obra: 1ª etapa (1854-1868). De 
tendencia romántica, aínda que sen deixar unha sensíbel influencia clasicista. Pertencen a ela 
unha primeira versión de Os Eoas e o poema A campana de Anllóns. 2ªetapa (1877-1886). 
Asume o papel de bardo do pobo galego, grazas ó mito do celtismo. Pertencen a esta 
etapa Rumores de los pinos (1877) e Queixumes dos pinos (1886), a súa verdadeira obra 
mestra, onde reestrutura e reforma a obra anterior. Ademais relaborou Os Eoas e outros 
poemas soltos. - OS EOAS O titulo refírese ós “fillos da Aurora”. Constitúe un poemario que o 
poeta non chegou a publicar en vida, sendo publicada integramente en 1992. - QUEIXUMES 
DOS PINOS É a súa obra máis importante (1886) na que recolle poemas reelaborados e 
ampliados de Rumores de los pinos No celtismo, Pondal atopou o fondo mítico para a súa 
poesía; influído por Murguía, converteuse no poeta do celtismo. Pondal é o bardo que canta as 
fazañas do pobo celta, no que os galeguistas desta época fundaban as orixes históricas de 
Galicia, O bardo augura un futuro de gloria para o pobo galego, ó que convida a liberarse do 
xugo castelán e unirse nunha confederación de pobos ibéricos con Portugal. VALENTÍN 
LAMAS CARVAJAL Ourense (1849-1906). Escritor costumista e prolífico de notábel éxito, moi 
polifacético e cunha finalidade didáctica na súa obra. Polo seu traballo recibe o alcume de "O 
Homero Galego". Escribe como poeta Espiñas, follas e flores (1875), Saudades gallegas (1880) 
e A musa das aldeas (1890), ademais de moitos poemas soltos. En prosa 
publica Gallegadas (1887) e O catecismo do labrego (1889), parodia dun catecismo relixioso 
que denuncia, a través da figura dun labrego retranqueiro, a penuria económica e social da 
clase labrega. A faceta máis valorada de Lamas Carvajal é a de xornalista e editor de 
periódicos, nacen- do grazas a el o primeiro periódico O tío Marcos da Portela, Ourense 1876-
1889, no que se falaba de actualidade, críticas e denuncias, antigos costumes, etc. Comezou a 
colaborar asiduamente no xornal El Eco de Orense, fundado en 1880, que funcionaría baixo 
a dirección de Lamas Carvajal ata o seu falecemento. A Prosa de ficción Cabe nomear a dous 
autores: Marcial Valladares Núñez (Berres, A Estrada, 1821-1903). A súa novela Maxina ou a filla 
espúrea (1880) publicada por entregas, é unha novela de influenza romántica aínda que dentro 
do realismo costumista dos personaxes urbanos e rurais. Antonio López 
Ferreiro (Santiago1837- Vedra, 1910). Escribiu tres novelas integramente en galego: A tecedeira 
de Bonaval, O castelo de Pambre e O niño de pombas O teatro Drama histórico, no que cabe 
mencionar a Galo Salinas Rodríguez ( A Coruña 1852-1926) que promoveu a creación en 1903 
dunha Escola Regional de Declamación e ademais escribiu unha Memoria acerca de la 
dramática gallega. Cadro de costumes, onde mencionamos a Francisco María de la 
Iglesia (Santiago, 1827-A Coruña, 1897), autor de A fonte do xuramento primeira obra que se 
estreou en galego. 
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A VIDA  CO CORONAVIRUS    Por 
GONZALO RODRIGUEZ BASTON Moita 
xente morreu por causas da Covid19 e 
moita xente estivo tamén nos hospitais 
curándose e ata hai persoas que coa 
enfermidade do coronavirus están 
confinadas nas súas casas, unha semana 
ou máis tempo. Máis de cinco centos 
millóns de persoas tiveron a enfermidade 
do Covid19 en todo o planeta terra e máis 
de sete millóns de persoas morreron a 
causa desta pandemia. Eu tiven a Covid19 
unha vez, tiven que estar confinado na 
casa, todo o tempo coa mascara posta xa 
que vivo co meu pai e nai, eles non o 
tiveron. Tiven debilidade física, esbirraba, 
tiña mocos e tose. O coronavirus atopase 
no aire e sen mascara posta podes 
contaxiarte. É unha enfermidade que te 
corroe o estómago, dóete a cabeza e 
queda dentro de ti. Cando tes a Covid19 tes 
poucas gañas de comer e tes que levar a 
mascara sempre posta. Sempre tes mocos 
e tose, na miña habitación retiraba a 
mascara e durmín moitas horas. Co tempo 
a min puxéronme tres vacinas, na última 
tamén aproveitaron a poñerme a da gripe, 
o paquete completo, isto quere dicir que 
agora teño a pauta completa da vacina da 
Covid19. No hospital tomo a medicación e 
sempre levo a mascara posta. Cada vez 
que alí chego fago o test covid, alí nunca 
din positivo, este foi nos controis que me 
fan en Lenda.   
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ROMARÍAS GALEGAS Por BRAIS LOURIDO MARIÑO A xente de Galiza é moi festiva. Hai moita 
tradición, música, baile e boa mesa. Isto reúnese nas romarías galegas, nas que hai lendas, 
misas, rezos e algún que outro milagre. Actualmente, ademais do famoso Camiño de Santiago, 
son populares
outras moitas romarías típicas para cada localidade. Nunhas podemos observar elementos 
pagáns ligados a adoración dun santo que a igrexa adoptou tras tempo, ou trátase duns 
milagres que se conmemoran cada ano. A continuación algunha das nosas festas máis 
importantes: - A procesión das Mortallas n´A Pobra do Caramiñal, é a festividade máis 
importante da vila e é moi morbosa, na procesión paséanse ataúdes. - A romaría de 
Santiaguiño do Monte, que se celebra en Padrón, o pobo no que se supón que chegou o 
Apóstolo Santiago en barco. A súa imaxe sácase en proce- sión e chega ata o alto do monte. 
Celébrase con gaitas e gran comida e nos arredores hai unha igrexa paleocristiá que era 
obxecto de peregrinación desde a Idade Media. - Tamén hai na Cañiza unha romaría á cal fun 
durante moitos anos andando dende a miña casa, é a da Franqueira. Sempre xantábamos alí e 
despois íamos a igrexa, agora comemos nunhas mesas que hai entre a igrexa e un sitio no alto 
da montaña onde está a virxe da Franqueira en pedra. Polo camiño tamén pódese ver unha 
cruz xigante. Aquí venérase a virxe e os seus milagres. Tódalas virxes que va á Franqueira 
cando é o día pola tarde, a volta reúnense no Carballo da Armada, que é cerca da miña casa 
para merendar en toallas e mantas. -Romaría Vikinga de Catoira, representa o papel que tivo 
Catoira na defensa de Galiza fronte aos pobos escandinavos, alí escenificase un desembarco 
viquingo regado de viño e moita troula. Os veciños de Catoira disfrázanse de viquingos e 
campesiños para representar a loita. Hai música popular. A festa desenrolase na ría de Arousa, 
polo río Ulla, a carón das Torres d´Oeste onde se ofrecen mexillóns e viño. Para almorzar hai 
sardiñada, polvo, empanada, etc. Despois hai gaitas e verbena. -Romaría da Nosa Señora da 
Barca, é unha das mais concorridas de Galiza, e como é habitual nelas, é un compendio de 
relixiosidade, ritos pagás, comida campestre e festa. É tradicional cumprir cos ritos da Pedra 
dos Cadrís e a Pedra de Abalar, aos que se lle atribúen propiedades curativas. -Romaría de 
San Hadrían, declarada Festa de Interese Turístico de Galiza. Cada domingo despois do 16 de 
xuño celébrase esta romaría que desde Malpica de Bergantiños, milleiros de persoas acoden 
á peregrinaxe que os leva á fermosa ermida do século XVI ubicada no cabo de Santo Hadrián. 
A historia desta romaría remóntase ao século XV. No cabo, a carón da ermida, está o campo 
da festa. -Romaría de San Andrés de Teixido ten lugar dúas veces ao ano, a celebración 
principal é o 8 de setembro e a segunda o 30 de novembro. Os actos relixiosos se desenrolan 
no santuario de San Andrés de Teixido, onde segundo un dito popular vai de morto que non 
foi de vivo. -A imaxe de San Bieito de Lérez gárdase no Santuario de San Salvador, que foi o 
templo dun mosteiro benedito do século X. Miles de devotos acércanse a honrar a este santo 
e encoméndanse a el para que lles cure os seus problemas de pel. Un pouco de aceite de 
oliva no que flotan minúsculas velas de cera e a visita ao altar de San Bieito de Lérez, é o que 
fai falta para que o santo, avogado das enfermidades da pel, cure os seus devotos. -Romaría 
do Cebreiro: Celébrase cada ano os días 8 e 9 de setembro. Hai unha gran misa e procesión 
que vai polas estreitas rúas da aldea sempre ateigada de vecinhos de toda a comarca así 
como peregríns. Tamén hai visitas as reliquias do Santo Milagre, para admirar o cálice e a 
patera onde tivo lugar o milagre (O Santo Graal do Cebreiro) e rezan fronte a virxe de Santa 
María Real do Cebreiro. Hai música tradicional e baile, bocadillos do país e degustación de 
produtos locais, tamén hai vendedores ambulantes. Esta só é unha pequena escolma de 
festas populares, hai moitas máis, tantas como parroquias ten o noso país. Aínda así, se non 
atopas unha romaría ao teu gusto, cousa rara, móntaa ti mesmo, só precisas os ingredientes 
necesarios: banda de música, gaiteiros, fogueteiro, comida campestre, ofrecemento, exvotos 
ou milagre e, sobre todo, moita ledicia, grañas de pasalo ben e festaaaaaaaaa!!! 

Romaría da Franqueira 
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ROMARÍAS GALEGAS Por BRAIS LOURIDO MARIÑO A xente de Galiza é moi festiva. Hai moita 
tradición, música, baile e boa mesa. Isto reúnese nas romarías galegas, nas que hai lendas, 
misas, rezos e algún que outro milagre. Actualmente, ademais do famoso Camiño de Santiago, 
son populares
outras moitas romarías típicas para cada localidade. Nunhas podemos observar elementos 
pagáns ligados a adoración dun santo que a igrexa adoptou tras tempo, ou trátase duns 
milagres que se conmemoran cada ano. A continuación algunha das nosas festas máis 
importantes: - A procesión das Mortallas n´A Pobra do Caramiñal, é a festividade máis 
importante da vila e é moi morbosa, na procesión paséanse ataúdes. - A romaría de 
Santiaguiño do Monte, que se celebra en Padrón, o pobo no que se supón que chegou o 
Apóstolo Santiago en barco. A súa imaxe sácase en proce- sión e chega ata o alto do monte. 
Celébrase con gaitas e gran comida e nos arredores hai unha igrexa paleocristiá que era 
obxecto de peregrinación desde a Idade Media. - Tamén hai na Cañiza unha romaría á cal fun 
durante moitos anos andando dende a miña casa, é a da Franqueira. Sempre xantábamos alí e 
despois íamos a igrexa, agora comemos nunhas mesas que hai entre a igrexa e un sitio no alto 
da montaña onde está a virxe da Franqueira en pedra. Polo camiño tamén pódese ver unha 
cruz xigante. Aquí venérase a virxe e os seus milagres. Tódalas virxes que va á Franqueira 
cando é o día pola tarde, a volta reúnense no Carballo da Armada, que é cerca da miña casa 
para merendar en toallas e mantas. -Romaría Vikinga de Catoira, representa o papel que tivo 
Catoira na defensa de Galiza fronte aos pobos escandinavos, alí escenificase un desembarco 
viquingo regado de viño e moita troula. Os veciños de Catoira disfrázanse de viquingos e 
campesiños para representar a loita. Hai música popular. A festa desenrolase na ría de Arousa, 
polo río Ulla, a carón das Torres d´Oeste onde se ofrecen mexillóns e viño. Para almorzar hai 
sardiñada, polvo, empanada, etc. Despois hai gaitas e verbena. -Romaría da Nosa Señora da 
Barca, é unha das mais concorridas de Galiza, e como é habitual nelas, é un compendio de 
relixiosidade, ritos pagás, comida campestre e festa. É tradicional cumprir cos ritos da Pedra 
dos Cadrís e a Pedra de Abalar, aos que se lle atribúen propiedades curativas. -Romaría de 
San Hadrían, declarada Festa de Interese Turístico de Galiza. Cada domingo despois do 16 de 
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foi de vivo. -A imaxe de San Bieito de Lérez gárdase no Santuario de San Salvador, que foi o 
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produtos locais, tamén hai vendedores ambulantes. Esta só é unha pequena escolma de 
festas populares, hai moitas máis, tantas como parroquias ten o noso país. Aínda así, se non 
atopas unha romaría ao teu gusto, cousa rara, móntaa ti mesmo, só precisas os ingredientes 
necesarios: banda de música, gaiteiros, fogueteiro, comida campestre, ofrecemento, exvotos 
ou milagre e, sobre todo, moita ledicia, grañas de pasalo ben e festaaaaaaaaa!!! 

Na Romaría do Cebreiro, un dos momentos 
máis importantes acontece cando o crego da 
a misa nun altar improvisado no escenario do 
Combo Dominicano. 



# 

A Voz de Lenda nº42                                                                                                                                  
                    Outubro 2022 
Unha horta é un cultivo de regadío, moi frecuente nas veigas dos ríos por ser un tipo de 
agricultura que require abundante auga. Unha horta familiar de pequena extensión recibe 
tamén o nome de horto. Os principais cultivos das hortas adoitan ser as hortalizas, verduras, 
legumes e, ás veces, árbores froiteiras. A ciencia que estuda as hortas denomínase 
horticultura. A CULTURA DA TERRA Por LUIS MANUEL ÁLVAREZ A miña horta estaba baleira, 
abandonada, e vouna enchendo, devolvendo a vida xunto coa axuda do meu irmán. Botamos 
alimentos diversos, tomates, cebolas, cabaciñas, porros, leitugas, verzas e pementos, sen 
esquecerme das patacas inda que foron poucas. Tamén saíron as fabas e xudías, mentres os 
paxaros comen as leitugas e algunhas sementes. Temos pementos, e esperamos que uns 
piquen e outros non, isto inda está por sabelo cando chegue o mo- mento de comelos. A fin 
de semana pasada removeremos a terra, fresamos, temos unha boa maquina, púxenme coas 
cebolas, non hai mellor ximnasio que unha horta, máis a recompensa ao esforzo saboreámola 
na mesa e o ar limpo é saudade. O que máis me gusta é o angazo, e tamén dáseme ben a 
carretilla, a conduzo moi ben inda que non teño carné. Ao mesmo tempo que vou plantando 
estou pendente das malas herbas para arrincalas pois non deixan medrar coma deben os 
froitos e hortalizas, estes débense  regar o seu xusto e no momento debido, ou a mañá co 
abrente ou durante o solpor, nunca nas horas centrais do día.   Eu sei que o traballo na horta 
non fixo rico a ninguén, ese non é o meu obxectivo, só os intermediarios que comercializan os 
produtos e as grandes superficies son os que levan os beneficios económicos e sen por un 
dedo na terra. Pero no caso do meu irmán máis eu, xa o feito de estar unidos coa terra e para 
nós un gran beneficio, así como saborear os produtos da nosa horta cando chegue o tempo 
de degustalos.  Son consciente que tal vez cun invernadoiro mellorariamos a colleita, 
aumentando a cantidade  e os tempos reduciríanse. As ferramentas non son moi caras e non 
fan falla moitas, a maquina de máis custo e que require dun mantemento así como tratala ben 
 para que dure no tempo é a fresadora. Todo o que se planta leva a miña ilusión e a natureza 
co seu capricho poucas veces decepciona e moitas sorprende, os amorodos por exemplo, 
lembro como o sabor non ten nada que ver cos mercados. Todo o que se planta e gratificante 
só con ollalo, velo medrar e lograr o obxectivo final de comer o producido por un mesmo é o 
máximo. 
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A PLAYLIST DO CENTRO OCUPACIONAL LENDA A MÚSICA COMO PARTE DA NOSA 
CULTURA A música sempre formou parte das nosas vidas. Evoca sentimentos, evoca recordos 
e a usamos ao longo do día para distraernos, pasar un bo rato ou de forma terapéutica para 
relaxarnos. Nos descansos entre as terapias e o traballo no taller ás veces poñemos a  nosa 
música. Estas son as cancións que nos gustan ás usuarias do Centro Ocupacional Lenda, que 
forman parte da banda sonora das nosas vidas. + Grease - You’re the One That I Want. Cantada 
por Olivia Newton-John e John Travolta. (Patri) Fainos bailar, é divertida e alegre. 
Recomendada para unha festa. + Whitney Houston - I Will Always Love You.(María) É unha 
canción melódica  e un pouco nostálxica que chega ao noso corazón. + Scorpions – Wind Of 
Change (Benjamín) É unha canción esperanzadora, idealista, ten unha melodía pegadiza, fainos 
soñar. + Mocedades – Amor de Hombre (Elisa) Moi romántica e alegre. Para bailar en parella 
nas verbenas. + Mónica Naranjo – Sobreviviré (María) Ten unha moi boa voz, moi potente. 
Inspira fortaleza e afouteza. + Soraya – Self Control (Patri) Esta canción danos “vida”. Moi 
bailable. + Rosana – Llegaremos a tiempo (Benjamín) Gústanos pola mensaxe que envía, non 
deixarse levar polo medo, e incita a actuar para mellorar na vida. Lanza  unha mensaxe de 
esperanza, que chegaremos a tempo para salvarnos de non destruír o planeta. + Antonio 
Flores – Alba. (Elisa) Canción que lle dedica á súa filla Alba. É moi alegre, cántalle á alegría de 
ser pai. + Mecano –  Cruz de Navajas. (Patri) A canción narra como unha noite Mario volve a 
casa antes do habitual e ve a un par de amantes bicándose e descobre que un deles é María, 
a súa esposa, nese momento el atopa a morte. + Shakira e Alejandro Sanz – La Tortura (María) 
Ten ritmo, é pegadiza, ten bastantes cambios de voz e fala do amor. + Wham! – Last Christmas 
(Manolo) Provoca alegría, recorda ao Nadal. A mellor canción para alegrar o Nadal. + King 
África – Salta (Bemposta) Da alegría, gañas de bailar, bo ambiente. Trae recordos dos tempos 
mozos nas discotecas. + Extremoduro – Pedrá. (Yolanda) Ten ritmo, recorda a tempos pasados. 
Unhas das primeiras cancións de rock que escoitamos as da nosa xeración. + Julio Iglesias - La 
vida sigue igual (Ramón) Gustanos pola mensaxe que manda. + Adios ríos, adiós fontes – 
Cantada por Amancio Prada (Ramón) Unha das versións do  famoso poema de Rosalía de 
Castro levada á música. + ABBA - Dancing Queen (Auxi). Recorda aos tempos de xuventude. 
Discotecas e baile. 
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DEPORTE E SAÚDE MENTAL Por SANTIAGO ROUCO INSUA Miramos aos deportistas como 
súper heroes, e son persoas como nosoutros que senten e padecen, e moitas veces non 
valoramos o esforzo que fan. A isto hai que sumarlle a terrible presión e esixencia ao que se 
ven sometidos. Moitos destes deportistas acaban falecendo antes de tempo ou afundidos en 
grandes depresións e graves problemas de saúde mental. Tom Simpson no Tour de 1957 deixa 
a vida encima da bicicleta. Súa autopsia determinou que ía dopado só para agradar a afección. 
Outros ciclistas como Marco Pantani e o Chava Jiménez remataron seus días cunha grave 
depresión. Jesús Rollan, xogador de wáter-polo falece inmerso nunha espiral depresiva auto-
destrutiva. Yago Lamela, saltador de lonxitude, un cúmulo de infortunios o conducen a unha 
gran depresión da que nunca poido saír. Ademais dos mencionados outros deportistas 
decidiron facer público os seus problemas e así visualizar a situación pola que atravesaban. 
Iván Campo foi futbolista, sendo xogador do Real Madrid admitiu ter grandes problemas de 
ansiedade e que esta o bloqueaba a hora de saltar ao campo de fútbol. Tamén falou dos 
problemas que tiña para durmir e dos seus pensamentos recorrentes sobre a morte e como 
lle provocaba unha gran anguria. Simon Biles é ximnasta, sorprendeu ao mundo ao facer 
público seus problemas de ansiedade. O comunicou con esta frase “moitas veces, sinto como 
se cargase nos meus ombros o peso do mundo”. Alex Abrimes, xogador de baloncesto. Fala 
de como deixou de gozar e como se chegou a bloquear ao saír á pista durante un partido e 
por iso decidiu estar un tempo retirado e traballar na súa saúde mental. Julia Vaquero, atleta 
galega. Nunha entrevista feita na TVE chegou a confesar seus pensamentos suicidas, 
afirmando como se sentiu marxinada e estigmatizada. A pesar do mencionado anteriormente o 
deporte é un dos mellores aliados da saúde mental, prevén a ansiedade e a depresión. Hai 
mecanismos que explican a relación entre o exercicio e a saúde mental. Encontrouse 
evidencia de como o apoio social e o compromiso que se xera o redor da actividade física, 
poderían explicar os efectos nos cambios de ánimo. Que deportes son mais adecuados para 
promover a saúde mental? O importante é adaptar o deporte, a idade, as capacidades e as 
necesidades de cada quen. O exercicio individual mellora a independencia a superación 
persoal. O deporte colectivo potencia as relacións interpersoais. O exercicio mellora a nosa 
calidade de vida, algúns dos seus beneficios son os seguintes: 1. Os neurotransmisores e 
hormonas, actívanse cando efectuamos unha actividade física. Estes son: - Serotonina. Esta 
eleva a autoestima e a confianza. - Endorfinas. Segrégase ao realizar actividade física, 
favorecendo a relaxación. Como podedes supor isto axuda moito en situacións de estrés e 
ansiedade. - Oxitocina. É a hormona cuxa función é equilibrar os vínculos emocionais e 
afectivos. - Dopamina. É o neurotransmisor do pracer, que nos impulsa a seguir practicando 
deporte e superar retos. 2. A mellor condición física xeral diminúe a posibilidade de sufrir 
ansiedade, estrés e outro tipo de trastornos mentais. 3. Mellora as relacións sociais. 4. 
Seguindo nos imos atopando mellor e superando retos, vai aumentando a autoestima. 5. 
Fomenta a estimulación sensorial, xa que hai que prestar atención ao que se está facendo, aos 
compañeiros de equipo, ao adestrador, etc. 6. Mellora a nosa conducta. 7. Frea e prevé o 
deterioro cognitivo. 8.  Aumento da memoria. 9. Combate os trastornos do sono: insomnio e 
somnolencia. 10. Axuda a controlar as adiccións. 11. Aumenta a capacidade cerebral. 12. 
Aumenta a produtividade. 13. Aumenta a nosa capacidade de concentración.    14. Aumenta a 
destreza psicomotora. 15. Axuda a coñecerse mellor a un mesmo. 16. Axuda a establecer un 
horario e unha disciplina, é dicir, a establecer unha planificación. Agora xa sabemos como 
sentirse ben mentalmente, agora a clave é adquirir o hábito de facer exercicio regularmente. O 
mellor de todo é que non é necesario facer exercicio con demasiada esixencia. Pódense 
buscar actividades físicas de acordo aos teus gustos e capacidades. Lembrade que a 
prevención e saúde persoal parten dun mesmo, así que feixe exercicio e descobre os 
beneficios do deporte para a mente. 

Tom Simpson, dándoo todo riba da bicicleta, 
ata a vida. 

Julia Vaquero 
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A SOCIEDADE ATLÉTICA de REDONDELA En 1963, cando falar de hóckey ou tenis era 
sinónimo de ser políglota, un grupo de mozos de Redondela decidiu apostar polos deportes 
minoritarios e lograron crear o que dende un comezo se chamou a Sociedade Atlética de 
Redondela ou a SAR, como é coñecida popularmente e facía referencia modestamente á 
actividade deportiva e cultural de todo o pobo:  atletismo, natación, xadrez, pintura, musica, 
etc. E é que a cultura estivo moi presente nos primeiros anos de andaina da SAR. Un ano 
despois do primeiro empurrón xorde a sección de “handball”, e con ela unha filosofía e un club 
que perdura aínda hoxe. O equipo de balonmán era masculino e hai que entender que nesa 
época era un deporte minoritario e moi pouco coñecido. Polo que inda que foi fundada o 6 de 
agosto de 1963, a sec- ción de balonmán non debutou en competicións oficiais até 1964. No 
principio tiñan poucos recursos financeiros, pero a medida que ían gañando torneos foise 
reforzando a sección de balonmán. Pouco a pouco foise afianzando como un dos equipos 
históricos do balonmán galego e soubo sempre manterse entre os privilexiados. Sen grandes 
aspiracións económicas logrou, aínda así, fitos importantes: en primeiro lugar, consolidar o seu 
sitio en Primeira Nacional, e en segundo lugar regalar á súa afección inesquecibles tempadas 
en división de Honra B, sen dúbida algo impensable cando naceu. Cos atrancos económicos 
propios de calquera inicio, os distintos equipos foron achegando o seu esforzo e compromiso, 
de tal xeito que na actualidade as novas xeracións de xogadores e xogadoras poden gozar da 
oportunidade de participar en competicións de grande nivel. Na actualidade, a sección 
masculina milita na Primeira Nacional, mentres que o equipo feminino atópase competindo na 
segunda división española, División de Honra Prata. O DEPORTIVO BALONMÁN CHAPELA 
Máis de cinco décadas pasaron xa desde que, no verán de 1967, o señor Freixeiro Neira, D. 
Juan Rivas en colaboración co correspondente de Faro de Vigo, o señor Martínez Salgado e 
coa axuda do párroco D. Juan M. González Blanco, deron os primeiros pasos para facer do 
balonmán uno dos deportes máis seguidos de Chapela. Estes animaron ao veciño desta 
parroquia redondelá, D. Francisco Domínguez Araujo, máis coñecido como Paco, que naquel 
entón era xogador do Vulcano de Vigo, primeiro club galego en ascender á máxima categoría 
de balonmán estatal, para que ensinase e adestrase a un grupo de mozos. Así naceu o 
primeiro equipo de balonmán, o Atlético de Chapela. Tratábase dun equipo de categoría 
xuvenil, que adestraba no campo parroquial do Cura e que disputou o seu primeiro partido 
oficial en Chapela o 12 de Outubro de 1967. Os primeiros éxitos conseguíronse na tempada 
1969/1970, cando o equipo senior proclamouse campión de Segunda Provincial, ascendendo 
a Primeira mentres que o equipo xuvenil clasificouse para xogar a fase do campionato de 
España, celebrado en Lugo. A consolidación chegou na tempada 1971/72, na que os seniors 
loitaban polos primeiros postos da táboa e os xuvenís proclamábanse campións galegos, 
clasificándose para o campionato de España, que xogaron en Málaga e no que conseguiron un 
meritorio quinto posto. Ao ano seguinte volveron ao sector nacional, esta vez en Granada, onde 
obtiveron a sexta posición. Un feito destacable e sen dúbida tamén importante para a historia 
do club produciuse no ano 1979, cando un grupo de mozas, animadas pola gran afección que 
había na parroquia, decidiron vestirse de curto e fundar o primeiro equipo de balonmán 
feminino. Durante os seguintes anos os logros deportivos  foron forxándose a base de 
dedicación, sacrificio e moita ilusión e a gran recompensa chegou o 28 de Abril de 1996, 
cando o primeiro equipo, nun partido inesquecible no que venceu ao Anaitasuna de Navarra, 
conseguiu facer realidade o soño de ascender aos máis alto,  a liga Asobal na que 
permaneceron catro tempadas inesquecibles. Por desgraza no ano 2000 e debido as debedas 
económicas o club vese obrigado a desaparecer e refúndase como Deportivo Balonmán 
Chapela. Para o equipo de Primeira nacional masculino estes últimos anos foron moi positivos 
conseguindo dous campionatos ligueiros e asistindo a tres fases de ascenso a división de 
Honra B e a disputa dunha tempada en División de Honra B 2013/2014 na que non se puido 
manter a categoría tras un final de tempada moi axustado. Moi destacables tamén son as 
continuas alegrías que dá o equipo de 1º Autonómica Feminina, que con abnegación e 
empeño conseguiran o ascenso na tempada 2012/2013 a División de Honra B e desde a 
tempada 2013/2014 conseguen ano tras ano manter a categoría ata a 2019/20. Descendendo 
de novo á categoría que máis alegrías deulle ao club, tras proclamarse campioas e chegando 
a conseguir  moitos campionatos ligueiros; varios deles consecutivos; e abrigo asistir, á horrible 
cifra de quince fases de ascenso. 

O BALONMÁN EN REDONDELA MÁIS DE MEDIO SÉCULO DE VIDA Por MANUEL GONZALEZ E 
JOSE ANGEL BEMPOSTA 
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A SOCIEDADE ATLÉTICA de REDONDELA En 1963, cando falar de hóckey ou tenis era 
sinónimo de ser políglota, un grupo de mozos de Redondela decidiu apostar polos deportes 
minoritarios e lograron crear o que dende un comezo se chamou a Sociedade Atlética de 
Redondela ou a SAR, como é coñecida popularmente e facía referencia modestamente á 
actividade deportiva e cultural de todo o pobo:  atletismo, natación, xadrez, pintura, musica, 
etc. E é que a cultura estivo moi presente nos primeiros anos de andaina da SAR. Un ano 
despois do primeiro empurrón xorde a sección de “handball”, e con ela unha filosofía e un club 
que perdura aínda hoxe. O equipo de balonmán era masculino e hai que entender que nesa 
época era un deporte minoritario e moi pouco coñecido. Polo que inda que foi fundada o 6 de 
agosto de 1963, a sec- ción de balonmán non debutou en competicións oficiais até 1964. No 
principio tiñan poucos recursos financeiros, pero a medida que ían gañando torneos foise 
reforzando a sección de balonmán. Pouco a pouco foise afianzando como un dos equipos 
históricos do balonmán galego e soubo sempre manterse entre os privilexiados. Sen grandes 
aspiracións económicas logrou, aínda así, fitos importantes: en primeiro lugar, consolidar o seu 
sitio en Primeira Nacional, e en segundo lugar regalar á súa afección inesquecibles tempadas 
en división de Honra B, sen dúbida algo impensable cando naceu. Cos atrancos económicos 
propios de calquera inicio, os distintos equipos foron achegando o seu esforzo e compromiso, 
de tal xeito que na actualidade as novas xeracións de xogadores e xogadoras poden gozar da 
oportunidade de participar en competicións de grande nivel. Na actualidade, a sección 
masculina milita na Primeira Nacional, mentres que o equipo feminino atópase competindo na 
segunda división española, División de Honra Prata. O DEPORTIVO BALONMÁN CHAPELA 
Máis de cinco décadas pasaron xa desde que, no verán de 1967, o señor Freixeiro Neira, D. 
Juan Rivas en colaboración co correspondente de Faro de Vigo, o señor Martínez Salgado e 
coa axuda do párroco D. Juan M. González Blanco, deron os primeiros pasos para facer do 
balonmán uno dos deportes máis seguidos de Chapela. Estes animaron ao veciño desta 
parroquia redondelá, D. Francisco Domínguez Araujo, máis coñecido como Paco, que naquel 
entón era xogador do Vulcano de Vigo, primeiro club galego en ascender á máxima categoría 
de balonmán estatal, para que ensinase e adestrase a un grupo de mozos. Así naceu o 
primeiro equipo de balonmán, o Atlético de Chapela. Tratábase dun equipo de categoría 
xuvenil, que adestraba no campo parroquial do Cura e que disputou o seu primeiro partido 
oficial en Chapela o 12 de Outubro de 1967. Os primeiros éxitos conseguíronse na tempada 
1969/1970, cando o equipo senior proclamouse campión de Segunda Provincial, ascendendo 
a Primeira mentres que o equipo xuvenil clasificouse para xogar a fase do campionato de 
España, celebrado en Lugo. A consolidación chegou na tempada 1971/72, na que os seniors 
loitaban polos primeiros postos da táboa e os xuvenís proclamábanse campións galegos, 
clasificándose para o campionato de España, que xogaron en Málaga e no que conseguiron un 
meritorio quinto posto. Ao ano seguinte volveron ao sector nacional, esta vez en Granada, onde 
obtiveron a sexta posición. Un feito destacable e sen dúbida tamén importante para a historia 
do club produciuse no ano 1979, cando un grupo de mozas, animadas pola gran afección que 
había na parroquia, decidiron vestirse de curto e fundar o primeiro equipo de balonmán 
feminino. Durante os seguintes anos os logros deportivos  foron forxándose a base de 
dedicación, sacrificio e moita ilusión e a gran recompensa chegou o 28 de Abril de 1996, 
cando o primeiro equipo, nun partido inesquecible no que venceu ao Anaitasuna de Navarra, 
conseguiu facer realidade o soño de ascender aos máis alto,  a liga Asobal na que 
permaneceron catro tempadas inesquecibles. Por desgraza no ano 2000 e debido as debedas 
económicas o club vese obrigado a desaparecer e refúndase como Deportivo Balonmán 
Chapela. Para o equipo de Primeira nacional masculino estes últimos anos foron moi positivos 
conseguindo dous campionatos ligueiros e asistindo a tres fases de ascenso a división de 
Honra B e a disputa dunha tempada en División de Honra B 2013/2014 na que non se puido 
manter a categoría tras un final de tempada moi axustado. Moi destacables tamén son as 
continuas alegrías que dá o equipo de 1º Autonómica Feminina, que con abnegación e 
empeño conseguiran o ascenso na tempada 2012/2013 a División de Honra B e desde a 
tempada 2013/2014 conseguen ano tras ano manter a categoría ata a 2019/20. Descendendo 
de novo á categoría que máis alegrías deulle ao club, tras proclamarse campioas e chegando 
a conseguir  moitos campionatos ligueiros; varios deles consecutivos; e abrigo asistir, á horrible 
cifra de quince fases de ascenso. 

Derbi na “Bombonera” de Redondela. SAR vs 
Chapela 
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A CULTURA DO DEPORTE Por 
ANTONIO SANTORIO A cultura do 
deporte xa existía en tempo remotos, 
Os primitivos ían correndo de caza 
tras os animais e despois pintábanos 
nas covas onde vivían, porque 
pensaban que así terían máis sorte 
cazando. Dando un salto no tempo, en 
Exipto, os faraóns cultivaban o corpo 
para a guerra adorando a varios 
deuses e construíndo pirámides 
empregando miles de escravos. Os 
gregos crearon os vellos xogos 
olímpicos, participaban atletas de 
todas as cidades e mentres duraban 
asinábase a paz olímpica. Na antiga 
Roma había competicións de cabalos 
e construíron o Coliseo onde había 
gladiadores que pelexaban até 
matarse. Na época actual creáronse 
as olimpíadas modernas onde se 
reúnen todos os países para competir 
en diversas probas deportivas e onde 
van os mellores de cada modalidade, 
os gañadores reciben unha medalla 
de ouro, de prata o segundo e de 
bronce o terceiro converténdose en 
heroes. 

Deportes olímpicos da era antiga 

EFECTO BOLBORETA & CONTAMINACIÓN 
Por CARLOS PELETEIRO AMOEDO Onte 
saíu nas noticias que unhas mariscadoras 
nunha praia galega recolleran mil cabichas 
de tabaco nun só día. A contaminación do 
planeta é un tema a moi ter en conta, está 
a xerarse tal cantidade de residuos que 
non somos capaces de desfacernos deles. 
As alcaldías dos diversos concellos do país 
teñen unha estrutura organizada de 
recollida de residuos, pero isto ao parecer 
non é suficiente, tamén existen empresas 
que se dedican exclusivamente á xestión 
de residuos. Pero o problema da 
contaminación persiste. Ultimamente hai 
unha gran cantidade de voluntarios que se 
dedican a limpar as nosas praias de lixo, 
esta xente está a dar un exemplo a seguir. 
A actividade económica e o afán de 
consumo xeran tal cantidade de residuos 
que non somos capaces de desfacernos 
deles sen contaminar. Destacar que 
mentres nos países ricos tírase gran 
cantidade de alimentos ao lixo, en moitos 
dos países pobres os cidadáns non teñen 
para comer. Os dirixentes políticos teñen 
que tomar medidas xa, é dicir, chegar a un 
punto de inflexión porque senón o tema 
agravarase tanto que non terá solución. 
Todos temos que colaborar nesta tarefa e 
achegar o noso grao de area, é tarefa de 
todos, tanto desde o punto de vista 
colectivo como individual, só así será 
posible 
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EFECTO BOLBORETA & COVID19 
Por BRAIS LOURIDO Que cousas ten 
o efecto bolboreta! Como un feito 
concreto pode desencadear unha 
reacción de efecto global. Mirade 
por exemplo a Covid19, en 
decembro do 2019 houbo un 
contaxio de coronavirus en Wuhan 
(China), o contaxio prodúcese ao 
mutar o virus e pasa de afectar un 
animal a unha persoa dun salto. Xa 
estamos en outubro do 2022 e hai 
contaxios en todo o mundo, e 
millóns de mortos. Pois o virus 
tamén se desenvolve porque muta 
moi rápido e hai moitas variantes, só 
que agora son menos fortes. Xa 
pasou algo parecido fai mais dun 
século cando apareceu o virus da 
gripe española. Pois agora que 
estamos nesta pandemia tivemos 
que levar masca durante un par de 
anos e inda agora e necesaria en 
diversos sitios así como tomar 
medidas de prevención. O efecto 
bolboreta da Covid19 tamén pódese 
ver nas propias máscaras, que agora 
moitas persoas no mundo a levan. O 
desencadéante deste efecto foi de 
gran magnitude e a ciencia tivo que 
estudar e crear vacinas contra o 
novo virus porque coa prevención 
da poboación mundial poderíase 
parar a epidemia. Tamén nos 
acostumamos o xel hidroalcólico 
que agora está por todas partes. As 
novas pastillas que están facendo 
agora contra a Covid19 tamén 
forman parte deste efecto 
bolboreta. Por desgraza na sanidade 
hai moitos casos Covid19 o que non 
deixa de ser un exemplo máis do 
efecto bolboreta provocado polo 
novo virus. 
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O EFECTO BOLBORETA Por RAFAEL LÓPEZ CAMESELLE Recibe o nome de efecto bolboreta 
unha coñecida consecuencia segundo o cal a existencia dunha acción ou situación 
determinada pode provocar unha serie de circunstancias sucesivas que rematan provocando 
determinados feitos nun proceso que non ten linearidade, do que se sabe como comeza pero 
non pode saberse como rematará. - Ver a xente do meu redor nun ambiente festeiro fumando 
haxix desencadeou en min unha adición compulsiva, o mero feito de velos produciume unha 
concatenación de sufrimentos que nada teñen que ver coa festa. - O simple xesto de tirar 
unha botella ao mar fixo que milleiros de persoas realizaran o mesmo desencadeando unha 
contaminación brutal no mar e unha acumulación de plástico no océano de tamaño inmenso. - 
Cando Tamara díxome de ir durmir con ela e eu non quixen desencadeou unha rotura de 
relación. As nosas vidas cambiaron radicalmente, lonxe do que poido ter sido. - O simple feito 
de que un simio teña un xene diferente fai que este sexa o máis forte e iso lévanos a escala de 
poder no mundo. Dende o simio até os dirixentes actuais, todo ben de aí. Este feito da 
natureza lévanos a situación actual da terra. - Un xogo de nenos provocou en diferentes 
persoas lesións que co tempo desencadearon en doenzas graves. - Unha persoa tose en 
China e remata contaxiándose todo o planeta. O que dá a entender o efecto bolboreta e a 
teoría do caos é que debemos fixarnos nas pequenas cousas e arranxalas, xa que despois 
medrarán e xa será demasiado tarde e difícil. Deberíamos camiñar pola vida lixeiros, e darlle a 
importancia que se merecen ás pequenas cousas do noso día a día. 
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SOBREVIVINDO Por ALBERTO LAGO É 
difícil falar da guerra sen caer nos 
tópicos de sempre. Que estean a 
bombardear a túa cidade ou pobo, que 
non teñas auga corrente, nin luz, nin 
comida nin nada ao que aferrarte é o 
máis duro que pode pasarlle a un ser 
humano. Se tiramos da historia vemos 
que houbo guerras desde sempre, as 
guerras sempre estiveron aí. As dúas 
guerras mundiais, a guerra civil 
española, ou calquera das que hai 
neste momento son un claro exemplo 
do que son a falta de recursos, a 
miseria e o despropósito dos que a 
provocan. Non debemos esquecernos 
do número de mortos que deixan aos 
seus familiares sen os seus seres máis 
queridos. Nunha canción de Víctor 
Heredia dise: “preguntáronme como 
vivía, preguntáronme, sobrevivindo 
dixen, sobrevivindo. Teño un poema 
escrito máis de mil veces, nel repito 
sempre que mentres alguén propoña 
morte sobre esta terra e fabríquense 
armas para a guerra, eu pisarei estes 
campos sobrevivindo, todos fronte ao 
perigo sobrevivindo. Tristes e errantes 
homes sobrevivindo”. Así sente o poeta 
fronte á guerra, así deberiamos 
sentirnos todos fronte a ela. 

Victor Heredia 

A GUERRA QUE BEN Por JUAN 
ALVAREZ As guerras son unha acción 
cruenta, sempre estou en contra delas e 
cáusanme gran impotencia. Os estados 
parecen que se volveron tolos, tolos 
polo poder e as ansias de destruírse uns 
a outros, dende que a humanidade 
existe, sempre tívose o pensamento 
erróneo de que para solucionar os 
problemas o mellor é meterse en 
conflitos, coa mala compensación de 
que sempre son as mesmas clases 
sociais as que pagan as desfeitas. Nas 
guerras pasadas  e actuais atácanse os 
centros neurálxicos e loxísticos da 
poboación, como escolas, hospitais, 
correos, transporte… para que un quede 
un quede illado. Millóns de seres 
humanos morren nas guerras. A guerra 
máis recente é a de Ucraína onde Putin 
e Zelensky cometen masacres a diario, 
desexo que paguen polos seus crimes 
de guerra. Por iso vos digo amigos: Fai o 
amor e non a guerra! 

GUERRA Por NIEVES CAYETANO Eu 
estou encontra de todas as guerras, por 
motivos políticos, ideolóxicos ou doutra 
índole, onde dous presidentes cos seus 
xenerais non poden chegar a un acordo 
despois de varios intentos para evitala e 
finalmente non se consegue. As guerras 
son sempre inxustas, por a cantidade de 
mulleres, homes e nenos que morren 
así como a destrución de edificios civís. 
Os ataques poden ser por terra, mar ou 
aire, todos coa mesma finalidade, 
causar o maior dano posible. No 
enfrontamento pode destacar que un 
estado sexa máis poderoso que outro, e 
polo tanto con maior probabilidade de 
facer máis dano e gañar. Dor, fame , 
inxustiza, non a guerra!!! 
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GUERRA Por AVELINA OLIVEIRA As guerras  dan 
estabilidade, xeran discursos políticos enfrontados 
entre si pero non hai guerras boas. Non a guerra! As 
guerras conflitivas de Ucraína, que guerra é? Quen a 
provoca? Quen ten interese? Preguntábame, 
estabilizada por conflitos, parodias. Unha guerra é o 
comezo da paz, eu sempre tirei pola paz, Ucraína 
está asediada ou Ucraína asedia,  a xente cercada, 
fuxe e tocan os Dire Straits (situación desesperada) 
o Brothers in Arms (irmáns en armas). Eu quero un 
país tranquilo, sen guerras, con moita paz. As 
guerras entre si, son como unha asediada Ucraína 
ou unha Ucraína asediando. Fame para os 
acometidos, as palabras atopadas entre si, a 
liberdade vai e atópase, seméllase a unha arma de 
ser libres, pero ao sentir que é unha guerra 
esnaquizan aos homes que se relacionaban entre si, 
vai a procura dun novo lugar máis a guerra alí está. 
Eu sinto un pais en paz. preciso un pais en paz. 
Seméllase, recórdame á miña vida, ao lonxe o 
pasado, as liortas tras de mi, necesitamos calma, 
poñer fin a guerra. Símbolos, estratexias, amor, sitios 
en paz, a fame, non pais non hai fame. Atópome de 
xeonllos, lin as novas criticas nos diarios, Ucraína é 
un pais en guerra. Tempos aqueles onde non foi 
sometida, ou intenta someter? Guerra.. 

SEN PALABRAS Por RAÚL 
CASTAÑO CONDE Delito sobre 
os que haxa familias 
esnaquizadas o mal que 
asolagaba a morte está clara 
escusa para enfrontar persoas 
descoñecidas incentivando a 
destrución nun futuro desolador 
todo derruído berros dos cativos 
a fame faise sitio nun mundo 
perdido ningún raio de esperanza 
desolación onde vaia cadáveres 
en caixas alimento para as ratas 
terra arrasada campo de batalla 
sangue regada a peste presente. 
Todo remata xa a guerra topou o 
final miles de persoas faltan xa 
vidas que non voltarán. 

A GUERRA NO ESCANO DOS ACUSADOS Por 
RAFAEL LOPEZ - Xuíz: Ten a palabra A Guerra. - A 
Guerra: Grazas a min houbo descubrimentos do 
metal, o forxado, a soldadura. Grazas a min houbo 
avances médicos, de transporte, loxística. Grazas a 
min atopáronse mecanismos de comunicación 
interplanetaria. - Xuíz: Basta xa!!! (golpeando a mesa) 
Basta xa!!!  E o custo humano que? E o peor é que 
hoxe en día xa non é preciso. Xa aprendemos a vivir 
sen vostede. Queda sentenciada ao esquecemento. 
NON A GUERRA!!! 
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NON, NON E NON Por ANTONIO 
SANTORIO Odio todo tipo de violencias, a 
directa, a natural, a estrutural, a cultural ou 
a xuvenil, pero por desgraza en todo tipo 
de civilizacións sempre houbo violencia. 
Ao principio da humanidade as guerras 
eran corpo a corpo pero na actualidade as 
guerras afectan a millóns de seres 
humanos e causan dor, pobreza e terribles 
matanzas sen esquecer as desfeitas no 
medio. Na guerra nunca hai gañadores, 
todos somos perdedores. Non, non e non, 
todas as guerras non! 

ANTE A GUERRA Por RICARDO 
DOCAMPO Ver imaxes que chegan ata o 
máis profundo e que por tantos motivos 
son de moito sufrimento pode facer 
pensar que hai demasiado tempo que 
estamos a convivir con moitas guerras. Os 
motivos polos cales empeza unha guerra 
poden chegar a ser diversos. Pero unha 
enorme tristeza é chegar a comprobar que 
moitas veces as guerras ofrecen unha 
visión que fai que sexa moi difícil poñerlle 
fin. Cantas xeracións han de pasar ata que 
cicatricen as feridas que causa da guerra? 
Canta frialdade por todos lados! Canta dor 
deixa tras de si a guerra! Demasiadas 
bágoas e moitas mortes que ás veces 
descoñecen o motivo polo cal morreron. 
Ademais en moitos casos é 
incomprensíbel que a guerra se dilate co 
paso do tempo. Que soidade tan intensa e 
dolorosa! Canta dor en cada bágoa! Como 
parar este caos sen sentido nin lóxica? 
Ademais, cantos seres humanos sofren e 
sen expectativa de futuro! Cando chegará 
o dialogo consensuado? É case inevitábel 
que se escoite: XA BASTA! 

SOBRE A GUERRA Por CARLOS 
PELETEIRO Acábanme de mandar unha 
alegación en contra ou a favor das guerras. 
Eu xa manifestei máis dunha vez que non 
vou escribir sobre a guerra. Estou nunha 
situación na que non sei sobre que escribir, 
estas liñas son unha verdadeira incógnita, 
que escribir? Sobre que escribir? É 
realmente escribir unha terapia? A min 
reláxame, faime rir. Estou nunhas 
condicións pésimas para escribir, os 
compañeiros non calan, fan ruído. Eu xa 
toquei moitos temas e non sei sobre que 
escribir, creo que xa teño todos os temas 
esgotados. Sobre que escribir? É 
realmente necesario? É un pasatempo? 
Que beneficio repórtame? Hai tempo que 
levo pensando sobre un tema particular, 
sobre a vida e sobre a morte, levo tempo 
reflexionando sobre iso e pregúntome se 
merece a pena vivir e se a morte é un 
descanso. Se a vida que levamos é 
realmente plena, o que sentimos cando os 
nosos seres queridos, os nosos veciños, os 
nosos amigos desaparecen e non os 
volvemos a ver máis. Pódese dicir que é o 
ciclo da vida. Esa expresión que tanto 
escoito e tanto odio, é lei de vida. A min 
cústame aceptalo e hai situacións que son 
moi inxustas, situacións que quebrantan a 
fe, ás veces penso que divos non existe, 
que é unha entelequia, a vida en si 
paréceme inxusta e contraditoria, onde só 
os malos e os poderosos pódense saír coa 
súa, vexo o mal por todas partes e a xente 
só goza facendo o mal aos demais. Só os 
vellos e as boas persoas de corazón nobre 
abandonan este mundo. Que estean alá 
moitos anos sen nós! Frase popular. O 
mundo civilizado parece unha xungla. 
Convertémola nós, polo noso afán de 
supervivencia e o noso egoísmo. É un 
mundo falso, interesado maldita 
sociedade do consumo!! 
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CULTURA Por BRAIS LOURIDO En Galiza 
hai moita cultura non só hai agricultura 
tamén hai algunha escultura e como non, 
algo de culturismo que gañan menos cos 
do turismo. Hai tamén moitos castros e a 
gran poeta Rosalía de Castro, eu teño 
tamén moitas viñas que dan uvas e non 
piñas para facer viño branco e tinto e isto 
é de verdade e non minto. A cultura en 
Galiza é moi xeral e a min ler non se me 
da nada mal, tamén hai moita cultura do 
deporte na península estamos sitos no 
norte e máis andamos polo noroeste e así 
remato o gran poema este. 

Por DANIEL EDUARDO DAZA BRACHO Amar, 
valorar que os teus soños pódense converter 
nunha realidade hai que ser positivos ante tanta 
falsidade e que coa sinceridade o teu mundo 
pode cambiar a mellor sangue, suor e dor para 
conseguir as túas metas e lograr ser un campión 
namorarse da arte se nos teus xenes o levaches 
escribir unha canción coma se fose unha obra de 
arte espertar, seguir adiante coa fronte sempre no 
alto aínda que sentes que fallaches descubrirte, 
para min, non é ningún chiste. 

Por DANIEL EDUARDO DAZA BRACHO 
Énchesme de ilusión curaches o meu corazón 
dásme tenrura e alegría nos meus momentos 
de desilusión na miña alma quedaches tatuada 
es a miña estrela adorada facerme sentir como 
nos contos de fadas gárdome as túas miradas 
os teus bicos sábenme a marmelada es a dona 
dos meus soños es a miña nena adorada. 
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voltas e voltas coas miñas pantasmas e paranoias a xente fala de 
min, non si? Na miña mente critícanme e envéxanme os muros son 
altos, infranqueables e fríos moi fríos. Rivalidade de marcas de 
roupa, todo postura eu teño o último modelo e mañá terán o mellor 
coas miñas pantasmas, cruces e calvarios convivo froito dun 
pasado que doe e corrompe. Contando días vivo, todo o día 
buscando unha liberdade ou unha quimera o foxo é tan grande 
como a caída caída tras caída, pero sempre me levanto, loito e 
desespero. Nas noites aparecen todas as pantasmas as 
substancias nunha burbulla, ansiedade e suor frío, moi frío suores 
de pesadelos colocándome a angustia no peito comprímeme 
como se mo atenazaran e o corazón doe, doe moito. Córtome e 
non sangro do que sufrín berro e non sae unha soa vogal estou 
mudo de todo o que nos fixeron e nunca esquecemos o rancor 
corroe coma o ácido. Xa non me saen as bágoas de tanto chorar 
nestes vinte nove anos da miña vida perdida enfermidades que son 
torturas incerteza de cando chegará o día do fin. Coraxe e forza é o 
que me mantén vivo amigos os xustos, coñecidos moitos cada un 
mira para o seu cu, aí é onde están os que están. Os demais, 
espectadores ou expectantes estou canso, esgotado moi canso e 
“institucionalizado” pero ante todo, son un Guerreiro Sobrevivente. 

MULLER Por RAFEL LÓPEZ Entendín, 
por fin entendín sabedes, son o amor 
truncado, polo mal, polo xeito 
imposible, encerreime mosteiro da dor 
o mal estendeuse tiña que erguerme 
entendín, por fin entendín. Morar na 
terra, aberto ao sexo o ben, a fala, as 
risas, os xogos imaxinei todo fíxose 
realidade o val da vida. 
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Por DANIEL EDUARDO DAZA BRACHO Máis 
que o meu pai es o meu mellor amigo quero 
que saibas que sempre estarei contigo nas 
boas e nas malas ti es o meu gran alivio por 
min sempre dás a cara e trátasme como o 
teu neno dásme bos consellos para poder 
chegar a vello es sabio e tamén o meu 
mestre detecto que me estás protexendo 
contigo sempre estou aprendendo. 
Dedicado ao meu Aita Pascual 

ESCRAVITUDE Por RAFAEL LÓPEZ 
Estar preto de ti abrasa estar lonxe 
de ti mata todo está na túa cabeza 
lume da fogueira. Non é certo que a 
queira dados da sorte, non é certo 
que a amo
paxaro que voas, non é certo que a 
desexo doulle voltas, pero vou ás 
apalpadelas. Espértasme e 
atópasme rompo as cadeas da miña 
escravitude todo está na túa cabeza. 

ANSÍO Por RAFAEL LÓPEZ Ansío 
oficio de inicio sacrificio todo isto é 
un indicio de que comeza o 
equinoccio
ansío, espero non estar baleiro para 
non sacar dos eixos a quen me 
quitou do vicio e non facerlle pagar 
o estrago
ansío, da miña falta de xuízo 
progrese co exercicio. 

HORAS SOLITARIAS Por RICARDO 
DOCAMPO Na tristeza de horas 
solitarias alguén busca, esperta dun 
soño con aroma de froitos exquisitos 
pero a tristeza é persistente facéndose 
cada vez máis real. Como ensinar a 
mirada para gozar da beleza da 
tristeza? 

FELICIDADE Por YOLANDA IGLESIAS Estou 
feliz porque xa está aquí o nadal as luces, a 
árbore, os doces fin de ano vestido de festa 
améndoas, turróns o boi que tanto me gusta, 
os mariscos a sidra, o champaña os agasallos. 

AMOR Por PATRCIA IGLESIAS 
Paixón teño gañas de amarte 
terte ao meu carón quero seguir 
queréndote moito tempo non 
esquecerte vives no meu 
corazón, deséxote sempre. 
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CULTURA ASASINA Por RAÚL 
CASTAÑO Nado en falsa liberdade 
criado na pradaría nobreza que herda 
de pais a fillos se leva. O seu delito 
foi nacer como animal irracional no 
prado está a comer tranquilo a 
esperar o final. Xa chega o día 
fatídico de enfrontarse ao seu 
destino o toureiro gran inimigo sinala 
a morte no camiño. Chámanlle 
cultura ao asasinato dun ser vivo 
cruel espectáculo sen sentido pola 
tele retransmitido. Que vergoña allea 
cando cometes teu delito atentar sen 
sentido por touro ter nacido. 

ENXAME DE SOÑOS Por RICARDO DOCAMPO Nun enxame de 
soños descansa un sabor doce e antigo quixese traer moitos 
soños xa pasados enfiados na memoria que fai da vixilia un 
resplandor ao amencer. Na tristeza das horas solitarias alguén 
busca esperta dun soño con aroma de froitos exquisitos pero a 
tristeza é persistente facéndose cada vez máis real como ensinar 
á mirada para gozar da beleza da tristeza? 

SOIDADE   Por MARÍA PROL 
Onde sempre estraño os teus 
pensamentos a túa alegría a túa 
melancolía a túa forma de ser. 
Lévote na miña alma 
esquecendo a soidade sempre 
pensando que nunca te quitarei 
da miña cabeza paseando. 

AMOR Por MARÍA PROL Namorarse de 
alguén desexar que se namore de ti 
que grande felicidade chea de cariño e 
de ledicia. Non se consigue chega a 
decepción como saber que está 
namorada? Polo sentimento que xorde 
soa a orquestra como un tremor unha 
alegría unha festa sentirse única e 
especial. 

HARMONÍA Por AUXI 
SAN JUAN Vida sa 
equilibrada traballada 
compensada 
emparellada coa familia 
con parentes con fillos 
comendo bebendo 
bailando cantando e  
sobre todo desexando 
que todo quede en 
harmonía. 
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ODIO A ENFERMIDADE Por 
ANTONIO SANTORIO Estou 
enfermo desde os vinte e sete 
anos.  Desde entón vivo como un 
vexetal. A enfermidade xurdiu por 
unha mala experiencia, deiteime 
cunha moza que nun momento 
previo díxome se a podía levar á 
súa casa, eu estaba bébedo e 
fumado e ao chegar á súa casa, 
convidoume a subir con ela. 
Deiteime con ela e foi un acto 
sexual noxento, ao acabar díxome 
adoitaba deitarse cun tío que eu 
sabia que se picaba, entón 
veume á cabeza que podía ter a 
SIDA, esa idea aterroume, 
espertei as dúas horas e marchei 
correndo. Ao chegar a casa 
ducheime, sentíame sucio, eu 
nesa época saía cunha modelo, 
non tiña porque deitarme con esa 
outra moza. Por entón eu 
estudaba patrón industrial. 
Estaba tan pendente e 
obsesionado coa idea da 
infección que non era capaz de 
estudar, unha noite espertei e 
funme ao médico de familia, 
díxenlle que precisaba unhas 
vitaminas e  mentinlle dicíndolle 
que estaba nervioso por uns 
exames, o médico deume uns 
tranquilizantes de nome  
ORFIDAL, eu pensei que eran as 
vitaminas e  tomeinos pola miña 
conta, púxenme mais nervioso, 
sobre todo despois de ler o 
prospecto e deixei de durmir ben, 
asusteime. Co tempo rematei 
ingresando no Rebullón con 
varios intentos de suicidio. Desde 
entón non tiven ningunha 
relación ata o día de hoxe e a 
miña saúde mental segue sen ser 
boa. 

SAUDE MENTAL Por RAFA LÓPEZ CAMESELLE 
Dixo unha muller en TV que a esquizofrenia non 
era nada, que todos temos problemas. Ela tiña 
cara de atolada con un xeito de normalidade. 
Dicía que non soportaba a rutina. Eu reflexiono 
nesas palabras, e é verdade. Toda a sociedade 
ten problemas. Se reflicte nas súas caras, o 
estres, a ansiedade, as relacións de parella, os 
tóxicos... Non hai médicos de abondo. É a nova 
pandemia mundial. Esa muller normalizaba unha 
patoloxía sacándolle importancia. E volvo a 
reflexionar e coido que esa é a solución. 
Normalizada, mal por mal e ben por ben. E 
como din que a nosa cordura humana ben da 
antiga tolemia do ser humano. Vólvenos tolos a 
todos, con cada volta ao planeta ao sol. O sol 
vólvenos cada vez máis cordos. 

Polo dereito a crecer en benestar. 10 
recomendacións a mocidade. - Limita o uso de 
pantallas. Hai alternativas! - Traballa no teu 
autocoidado. Cóidate! Valórate! Respéctate! 
Quérete! - Comparte tempo coa túa familia, 
asume responsabilidades no entorno familiar. - 
Confía, comunica, expresa as túas emocións e 
pide axuda cando o precises. - Aposta por unha 
alimentación saudable! - Move o teu corpo! Fai 
exercicio físico! - Coñece o teu entorno e realiza 
actividades ao aire libre. - Relaciónate! Coida as 
túas amizades e aportar á comunidade. - Inviste 
o teu tempo de lecer nun ocio saudable e 
pracenteiro: xoga, comparte, escoita música, le... 
- Procura aprender cousas novas todos os días. É 
importante estar mentalmente activo. - Se cres 
que tes un problema: busca axuda. Cóntalle o 
que te pasa a un profesional. 
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SOBRE A SAUDE MENTAL Por Ricardo 
Docampo Si me preguntan que 
significa ter unha boa saúde mental, o 
máis probable é que conteste varias 
cousas. Entre elas está o actuar con 
coherencia, mesura e empatía cara a 
quen nos rodea ou teñen contacto 
connosco. Unido a isto pode ser 
acertado o seguir a senda das 
emocións positiva, para manter unha 
actitude positiva posible aínda nas 
dificultades do día a día. Atoparnos 
fronte a nós mesmo e estar en paz, 
harmonía e escoitarnos o ruxerruxe da 
mente, xa que esta sempre busca 
motivos para que engadimos en 
ocasións dores que cunha boa 
actitude poden ser evitables. É entón 
cando comeza o noso traballo persoal 
en facer en medida das nosas 
posibilidades que unha mente cansa 
con enfermidade vaia por camiños 
moito máis saudables. Con iso non 
debe deixarse pasar por alto que a 
saúde mental é o don máis prezado 
que pode ter o ser humano. Pero para 
iso é moi apropiado coñecerse a un 
mesmo e os niveis de esixencia aos 
que pode estar sometido. Un bo 
bálsamo para atopar harmonía na 
mente é o feito da portar aos demais a 
mellor versión d euro mesmo á vez 
que non nos fagamos falsas 
expectativas. Sumando ao xa 
devandito cabe engadir que un bo 
exercicio de saúde mental pasa por 
facer na medida do posible que os 
nosos achegados e amigos reciban de 
nós unha invitación para reflexionar 
sobre o que pode facernos que 
teñamos unha calidade de vida que 
non se estrague nos momentos 
difíciles, tratando sempre de avanzar 
con pé firme meditando sobre as 
nosas accións e ter presentes que 
sempre se pode mellorar. 

ESCOITAMOS A BANDA PASAR Por JOSE LUIS 
EZAMA Pasa a banda de música pola mañá e 
sentímonos máis unidos, como con máis 
esperanza para pasar o día. Vemos na 
televisión as noticias sobre a inflación, a covid-
19 e Ucraína. Semella que non é cuestión de 
manter máis festas. Din que o capitalismo 
xurdiu e como tal tras a crise que vive ten que 
desaparecer. E que colocamos no poder? Ou a 
quen? Ao mellor os poderosos xa teñen un 
plan, coma sempre, e isto que pasa é parte del, 
o inicio, o acomodo. Algo máis serio que a 
globalización e outras medidas para gañar máis 
cartos e ter máis poder, se é que se pode, ou 
parte da estratexia para manterse nel. Onde 
imos? Todos xuntos? Porque unha parte do 
mundo está en guerra, a xente sigue pasando 
fame, o poderoso máis poderoso. E nos no día 
a día perpetuamos esta situación. 

10 recomendacións para nais, pais, familiares e 
amizades. - Traballa na mellora da 
comunicación cos teus fillos e fillas. - Pasa 
tempo en familia con eles e elas. - Coñece e 
investiga sobre o proceso da adolescencia. - 
Dálle alternativas ás redes sociais e ao uso de 
pantallas: facer actividades ao aire libre con 
amizades, practicar algún deporte, recomendar 
un bo libro, pintar, debuxar, escribir, traballar as 
artes plásticas e a creatividade, xogos de mesa… 
- Practica co exemplo: coida da túa saúde física 
e mental - Pon límites e dá responsabilidades. - 
Coñece ás amizades dos teus fillos e fillas. - 
Crea un ambiente de cooperación na familia. - 
Fomenta o respecto entre as persoas. - Pide 
axuda a un profesional cando sexa necesario 
(cando non somos capaces de controlar a 
situación). 
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actividade realizada no ano 2021. Entre outros datos, recollen a mortalidade por suicidio 
investigada por esta entidade pública. Aínda que son escasos como para guiar unha acción 
preventiva eficaz, é a única fonte de datos que proporciona información sobre a mortalidade 
por suicidio. Do número e características das tentativas autolíticas, nada se sabe. En Galicia, un 
total de 331 persoas faleceron por suicidio o ano pasado, case unha persoa cada día, nunha 
tendencia novamente ascendente desde o ano 2018. O informe do 2021 (con respecto ao 
2019) recolle datos que preocupan especialmente, na desagregación por xénero e idade: no 
caso dos homes, a mortalidade apenas amosa cambios, o que é unha noticia moi negativa 
(227 en 2019, 220 en 2020 e 224 en 2021); no caso das mulleres pasouse das 91 mortes en 
2019, a unha leve baixada en 2020, ata 87 mortes, e un repunte no 2021, chegando aos 107 
falecementos femininos. Este aumento é especialmente significativo nas rapazas de menos de 
20 anos, e nas décadas dos 30 e os 70 anos. Fronte a realidade da desigual distribución por 
xénero (e dalgún prexuízo asociado con isto), haberá que estar moi atentos a este cambio de 
tendencia, dunha realidade xa de por si dura. Á espera da publicación dos datos do Instituto 
Nacional de Estatística para todo o territorio español, con toda probabilidade, Galicia seguirá 
estando por riba da media estatal. Conseguido, pola presión cidadá, o Plan Galego de 
Prevención do Suicidio en 2017, o balance do mesmo é negativo. 5 anos perdidos, a maior 
parte deles sen un orzamento e inversión proporcional á magnitude do problema sanitario e 
social que comporta. 5 anos sen escoitar o que a OMS insiste: un plan eficaz vai máis aló do 
ámbito sanitario; os enfoques centrados case exclusivamente no sistema sanitario teñen un 
impacto limitado na redución das taxas de suicidio. Fronte a isto, a Xunta de Galicia publicita 
no Día Mundial da Prevención do Suicidio deste ano a creación de unidades asistenciais 
específicas en cada área sanitaria. O mesmo que publicitaran o ano pasado, sen éxito. 5 anos 
sen ter datos de calidade, precisos e regulares no tempo para guiar a acción preventiva. Sen 
potenciar a investigación e os recursos cos que podemos contar, como son os equipos de 
investigación das universidades galegas. 5 anos sen un equipo profesional contratado para 
desenvolver cada unha das 7 liñas estratéxicas do Plan Galego de Prevención do Suicidio, 
avaliando o seu grao de adecuación ás liñas recomendadas pola OMS, e o seu grao de 
execución. 5 anos sen memoria de seguimento. O suicidio pódese previr. A OMS leva 
advertindo desde hai anos sobre a necesidade perentoria de accións gobernamentais para a 
redución das taxas de suicidio. Co horizonte do 2030, a ONU e a OMS traballan na meta da 
redución dun terzo das mortes por suicidio. Cantos anos máis imos perder? Cantas persoas? 
Para cando o inicio rigoroso e sistemático do plan preventivo? 

COMUNICADO DO MOVEMENTO GALEGO DA SAÚDE MENTAL SOBRE A MORTALIDADE 
POR SUICIDIO EN GALICIA EN 2021 27 setembro 2022 
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1 de cada 7 persoas mozas, 
entre 10 e 19 anos, ten algún 
problema de saúde mental. E 9 
de cada 100 experimentou 
ideas de suicidio. Atender á 
saúde mental dos nenos, 
nenas e da mocidade é un 
deber de toda a sociedade. CO 
SUICIDIO NON HAI VOLTA 
TRAS Por iso: - Non reprimas 
as túas emocións. - Dáte 
tempo, non te xulgues e busca 
apoios. - Se sofres acoso 
busca a alguén que che de 
seguridade para pasalo canto 
antes e chegado o caso 
denúnciao. - Lembrámoste 
que nas redes sociais moitas 
veces non veñen vidas reais e 
esas persoas tamén sofren. 
Non te compares con ninguén. 
- Nin o alcol, nin os porros, nin 
as pastillas son a solución. 
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NOVAK DJOKOVIC, AUSTRALIA E O COVID19 Por BRAIS LOURIDO  MARIÑO                                 
                                             Xaneiro do 2022 

NAUFRAGA O BARCO PESQUEIRO GALEGO “VILLA DE PITANXO” Por BRAIS LOURIDO 
MARIÑO                                                                             Febreiro do 2022 

Nove mariñeiros mortos, doce desaparecidos e tres sobreviventes que foron rescatados nun 
bote á deriva, o patrón do barco, Juan Padín; o seu sobriño, Eduardo Rial; e o mariñeiro 
orixinario de Ghana Samuel Kwesi Koufie. Este é o balance da traxedia do pesqueiro galego 
naufragado en augas de Terranova, no Canadá. Outro barco pesqueiro galego que estaba 
preto foi o primeiro en chegar a zona do naufraxio e atopou os tres superviventes e catro 
mortos nun dos catro botes salvavidas do pesqueiro, dous dos botes estaban baleiros e o 
outro desaparecido. A noticia foi un golpe terrible para a vila portuaria de Marín. Segundo 
declaración de Samuel  Kwesi, fixo crer á Garda Civil que hai indicios de delito, na actuación do 
patrón. O sobrevivente declarou que este non quixo  arriar o aparello a pesar de que llo 
pediron, porque, no medio do temporal, o peso do fretan empuxaba a popa cara ao fondo, 
coma se fose unha áncora. Podían cortar redes cunha radial. Se soltasen a carga, quizá podían 
ter endereitado o barco. "Non sei se foi un exceso de confianza do patrón", sinala Kevin 
González, fillo dun dos tripulantes falecidos.   O patrón declarou que non puido manobrar por 
unha parada do motor, pero puido ser posterior, provocada polo afundimento. "Puido evitarse 
e é unha dor máis profunda", afirma María José de Pazo, filla doutro dos tripulantes mortos no 
naufraxio.   Desta forma iníciase o proceso xudicial na Audiencia Nacional, esta ten nas súas 
mans as primeiras investigacións sobre o naufraxio do pesqueiro galego. 

O número 1 do mundo non poderá defender a súa coroa no Open de Australia despois de que 
o Tribunal Federal australiano dera validez a suspensión do seu visado. Un tribunal de 
Melbourne ordenou a súa liberación tras ter sido detido o xoves seis de xaneiro nun hotel por 
non vacinarse contra a Covid19. Os organizadores do Open de Australia invitaron a Djokovic a 
participar no torneo pero tamén lle deixaron claro que para elo tiña que estar vacinado. 
Djokovic conseguiu a exención da vacina por ter sido positivo. Djokovic non infor- mou sobre a 
súa estancia en Marbella. O vinte e cinco de decembro dixo que se atopaba en Serbia mentres 
que nas redes sociais sae como adestraba en Marbella. Incluso hai dubidas de se foi a Cádiz, 
alí aparece en redes sociais do propio tenista xunto a alumnos da escola de tenis Sotogrande. 
O tenista di que deu positivo o quince de decembro, mentres que a súa axenda estaba 
apertada neses días. A decisión final foi ser deportado e a parte de non poder xogar o torneo 
non poderá pisar chan australiano nos vindeiros tres anos. Djokovic é unha das imaxes 
públicas máis importantes a nivel mundial do movemento negacionista da Covid19. 

Neste número decidimos facer unha pequena escolma de novas que tiveron un gran impacto 
na sociedade este ano e hoxe xa case están esquecidas. A continuación a nosa escolla. 
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CRISTINA BORBÓN E IÑAKI URDANGARÍN SEPÁRANSE Por BRAIS LOURIDO & JOSE ANGEL 
BEMPOSTA                                     Xaneiro Marzo do 2022 

Iñaki Urdangarín, o duque en-Palma-do, foi fotografado con outra muller (e así nos informamos 
de que non estaba na cadea), mentres Cristina Borbón, filla do rei emérito J. C. e fuxido a 
Abudabi, segue a vivir en Suiza a gastos pagos. Fai uns días Iñaki e a súa amiga paseaban pola 
praia cerca da casa que Urdangarín ten en Bidart, tan só uns días despois de que el houbera 
gozado do Nadal xunto a súa muller, fillos e resto de familia en Gasteiz. Segundo informan, o 
pai de Cristina, o rei emérito fuxido, e o seu irmán Felipe “o pre-parado” e rei vixente, insistiron a 
Cristina para que se separara de Iñaki cando comezou a ter problemas por culpa da xustiza. 
Hai fotos de Iñaki coa outra muller. Estas fotos pode que lle pechen a porta do amor a Cristina 
pero quizais se lle abra outra: a posibilidade de reintegrarse na súa familia de sangue, a familia 
real, e así poder seguir vivindo do conto. As fotos non foron roubadas senón que foi un 
seguimento que lle fixeron a Urdangarín para mostrarlle a infanta a realidade, pero nós cremos 
que é parte da farsa, no fin de contas, fai bastantes meses que Urdangarín ten unha relación 
con Ahinoa, que é como se chama a muller coa que o fotografaron, en Gasteiz sabían desta 
historia fai bastante tempo. 

REDONDELA SAE Á RÚA EN DEFENSA DA SANIDADE PÚBLICA Por REDACCIÓN & RADIO 
REDONDELA                                                                Setembro do 2022 

A mediados do mes de setembro estaba convocada unha manifestación en defensa da 
sanidade pública na vila de Redondela. A resposta por parte da cidadanía foi masiva, preto de 
dous millares de persoas percorreron a distancia que separa o Centro de Saúde da Casa do 
Concello, nunha marcha na que se escoitaron lemas como “A sanidade non se vende, se 
defende”, “Rueda escoita, Redondela está en loita”, “Goberne quen goberne a sanidade non se 
vende” ou “Feijoo ruín non voltes para aquí”. Baixo o lema “Contra o desmantelamento do 
público, defendamos a sanidade” a manifestación iniciábase as vinte horas dende o Centro de 
Saúde para percorrer a Aveni da Mendiño, rúa Ernestina Otero e regresar por José Regojo ata 
rematar na praza do Concello. Unha convocatoria que os organizadores cualificaron de “todo 
un éxito” e que rematou coa lectura do manifesto no que se denunciou un “desmantelamento 
estrutural que afecta a todo os ámbitos sanitarios e que responde a unha estratexia económica 
e ideolóxica que ven de lonxe” e que busca “reducir o público para favorecer o privado”. Un 
desmantelamento que se traduce nunha atención primaria onde as listas de agarda en 
Redondela ou Chapela son de 10 a 16 días “algo que se repite en todos os centros públicos de 
Galicia e que a todas luces é insoportable” esixindo que se garanta a atención presencial “nun 
máximo de 48 horas de espera”. 

A XUSTIZA BRITÁNICA REXEITA A 
INMUNIDADE DO REI EMÉRITO FUGADO J. C. 
DE BORBÓN O Tribunal Superior de Londres 
ditou no mes de marzo que J. C. de Borbón 
non ten inmunidade legal en chan británico, 
polo que investigará ao rei emérito fugado 
español pola demanda de acoso que lle 
interpuxo a súa antiga amante Corinna Larsen. 
Larsen pediu aos tribunais que reclamasen ao 
exrei unha indemnización polos custos do seu 
tratamento médico de saúde mental, e «poñer 
fin ao acoso» que di sufrir por parte de J. C. de 
B. 
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