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EDITORIAL
No mes de agosto desde hai 31 anos a vida cultural de Beariz ten unha protagonista, 

esta revista “O Quince”. Coa incerteza dos días que vivimos quedan poucas cousas ás 
que poidamos aferrarnos coa seguridade de que nos darán unha resposta ás preguntas 
que nos facemos sobre o noso entorno. Cando alguén quere saber qué é Beariz pode 
recurrir a estas páxinas e atoparse coa xente que fixo e fai Beariz, coas historias das súas 
vidas coas obras que forman o noso patrimonio material e coas creacións que forman 
o patrimonio inmaterial.

Aquí publicamos como premio os gañadores do concurso literario do ano 2020. 
Neste certame coñecemos novos autores con refrescantes narracións que nos fan viaxar 
e disfrutar coa nosa lingua e tamén aprender de xiros e figuras en castelán que nos 
enriquecen. Emocionámonos cos personaxes e as peripecias que lles pasan nestas 
narracións breves.

Os datos históricos contrastados atópanse nos arquivos históricos ou en manuais con  
caligrafía indescifrable para o ollo inexperto pero aquí, O Quince, debúllanos sentenzas, 
catastros, foros, prensa e outros documentos para que dispoñamos dos datos necesarios 
para asegurar o noso coñecemento. 

Documentos gráficos de valor sentimental e documental sen medida agrandan de ano 
en ano o capital de imaxes desta revista, máis de 800 fotografías ilustran xa as seccións 
de “Beariz Hai Anos” e “Imaxes de Beariz”. Estas dúas seccións son nas que máis se nota 
a evolución na calidade tanto no tratamento do material como na súa impresión. 

Os Contos da Lareira traen a estas páxinas esa tradición oral que outrora eran a única 
forma de transmitir saberes e de entreter o ocio de ensinar moral, ética ou retranca todo 
a un tempo co agarimo dunha voz familiar. As lareiras cos seus escañís á calor do lume 
e o cheiro dun pote a cocer hai tempo que deixaron o noso día a día pero esta revista 
atesoura cada unha das que lle van chegando, sen dúbida é unha sección que seguirá a 
darnos moitas alegrías.

O alicerce desta gran revista cultural son os colaboradores, os que investigan, os 
que aportan fotos, escriben historias, poemas e os ceden para seren publicados, todos 
eles forman un equipo ben dirixido de xeito que acadan unidade con cada nova 
publicación. Todos eles teñen o seu recoñecemento coa sinatura do seu artigo e outros 
anónimos satisfeitos coa publicación da súa aportación. Todos eles en conxunto, sen 
individualismos, sen estrelatos, só un gran equipo, todos eles son O Quince. Grazas
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O PEPIÑO DE NOVA ORLEÁNS

Agora que fico xusto a carón da faciana esbrancuxada do Pepiño, véñenme 
enriba do maxín unha chea de lembranzas. Dende cativos fomos xuntos á 
escola e partillamos o gusto por xogar á billarda achandando as lameiras da 
aldea, co paso firme dos zocos de madeira que facía o meu pai coa habelencia 
que acubillaran cos anos de experiencia, as engurradas e arteiras mans de seu. 
Deixabamos as nosas pegadas nos bulleiros dos vieiros e resultaba fermoso 
asemade, comprobar como as pisadas ían agrandándose ao iren medrándonos 
tamén os pés en proporción co corpo. Aos poucos fomos crecendo, iso si, 
fixémolo un á beira do outro.

Non podo esquecer noutrora, as tardes de domingo fitando de esguello aos 
maiores xogar á brisca naquela novidosa sede de pedra que fora bautizada co 
nome de “teleclube”. Reparabamos con devoción nas xentes reunidas naquel 
lugar que servía para apañar os degoros de xuntanza de quen devecía por inzar 
o ego, gañándolle unha partida ao veciño, aínda que para iso houbese que xurar 
en balde ou incluso facer trampulladas, eivando as teimosas verbas do cura no 
sermón da misa das doce.

Cando foi o tempo de andar ás mozas, saiamos xuntos de esmorga e non 
había na contorna verbena da que non deramos conta. Daba garbo ver como se 
movían os rebuldeiros pés do raio de Pepiño cando a orquestra encomezaba a 
bourar no compás do pasodobre. Enguedellaba movementos ben mañosos no 
bico dos pés. Talmente coma facía un xastre enliñando o fío para zurcir unha 
peza de tela, o Pepiño entretecía danzas que acaparaban as olladas de moita da 
caterva que acudía á verbena.

Xa de mozos, nunha ocasión perdino de vista por un intre moi pequeno de 
tempo, en canto fun á barra na procura de algo para acalmar a sede que me 
buligaba na gorxa, xa non había nin rastro do demo do meu compadre. Antes 
de que empezasen e estoupar as bombas de palenque no ceo amarelado polas 
estrelas coruscantes, xa tentara gobernar a testa por baixo da faldriqueira dunha 
moza casadeira. Aquela noite, non nos quedou outra que fuxir a fume de carozo. 
Queríannos chantar unha boa malleira, disque por andar importunando á 
prometida dun veciño, que xa andaba coa camisa arremangada para concedernos 
unha boa tunda de puñadas. Bulimos coma lóstregos, con boa dilixencia .

Non houbo amizade tan senlleira en toda a comarca coma a nosa, pero aínda 
así, nunca souben de certo cal foi a verdadeira razón para que rematase dando 
cos osos nas latitudes norteamericanas.

Endexamais clarexou moito ese aspecto, que aínda hoxe se me fai confuso 
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dentro da súa desgraciadamente curta existencia. Decote porfiaba no feito de 
que fixera as maletas para procurar unha vida mellor alén do océano e que 
o fado, lle mudara de socate ao viaxar acochado de polisón nun barco que 
navegaba rumbo Bos Aires. Seica alí lle daría traballo unha curmá de súa nai 
que rexentaba unha pequena taberna sita no corazón mesmo da Avenida de 
Ribadavia. Estaban a construír un feixe de vivendas arredor daquela zona e 
na tasca ofertaban comidas a bo prezo, polo que o negocio ía vento en popa 
e precisaban máis persoal para atender a demanda ergueita nos derradeiros 
tempos xa cando era a hora do xantar. O Pepiño chegaría á capital Arxentina 
con traballo buscado e unha pousada onde facer noite, e dende logo, iso era 
unha fortuna que certamente non posuía moitas das persoas que se afoutaban a 
facer as Américas.

No entanto, o destino mudou de xeito súbito ao completar o percorrido 
marítimo entre a cidade de Vigo e a metrópole bonaerense, agochado por 
tras dunha pantalla onde se proxectaban películas para distraer do fastío aos 
viaxeiros durante tan alongada expedición. Aló familiarizouse co cinema que 
esparexía  gran deleite entre a xente que prestaba ollos e oídos, ás películas que 
pasaban en dobre sesión de mañá e tarde. Dende ese mesmo intre, apañou a 
teima de querer ser actor. Bosquexara o devezo de filmar algunha daquelas 
cintas que tanto lle prestaba esculcar como parte daquel público entendido que 
ao rematar a proxección, parolaba animosamente sobre a tintura do filme e a 
profundidade da interpretación daqueles actores e actrices que xeminaran coma 
lustrosas estrelas do volátil firmamento, chamado Hollywood.

Foi por ser tan testán no seu degoiro polo que non aturou moito de taberneiro 
e aínda que lle prestaba ben o ar que transitaba rebulideiro polas rúas da urbe 
arxentina, escoitar e ver bailar o tango e chuchar nas infusións de herba mate, 
sempre fora insistente abondo e metéraselle nos miolos aquelo de chegar a 
converterse nun flamante astro do celuloide. Dende neno xa tivera un cento de 
paxaros pairándolle na testa e desta volta non había ser moi diferente, así que 
sen que pasara moito tempo dende que desfixera as maletas, tivo que empacar a 
roupa de novo e carrexar algúns libros para poñer terra de por medio .

De Bos Aires partiu ata Nova York nun barco que completaba o percorrido 
cunha periodicidade bimensual. Na viaxe trabou amizade cunha familia de 
italianos que tiñan aló negocios, fundamentalmente vencellados co gremio da 
hostalería. Disque a metade dos restaurantes italianos que había naquela zona, 
tiñan algo de parentesco con eles.

 Mesmo chegou a contarme que durante aquela expedición de varios días, 
o patriarca da familia, amosáralle unha pistola do calibre trinta, que sempre 
levaba de par de si, para acorrelo nalgún caso de emerxencia.
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-  E probaches a disparar algún tiro? -  pregunteille intrigado unha noite 
estrelada na que tomábamos a arrincadeira no bar do Camilo, dunha vez que 
viñera a pasar as festas da Santa María ao pobo.

-  Pois si...
-  E que se sente ao ter unha cousa semellante entre as mans?
-  Pois, ao primeiro dá algo de arrepío e pode ser que un chisco de medo tamén 

... pero de seguida se acostuma un.
-  Non me vexo cunha desas...
-  Ti es un prosma! - afirmou con rotundidade.
Recordo ficar abraiado ante aquelas verbas pausadas e pronunciadas cunha 

intensidade abrupta, emporiso, tamén acordo saborear o pouso acedo de 
decatarme de que aquel home que marchara da aldea cunha maleta de madeira 
e o dramático peso dun futuro incerto, retomara cun aceno de fachenda 
no andar e un chisco de soberbia no falar. Tamén trouxera canda si, un 
rechamante complexo de superioridade con respecto a quen ficara acomodado 
na simplicidade da vida rural e pouco máis mundo vira, que as excursións no 
Castromil á praia da Lanzada cando era o tempo do estío.

-  Pero entón ceibaches o chumbo da pistola? -  porfiei no meu intento de 
coñecer o desenlace cuestión que tanto desexaba desvelar.

-  Pois si home....
-  De verdade...
-  Unha noite no barco...cando case toda a xente que había ficaba durmida no 

camarote!
-  E  como foi?
-  O certo é que teño unha boa puntaría... se dixera o contrario, estaríache 

contando unha trola.
Naquel momento dábame a sensación de que trataba de facerse o interesante 

ao alongar a súa resposta, ou quizabes tentaba fedellar facéndome rabiar un 
chisco. Pero o certo é que o meu degoiro de coñecer as súas experiencias, ía a 
cada paso que falaba, en aumento.

-  A quen lle disparaches entón?
-  A ninguén oh... non te alarmes... só estivemos o italiano mais eu espetándolles 

unhas balas a unhas botellas de cristal na proa do barco e só para entreternos 
un trisco. Non vexas a algarabía que armamos ... houbo quen pensaba que 
nos asaltaban uns piratas ao escoitar o estrondo dos proxectís bater contra os 
recipientes -  dixo o Pepiño antes de botar un par de gargalladas, recuperando 
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na memoria, a lembranza daquel intre de algarada.
-  Menos mal...xa me estabas escorrentando!
-  Non teñas medo oh... xa sabes que eu sempre fun un fervellasverzas. Tiñas 

que ver as caras de sobresalto que tiñan uns que subiron ao escoitar os disparos...
pensaban que houbera un tiroteo na cuberta do barco. O italiano e máis eu 
escachamos a rir cando nos rifou o capitán.

Daquela, un feble desacougo viñera buligarme fedello no peito. Non había 
que esmendrellar moito os miolos, para decatarse de que algo estaba mudando 
na maneira de ser do emigrante. Se cadra serían os aires que lle da a un o andar 
polo mundo adiante ou ao mellor, o feito de ter que ir pacer durante un tempo, 
co pouso avezado que achega o morar nalgún lugar afastado do lar que viu a un 
xermolar.

E arestora, cando ao fitar o corpo belido do Pepiño, baleiro de vida  e abrigado 
por un cadaleito de madeira de carballo, cando me asolaga a tristura aceda de 
saberme selleiro, furado polo miserento lamento de ter que sentir a desapiadada  
ausencia daquel amigo que foi o meu inseparable parceiro da época da 
xuventude. Unha bágoa escorrégame  pola fazula e non son quen de disimular 
o padecemento polo pasamento  do amigo da alma. O aire que se respira nesta 
miúda estancia semella  tomarse a cada volta máis insuficiente e só ven algunha 
bafarada de aire fresco cando alguén abre a porta para entrar. Vai moita calor, 
non é milagre que alguén se atope mal. Nin tan sequera hai un mísero ventilador 
para asistir a quen vén rezar ao defunto, 

Agora nesta quentura do espírito e do corpo, vénseme á memoria cando 
após botar un pouco de tempo na Arxentina e despois de pasar por Nova York 
chegou a aquela todopoderosa e inaccesible cidade de Los Ángeles, até onde 
se desprazou na procura do soño de seu. Metéraselle na cachamúa aquela 
andrómena de converterse en actor e saír nalgúns daqueles filmes que pasaban 
os domingos no único cinema que quedara na vila.

Porfiaba tanto no seu degoiro que abandonou a apracible vida que lle propoñía 
a inusitada vantaxe de ter un traballo próspero, unha hospedaxe decente e un 
prato de comida quente na mesa todos os días. Emporiso, preferiu botarse á 
aventura e afrontar a insondable incerteza que lle achegaba a vida nun sitio 
novo, onde non coñecía a ninguén e nin tan sequera sabía falar unha palabra 
do idioma.

Ás veces na vida cumpría ser ben arriscado, pois para apañar os grandes 
triunfos, non queda outra que ciscallar a terra de por medio, aínda que esa terra 
chegue a abranguer uns cantos milleiros de quilómetros.

-  Tiñas que ver os aplausos do público aquela noite... foi unha ovación pecha a 
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que nos deron ao rematarmos de actuar -  comentárame dunha vez, describindo 
os seus inicios no eido da interpretación nos teatros adxacentes aos outeiros de 
Hollywood. Era xusto alí onde tan evocador vocábulo, inzábase hierático coa 
fonda determinación achegada pola magnificencia dunhas fulgurantes letras 
grosas.

-  Quen me dera verte enriba daquel escenario! - respondín cunha mestura de 
envexa e admiración.

-  Aquelo éche outro mundo totalmente distinto...as estrelas, parece que viven 
nun universo á parte do noso.

-  Créocho ben...
-  Disque os máis grandes actores e actrices que hai arestora no panorama do 

celuloide, escomezaron no pequeno teatro como o estou a facer eu -  aseverou 
talmente coma se dalgún xeito, precisase xustificarse diante miña, por mor dos 
seus inicios no eido do dramaturxia en lugar do cinema.

-  Seica si!
-  Só hai que ter algo de cachaza e agardar a que apareza o papel axeitado...

ese que sexa tan salientable como para que alguén repare en ti de socato e te 
conviden a participar na filmación dalgunha boa película. Primeiro hai que ir 
aos poucos, interpretando papeis de pouca sona até ir paseniño medrando e 
collendo máis peso. A fama acostuma  en tardar en chegar...pero sempre remata 
por vir.

-  Tes razón. Hai que ir amodo... nunca ir ás presas che foi unha boa cousa 
-  repliquei eu cun bo fato de condescendencia.

-  É así...mesmo hai moitos actores que pensan que é chegar e encher e 
deseguida se senten frustrado s, por non acadar o seu propósito decontado.

-  Podo chegar a imaxinalo... ten que ser unha cidade chea de persoas 
soñadoras e iso tamén ten que ser fermoso dalgún xeito... a xente debe ter unhas 
inquedanzas  ben abraiantes.

-  Por unha banda si, pero tamén é perigoso pola outra. Hai quen acubilla 
tanta cobiza que ao non acadar os devezos que se propuxera, fica mal do caletre 
e remata tomando unha ben fatídica resolución.

-  Ca! Non  me digas...
-  Pois si...aló hai unha montaña á que lle chaman Hollywood Hills, que é 

dende onde se guindan moitos deses actores frustrados que deciden rematar 
coa súa vida precipitadamente, por non acadaren o éxito no cine. Arrebólanse 
dende o cumio e acabouse o barullo! Que che parece?

-  Quedo parvo co que me dis!
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- Madia leva oh... eu cando souben tal, fiquei aqueloutrado. Non daba creto a 
que a xente se volvese así de tola.

- Vaia...
-  Pois si...xa che vai aló embaixo máis dun, dende que eu estou vivindo naquela 

solleira cidade...dos grandiosos e gloriosos Estados Unidos de América.
Após aquela conversa fiquei pensativo. Reparaba no feito de ter que escoller 

entre unha vida apracible ao pé de lareira, indo pacer coas vacas ao remol dun 
xeito labrego ou o risco trepidante, proposto por unha vida incerta e aventureira. 
El dende logo, escolleu a opción tecida ao abeiro dun  fado imprevisible que 
belisca co dobre fío xélido e orfo dunha permanente navalla no pescozo, 
procurando o anhelado éxito.

No fondo sempre me sentín un covarde por non ser quen de apañar azos 
e fuxir do fastío vulgar  da aldea, dese lugar morno onde nunca pasa ren e o 
atravesar  dos coches descoñecidos  por diante das casas, supón ás veces, o único 
acontecemento salientable do día. Porén, daquela  non  tiña  moito senso laiarse 
polas decisións non  tomadas ou polos camiños que ficaron sen transitar.

Ás veces mesmo cavilo en que o destino estache escrito en algures, e de certo 
que non sei que persoa podería ser tan teimosa para facelo, porque a ficción na 
que procuraba traballo o Pepiño, disque case sempre superaba os lindes que tiña 
establecidos a realidade.

Fóra dous ou tres veráns despois, cando ao vir polas festas, nos reuníramo 
s como facíamos decote cada ano. Non houbo moita diferenza entre as outras 
veces que combinabamos para vérmonos e pasar un anaco de xolda xuntos. No 
aspecto físico non mudara moito, agás polo detalle de que deixara un magro 
mostacho na biquela da faciana. Consciente ou inconscientemente, facíao 
semellar un tipo aínda con máis garbo e fachenda que de costume e aínda que 
recibira misivas del con certa frecuencia, descoñecía algo tan importante como 
o feito de que trocara de residencia e abandonara a luminosa cidade de Los 
Ángeles.

-  Pois si...non che dixen nada na derradeira carta que che enviei. Aínda non 
tomaramos a decisión ...

-  Tomaramos? -  inquirín eu algo desconcertado.
-  Pois si rapaz... namorei!
-  Íache sendo hora de asentar a cabeza... e facerte un home do que se poida  

tirar algo de proveito.
- Espeteille cun sorriso malicioso, teimando na idea de que aquela  parcela da 

vida do meu vello amigo era a única que quedaba por apousentar, para completar 
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os parámetros do que sería a cumprida arquetípica existencia  dun home de ben.
-  Pois a verdade é que si. Levo xa algún tempo cunha moza que coñecín na 

representación dunha obra de teatro. Ela tamén é actriz.
-  E a onde vos mudastes?
-  Pois á cidade de Nova Orleans ... sónache ?
Esa foi a primeira ocasión que escoitara falar a alguén de Nova Orleans.  A 

verdade é que lle dixen que si que a coñecía, para non quedar de ignorante 
diante dun home que xa botara o mundo ás costas había un feixe de anos. Un 
tipo coma min que só saía da aldea para ir ás feiras e no verán no autobús de 
excursión á praia da Lanzada, non podía semellar un inculto que nunca botara 
un pe fóra da casa, ao carón dun que se desenvolvía talmente coma peixe na 
auga, nas ateigadas rúas das máis grandeiras metrópoles do planeta.

É arestora ao esculcar as facianas humedecidas que hai arredor de min, 
tinguidas da pálida cor que impón a tristura fonda, cando me decato do querido 
que chegou a ser o Pepiño nesta aldea. Ás miña s costas, escoito o laio da Mercedes 
do Gavián, que fora moza de seu, dicindo taciturna que endexamais coñecera a 
ninguén que a engaiolara tanto como o fixera o rostro aposto, o corpo magro e a 
estatura ben cumprida  que  lucira o veciño estadounidense de adopción.

Non había que ser adiviño para saber que os pasos do Pepiño engalaran 
gran admiración entre a veciñanza da aldea, das parroquias lindeiras e se me 
apuras, incluso até da vila á que se ían facer os recados importantes.  Decote 
reproducían  polo miúdo as historias que lle brindaba  o senlleiro  home da 
aldea talmente coma un galano, cando se paraba a botar un canto nos noutrora 
poboados bancos rurais ou nos bares máis frecuentados da contorna.

As persoas máis serodias da parroquia, gozaban coas vivencias que debullaba 
con detemento e detalles concretos, inserindo algunha verba no idioma inglés, 
para outorgarlle un aire máis sofisticado e internacional. Érache ben certo que 
un nunca sabía canto había de verdade nas súas palabras, porén, aínda que fose 
un esaxerado en moitas ocasións, non se lle podía negar o mérito de ter unha 
fecunda imaxinación.

Ao reparar en toda esta manchea de flores que tratan de render unha pequena 
homenaxe ao temporán finado, advirto a semellanza que gardan con aquelas 
cores que formaban parte dos refulxentes colares que adobiaban os pescozos da 
mocidade aló no afastado Nova Orleans,  cando  era o tempo do entroido. Seica 
aló celébrase  o Mardi Gras. Disque é coma  unha especie de versión  americana  
do que aquí  chamamos,  martes do entroido.

Contárame o Pepiño, que alí se armaba unha boa algueirada polas rúas cheas 
de música en directo e de xente bailando unhas danzas rebuldeiras á beira de 
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onde bule o son das bandas interpretando cancións  de jazz e de blues.
Semella que na capital de Luisiana, había unha tan espléndida tradición musical, 

que o Pepiño deu en aprender a tocar a trompeta. Ao principio resultoulle algo 
complicado, pero aos poucos foille collendo o talle ao instrumento de vento- 
metal. E aínda que el tocara dende cativo a gaita, non era o mesmo encher o 
fol que embuchar as fazulas para botar o aire pola boca da trompeta para facela 
soar ao xeito.

-  O primeiro que se me fixo máis difícil, foi o de atopar convenientemente as 
notas nos pistóns... na gaita é moito máis sinxelo, só se precisa tapar os buratos 
para que non escape o aire -  afirmou un día no que fixemos unha foliada na casa 
do Antón de Armental.

-  E lévase moito ese son por acolá? -  preguntei marabillado pola magnificencia 
daquel timbre que provocaba  ao encher as moufas de aire e botalo pola  trompeta  
adiante movendo os dedos con gran destreza.

-  Pois si... a verdade é que o jazz e o blues é a música  máis de moda por aló.
-  Só lle escoitei algo aos emigrantes que viñeron de Cuba aprenderon alí á 

tocar dun xeito semellante ao que o fas ti.
O Pepiño tivera a sorte de aprender do Xoán de Soutelo, un dos mellores 

gaiteiros que endexamais houbera na prolífica comarca da Terra de Montes. 
Aló, era abondo con erguer unha pedra do chan para atopar un gaiteiro que 
despregase os dedos con maña polo alongado punteiro e que ao tempo, fose 
quen de aturrar no fol con mestría. Abofé, instruírase nos espelidos rudimentos 
que ordenaban algúns dos músicos con máis sona de toda Galicia. Non había 
verbena que pagase a pena, onde non andara un gaiteiro de Soutelo engalanando 
cos seus senlleiros farrapos, o ambiente festivo.

-  Coido que o son da gaita é algo que en pouco tempo, ficará completamente 
obsoleto...o futuro está neste tipo de instrumentos máis modernos, esta clase de 
sonoridades.... o blues, o jazz o rock and rol!. Dentro dun tempo, non haberá nin 
gaiteiros nin foliadas...será algo que forme parte do pasado. Xa verás...

Semellaba como se dalgún xeito se gabara do instrumento que aprendera 
recentemente,  por mor da súa  sofisticada  execución  ou en  troques, quizabes  
pola  cabida  en conxuntos  musicais  que interpretaban ...

-  E que bo rapaz che era...
-  A verdade é que nunca fixo mal a ninguén .
-  Dende logo...  sempre marchan os mellores.
-  Para un home importante que tiñamos na aldea e mira  ti... que novo nos 

deixou ...que mágoa tan grande.
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- Vaia  por Deus!
Escoito ás vellas enloitadas saloucar pola pasamento  do vello amigo emigrado  

e cavilo no que sería  del, se nunca  apañase folgos abondo  coma para atravesar  
os lindes do frondoso Paraño. Se cadra aínda continuaría con vida e de certo 
que ámbolos dous engadiríamos unha manchea de historias ás nosas biografías. 
Emporiso, o fado é por veces miserento e un nunca se afai a ter que despedir 
para sempre a alguén que foi tan importante ao longo da súa  vida.

Coido que neste velorio non haberá ninguén que coñecese tan ben ao finado 
coma min e saiba asemade o que rimos sen acougo, un ao carón do outro nas 
mañás, tardes, solpores e incluso alboradas que xuntos pasamos. É dabondo 
complicado para min ter que atravesar este magoante transo, o intre no que 
a alma se desencola do corpo bruscamente e a fonda e inconsolable tristura, 
achégase coas súa miserábeis  gadoupas para  apelicarse ao espírito calmo dos 
que ficamos aquí.

-  Síntoo moito...acompáñote no sentimento. Ben sei que erades moi amigos 
de novos -  aconchegouse para dicirme, o xastre con máis sona da vila.

- Moitas grazas...agradézoche ben as túas palabras -  retruquei ao tempo que 
lle apertaba a man suada a un home que nunca na vida  tanto me falou. No en 
tanto, xa se sabe que ao vir velar a un  morto, todo son boas palabras de largueza 
e xenerosidade para agarimar aos desertos corazóns, crebados pola metade.

-  Moito ánimo...
-  Grazas ... descoide -  cadrei para arredarme da compaña do alfaiate e dun 

discurso que ben podía imaxinar.
-  Xa sabes...estamos aquí para o que precises -  porfiou.
Virei para afastarme da vista do home de ollos amendoados e atopeime de 

fociños coa Rosiña dos Liñares, aquel vello amor de xuventude de quen xa 
estrará pedindo permiso para entrar no ceo ou se cadra, tentando librar a alma 
das calorosas latitudes infernais. Abofé que o estará a facer en base a algún torgo 
de argumento...se cadra insidioso.

Ela non semellaba moi adoecida, máis ben algo acalmada. Quizais pasara 
moito tempo no que ela e mais o finado foran mozos, ou quizabes non era quen 
de exteriorizar o pranto e a mágoa que lle suxerira o pasamento do que lle fora 
noutro ra, un amor ben intenso. Ao mellor non coubera moita pena polo home 
que lle mancara o corazón fuxindo dela había xa un bo feixe de invernos. O que 
non se podía negar era que houbese marxe abondo para que o descrouchar das 
follas do almanaque, contribuísen a sandar as vellas ferida s.

-  Ola Rosiña canto tempo...como che vai? -  inquirín.
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-  Ai...ola. Canto hai que non te vía...mágoa que teñamos que atopamos nestes 
sitios. Era ben mellor que fora nunha festa que nun velorio.

-  Dende logo que si, pero xa sabes... a vida ás veces tenche estas sorpresas. 
Ninguén  che estamos a salvo...

-  Que tristura tan grande! Co que quixen eu a este home... e velo agora así, 
féndeme a alma en anacos - afirmou  sentida e mudando a expresión  que a 
faciana  lle compuxera nun primeiro intre.

Semellaba que ao falar comigo, se viñera abaixo dende o punto de vista 
anímico.

-  E que tal andan os fillos e o marido? -  formulei  ao tempo que lle pousaba  
a man  no ombreiro para tentar outorgar consolo á muller que con bágoas 
aniñándolle nos ollos, parecía a cada volta ficar algo máis apesarada.

-  Todos ben...o maior xa está  feito un mozo.
-  Alédome ...e alédome moito de te volver a ver.
-  Unha cousa...sábese que foi o que lle pasou de certo ao Pepe... de que morreu? 

-  preguntou ela borboriñándome no oído con certa discreción.
-  Disque foi un infarto ... máis aínda non se sabe. Seica tal causa foi o que dixo 

o médico, Don Aquilino.
Ela asentiu cun aceno de resignación e mergullouse nun transcorrer de 

pensamentos  silandeiros co queixo abaixado e o ollar perdido nalgún punto do 
infindo cheo de xente, buligando  para  aquí e para acolá, naquel denso  cubículo 
estreitado por mor dunha grande afluencia  de persoas.

-  Sei que é pecado falar mal dos mortos... pero este érache un trampulleiro de 
moito coidado -  dille un señor a outro xusto ás miñas costas.

-  Ben sei... a min unha vez enganoume xogando á escoba! - respondeu o outro 
indignado.

-  Sería o que aprenden en América, aquí ninguén che fai cousa tal -  riu até 
que o fitei alertándoo cos meus ollos de que aquilo  ficaba  completamente  fóra 
de lugar.

Entón fun quen de sentirme algo mellor e convín en que se cadra non fixen 
tan mal poñendo raticida nos callos que veu comer antonte á miña casa. Tiven 
que botarlle picante arreo como a el lle gustaba, pero desta vez foi para disimular 
o acre sabor do veleno que completou a seitura da vida do meu noutrora vello 
amigo. Tentarlle facer as beiras á miña muller é un pecado alongado demais por 
moito que  en Nova Orleans se leve iso da libertinaxe. lmaxino que ao doutor 
Don Aquilino tampouco  lle espertaba moita simpatía o Pepiño, cando chamado 
de urxencia e após explorar o corpo con tento, chiscoume o ollo nunha especie 
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de aceno  que significaba  un engado cómplice.
-  Sinto moito ... acompáñote  no sentimento -  dime  agora Luís o que reparte 

as gasosas.
-  Moitas grazas -  contesto.

Primeiro clasificado no concurso literario de Beariz 2020
Pablo Nogueira Campo
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Resiliencia: Capacidade parar encarar a adversidade e saír fortalecido dunha 
situación desfavorable.

(Wikipedia). “Agora poderei afrontar esa adversidade descoñecida con novas 
forzas. Resiliencia. Parvadas.” Deixe a súa mensaxe despois do sinal. 

Arantza Portabales Santomé.

UN PSICÓLOGO NO PETO
Escribir unha carta, ou mesmo un diario, malia que sexan xestos antigos 

e pasados de moda empurran ó ton nostálxico e a un estilo lixeiramente 
anacrónico. No fondo é algo tan íntimo e persoal que te avergoña que forme 
parte doutro alguén, e ó final acabas por esquecer a propósito o manuscrito en 
calquera recuncho formando xa parte dun pasado adolescente e pueril que se vai 
transformando en espectro ata que se evapora por completo. 

Na procura dunha aposta segura, da cuadratura do círculo, do ollo indiscreto 
chegou “Un psicólogo no peto”. Estaba bastante perdido. Desexaba unha solución 
que fose coherente e práctica, non o primeiro que se me viñera á cabeza, que por 
certo en tempos convulsos  a maquinaria mental non traballa ó ritmo de sempre. 
A situación de confinamento que nos tocou sen excepción que lidar comezaba a 
pasar factura a todos os niveis. A fábrica de fundir a moral en forma de pandemia 
poñía en pé de guerra as miñas capacidades. Como terapeuta emocional debía 
debullar algún mecanismo para reinterpretar o drama que estaban padecendo 
os meus pacientes. Non podía deixalos colgados nunha rabia perpetua e difusa, 
e que tiña trazos de cronificarse ata acabar coa sensación da non pertenza ó 
mundo, e iso para un cirurxián das emocións sería catastrófico. Unha forma máis 
que innovadora de mellorar a relación terapeuta - paciente. Toda vez afianzada 
estaba chegando ó seu punto máis débil. O das misivas desboteino desde un 
primeiro momento, non por erro de cálculo, se non polos tempos que corren. 
A escrita mudou, e o dixital parece que vén para quedarse mal que nos pese a 
moitos. Non deixa de ser unha forma de substituír as sensacións de sempre por 
outras novas, que no fondo son as mesmas, as que estaban aí sen saír á luz para 
darlles a oportunidade que lles corresponde nun formato novo.

“Un psicólogo no peto” é unha app que deseñei poñendo a proba a miña escasa 
intelixencia artificial. Todo sexa para moderar a psique e a non perder o fío das 
súas historias persoais e vitais. Sería algo para saír do paso. Sabía de antemán 
que non ía a ser definitivo. Cicatrizar os traumas con só darlle ó botón de gravar 
é complicado, e se o tempo premia, cinco minutos de reloxo, a axuda psicolóxica 
mingua moito, pero cando menos un anaco de desafogo non ven mal incluso 
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pensando en min. Este tempo de incerteza tamén me estaba poñendo a proba 
como terapeuta. Monitorizar o estado de ánimo dos meus pacientes faría máis 
levadío o meu propio.

Pareceume unha modalidade arriscada, moi rebuscada, no fondo creo que 
acertei na decisión. Ás veces faise complicado contar a nosas angustias a outra 
persoa. A dificultade acentúase a maioría delas se non a coñecemos de nada. 
Non é o meu caso, teño os pacientes de sempre, a liña invisible que separa o 
profesional do paciente estaba salvada, pero para os que se fosen unindo ó 
grupo esa barreira debería amolecer un chisco,  baixo o meu punto de vista, cun 
artefacto polo medio sempre e cando sexa respectuoso co do outro lado.

Benvido ó teu asistente virtual. Ansiedade, depresión, dor, cansado, aburrido, 
frustrado... A viaxe acaba de empezar.

Ola Leo, son Mariana, xa sabes.
Morreu Lucas, o gato. Igual che parece un insulto que gaste os cinco minutos de 

terapia por este motivo, pero deixoume feita unha merda. Inda por riba por mor 
desta peste non podo saír da casa para enterralo na horta. Téñoo no conxelador 
á espera de que pase isto, e se é que inda existo daquelas quero facerlle as honras 
que lle pertencen. Xa sei que non se pode comparar coa morte dunha persoa, 
das de tantas que se están a ver estes días de loucura, pero era o máis parecido 
que tiña a un compañeiro de viaxe. Agora podo asegurar que si, que estou soa de 
verdade. Tamén imaxino o que estás a pensar, que fale coa filla dunha vez, que 
lle conte todo antes de que sexa tarde, que non espere a que llo conten outros, 
e bla, bla, bla, que me preocupe da miña enfermidade e que deixe descansar en 
paz o ditoso gato. O cancro fai o seu traballo sen preguntarme, entendes?. Eu 
tampouco quero facer preguntas. Para iso tiña a Lucas, para aliviarme un chisco. 
Para non pensar que mañá ou pasado xa non estea eu aquí dándoche a zoca co 
de sempre. Porque me tocou a min este maldito cancro e non ó veciño do quinto 
por exemplo, que bebe coma un tonel, carafio, que anda colgado do cartón de 
viño todo o santo día, e mesmo parece que non lle quere nada á vida. Que peta 
na miña porta moitas veces porque non dá subido outro andar. Que sei que me 
quere dar nos fociños para dicirme que por moito que se maltrate sigue aí, e eu 
vou en decadencia cada vez que lle abro a porta e o vexo tirado no felpudo, está, 
e seguirá estando cando eu me vaia tirado noutros felpudos, ríndose doutros. 
Vale. Non sigo por aí, que inda me vas acurtar os meus cinco minutos que me 
tocan por lei.

Lucas, o meu Lucas, a terapia que precisaba cando o atopei morto de fame 
no cubo do lixo. Hai que ser malnacidos para guindar unha vida ós cascallos. 
Igualiño cá miña, a piques de quedar tan só en refugallo. E pensaba que fora Deus 
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quen mo puxera diante das napias para levar a enfermidade con dignidade. Si 
oh, agora xa non creo nin en Deus nin en farrapos de gaitas. Tamén me vas dicir 
que son cousas do destino, que o puto destino me está poñendo a proba nestes 
días convulsos. Pois vaia merda de destino e de quen o inventou. Tocáronme 
a min todas as probas do resto do mundo? E que non se fai reparto ou que?. 
Perdoa que che fale así, pero falo dende a rabia que me fai sacar o peor de min. 
Tivo que morrer Lucas para que eu me preocupara máis por min, pola miña 
enfermidade, dirás ti. Pois non. A estas alturas da vida non se me vai dar por 
facer calceta, punto de cruz ou encrucillados. Nunca o fixen e non vou comezar 
agora. Non son desas. Son das que se preocupan máis polo outro, e o único que 
tiña semellante a ese outro era o meu Luquiñas. E agora que fago?.

 Que non lle dixen nada á filla?. Non, Paula non sabe que a súa nai pasa os 
derradeiros días confinada cun gato no conxelador. Cando llo vou dicir? Non 
sei. Quizais nunca. Decidiu que quería vivir a súa vida arredada dunha nai que 
non lle pode dar o sosego que precisa, e vouno respectar ata o final. Agora que 
logrou camiñar ela soa, de présa, coma todos os xoves que parece que se lles 
escapa a vida entre as fendas dos dedos, non vou truncar os seus soños por estar 
á miña beira. Unha alegría fugaz para min, e para ela? Facerlle pasar ese mal 
trago, non. Deixarlle de volta a sensación de tristura, de volver estar perdida, 
non. Xa pasou a ausencia dun pai toda a súa vida. Que me lembre coma unha 
canción, coma as nanas que lle cantaruxaba no berce. Revivirme en música, iso 
une moito. Que me converta en canción.  Non pido máis.

Non tardes en contestarme, non é por meterche présa Leo, pero igual mañá 
xa non estou. O corazón non bombea nada ben ultimamente. Estou moi cansa.

Un bico.
Ola Leo, son Paula, isto de facer terapia a través do móbil fáiseme máis fácil 

para contarche as miñas cuitas. É que creo que estou preñada e non sei que facer. 
Xa sei o que estás a pensar. Vaia parvada, e por iso deixas a mensaxe?. O da 
aplicación do psicólogo no peto é para casos urxentes e vitais, pensarás, que non 
é para andar malgastando en contar que estou preñada. Debería ser un acto para 
celebrar, é verdade. Pois é unha urxencia. Que o saibas. Polo menos para min. 
Cada quen gasta os seus cinco minutos como lle veña en gana. Para iso che pago.

O de que simplemente o creo é porque non me fixen a proba. Hai máis de dous 
meses que non me vén o período e como sempre aparece tan puntual, xa me 
como a cachola de que estou preñada. Ademais, noto os peitos inchados e unha 
sensación de levedade que non é normal. Non me cuestiones, sei que iso non 
debe pasar ata ben despois de quedar preñada, pero é como me sinto. No aire e 
pesada ó mesmo tempo. É difícil de explicar. Nunca estiven preñada, se cadra 



O QUINCE 2021 páx.20

non o estou, se cadra isto de estar pechada entre catro paredes tanto tempo 
fai sentirme así, coma se estivese preñada. Eu que sei. Tampouco me atrevo a 
baixar a unha farmacia. Por medo a que me cuestionen o feito de quedar encinta 
neste tempo de confinamento. A quen se lle ocorre concibir unha criatura nesta 
época tan irregular?. Pois eu tampouco o decidín que conste. Síntome un pouco 
culpable, porque non foi buscado, para nada tiven esa intención, se é que ó final 
concibimos algo Santi e máis eu durante as súas vacacións.

Es o primeiro a quen llo dixen. Nin sequera ó hipotético e futuro pai. Santi 
anda á súa bóla. O confinamento pillouno na selva amazónica facendo de 
samaritano. Intentando salvar ós máis débiles. E a min quen me salva?

A nosa relación é case toda a través das redes e do fío telefónico, e foi tocar a 
china o mes que colleu de permiso, eso creo.

Á miña nai tampouco llo quero dicir. Non sei nada dela, espero que estea 
ben, e que o confinamento a pille peiteando no Lucas. Parece que a súa vida 
tamén calmou, facíalle moita falla. Agora xira en torno a un gato. Mellor. Os 
paradoxos da vida. Nunca lle gustaron os mininos e agora non pode vivir sen 
eles. Avellentar antes de tempo ten os seus efectos colaterais. A ollada vólvese 
máis superficial para non padecer por todo. Ou quizabes ese padecemento é 
diferente, non tan dramático. Boh!, xa estou coas miñas lerias, nin que fora eu a 
psicóloga. O de que nos deixase o pai tan pronto non o levamos ben ningunha 
das dúas. O maldito accidente truncounos a vida ós tres. A peor parte levouna 
el, que quedou debaixo da terra, a min deixoume o apelido nas sinaturas e á nai 
os dous aneis no dedo. Levar o control de todo así de súpeto pasa factura. Eu 
era moi pequecha cando pasou todo, a ferida foi máis morna, ela levouno peor. 
A vida non lle sorriu. Espero que se despache agora que pode con ela. Non me 
digas como está. Xa sei que é segredo profesional. Mándalle saúdos encriptados 
da miña parte.

 Que vida lle vou dar a unha criatura cun pai ausente e unha nai coa cabeza 
sorteando terapeutas continuamente? Non quero que se repita o mesmo patrón. 
Non podería con iso. Non sei se o debo ter ou non. Se o quero ter ou non.

Dime algo por favor. Oriéntame. Non esperes a mañá para contestar. Ando 
moi nerviosa. Un biquiño.

Ola Leo, son Santi. Fáloche dende a outra punta do planeta. A morriña lévase 
de serie. Anda connosco coma unha sombra, por moito que queiras amedrentala 
non podes. Unha vez que emprendes a viaxe xa estás pensando en volver. Non é 
doado moitas veces dar o salto cara atrás unha vez que o deixaches, precisamente 
por eso, porque querías facelo. Fáloche porque estou un pouco confundido. 
Coñecín a alguén. Non foi buscado, a casualidade meteuse no medio. Escusas. 
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A precariedade emocional tivo moito que ver, por suposto, tan parvo non son. 
Cando se acomoda a ti coma un traxe á medida alá vai a estima ó sumidoiro.

Un pequeno accidente co todo terreo deixoume prostrado na cama tres 
semanas. Rotura de tibia e peroné. A roda do jeep deixoume a perna desfeita 
para unha boa tempada. E nese tempo Ana xa estaba instalada na miña casa, coa 
súa roupa nos caixóns e o cepillo de dentes acomodado no cuarto de baño. Por 
eso te chamo, para buscar consello emocional. Non sei se é amor ou que diaños 
é. Ás veces fainos malas xogadas, atende a estrañas regras. Eu sospeito que é 
paixón e non amor. Porque me nubra o entendemento, faime perder o xuízo e 
o sentido común.

Aí andades co confinamento obrigado e eu aquí no meu confinamento 
particular. Cun idilio polo medio e sen saber que facer. Ana é moito máis maior 
ca min, aparentemente non tiñamos nada en común cando nos coñecemos, 
non compartimos máis ca o traballo, o entorno hostil da selva amazónica e o 
barómetro do desexo a cero. Eso era ó comezo. Agora  está a piques de escachar 
en mil anacos. Nunca a vira coma unha rival de Paula.

 Na casa trátame coma un neno pequeno, non me deixa facer nada. Estou 
exposto todo o tempo ós seus mecos. Ó bico na fronte. Á manta quente nas 
costas. Síntome nunha burbulla. Nunca experimentara unha cousa así. Coma 
se medrara por dentro malia que Ana faga todo o contrario para parecer un 
imberbe nas súas mans. Pode ser ese pulo que me faltaba. Non é que con Paula 
estivese mal, ou si. Todo isto veume sen buscalo. Paula todo é fogo, velocidade 
por beber a vida. Coma se vivísemos sempre de prestado e apurásemos ó 
máximo para devolverlla a outra persoa.

E Ana é tan distinta en todo... A súa destreza nos fogóns tenme impresionado. 
Unha aristócrata da alta cociña. Se cadra a miña ineficiencia respondeu 
á necesidade de ter alguén ó meu lado. Grazas a ela veño de descubrir unha 
paixón que pensei non ter, o mundo da gastronomía. Xa estou pensando cando 
chegue á miña terra de montar un restaurante. De deixarme de andar de facer 
o saltimbanqui dunha vez. Ou inda que sexa un furancho. Empezar por algo.

Perdoa Leo, estou divagando e fulminando os cinco minutos con parvadas. 
Deixeime levar. Son estas dúbidas que me corroen. Por un lado sei que o idilio 
non ten futuro, Ana ten a súa familia montada tamén na outra punta do mapa, 
non quero desfacerlla, ou poñela contra a espada e a parede por nada, por non 
ter nin idea do que lle podo ofrecer. Pouca cousa. Non quero poñer máis trabas, 
facela culpable de non seguir perpetuando os meus sentimentos cara Paula. 
Non lle quero facer dano a Paula tampouco. Mentir é doado. O complicado 
faise sabelo facer con arte. Nunca se me deu ben mentir, asumo a miña parte de 
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culpa, a ditosa culpa que intento adornar coa distancia para non facerme dano 
a min mesmo.

Eu a quen quero é a Paula. Comezamos a nosa andadura xuntos e quero ser 
legal.

Xa sei que o de ser o meu asistente virtual non abarca que sexas tamén o do 
meu leito. As relacións de parella son tan complicadas.. que sinto poñerte nesta 
tesitura. Non atopo alivio. Se podes chamar agradeceríacho. Saúdos.

 Ola Leo, son Teresa, a veciña do terceiro de Mariana, utilizo a app ou a merda 
esta do invento do carafio do móbil, perdoa por dicircho así, pero non me apaño 
moito cos trebellos estes, porque non sei a quen recorrer. Foi o primeiro que se 
me veu á cabeza. Nin sequera son quen de chamar pola súa filla, e iso que teño 
o seu número de teléfono gravado para marcar só por causas de urxencia vital. 
Deumo a mesma Mariana, por se lle sucedía soamente algo moi grave que o 
utilizara. E si que pasou, pero non teño azos para falar coa rapaza, por eso falo 
con este trebello primeiro. Para desafogar antes de marcar o seu número. Podo 
esperar un anaco a que me contestes pero non moito, a verdade.

Seguro que xa che comentou que ten unha veciña moi xeitosa que está sempre 
á man para facerlle compaña e mirar un pouco por ela. E se non cho dixo xa 
cho digo eu agora. Ela si que me falou de ti e do invento este, por eso te chamo.

Somos dous trastos vellos tentando arrincarlle horas á morte. Ademais de 
animarnos un pouco a existencia unha a outra, eu realizo as tarefas que implican 
patrullar pola rúa. Mariana inda non botou o pé fóra da casa dende que se 
decretou o maldito estado ese, que parece que estamos na guerra e salta o toque 
de queda en calquera momento, en fin, non me lío. Xa sabes como anda do seu 
mal, cada vez peor, tan fráxil como está é moito risco que ande a facer o parvo 
por aí por se colle o “bicho”. Eu fago a compra e logo repartímola. Total, o que 
gastamos dúas solitarias á semana dáse levado ben nun par de bolsas mediadas.

Acabo de entrar ó seu apartamento coas chaves que tiña de reposto porque me 
fartei de berrar detrás da porta e non me contestaba, e non sabes o que atopei. 
Quedei impresionada. Inda o estou. Fáloche sentada dende a primeira cadeira 
que atopei porque case esvaezo da impresión. Mariana cortou as veas Leo, o 
que oes. É difícil de crer. Deixou o sangue esparexido por toda a cociña. Moito 
xa non lle quedaba a verdade, e pouco luxou. Está anicada no chan, a imaxe 
viva dunha piedade topeneando o derradeiro sono, ó lado da neveira co Lucas a 
medio desconxelar no colo. Que espectáculo Leo, que imaxe difícil  de borrar no 
que me queda de vida. E que non o podo crer, inda falei con ela á mañá por se 
quería máis trapalladas das que me anotara para mercar, e mira ti o que foi capaz 
de facer. Que xa non estaba enfadada coa vida nin nada. Que tivemos moita 
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conversa desa, que agora xa tiña asimilado que morría e xa non lle tiña medo 
ó transo. Que se cadra foi a morte do Lucas o que lle baixou o ánimo. Seguro, 
tal como está aniñada con el. Foi eso, que se viu soa de todo e non aguantou a 
espera. Supoño que che contaría que xa non cría en Deus. Que mira que ben lle 
dixen que crera, que lle ía calmar o transo, aínda que fose un pouco, que crera 
un chisco, por se acaso. Nada, nin pouco nin moito. Está claro que o enfado coa 
vida non o tiña superado. Estragar o seu paso por ela facendo isto. Como se che 
queda o corpo? Ai, Leo, e que fago agora?, chama por Deus, e dime que debo 
facer. Á filla non lle digo nada, que lle vou dicir?, que súa nai está anicada co 
Lucas e que se cortou as veas sen despedirse nin nada? Non son quen.

Agardo a túa chamada sentada na cadeira, a ver se me muda a cor, que parece 
que nin sangue me quedou a min tampouco no corpo.

Chama por Deus.

2º clasificado no concurso literario de Beariz 2021
Beatriz Pérez González
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O PAXARO

Pepe "O Farolas" marchara facer as américas á curta idade dos quince anos 
dende a poboación ourensá de Beariz. No Brasil, vivía un curmán de seu pai 
que decote enviaba cartas con algún xeneroso sustento para a familia, contando 
nunha cuartilla de papel as súas apaixonantes aventuras alén do Atlántico.

Animado pola boaventura que o primo Manolo acadara nas alongadas 
latitudes brasileiras, o rapaz decidira facer as maletas e apañar azos para 
embarcar cara aló. Moito lle pesaron as bágoas da nai escorregándolle a fío pola 
meixela, saloucando entre acenos ao ver partir ao fillo dende o bico do peirao. 
O primoxénito que tivera co Xocas, o gran amor da súa vida, puxera rumbo a 
ultramar e iso asolagáballe a alma magoada cunha fonda tristura.

Semellaba unha tolemia deixar marchar ao vinculeiro, cavilaba en que se o día 
de mañá, ela ou o marido faltasen, ninguén se faría cargo da casa e dos poucos 
eidos que con tanto esforzo acadaran. Sempre tivera a cabeza chea de paxaros 
aquel rapaz, laiábase unha e outra vez a nai ao tempo que a embarcación na 
que viaxaba o fillo, se arredaba paseniño da terra firme. A onde iría o seu filliño 
"sen paraugas" que por moito que fose dar até o Brasil, non tiña por que correr a 
mesma sorte que o curmán. E disque hai o ruxe-ruxe de que na América estanse 
poñendo as causas peor de cada vez e seica hai moita delincuencia, comentáralle 
unha veciña enchéndolle a cachamúa de andrómenas e empeorando o ánimo 
baixo que de por si, pode gorecer a unha nai que se ve na obriga de despedirse 
do fillo.

 -Ai...a onde irá este meu santiño...miñaxoia ... pobriño -musitaba a nai no 
porto cun pano na man para tornar en enxoitas as bágoas.

Os ollos vidrosos de Pepe contemplaron ao lonxe o pano branca da nai 
enguedellándose co soprar axitado do vento que acudía tamén á despedida, coma 
unha sorte de convidado inesperado. Semellaba talmente coma se o corazón se 
lle fendese pola metade ao ver semellante tristura debuxada na faciana da nai, 
mais esvaecérase ao pouco de afastarse a embarcación no mar e co aloumiño 
da esperanza de poder xuntar algún día, uns poucos cartos para enviar á casa 
de vez en cando. Non virían mal para dar un sustento e quen  sabe se para fuxir 
dunha vez por todas, da miseria que a posguerra  instalara ao igual que na súa 
casa, en tantos fogares galegos.

Ao chegar a Río de Xaneiro, o primo Manolo ficaría agardando con impaciencia 
no porto. De todos os xeitos, escribiría á casa decontado en canto estivese 
minimamente instalado, para dicir que todo fora ben. Por sorte  Manolo, xa lle 
tiña un traballo procurado coma axudante de seu. Así que sería chegar e encher. 
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Xa tiña algo de terreo aboado e iso non o podía dicir calquera ao cabo de tan 
longa viaxe.

Corenta anos despois daquel mes de maio, "O Farolas" convertérase un 
todopoderoso empresario brasileiro de orixe galega que volvía sempre que 
podía, a pisar aterra de onde era oriúndo. Aínda que a frecuencia das súas visitas 
fora minguando aos poucos, sobre todo dende que finara o pai e o pasamento da 
nai, uns anos despois. Fixera unha gran fortuna a base de negocios vencellados 
principalmente coa hostalaría, entre os que figuraban principalmente: bares, 
restaurantes, hoteis e ata moteis ás aforas de Río de Xaneiro .

Era un tipo espelido que posuía un gran olfacto para cheirar o arrecendo 
grácil que achegaban os bos negocios. Nos derradeiros tempos, metérase de 
cheo no asunto das gasolineiras que parecía  que estaba a dar moitos cartas e ao 
prezo ao que ía o petróleo. Supoñía un bo chanzo para botarlle o dente a outra  
importante  cantidade  de ganancias  monetarias.  Xuntárase  con outro socio de 
posibles, que nacera en Viveiro e asemade emigrara ao Brasil senda ben novo. 
Entre galegos os negocios  ían mellor.

A vida de Pepe convertérase  niso, nunha persecución  case constante das 
oportunidades que lle puidesen reportar grandes beneficios económicos. Un 
home feito a si mesmo que encomezara dende a nada até chegar a erguer todo 
un imperio, co acorro dun esforzo inesgotable e unha sobranceira intuición para 
saber onde colocarse con respecto ás proveitosas oportunidades empresariais 
xurdidas diante dos fociños. Era unha especie de "Rei Midas" que mudaba  en 
ouro, practicamente  todo ó que lle poñía enriba os ollas amendoados  e os 
dedos magros.

Botara algo de bandullo  nos derradeiros  tempos,  pois os anos non viñeran 
en balde e ó mesturarse coa boa vida, tamén deixaban un indómito ronsel na 
anatomía  e aparencia  de calquera persoa. El non sería unha excepción. Seica 
nunca casara. Decote tiña algunha "querida" coa que andar enleado. Aínda que 
agora o cabelo encomezase a bulirlle de cabeza e o que lle quedaba, volvérase 
cano de todo; tivese que comezar a empregar  lentes para ver ao lonxe, disque 
aínda conservaba  o fachendoso  feitío de galán. Ao seu encanto natural, había 
que engadir o grosor das cifras que adobían cun feixe de ceros as súas contas 
correntes.

En canto aterrou no aeroporto de Barajas, o Tanito agradábao con cumprida 
puntualidade. Éralle o taxista de confianza que sempre o carrexaba a todas partes 
durante as vacacións. Quedaba contratado dun ano para outro. O taxista dunha 
aldea do Paraño, recoñeceuno deseguida  entre a caterva de xente recentemente 
desembarcada que se achegaba á porta de chegadas na terminal do aeroporto. 
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Non era difícil albiscalo entre un formigo de xente, pois o carpo tomáballe 
unha grande altura repartida con xustiza por uns oitenta quilos de peso e aínda 
que desta volta ripara o mostacho da faciana, non había  dúbida ningunha, o 
carismático Pepe "Farolas" acababa de baixar do avión.

Alí estaba aquel veciño da vila cheo de éxito, coa súa característica esbrancuxada 
pel que empardecera con graza por baixo o intenso e coruscante sol que se 
espetaba nos lindes xeográficos que pechaban as terras brasileiras. Prestáballe 
moito deitarse na hamaca para sorber a vitamina que decote achegaba o astro 
rei, normalmente acompañado dalgún refrixerio para levar mellor o afoute das 
cálidas temperaturas.

Nesta ocasión o Pepe non viña acompañado dunha muller como acostumaba 
facer decote cando viña a Galicia. En cada viaxe deixábase acompañar dunha 
moza diferente á do ano anterior, porén todas partillaban un trazo común: eran 
tres ou catro lustros máis novas que o bronceado empresario. Desta volta, o que 
camiñaba á beira do "Farolas" era un rapaz de cabelo escuro e crecho, baixiño 
e cuns ollos da cor dos castiñeiros cando encomezan a espirse no medio da 
liturxia correspondente co inicio do outono.

 Na súa faciana, artellábase un nariz romo e o bosquexo permanente dun 
sorriso grandeiro que contaxiaba ledicia a quen reparase nel deixaba ben á vista, 
a perfecta feitura duns dentes albos que escintilaban arreo.

Aquel rapaz de miúda estatura e pernas grosas, posuía unha habelencia natural 
á hora de desprazarse. Entrementres camiñaba polo aeroporto carrexando a 
maleta, semellaba andar brincando no decorrer dun paso desa danza tipicamente 
brasileira e que tanto fai choutar aos cadrís como é a samba . Recibía o nome de 
Robertinho, mais fora alcumado "O Paxaro", disque pola soltura e o garbo que 
posuía no terreo de xogo.

Era o derradeiro agasallo que un home de fortuna para o seu pobo. O 
Carballiño era unha vila avezada a recibir doazóns e actos de xenerosidade por 
parte dos ilustres veciños aos que lle fora ben nas terras estranxeiras.

Emigrantes en México, Venezuela e Arxentina  eran os máis xenerosos e 
moitas veces, semellaban incluso dispoñer unha competición para ben quen se 
erixía no máis magnánimo dos nativos ausentes na emigración. A nostalxia e 
a morriña de ter botado anos de vida afastados da terra nai, era compensada 
dalgún xeito, ou polo menos esa era intención, a través das opulentas achegas 
económicas.

"O Farolas" escoitara no bar onde ía xogar ao dominó durante a súa derradeira  
visita, que o equipo de fútbol local estaba a pasar por unha mala xeira . Levaba 
anos con dificultades a nivel deportivo e institucional, por mor das débedas 



O QUINCE 2021 páx.27

contraídas nos últimos tempos cos diferentes provedores. Seica o equipo do 
Arenteiro non andaba nada ben en ningún aspecto e de seguir así, incluso 
podería chegar a desaparecer.

 Dese xeito, cavilou en cal sería o mellor modo de auxiliar ao equipo que 
enfundaba a camisola verde para defender o escudo da vila. Pensou que se cadra 
podería traer consigo a algún espectacular xogador para a seguinte vez que 
viñera. Así foi, como aquel Robertiño atravesara as fronteiras suramericanas  
para achegar o fútbol que traía nos pés até Galicia.

Pepe sempre desexara ter sido xogador de fútbol, pero de cativo non podía 
participar nos partidos que se organizaban na aldea, porque na súa casa non 
había cartas suficientes coma para axudar a mercar a pelota. Unicamente xogaban 
os que podían contribuír a pagar o prezo que costaba o esférico que vendían 
na tenda de telas, emporiso daquela, aínda non existía ese tan contemporáneo 
concepto de tendas de deporte. Polo xeral, os que podían xogaban eran os fillos 
dos señoritos . Se cadra, por iso tiña tanta gana de ofrecerlle á vila do Carballiño 
case lindeira con Beariz, tan senlleiro galano.

Quedáralle esa espiña cravada a ferro na infancia e permanecera durante toda 
a súa vida sen poder tela ripado.

Os seareiros  do Arenteiro  ficaron aqueloutrados  ao coñecer tan boa nova 
e ao emigrante, xa lle petaba no peito con afouteza, tan grandeira fachenda de 
imaxinar ao espectacular  xogador que fichara no Brasil, enfundando a elástica 
verde e o calzón branca, correndo a fume de carozo pala banda do campo de 
Espiñedo. Robertiño amosábase moi agradecido pola oportunidade que lle dera 
aquel home de tan bo corazón de achegar o seu talento até o vello continente 
e aseguroulle á afección, en declaracións nunha entrevista concedida á radio 
local, que se esforzaría ao máximo dentro do rectángulo de xogo.

Na vila non se falaba doutra cousa naqueles días. A prensa despregara páxinas 
enteiras para falar do crack brasileiro dentro da sección de novas  locais. Nas 
tabernas, na praza de abastos, o domingo ao saír da misa, o tema de conversa 
que monopolizaba a meirande parte dos intercambios dialécticos, era o daquel 
rapaz que viña para adozar as tardes dominicais no municipal carballiñés. Os 
rapaces na rúa xogaban coa pelota dicindo ser Robertiño, porén aínda ninguén 
o vira xogar. Non adestrara  tampouco,  por mor dunhas pequenas molestias no 
nocello polas que o médico lle recomendara  ser prudente e gardar repouso até 
poder encomezar amodo co exercicio físico.

Todo estaba preparado para aquela tarde de finais de Setembro onde o estío 
encomezaba a esmorecer e os días a devecer. A xente amoreábase no estadio 
para ver o primeiro partido na Terceira División, ilusionados polo debut do 
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ídolo local. Estábase ben á raxeira e o público asistente ía ocupando devagar 
cadanseu correspondente lugar nas bancadas. Un grupo de persoas, xuntábase 
no bar do campo para ver o encontro, acompañados dun chupito de licor café ou 
de augardente de herbas para facer ben a dixestión e quecer o corpo.

No taboleiro onde figuraban os equipos iniciais escritos a xiz, non aparecía 
o nome de Robertiño. O adestrador consideraba que era mellor que xogase 
media parte ou tan só uns minutos finais, xa que viña dunha lesión e o partido 
completo podería axudalo a recaer. Así pois, tal circunstancia non fixo máis 
que medrar a expectación nas bancadas. A nova fichaxe dos verdes, agardaba 
paciente a súa quenda para participar no xogo dende o banco ocupado polos 
xogadores suplentes.

 No intre no que as campás da igrexa vella anunciaron a chegada das cinco da 
tarde por medio dun número proporcional de badaladas, o árbitro da contenda  
fitou o reloxo que levaba no pulso da man esquerda  e asubiou o chifre coma 
sinal para dar comezo ao encontro. Puxo o balón en movemento a escuadra 
lalinense que fora a escolleita polo azar para enfrontarse ao cadro local, na 
primeira xornada do calendario  da liga.

O partido estaba bastante igualado ao cabo da primeira parte. Após os 
corenta e cinco minutos iniciais, ningún dos rivais amasara un dominio claro 
da contenda que merecese maior premio que un enrocado empate a cero no 
marcador. Era un bo momento para que a flamante fichaxe saltase ao terreo de 
xogo. A súa velocidade  punta e capacidade  de desborde  pala banda segundo lle 
dixera o presidente, eran calidades que poderían facer dano á defensa do equipo  
visitante. Semellaba  unha tolemia facer debutar a un xogador sen velo en acción 
con anterioridade, nin un só minuto. No entanto, ás veces era preciso arriscar 
para sorprender e dar o golpe de graza e poñerse por diante no marcador.

Ao saír á facer exercicios de quecemento a estrela do pelo crecho, un 
sorriso alongado gravouse na faciana do "Farolas", que aburaba un puro con 
cachaza no palco presidencial, ao carón das máximas autoridades da vila. Os 
seareiros aplaudían con afouteza a saída do xogador que quentaba  na banda 
con suma intensidade. A ilusión poupábase entre o público e mesturábase coa 
densa brétema que enguedellaba o fume procedente de cigarros e puros que 
chuchaban algúns dos presentes, consumindo o nerviosismo e a ansiedade por 
ver a habilidade  daquel rapaz.

 O troco estaba a ser preparado na banda e o colexiado deu o permiso para 
que Robertiño, unha vez despoxado do suadoiro de quecemento e o pantalón do 
chándal, dese entrada na lide deportiva. O troco produciuse dando saída a Xosé, 
un centrocampista que adoitaba xogar apelicado á banda esquerda. Os berros 
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e a aplausos mesturáronse, erguendo un tamaño balbordo co que o público 
premiou a irrupción do dorsal número catorce. O adestrador concedérallo por 
ser o mesmo número que adoitaba empregar aquel holandés chamado Johan 
Cruyff, que fora o seu ídolo de cando cativo.

De contado a mágoa asolagou os folgos dos alí presentes.  Cando a agulla 
do reloxo sinalaba, que estaba a pique de atravesar o primeiro cuarto de hora 
das seis da tarde daquel día de finais de setembro e cando Robertinho, levaba  
apenas uns cinco minutos enriba  do tapete, unha  brava entrada  dun rival fixo 
que ficase tendido en col do céspede. Non foi quen de repoñerse e a padiola tivo 
que facer acto de presencia  para termar do xogador  e levalo fara do terreo para 
poder ser atendido por parte de Narciso que facía as veces de masaxista, médico,  
delegado  e todo o que lle botasen por riba.

A desolación deseguida se instaurou nos chanzas do estadio onde sentaba o 
público. O acre silencio apousentouse  coma unha pesada lousa sobre os folgos 
de quen agardaba deleitarse co fulgor da nova estrela. A  faciana de Pepe tamén 
mudara de socato e agora presentaba un aceno de frustración. Ao recibir a 
asistencia sanitaria no ambulatorio, a doufora que o atendeu non foi quen de 
achar nada grave e recomendou  repouso  novamente e ir volvendo ao exercicio 
máis intenso aos poucos e nunha medida progresiva intensidade.

Contra o cabo daquela mesma semana, a Garda Civil fai alertada pola 
veciñanza por mor de que se producirán algúns movementos sospeitosos  no 
chalé de Pepe "O Farolas", ao que xa levaban algúns días sen ver. Cando os 
axentes chamaron non atoparon resposta na outra beira e decidiron botar a 
porta embaixo. Pepe ficaba estomballado por riba cama, vestido e cunha chea de 
navalladas  furándolle  o peito.  Tras a primeira  inspección  ocular, decatáranse 
de que faltaban obxectos de valor nun escenario que se atopaba completamente 
remexido. Os caixóns estaban fóra do sitio e os andeis descolocados.

A conmoción deseguida se fixo un oco entre a veciñanza ante semellante 
achado. Pepe era un tipo moi querido. Aínda custaba asimilar o pasamento de 
tan boa persoa. As badaladas aproximáranse a repenicar a defunto para anunciar  
o torgo de tan pésima nova.

Ninguén soubera máis nada do Paxaro, que non fora adestrar en toda aquela 
semana. Erguérase certo balbordo entre a xente do pobo que afirmaba que fará 
aquel futbolista, quen rematara coa vida do veciño afincado  no Brasil para 
roubarlle. Os máis atrevidos, dicían que "O Paxaro" voara con todos os cartos 
que lle puidera ripar ao pobre do "Farolas" e que lle furtara na casa todo canto 
había  de valor  e non conforme con iso, até lle deu unha morte carraxenta. Se 
cadra por iso lle chamaban  " Paxaro",  porque acostumaba  a fuxir voando sen 
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que ninguén o vise tal e como fixera desta  vez, e non tanto pala súa habelencia  
no campo de fútbol onde ninguén o vira nunca  xogar.

 E así foi como aquel tal Robertiño voara lonxe da terra galega para volver ao 
seu niño, co peteiro cheo da riqueza que lle roubara traxicamente ao mentor de 
seu. Era merecente de tal alcume, pois ninguén o vira voar sobre o campo de 
fútbol, mais semellaba que despregara a súas ás con tento para fuxir a lume de 
carozo. Así foi como inzou o voo para sempre aquel paxaro.

3º clasificado no concurso literario de Beariz 2021

Pablo Nogueira Campo
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CONTOS  DA LAREIRA

BÁIXALLE ALGO DARIÍÑO

Sendo un rapaz pequeno oíra contar  moitas  veces  o conto  de  Darío.  Sempre 
pensei que Darío era un neno, un deses nenos que nunca deixan de  ser  nenos.  
Un  día  de inverno chegou ó Cornello un home que non coñecía e meu avó o 
Currucho, ó vello, díxome:

- Cóntalle a este home o conto de Darío e máis a lebre.
Sentámonos a carón do lume que ardía na esquina do cuberto onde se cargaban 

as toradas no carro e xuntáronse alí máis homes para escoitar o conto da Darío 
que era máis ou menos así:

Un día foi Darío coas vacas para ó monte e viu unha lebre moi grande. Ó 
chegar á casa díxolle a seu pai:

- Mi padre, hoxe no monte vin unha lebre, que era tan  grande  coma  a  nosa  
vaca grande.

- Báixalle algo, Dariíño.
- Logo era coma a Toura. Como a Toura era.
- Báixalle algo, Dariíño.
- Pois logo era coma a xovenca. Como a xovenca si que era, mi padre.
- Báixalle algo, Dariíño.
- Entón era coma o can. Coma o can si que era!
- Báixalle algo Dariíño.
- Sen quitarlle nin pórlle, mesmiño co gato.
- Como o gato sería, repuxo seu pai.
Ó acabar de contar o conto, botáronse todos a rir, pero ó  que  máis  graza  

lle facía parecía que era ó home que non coñecía, e para quen ía dedicado 
especialmente o conto. Despois  que rematar  de  contalo,  preguntoume  o 
Currucho:

- Sabes quen é este home?
- Non.
- É Darío, o do conto.
- Pero Darío, non é un rapaz?
- Era un rapaz cando viu a lebre, pero dende aquela medrou algo.
Ese día decateime de que a xente medra pero os contos permanecen inalterables.
Ó final souben que o conto de Darío non era un conto, senón unha verdadeira 

historia convertida en conto.
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FORON  DOUS, SEÑOR MANUEL

O Currucho foi bautizado cristiamente co nome de Manuel, pero ninguén lle 
chamaba por ese nome, tanto, que moitos, entre eles os netos, pensaban que o 
seu verdadeiro nome de pía era Currucho. O único en Beariz que lle chamaba 
Manuel, era Xoán Antonio, un  criado  que tiña Don  Ramiro, o secretario do  
concello, cando  viviu    no Candedo coa súa familia para que lle fora coa vaca 
e lle coidara as veigas que botaba para axudar a sacar adiante a enorme familia 
que tiña.

Xoán Antonio era xordo, pero xordo, o que se di, xordo! Non  oía absolutamente 
nada pero entendíase moi ben cos veciños mirándolles para ós beizos polo que 
os tiña a todos asombrados. Unha noite que foi á taberna do Gharrano, cando 
estaban varios homes mirando  arredor dunha mesa onde outros botaban  unha 
partida  á brisca,  alguén  ceibou un  peido  e dixo o Currucho:

- Aquí botaron un peido.
- Foron dous, señor Manuel, foron dous!, dixo Xoán Antonio, marcando o 

número cos dedos.
- Coño, dixo o Currucho, Xoán Antonio é xordo, pero as ventás tenas ben 

afiadas!

NON É O PORCO...

Seguindo coa estancia de Don Ramiro no Candedo, nunha ocasión, o seu 
porco, que coma todos os demais porcos do Candedo, a principios do mes de 
outubro, saían á mañá cedo correndo polos camiños arriba para ir ás landras á 
carballeira e volvían á tardiña para o cortello para durmir ó quente. Pero unha 
tarde o porco de Don Ramiro non volveu. A tía Ana María, que era a sogra 
do secretario, Xoán Antonio e as rapazas máis pequenas, empezaron a buscar 
o porco polo Candedo adiante. As rapazas, cacheando por tódolos recunchos, 
metéronse de cara ó curral de Dorinda ó que se accedía pasando o portalón 
que atravesaba polo medio da casa das Sieiras. Ó chegar enfronte da cociña de 
lareira, oíron un barullo que viña de detrás do hórreo, que está á beira do rego 
da fonte e empezaron a chamar pola avoa, dicíndolles:

- Aquí está, aquí está o porco!
- Onde está?, preguntou a vella, dende lonxe.
- Parece que está aí! No caneiro da fonte!
A tía Ana María foi de cara ó curral e cando chegou alí e escoitou o barullo que 

dicían as rapazas, sentenciou a vella:
- Non é o porco. É Vicente que está cagando.
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COME COMPADRE, QUE COMES DO TEU

Unha noitiña, no tempo dos chourizos, na taberna do Gharrano, xuntáronse 
moitos homes. Non se sabe, se foi por ver a tanta xente o se foi por outra cousa, 
o taberneiro sentiuse moi espléndido e díxolle ó Currucho:

- Compadre, que lle parece se facemos unha merenda para convidar a toda 
esta xente?

- A min paréceme ben.
- Se vostede pon os chourizos, eu poño o viño e o pan.
- Iso está feito, dixo o Currucho.
O Currucho botou porta fóra e colleu polo Camiño Real. Un pouco antes de 

chegar onda o cruceiro, viu que a muller do taberneiro saía da cociña de lareira 
que tiñan case enfronte, onde lle estivera facendo fume ós chourizos. Cando 
María da Eira se meteu na casa onde vivía, que era un pouco máis abaixo, o 
Currucho, entrou no curral e abriu alá como  puido  a porta  da  lareira  e unha  
vez dentro,  foi dereito de cara ó canizo. Así  á présa, botoulle a man a dúas ou 
tres  restras  de  chourizos  que  estaban  alí  a  curar no medio dun varal. Saíu 
para fóra co botín envolto no capote e de alí a nada, presentouse de novo na  
taberna.

- Aquí están os chourizos.
- Moi ben, compadre. Non tardou vostede case nada.
- E que fun á présa e vin correndo.
Aínda  así,  O  Gharrano,  non  desconfiou  do  compadre;  colleu  os  chourizos  

e  foinos levar  á  cociña  onde  puxo  ó  lume  unha  pota  grande  a ferver,  con  
auga.  A  tía  María  da Eira, cando viu os chourizos, non as tiña todas consigo 
e díxolle:

- Francisco, non sei se serán dos nosos!
O Gharrano, que tiña moita confianza no Currucho, díxolle:
- Como vai facer iso o compadre? Os chourizos son dos del.
- Pois eu non sei que che diga!
Con todo e a desconfianza, a muller do Gharrano coceu os chourizos. Despois 

dunha boa fervedura botounos nunha fonte e puxéronse todos ó trato. Cada 
quen foi collendo un chourizo, un anaco de pan e unha cunca de viño. Despois 
dos primeiros bocados empezaron os comensais a opinar sobre as bondades do 
produto.

- Son moi bos!
- Que chourizos!
- Os mellores que comín na miña vida!
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- Saben coma os nosos, dixo o Gharrano!
O Currucho tamén se puxo a animar ó compadre para que comera 

despreocupado:
- Come compadre que comes do teu!
Á mañá seguinte, cando María da Eira lle foi poñer fume de novo ós chourizos, 

descubriu que os da merendola da noite anterior eran dos dela, porque faltaba 
medio varal no canizo. Fora unha broma do Currucho que o taberneiro aceptara 
moi ben, porque "as bromas hai que facerllas ós amigos, que os inimigos non  
dan oportunidades".

FOI  UN MILAGRE  DE NOSA  SEÑORA!

Foi a principios dos anos sesenta cando os que mandaban na forestal, que 
ninguén sabía quen eran pero tódolos veciños padecían as súas consecuencias 
porque eran os que mandaban plantar os pinos nos montes e despois non 
deixaban entrar o gando nos lugares que quedaban repoboados. O que parecía 
unha riqueza para uns, outros considerábano unha ruína. Con isto, os que saían 
perdendo eran os veciños que tiñan vacas e vían como pouco a pouco, cada vez, 
había menos espazos para levalas pastar ós montes .

Despois de que plantaron tódolos montes do Pico e de Costoira ata os lindes 
dos montes de Pardesoa e Xirazga, empezaron a plantar pinos no medio e medio 
do Valdochao. Aquilo para ós do Candedo era a ruína! Á vista do desaguisado, 
a xente preguntábase para onde ían levar o gando?

Como a necesidade abriga, un día, a media mañá, xuntáronse os veciños, máis 
ben, as veciñas  do  Candedo, porque  os  homes  estaban  case  todos emigrados  
e  decidiron  ir ó Valdochao e facerlle fronte ós da forestal. O xuntoiro tivo lugar 
no medio do Candedo, case enfronte do portal dos Frades, moi cerca do cuartel 
da Garda Civil. Cada muller, levaba un sacho, ou unha vara ou unha fouciña 
na man, disque para facerse ver e darse a respectar. Colleron polo Camiño 
Real e despois metéronse de  cara  Varcia,  pola Veiguiña. Dende alí víanse ós 
traballadores da forestal facendo os buratos para despois plantar os pinos. Á 
vista do desastre que se lle viña enriba ós veciños do Candedo, para quentar os 
ánimos, María da Sieira foi arengando ás mulleres:

- Nós chegamos alí, collemos ó home e mazámoslle os collóns coma a un 
carneiro.

- Pero iso non se pode facer, senón despois igual nos levan presas.
- Nin presas, nin soltas! Ó home mátase!, volvía a dicir, unha e outra vez, 

María da Sieira.
- Así, aínda é peor, dicía María do Balbino.



O QUINCE 2021 páx.35

- Nada, nada! Entre todas, mallamos nel coma en centeo.
As mulleres foron baixando polo carreiro da Veiguiña e ó chegar á Pontevarcia 

pararon no medio da ponte para organizar a dialéctica:
- María, dixo a Padeira, ó chegar alí, falas ti co home.
- Eu póñome moi nerviosa, -dixo María- é mellor que fale outra.
- Falemos todas a unha, dicía Isaura do Brasileiro.
- E que lle dicimos?, preguntaba María de Dorinda.
- Dicímoslle que se vaian!
- Pero haberá que lle dicir algo máis.
- Que nos quedamos sen monte!
- E se non se queren ir?, preguntou Erminda.
- Se non se queren ir, empezamos a mallar no home ata que fuxa, volvía a dicir 

María da Sieira.
- E se nos mallan a nós? Mirade que hai moitos mozos, e cada un, ten seu rodo.
- Nin rodo, nin sacho, nin raio que o parta! Nós preguntamos quen o que 

manda nesa tropa e todas á unha, empezamos a mallar no home!, volvía a 
insistir, María da Sieira.

Coma años que van voluntariamente ó matadoiro, así as mulleres do Candedo 
abríronse paso polo medio e medio do Valdochao adiante para facerlle fronte ó 
da forestal.

Cando o capataz viu chegar ás mulleres que ían de cara el dando berros, saíu 
ó seu encontro. Foise achegando caladamente coas mans nas bulsas. Cando xa 
estaban cerca, mandounas parar e o home, antes de que ninguén abrira a boca 
outra vez, díxolles:

- Mulleres, podédesvos volver para á casa que  nós  tamén  nos  imos  agora  
mesmo e non volveremos máis.

As mulleres quedaron alí caladas onde estaban, sen dicir unha palabra. O 
home deu media volta e cando chegou onde a cuadrilla, fixolles un aceno coa 
man e, todos á unha, foron indo de cara un Land Rover grande e vello que 
estaba parado cerca da chousa do Magito. As mulleres do Candedo, seguiron 
caladas un bo cacho, vendo como a xente ía entrando naquel cacharro medio 
escachifado. En silencio, mentres estaban vendo o que estaban vendo, cada unha 
empezou a pensar alá no fondo do seu corazón que aquilo que acaba de suceder 
era un milagre. Aquel día non tiveron que librar ningunha batalla, nin mazarlle 
as colgaduras ó home como dicían que se lle facía ós carneiros para capalos, nin 
ter que mallar nel coma se fora en centeo.

 - Foi un milagre de Nosa Señora!, repetía unha e outra vez María da Sieira, 
cando viu que arrancaba o Land Rover cos traballadores dentro. As mulleres, 
con certa paz no corazón empezaron a facer o camiño de volta para ó Candedo.
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Había tamén quen viña pensando que, ó mellor, o capataz da forestal, sabía 
como as gastaban algunhas mulleres do Candedo, polo que fixo moi ben en 
retirarse a tempo, antes de que se puxeran ó trato con el, porque se empezaban a 
coller vano, ó mellor, despois, non había quen as dera suxeitado.

Xesús  Antonio  Gulías Lamas
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A continuación reproducimos dous fragmentos da novela Viaxe a Lánsbrica 
que consideramos de interese xa que neles se fai referencia de maneira explícita a 
diversos lugares do noso Concello.

Dita novela constitúe unha fantástica avenutra a través do tempo na que, na 
compaña do pequeno Brais e o seu inseparábel amigo Nemeto, a historia de Galicia 
se converte en protagonista, iso si, narrada desde unha ollada pouco convencional.

VIAXE A LÁNSBRICA
A algarabía podía ouvirse a dous quilómetros á redonda. Do autobús escolar 

estacionado na chaira de entrada ao castro de san Cibrao de Lás baixaron 
sesenta ruidosos estudantes do instituto Chamoso Lamas que gozaban dun día 
de  excursión.

Os profesores  afanábanse  en reunilos  a todos  nun  grupo vixiábel  mentres,  
a  viva  voz,.  unha  docente  explicaba  que aqueles  muros  albergaban  a  antiga  
cidadela  de  Lánsbrica, bautizada así polos romanos.

- Pegado ao primeiro cinto defensivo – berraba dona Luísa intentando facerse 
ouvir entre os murmurios da concorrencia- encástrase un ara votiva dedicada a 
Iovi, que era como daquela chamaban a Xúpiter.

O grupo espallouse alleo ás explicacións mentres Brais se empalicaba ao muro  
defensivo  en cuxa  cima  discorría  un paseo de herba. Sen decatarse do perigo, 
Brais acelerou o paso até alcanzar tal velocidade  que, ao chegar ao final da 
muralla,  escorregou precipitándose  nunha  das cisternas  escavadas  extramuros,  
e que antigamente servían para prover de auga á poboación. Considerabelmente  
profundo,  o pozo  en cuestión  estaba cheo de saíntes ao ser rudamente escavado 
na roca nai.

Brais bateu coa cabeza contra as paredes do foso e ficou tendido e inconsciente 
no fondo. Da súa fronte comezou a manar timidamente sangue  por  unha rañura 
consecuencia da contusión.

-Dona  Luísa,  dona Luísa! -xemía  Antía  mentres  corría a todo meter até onde 
estaba a mestra-. Brais caeu nun buraco. Está a sangrar e non responde!

A muller, medio aparvada, intentaba alcanzar no seu bolsoo teléfono móbil 
para chamar non sabía moi ben a quen,  se ao teléfono de urxencias ou a unha 
ambulancia, mentres facía todo o posíbel para que todos os estudantes dispersos 
pola planicie se reunisen con ela.

Antía turraba do seu brazo levándoa a empurróns  até o fatídico oco onde o 
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accidentado xacía inerme.
Azorada, a boa muller marcou o 112 pedindo auxilio, presa dun notábel 

nerviosismo, mentres intentaba dar as indicacións máis precisas do accidente 
ao seu interlocutor.

-Non  se preocupe -atallou na unha voz  do outro lado do  teléfono-,  nun  
momento_  estamos  aí  e  arranxamos todo. Manteña  a  calma  e  afaste  ao  resto  
dos  raparigos  do oco, non vaia ser...

Nemeto tirou enerxicamente da perna de Brais no intre xusto no que o 
machado de cobre dun poderoso guerreiro nerio estaba a piques de fenderlle a 
testa. Por apenas uns milímetros non lla partiu en dúas, rozándolle a fronte pola 
que comezou  a manar tímidamente sangue por unha rañura.Brais púxose en pé 
dun salto. Ao seu carón, un enorme xigante berraba organizando a fuxida.

-Apura,  raparigo,  colle  todo  o que  poidas  e reúnete  co resto da tribo que 
agarda enriba  da praia,  xunto  á fraga.  Defenderei a vosa retirada e reunireime 
convosco máis tarde.

Brais  comezou  a correr na dirección  marcada  polo  coloso sen parar a pensar 
en nada. O ambiente estaba cheo de fume. Os  tellados  de  palla  do  poboado  
ardían  con  chamas  vivas mentres  unha  avanzada  de guerreiros  dispersos  
comezaba  a saquear as vivencias e rematar aos defensores do baluarte que 
agonizaban  alcanzados  por unha seta ou con .profundas  feridas de machada e 
espada polas que manaba un río de sangue.

Ao chegar ao cumio, xunto co resto de sobreviventes, iniciouse un exilio terra 
dentro cara ao interior para salvar a maior cantidade de vidas  posíbeis.

Brais deixouse simplemente arrastrar pola marea humana, camiñando levado 
pala inercia ou simplemente pala confusión que sentía, seguramente pola 
labazada, ou talvez por sentirse perdido nalgún lugar ou tempo estraño.

Todo o mundo estaba demasiado ocupado na súa propia supervivencia como 
para caer na conta da presenza dun raparigo descoñecido, que desde logo 
noutras circunstancias, vestido como ía, non pasaría desapercibido.

-Marcharemos o máis rápido que poidamos en silencio - ordenou un ancián ao 
que todos parecían  venerar- intentaremos acadar as defensas dalgún poboado 
amigo que nos acolla esta noite e esperaremos a que Nemeto se reúna connosco.

 A marcha  foi penosa.  Homes, mulleres e nenas camiñaban amoucados en 
silencio intentando non perder o ritmo. Os máis pequenos protestaban por 
un cansazo que até os maiores acusaban. Subindo outeiros, baixando ladeiras, 
discorrendo paralelos a ríos que cruzaban onde os vaos o permitían, mentres o 
Sol alcanzaba o mediodía de agosto e a calor torraba os miolos.
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Algúns dos forzados camiñantes comezaba n a suplicar un descanso afectados, 
tamén, pola falta de comida e de auga. O ancián mostrouse inflexíbel acirrando 
a todos para que ninguén se detivese. Estaban aínda demasiado preto da costa e  
os nerios aínda podían  perseguilos  e darlles morte.

Había poucos anos xa sufriran a incursión doutros pobos que viñan  desde 
o norte  polo mar, só que  daquela houbera homes dabondo  para  protexer  a 
aldea. Mais na refrega  morreran  demasiados  e  agora  apenas  quedaban  nenos,  
mulleres e anciáns,  e un puñado de agricultores  insuficiente para protexer  a 
vila. Un ferreiro, un cazador, un explorador, pero ningún home de armas. 
Certamente se non fose porque Nemeto  s•e  prestara  a  cubrir  a  súa  retirada,  
a  tal  hora  ningún deles estaría vivo.

Sobrevivían  grazas a raíces e á abundancia  de coellos  que
dominaba aquela zona, ademais dalgunha froita silvestre que non  chegou 

a madurar,  herbas  e todo o que foron atopando polo  camiño.  Tras  duras  
xornadas  demoledoras  camiñando por montes que medraban  á beira  do 
litoral, finalmente  chegaron a cubrir a distancia  que separaba  a súa vella  patria  
do val regado  polo  río Duio,  preto  de Finisterre,  para .adiviñar, ao cabo, a 
silueta dun refuxio amigo a unha altura razoábel desde onde se dominaba a foz 
do río Miño.

Coa vista  nubrada  por bágoas  de emoción  algúns daqueles
ousados  fuxidos  comezaron  a  murmurar  con  síntomas  de alivio que 

finalmente alcanzaban o final da fuxida.
O grupo continuou o seu camiño ás alancadas cando, xa esmorecidos, 

alcanzaron a porta do valado que protexía o castro d Santa Tegra, do que saíron 
deseguida os seus mora -  dores a ofrecerlles auga e  auxilio.

- Aquí,  aquí! -suplicaban  algúns  mentres  os  seus  anfitrións lles achegaban 
auga en foles e vasos de madeira.

- Vamos, vinde. Dentro darémosvos algo  para  comer para que repoñades 
folgos.

O ancián internouse na aldea en compaña do que parecía o xefe. Apoiado 
sobre o seu brazo, referíalle a desgraza mentres o mandatario o conducía á súa 
vivenda para que descansase.

- Descansa,  venerábel  ancián.  Mañá  contarasme  todo  e xa  veremos  o  que  
podemos  facer  por  vós  -acougou  o  patriarca  da  vila  mentres  convidaba  
ao  vello  a  instalarse  nun cómodo xergón de lá - primeiro tes que repor forzas.

O ancián durmiu finalmente, rendido  polo  cansazo logo de dar unha chea 
de voltas na súa cabeza, cismando sobre o paradoiro de Nemeto e o futuro do 
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seu pobo.
Un pouco  antes do amencer, o galo anunciou o novo  día e a aldea converteuse 

nun fervedoiro de vida. Hóspedes e anfitrións reuníronse ao redor dunha longa 
mesa improvisada  no  centro  do recinto  para  almorzar  pan  de  fariña de 
landra, carne de cabrito espetado á brasa, e cornos de corma, unha cervexa 
elaborada con centeo e hidromel, moi popular nos  asentamentos de  todo o 
territorio.

Reve, o soberano de Santa Tegra, sentou ao seu carón   ao vello  cuxo nome era 
Brancellao,  o feiticeiro  da tribo  desprazada  e, con  toda  a  cortesía,  convidouno  
a  comer  e a  que lle narrase o acontecido.

Brancellao referiu ao dignitario o terríbel ataque co que a tribo dos nerios 
sorprenderan ao seu pobo, a resistencia heroica de Nemeto, ao que xa non 
pensaba volver ver, e o triste desterro ao que se viran abrigados ao non dispor de 
suficientes homes de armas para protexer o  asentamento.

Agora achábanse á mercé do que as divindades dispuxesen, sentenciou o 
ancián, polo que, agradecendo ao seu anfitrión o auxilio dispensado, invitouno 
a internarse na fraga en busca dun claro para levar a cabo un ritual no que as 
forzas da Natureza lles indicasen o camiño a seguir, e que marcaría o destino do 
seu pobo.

Reve  non  dubidou  en ofrecer  a  súa hospitalidade  sen re -  servas ao venerábel 
Brancellao. Nese cisma andaban cando o rostro  estragado  do  feiticeiro  se  
iluminou.  Un  mocoso  de apenas seis anos corría de viva voz por toda a aldea en 
dirección ao mago para •notificarlle a boa nova: Nemeto  achegábase soprando  
na  súa gaita  unha  vella  canción, san e salvo, en dirección  ao lugar  onde o 
maxestático  Reve o esperaba  para agasallalo como a un campión.

 O coloso tomou asento xunto  aos  notábeis personaxes que presidían a 
mesa mentres, coa súa profunda e sonora voz, laiaba a destrución da súa aldea. 
Acariñou por uns instantes un corno cheo de corma e, dirixíndoo á súa boca, 
despachou no dun grolo.

-Un  pouco  máis  - resoaron  no  silencio  as  palabras  do recentemente 
chegado-, teño moita sede..., e fame. Foi unha batalla cruenta e desigual.

De seguido, Nemeto referiu aos seus comensais o esforzo por conter aquela rea 
de nerios para asegurar a fuxida dos habitantes da aldea. Permaneceu loitando 
contra centos daqueles sanguinarios guerreiros que arrasaran completamente a 
aldea sen deixar unha soa pedra en pé, até que a noite se apoderou da paisaxe e 
tivo a oportunidade de fuxir entre as sombras daqueles feroces loitadores que o 
buscaban para darlle morte.
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Coa vantaxe de coñecer o terreo, Nemeto deixoulles falsos rastros para 
confundilos até que logrou zafarse, afastándose definitivamente deles para 
seguir a ruta en pós do seu pobo.

O xigante levantouse alporizado da súa cadeira pensando na traxedia da súa 
aldea e convidou a todos os presentes a unirse a el nun exército para arroxar aos 
invasores do  Norte.

Os ánimos fóronse caldeando á calor da corma e moitos dos habitantes de 
Santa Tegra levantáronse dos seus tallos entusiasmados  coa idea de entrar en 
combate.

O xefe da tribo,  pola  contra,  comezou  a mirar  a  Nemeto con desconfianza. 
Sen dúbida era un guerreiro de tamaño descomunal e carismático,  e nun 
descoido podía  arrebatarlle

o mando do seu pobo.  Sentíndose  ameazado  polo visitante, o xefe Reve 
comezou  a fraguar unha idea  para  afastar o  máis posíbel a aqueles incómodos 
hóspedes e ao seu  caudillo.

-Teñamos  calma! -ordenou  Reve  alzando  a  voz  metres se empalicaba enriba 
da mesa para que o escoitase o seu pobo-,  agora  é  tempo  de  descansar.  Mañá  
decidiremos como axudar aos nosos irmáns.

Mais Reve xa decidira expulsalos, custase o que custase, antes de que alterasen 
a orde da súa vila. O xefe convidou aos seus hóspedes a xantar, beber e cantar, e 
os aflixidos ex .... patriados non dubidaron en entregarse á ledicia para esquecer 
o seu triste destino.

A esmorga continuou  ao longo do día prolongándose até a caída do Sol, 
cando a maioría dos participantes no banquete estaban tan bébedos que ficaban 
durmidos no primeiro sitio no que caían.

Cando, á mañá seguinte, o galo  cantou,  Reve, ataviado coa pel dun oso como 
indicaba o seu rexio rango, convocou a todos os habitantes ante a súa presenza 
e, subido a un promontorio, dirixiuse á multitude.

-Triste día no que tivemos que amencer  hoxe - Iaiouse Reve-: os nosos 
convidados,  ao abeiro da nosa hospitalidade,  forzaron  a  algunhas  das  nosas  
mulleres,  saquearon  algunhas das nosas casas e até deron morte a algunhas 
das nosas reses. Esta actitude inaceptábel obrígame a romper a   nosa obriga 
de acubillalos,  polo  que non  me  queda  máis remedio  que invitarvos a  que 
abandonedes a nosa aldea,  os nosos montes e os nosos territorios de caza.

A medida  que as súas palabras  ían calando de asombro aos seus súbditos, 
Reve afianzaba máis a voz da mentira que proxectara  ao longo de toda a noite. 

- Fornecerémosvos, proporcionarémosvos machadas, cordas  e  fachos  - 
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sentenciou  Reve-,  e  abandonaredes  de contado as nosas fronteiras, marcadas 
por un dolmen grande que hai en Dombate,  á beira  dun máis pequeno.  Se 
volvedes sobre os vosos pasos ou cruzades novamente  cara ás nosas terras, 
darémosvos morte. Ide, pois, e non voltedes.

Confundidos  e  enervados,  sabéndose  inocentes  de  tan graves acusacións, 
os seguidores de Nemeto  colleron os seus trastes  e en  silencio  enfiláronse  
camiño  cara  ao Gran Dombate  para  abandonar  para  sempre  aquela  aldea  
de embusteiros á que non volverían xamais. Antes de traspasar a porta de Santa  
Tegra,  sentíndose  culpábel  ou  por  limar  asperezas, Reve tendeu a súa pel de 
oso a Nemeto.

 - Acéptao como agasallo. É unha pel digna dun rei.
Nemeto atou ao redor do seu pescozo as garras da pel do oso a modo de capa 

e, doído, acompañou ao seu pobo no seu fatal periplo.

Longas foron as xornadas daquela emigración, e moitas as aldeas e vilas das 
que continuamente os expulsaban até que á fin acadaron Terra de Montes, onde 
a natureza, máis piadosa que os homes, lles ofreceu abondosa caza e a pesca dos 
seus ríos. E até as entrañas da terra lles ofreceu metais. Alí instaláronse, no que 
séculos máis tarde sería a vila de Bearico, intentando  medrar  en número para 
sentirse máis seguros.

Para iso os homes tomaron por esposas a mulleres doutras tribos veciñas alí 
asentadas, e as mulleres non dubidaron en cruzar o seu sangue cos moradores 
da  zona.

Pero aquela  estraña mestizaxe  encheunos de desacougo xa que as mulleres, 
logo de parir ao primeiro fillo, atopábanse invariabelmente  ante  o problema  de 
que, tras os sucesivos embarazos, os seus fillos nacían mortos ou con enormes 
taras.

Tras moito meditar, Brancellao chegou á conclusión de que sobre eles pesaba 
a maldición do sangue, e que por iso, se tiñan fillos con calquera que non fose 
do pobo de Nemeto, a maldición faría que os seus descendentes nacesen mortos 
ou con graves defectos.

Por  iso  o gran  Nemeto  prohibiu  ao  pobo  mesturar  a  súa liñaxe con ningún 
outro. Mentres esta lei se respectou,  nun... ca máis ocorreron  aqueles  infaustos  
nacementos;  e cando se vulnerou  a  norma,  a  maldición  do  sangue  pesou  
sobre  os seus profanadores.

Nemeto meditaba sentado enriba dunha enorme rocha, ensumido no 
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atardecer. De case dous metros e medio de alto, o xigante tiña unha espesa barba 
encanecida e unha densa cabeleira negra; da súa cabeza pendía unha trenza tan 
grasa como un cabo para amarrar unha nave, que cubría elegante ... mente a súa 
orella dereita. De faccións outrora atractivas, a pel do seu rostro asucábase polas 
engurras de cen mil batallas e as súas enormes mans cheas de calos pola espada. 
De musculatura marcada, a súa aposta estampa lembraba a súa dignidade de 
guerreiro. Os seus brazos, fortalecidos pola guerra, eran tan anchos como o 
pescozo  dun home  común.

Unha  descomunal  espada  pendía  dun arnés cinguido á I súa cintura. As 
botas de pel de coello atadas con cinchas cu ... brían os seus enormes pés. 
Apenas se tapaba cun saión de la de ovella e, por riba del, un resplandecente  
peto de   bronce protexía o seu peito de  osíbeis dardos. A pel de oso coa que 
envolvía  as súas costas outorgáballe  un  ar case  maxestático. No pescozo  lucía 
un voluminoso  torques de ouro finamente labrado  e no seu pulso  dereito 
unha  pulseira  de características similares. Adornaba  o seu bíceps esquerdo 
cun brazalete que viraba  varias  veces  sobre si mesmo  con forma  de serpe. 
Non había dúbida, Nemeto era un Saefes, o seu brazalete delatábao como un 
adorador do culto das serpes.

De súpeto, o coloso saíu do seu transo centrando a súa atención nun raparigo 
de estraña vestimenta.

-Ven acá, achégate -convidouno o titán mentres escrutaba ao estraño rapaz-, 
non temas, só quero falar contigo.

Brais  achegouse  vacilante  ao  seu  interlocutor,  ao  cabo non  deixaba  de ser 
un  suxeito  desproporcionado  e non  sabía  até que punto perigoso.  O certo é 
que,  sen  saber  como, se  atopaba  nun  lugar  estraño,  nun  mundo  estraño  
e  con xente  verdadeiramente  estraña.  Non  entendía  nada  e- custáballe 
realmente  dixerir todo o que ocorrera até agora. 

O certo é que xa estiveran: tempo dabondo . naquela corte dedicados á folganza 
e custou   demasiado convencer a Brais para buscar novas aventuras polo que 
provéndose dunhas  concisas vituallas colleron camiño cara a Terra de Montes, 
onde xa nun pasado aquel providencial territorio lles ofrecera hospitalidade.

E así chegaron tras longas xornadas á parroquia de Xirazga onde se decataron 
de contado da lamentábel  situación que vivían os seus habitantes. Lindando 
con Portela da Cruz, na Veiga do Piñeiro onde está o paso de Portocabalo en 
dirección ao Campo das Correas, aparecía polas noites o medo en forma dun 
cabalo que asustaba ás xentes.

.  O xigante  era  incapaz  de  comprender  como  se  podía temer a un cabalo, 
mais os habitantes, ante o temor  que desencadeaba e considerando que na festa 
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do patrón tiñan dereito á, comida para  un  frade,  un  axudante  e unha  mula,  
pediron auxilio  aos monxes de Aciveiro no veciño Forcarei.

Nemeto  non  daba crédito  ao que ouvía. Os relixiosos  apuráronse  en vir  e 
tiñan  a mesma  présa  en  pedir:  a  cambio  de conxurar «o medo»,  os habitantes  
terían  que pagar  como renda o terreo  que ocupase  unha  pel  de vitelo. E como  
aos    aldeáns non lles pareceu moito, os frades es conxuraron o medo sen 
que nunca se soubese máis  del.

Ledos andaban os aldeáns cando os relixiosos reclamaron a débeda. Os 
eremitas colleron unha pel de xato e afanáronse en cortala  en tiras o máis  finas 
posíbel  para  despois  anoalas,  conseguindo unha interminábel correa coa 
que, rodeando unha inmensa extensión de terreo, ocuparon íntegro o recinto 
do Campo da Correa, que desde ese momento pasou a engrosar os bens do 
mosteiro.

Nemeto non sabía a que carta quedar: por unha banda parecíalle enxeñosa a 
idea que tiveran os frades, pero pola outra observaba non só como non quedaba  
unha  físgoa para outra relixión,  senón que aínda  por  riba  os   relixiosos se  
apoderaban  de  toda  terra  habida  e  por  haber.  E  indignado pola  cobiza  duns  
e a  estupidez  doutros,  apremou  a Brais  -para  marcharen. 

-Non  todos  son  iguais -intentaba  convencer  o rapaz ao xigante, acompáñame 
a san Xoán de Ursaria, alí verás  como  os  monxes  se  dedican  á  oración  e  ao  
consolo dos necesitados. Con  tal  de  saír  daquel  lugar  onde  xa  non  se  lle  
perdera nada,   o  coloso   consentiu   en  dirixirse ao  destino  marcado polo 
raparigo.

Marchando  a  bo ritmo,  ao  quinto  día  puideron  contemplar, desde o camiño 
que conducía ao val onde se levantaba o  mosteiro,  a silueta dunha poderosa  
mole  de granito traballado que abeiraba un dos conventos máis produtivos do 
reino.

O tamaño  de Nemeto  desvanecíase  ante  aquel  descomunal edificio que 
albergaba unha   das  maiores copistarías  da cristiandade, rivalizando co maior 
dos castelos que puidesen coñecer.  Situado  nunha terra  abondosa  en osos, 
serviu para dar nome . ao mosteiro: san Xoán de Ursaria, que co tempo, como 
moitos outros, acabaría por mudar a súa advocación para.converterse en santa 
María a Real de Oseira.

Miguel Mosquera Paans
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BEARIZ EN LA PRENSA 

DIARIO DE 
P O N T E V E D R A 
13 de diciembre de 
1920 

Las vías de 
c o m u n i c a c i ó n , 
progreso de los 
pueblos

El automóvil de 
Doade

Las vías de 
comunicación son, 
evidentemente, el 
progreso y la vida 
de los pueblos.

Quien hubiese 
visito, hace unos 
tres años, los 
lugarcitos de N.E. 
del municipio de La 
Lama con todas las 
cirucunstancias de 
su aislamiento sin 
otra comunicación 
que un mal y 
a c c i d e n t a d o 
camino, sin otro 

medio de locomoción, que una rústica caballería, no las conocería hoy.
Las parroquias de Antas, Seijido, Barcia y otras, vivían casi incomunicadas con 

la capital de Ayuntamiento y con la del partido judicial hasta que por fin, con 
la constante petición de unos y la influencia de otros se consiguió que el Estado 
abriese una carretera para beneficiar a esos pueblos que partiendo de La Lama 
empalmase en el límite de la provincia con el camino vecinal del municipio de 
Beariz, tan bien hecho y mejor conservado que algunas carreteras de la nación. 
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Esta vía, era ya proyecto de medio siglo para comunicación de Carballino y 
Puente Caldelas.

Construída ya, pues, esta nueva vía hasta el punto indicado, los habitantes 
cercanos a la misma, ven en estos momentos colmados sus deseos con una línea 
diaria de automóviles establecida desde Doade a Pontevedra.

El contento que reina, por este rápido medio de locomoción no es para 
descripto. Lugares recónditos y aislados de todo centro de población, se ven 
diariamente beneficiados con este importante servicio . De ello me he convencido 
en un reciente viaje que tuve que hacer por esa línea al paso del vehículo que 
se ven aquellas gentes, esperandolo con avidez. Aquí que se detiene para dejar 
correspondencia, en aquella aldea, deja una caja para las tiendas, en la de más 
allá que entrega un encargo.

Los campesinos de Doade, algunos de los cuales quizá no hubiesen visto 
nunca un automóvil, se regocijan a su llegada, al oír el pooo, pooo de la bocina, 
esperando sus cositas y hasta el pescado que antes nunca veían en su lugareña 
tierra.

En esta empresa automovilista, que componen numerosos accionistas, ha 
puesto todas sus afanes el ilustrado farmacéutico de Doade, D. Darío Janeiro, 
quien no repara en sacrificios viéndosele ya en estas mañanas fresquitas, 
levantado a las seis, para anotar asienteos y despachar el auto.

Y la misma cooperación prestan el Sr. Alcalde de Beariz, los médicos de la 
localidad y en general todos los elementos directores de allí.

Según verídicas referencias salió ya de Turín un nuevo coche para la empresa, 
que, gracias a ella podremos los que viajamos por la línea Doade - Puente 
Caldelas - Pontevedra, disfrutar de rebaja en el precio del billete, que el público 
reconoce.

Y como epílogo a estas líneas he de rogarle, una vez más, a los políticos de 
Doade, que desplieguien toda su actividad para que el trozo de 3 o 4 kilómetros 
que faltan por construír, para empalmar esa carretera con la de Carballino, sea 
pronto una realidad.

Entonces sí, que serían dobles los beneficios para esos pueblecitos de la 
montaña y esa vía llegaría a la importancia máxima, de que es susceptible, con 
tan breve counicación entre las dos vecinas provincias de Orense y Pontevedra.
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DIARIO DE 
PONTEVEDRA 

EL AMOR A LA 
FUERZA

Joven asesinada 
en Orense

El agresor se 
mata a su vez.

P a r t i c i p a n 
de Orense que 
en el pueblo 
de Muradas, 
del término de 
Beariz ocurrió un 
sangiento suceso.

El vecino de 
dicho pueblo, 
Francisco Lamas 
Ogando venía 
requiriendo en 
amores a la joven 
Celia Ogando 
Candedo, de 28 
años de edad.

Ayer, y en 
ocasión en qeu 
Celia bajaba 
del monte, el 

Francisco se le acercó y habló con ella unos momentos. Debió exponerle sus 
deseos, y al ver que la joven no le correspondía, agredió con una navaja barbera, 
degolllándola.

Seguidamente el agresorse dio un tajo en el cuello, muriendo a su vez.
El Francisco dejó una carta dirigida al Juez en la que se declaraba autor del 

crimen.
Este suceso produjo gran impresión en aquel vecindario, donde ambos 

jóvenes eran muy queridos.
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MUIÑEIRA DE BEARIZ

Canción de Fuxan os Ventos

Saíde a bailar mociños,
Saíde a bailar agora,

Saíde a bailar mociños,
Que a foliada vai boa.

Ai la la...

A foliada vai boa,
Ela non vai de perder

Quen non ten amores nela,
Deseará de os ter.

Ai la la...

Saca punto, saca punto
Galanciño, no turreiro,
Saca punto, saca punto,
Ti e mailo compañeiro.

Ai la la...

Quedaron de vir, han vir
Quedaron de vir, han vir

Elas deron a palabra
E elas hana de cumprir.

Ai la la...

Fuente: Musixmatch
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BEARIZ HAI ANOS
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CELEBRACIÓN DO DÍA DE SANTIAGO NO CENTRO SOCIAL DE LEBOZÁN

EQUIPO DE FÚTBOL DE BEARIZ (1973)
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CONSTRUCIÓN PONTE EN MAGROS (1979)
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VISTA PARCIAL DA AVENIDA DE MERELLES 
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HOMENAXE Ó MESTRE D. BENITO (AGOSTO 1985)

AVENIDA DE MANUEL VÁZQUEZ OGANDO (O CANDEDO)
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VISTA PARCIAL DE MAGROS (1979)

VODA DE QUICO E LUCINDA 
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XESÚS ANTONIO GULÍAS, MANOLO DE ESTRELLA, JUAN FORTES E O ROXO (1975)

AVENIDA DE MERELLES
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CATIVOS DE BEARIZ 

MULLERES NA ESTRADA DO CANDEDO
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CONFERENCIA DE D. XULIO FRANCISCO OGANDO (EX - MEMBRO DA REAL 
ACADEMIA GALEGA 13 AGOSTO 2002
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O SEVERO

O RIVAS DE MURADÁS UNIFORMADO DE GARDA CIVIL
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ODILO RIAL CON XIRAZGA DE FONDO (1967)

LITO E MIGUEL (1994)
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O PUZO MINEIRO (1979)

MOZOS DE MAGROS BAÑÁNDOSE NUNHA POZA DO RÍO (1965)
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JOSEFA, LOURDES, COS SEUS NENOS NA PONTE 
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NO CANDEDO, GUSTAVO, CARLOS, ENRIQUE E MANUEL

ACCIDENTE DE AVIÓN NO MONTE DE DOADE
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 LA CRIPTA DE CRISTAL.

Lucas subió los dos cortos escalones con aparente parsimonia, sombrero en 
mano, estirando el cuello como una garza para poder escrutar mejor la antigua 
monstruosidad que, desde hacía ya treinta y dos años, (demasiado tiempo desde 
que se había erigido como sepulcro de la familia)permanecía completamente 
vacía. 

—No se trata de una simple sepultura, ¡en absoluto! —reflexionó—. sino lo 
que, para un cementerio tan pequeño, podría calificarse como un mausoleo; 
una enorme y desproporcionada cripta para solo dos hermanos. 

¿Quién hubiese pensado que sus padres morirían en mitad del atlántico?
¿Quién diría que las erupciones mentales de su padre, que soñaba con un 

vistoso sepulcro se verían superadas en tan magnánimo derroche de amplitud?
—Menuda amplitud de ataúd —dijo Lucas en voz alta—. el lecho marino. 

Además... ¿para qué coño una cripta en la que nadie podía entrar más que 
padre y madre? ¡Así estamos que, desde su muerte, el único que se ha atrevido 
a asomarse a la última puerta ha sido el reverendo! Bueno, y hace unos días mi 
hermana... 

Se deslizó arrastrando los pies entre las lápidas que, como un centenar de 
vehículos blancos a las dos de la tarde en plena quinta avenida, atestaba el 
lateral izquierdo de la capilla entre líneas de nichos. atravesó el camposanto 
hasta el extremo oriental; donde una loma elevada, a unos cincuenta metros del 
cementerio daba paso a las criptas privadas.

 El acceso había sido tapiado con una losa de mármol sellada con cemento. 
comprobó que la argamasa, aplicada recientemente, aún no estaba seca. Por 
encima de la misma; un adorno, que, en otro tiempo, tan remoto como el olvido, 
había sido un angelito de cantería; ahora, tan erosionado por el tiempo, no era 
otra cosa que un retorcido hongo de granito. Un carpóforo venenoso, corrupto 
y desproporcionado;  cubierto en parte por musgo y excrementos de ave 
creciendo en la cima de la suntuosa superficie veteada casi imperceptiblemente 
por algunas líneas rosáceas.

No se atrevió a rezar. Acomodó el ramo de rosas blancas que había comprado 
en la floristería de la estación, enganchándolo en la herrumbrosa argolla del 
centro; se persignó lo mejor que su escasa fe le permitió, y dándose la vuelta 
aceleró el paso para terminar lo antes posible con esto.

Al salir del atrio se detuvo un momento... aún faltaba lo peor. pero necesitaba 
serenarse; inhalar algunas bocanadas de aire que no oliese a flores marchitas y 
a cuero viejo.
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Fijó la vista en el campanario. Una mole de granito alzándose como majestuoso 
astil hacia el plomizo cielo de noviembre. Una balconada de piedra repleta de 
gárgolas y barrotes festoneados, rodeando las cuatro campanas de distintos 
tamaños. aunque solo una de ellas, (la más grande), presentaba un tirador de 
cadena enganchado a una argolla sita junto a la entrada principal del templo. 
Una sensación fría y extraña le erizó el vello de los brazos.

 La veleta de latón se inclinaba por sobre el frágil y anaranjado tejadillo. La 
ajada estampa del gallo parecía vigilar lo entornando sus metálicos ojos con 
curiosidad. Lucas se alegró de no alcanzar a distinguirlos.

Entonces se acercó a la entrada lateral de la sacristía y todo el conjunto de 
la iglesia desapareció de su percepción. Tocó la anticuada campanilla de la 
casa vecina escuchándola repetirse huecamente entre los oscuros recovecos 
internos de la construcción. Había una inscripción salpicada de verde sobre la 
puerta. Lucas apenas pudo reconocer los desgastados guarismos del año 1786 
cincelados en la piedra. 

—Con una sencilla tumba hubiese sido suficiente —reflexionaba—. ¿Para qué 
una cripta? 

La puerta se entreabrió de repente.
—¿Sí, señor? —El sacristán lo miró con fijeza. Era viejo, terriblemente viejo. 

La piel le colgaba desde las profundas y mortecinas bolsas de debajo de los ojos 
como una masa fláccida de colgajos, y la mano que asomaba los dedos agarrados 
al marco de la puerta estaba grotescamente deformada por la artritis.

—He venido a ver al reverendo Ellis... —dijo Lucas. Imaginó que sus fosas 
nasales casi podían percibir cómo el dulzón olor a decadencia emanaba de la 
gabardina de arrugada tela negra que el sacristán vestía.

—El pastor no está en disposición de recibir visitas. Está de duelo.
—Él me atenderá —aseguró Lucas—. Soy Lucas Ferrer. El hermano de Rebeca.
—Oh. —Sus ojos se ensancharon, y la floja y prominente barbilla le empezó 

a temblar sobre las desnudas encías—. Un minuto que le aviso. —El encorvado 
hombre desapareció, dejando la puerta entreabierta.

Lucas espió las oscuras sombras antracita que, al tenue trasluz de una pequeña 
ventana, daban forma a unas sillas toscas de respaldo alto, a un diván color 
burdeos tapizado, a algunos alargados estantes poblados de libros, y a vitrinas 
de madera esculpidas con motivos renacentistas rebosantes de porcelana china, 
plata y cristal cortado.  

—Rebeca, —pensó él—. Rebeca, mi querida Rebeca. ¿Cómo soportaste vivir 
aquí? ¿Cómo diablos pudiste aguantar tanto tiempo en silencio?

Una alta y gruesa figura de aire altivo y hombros caídos se materializó de 
repente surgiendo desde la oscuridad, con la cabeza proyectada hacia adelante, 
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de ojos abatidos y profundamente hundidos.  
El reverendo Mórtimer Ellis extendió una mano y desenganchó la cadena de 

la puerta.
—Adelante, apreciado cuñado —dijo lentamente.
Lucas se introdujo en la vaga semioscuridad de la casa, estudiando con 

cautela al hombre que se había casado con su hermana. Bajo las cuencas de los 
ojos tenía unos anillos azules que parecían contusiones. El traje que llevaba se 
veía arrugado y le colgaba flojo, como si hubiera perdido mucho peso. Parece 
cansado, —pensó Lucas—. Viejo y cansado.  

—¿Mi hermana ya recibió sepultura? —preguntó.  
—Sí. —el reverendo Ellis cerró la puerta con lentitud, encerrando a Lucas en la 

decadente oscuridad de la casa—. Mi más sentido pésame, señor Lucas, cuñado. 
Quise muchísimo a su hermana. —Hizo un gesto vago—. Lo siento.

Pareció querer agregar algo más, pero cerró la boca con un brusco chasquido. 
Resultó obvio que cuando volvió a hablar se estaba callando lo que fuera que 
había estado a punto de decir.

—¿Quiere tomar asiento? Estoy seguro de que tendrá algunas preguntas.
—Así es. —Por alguna razón Lucas lo dijo de una manera mucho más lacónica 

de lo que hubiera preferido.
Mórtimer Ellis suspiró y asintió con lentitud. Lo condujo hasta el fondo de la 

sala y le señaló una silla. Lucas se hundió profundamente en ella. El respaldo 
pareció engullirlo en lugar de sostenerlo. 

El reverendo se sentó junto a la chimenea, poniéndose a buscar los cigarrillos. 
Le ofreció uno a Lucas sin decir una palabra, y éste negó con la cabeza.

Aguardó hasta que el señor Ellis inhaló profundamente y luego le preguntó:
—¿Cómo falleció? Su carta no explicaba gran cosa.  
el reverendo apagó el fósforo y lo tiró en el hogar. Aterrizó sobre las cenizas de 

un tronco humeante de roble. una cabeza de dragón cincelada en la chimenea 
observaba a Lucas con mirada de sapo.  

—Se cayó —contó—. Estaba limpiando los espejos de la cámara de la cripta que 
se encuentran del lado de los nichos. ella creía que lo mejor sería desempolvar 
bien antes de comenzar a hacer una reforma que habíamos decidido esa misma 
mañana. Estaba decidida y se llevó la escalera de podar los árboles. Se debió de 
resbalar. Se rompió el cuello. —Cuando llegué le estaba tirada en el piso y tenía 
muy torcida la garganta.

—¿Murió... en seguida?  
—Sí, supongo. —Inclinó la cabeza y se puso una mano sobre la frente—. No 

me atreví a entrar. Yo quería llamar a una empresa de esas de limpieza, pero ella 
se negó.
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La efigie del dragón lo seguía mirando, ahora de soslayo, acurrucada y 
encogida, una cabeza cenicienta. La boca se le torcía hacia arriba en una mueca 
rara, alegre, y sus ojos parecían volverse hacia adentro. Lucas dejó de mirarla 
con cierto esfuerzo. 

—Quiero ver donde ocurrió.  
Mortimer Ellis apagó su cigarrillo, fumado a medias.
—No puedes hacerlo.  
—Temo que sí —contradijo Lucas con frialdad—. Después de todo, ella era 

mi... la familia que me quedaba.
—No es por eso —lo interrumpió el reverendo—. He ordenado clausurar la 

cripta. Tenía que haberla tapiado mucho tiempo atrás.  
—Si se trata simplemente de esa losa cubriendo la reja de la entrada...  
—Tú no lo comprenderías. La entrada se ha sellado por completo. Desde el 

exterior no se advierte otra cosa que la losa. Y créeme cuñado que es mejor así. 
Tú nunca has estado en la cámara de los muertos para saber lo difícil que es 
permanecer cuerdo allí adentro. 

Lucas sintió que su mirada era atraída inexorablemente por la cabeza de 
dragón. Maldita cosa, ¿por qué diablos se estaría riendo tanto?  

—Eso no me importa. Necesito entrar a esa cripta y despedirme de mi 
hermana. ¡Nunca volveré después a este pueblucho!  

El reverendo Ellis se puso de pie de repente, alzándose sobre los tacones.
—Imposible.  
Lucas también se levantó.
—Estoy empezando a preguntarme si no tendrás algo que ocultar allí dentro  

—dijo tranquilamente.  
—¿Qué estás insinuando? —farfulló colérico.
Lucas agitó la cabeza; un poco aturdido. ¿Qué estaba insinuando? ¿Que quizás 

Mórtimer Ellis había asesinado a su hermana en esta cripta construida por las 
mismísimas manos de su padre aprovechando la entrada de una gruta? ¿Qué 
aquí, en esta maldita casa; en esta maloliente y podrida aldea podría llegar a 
haber algo más siniestro que rincones tenebrosos y horrendas cabezas de 
dragón?

—No sé qué es lo que estoy insinuando —respondió, con calma—, sólo 
que tuvieron que enterrar a Rebeca con una prisa del demonio, y que en este 
momento tú, "cuñado" estás actuando de manera algo extraña.  

Durante un momento la cólera ardió luminosamente pero luego se extinguió, 
dejándole tan sólo desesperación y un sordo dolor.

—Déjame solo —masculló Ellis—. Por favor déjame solo Lucas.  
—No puedo. Tengo que saber...  
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Apareció el viejo sacristán, precipitando el rostro, desde la penumbra 
cavernosa del pasillo, con la palidez de un fantasma.

—La cena está en la mesa, señor reverendo.
—Gracias, Luis, pero no tengo hambre. ¿Quizás mi cuñado...?
Lucas negó con la cabeza. Su boca era una fina línea recta.  
—Muy bien. Entonces, quizás piquemos algo después.  
—Como usted diga, señor. —Se volvió para irse.
—¿Luis?
—¿Sí, señor?  
—Venga un segundo.
El sacristán introdujo lentamente el resto del cuerpo en el cuarto, pasándose 

una pastosa lengua por los labios durante un momento, para luego desaparecer 
de nuevo al amparo de la penumbra.

—¿Señor?
—El señor Lucas parece tener algunas dudas sobre la muerte de su hermana. 

¿Podría usted contarle todo lo que sepa al respecto?
—Sí, señor —sus ojos relucieron con vivacidad—. Ella estaba limpiando, ¡eso 

es...! Limpiando la vidriera Oriental del interior de la cripta. Deseosa de dejarla 
reluciente para que reflejase mejor, estaba. Supongo que el señor reverendo, aquí 
presente, no estaba muy interesado porque...  

—Ve al grano, Luis —dijo el reverendo Ellis con impaciencia.  
—No —saltó Lucas—. ¿Por qué no estaba muy interesado?  
El sacristán miró dudosamente de uno a otro.  
—Prosigue —le pidió el reverendo, resignado—. Si no lo averigua aquí lo hará 

más tarde en el pueblo.
—Sí, señor. —De nuevo advirtió cómo él se relamía. apreciando el ávido 

fruncimiento de la floja carne de su boca cuando el sacristán se dispuso a relatar 
la preciosa historia—. Al señor reverendo no le gusta que nadie entre en la cripta 
de cristal. Siempre dijo que era peligrosa.  

—¿Peligrosa? ¿De cristal? 
—Por el piso —aclaró el acólito—. El suelo en la sala de los muertos, al igual 

que las paredes de la gruta de acceso, es de cristal. Cuando está limpio es un 
espejo. Todo dentro de la cámara de los muertos son espejos. Además, usted no 
lo sabe porque nunca ha vivido aquí, no es la primera, ni la última persona que 
fallece en la cámara.    

Lucas se volvió hacia el reverendo, sintiendo que la sangre le subía al rostro. 
—¿Quiere decirme, señor cuñado, decirme que la dejó subirse a una escalera 

en un cuarto con suelo de vidrio y casi a oscuras?
—La escalera tenía los asideros y los apoyos de goma —comenzó a explicar 
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el reverendo—. además, no tenía por qué suceder nada si se hubiese limitado, 
como siempre, a los espejos de la entrada. Esa no fue...

—Maldito cuñado idiota —susurró Lucas—. Maldito idiota asesino. Tú dejaste 
entrar a mi hermana para matarla.  

—¡Te estoy diciendo que ésa no fue la razón! —gritó el reverendo de repente—. 
¡Yo amaba a tu hermana! ¡Nadie siente más que yo el hecho de que haya muerto! 
¡Pero se lo advertí! ¡Dios sabe que le advertí lo referente a la cripta!

Lucas era vagamente consciente de que Luis, el sacristán, los observaba con 
avidez, recolectando el posible chisme como una ardilla junta las nueces; para 
desgranarlo en el bar en cuanto tuviese ocasión.

—Dile a ese esbirro con cara de murciélago tuyo que se marche —graznó 
Lucas con voz pesada señalando al sacristán.  

—Sí, Luis —convino el reverendo—. Váyase a cuidar la cena.  
—Sí, señor. —Renuente, Luis se encaminó de nuevo al pasillo y las sombras 

se lo tragaron.
—Bien —dijo Lucas en voz baja—. Me parece que tienes demasiadas 

explicaciones que darme, "reverendo". Todo este asunto me resulta de lo menos 
gracioso. ¿No se llevó a cabo ni siquiera un examen del cadáver o de la cripta?  

—No —respondió Mórtimer Ellis. Se derrumbó de golpe sobre su silla y miró 
sin ver hacia la penumbra del techo abovedado—. La gente de por aquí conoce 
todo lo referente a la... a la cripta de cristal.

—¿Y qué hay que saber de allí? —le preguntó Lucas, tenso.  
—La "sala de los muertos" trae mala suerte —explicó—. Algunas personas 

incluso hasta asegurarían que está maldita.
—Escúchame —escupió Lucas de mal genio, sintiendo que el dolor le 

aumentaba como vapor en una tetera—, no voy a cambiar de idea cuñado. Cada 
palabra que sale de tu boca me obliga más y más a inspeccionar esa sala. Ahora 
bien, ¿vas a admitirlo o tendré que buscar testigos en el pueblo y.…?  

—Por favor. —Algo en la callada desesperación de sus palabras hizo que Lucas 
alzara la vista. Por primera vez el reverendo lo estaba mirando directamente a 
los ojos, y eran unos ojos asustados, macilentos—. Por favor, Lucas. Acepta mi 
palabra de que tu hermana murió de un accidente desafortunado, y márchate. 
¡No quiero verte morir a ti también! —la voz se le elevó en un lamento—. ¡No 
quiero que muera nadie más!

Lucas sintió que un breve escalofrío lo recorría. Su mirada saltó de la sonriente 
cabeza de dragón de la chimenea hasta el rostro polvoriento y de mirada vacua 
que parecía vigilar lo desde el retrato al óleo del rincón, y luego se desplazó a los 
extraños trípticos tallados en los espacios libres de las paredes. 

Una voz sonó dentro de él: Márchate de aquí. Un millar de ojos con vida, pero 
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insensibles parecieron mirarlo desde las sombras, y la voz volvió a hablar... ¡Vete 
ahora que puedes! ¡lárgate de aquí.!  

Solo que esta última advertencia, fue su cuñado quien la dijo.  
—Márchate de aquí —repitió—. Tu hermana está más allá de la compasión; 

mucho más allá de la venganza. He sellado esa cripta y nadie más entrará en ella. 
Te doy mi palabra...

—¡Al diablo con tus palabras! —lo interrumpió Lucas de golpe—; ahora 
mismo voy a hablar con las autoridades, cuñado. Y si la policía no me ayuda, iré 
con el fiscal del estado. Y si el fiscal no me ayuda...  

—Muy bien, tú lo has querido. —Las palabras del reverendo fueron como el 
lejano doblar de la campana de un cementerio—. Ven conmigo.

El reverendo Ellis lo condujo por el vestíbulo saliendo de la casa. más allá de 
la iglesia, (donde las gárgolas los escrutaban desde las aristas del campanario 
con morbosidad... con hambre), se encaminaron a través del camposanto vacío, 
mustio y tenebroso, por el sendero, hacia la losa que tapaba la entrada de la 
cripta.  

—Es hora de hacerte justicia hermana, —pensó Lucas—, es hora de descubrir 
la verdad. De repente se produjo un raro deslizamiento en el pozo que era su 
estómago.  

—Yo... —empezó a decir sin quererlo.  
—¿Qué? —preguntó el reverendo, con la esperanza brillándole en la mirada.  
—Nada.
Se detuvieron al final del sendero, inmóviles en las crecientes tinieblas 

crepusculares. No parecía haber en el ambiente aire suficiente para los 
constreñidos pulmones de Lucas. Lucas pudo ver sobre el suelo la espátula para 
revocar, todavía húmeda, que utilizara el reverendo para tapiar la entrada, y un 
extraño temor le reverberó con sonoridad en la mente:  

"No podrás cercar al monstruo... el mal está en la tumba"...
el reverendo le entregó la espátula ciegamente.
—Haz lo que tengas que hacer, Lucas. No pienso formar parte de esto, pase lo 

que pase. Me lavo las manos de lo que pueda suceder.  
Con la mano abriéndose y cerrándose sobre el mango de la espátula y cierta 

aprensión, Lucas contempló cómo el otro se alejaba por el sendero. Todos los 
rostros, el del gallo de la veleta, el de la gárgola de la chimenea, el de la pintura al 
óleo, todos parecieron mezclarse y fundirse ante él, todos riéndose de algo que 
él no lograba entender. Márchate de aquí...

Con una súbita y áspera desesperación atacó la pared, escarbando en el suave y 
reciente cemento, hasta que la espátula dejó libre la losa de la puerta de la cripta 
de cristal. Empujó hasta abrir un hueco suficientemente amplio para entrar y, una 
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vez estuvo al otro lado de la roca que taponaba la entrada, se dio la vuelta, no sin 
dificultad, encontrándose a apenas unos treinta centímetros de la reja original y 
luego tiró de ella hasta que las venas se le destacaron sobre las sienes. La reja se 
resistió, chirrió, y finalmente cedió, desplazándose pesadamente entre quejidos 
lastimeros de las bisagras, hasta quedar abierta, con el orín desparramándose 
por el suelo como excoriaciones escamosas de piel muerta.

Lucas encendió la linterna apuntando hacia el suelo, donde un escaso círculo 
de amarillenta luz titiló débilmente.  

Parecía brillar con una luz propia en aquella etérea oscuridad, como de cuento 
de hadas. Lucas levantó la linterna, cortando a medias el negro aire estancado, 
cálido, flexible.  

Pero no estaba solo.
Su propio reflejo lo flanqueó a ambos lados, iluminando dos idénticos suelos 

con sendas motas de luz, con todo el aspecto de espectrales cabezas flotantes 
en aquel aire tenue. Frente a él, a apenas unos veinte pasos, la luz de otro "Yo" 
enfocando su linterna hacia sus ojos hizo que se mareara por el simple hecho 
de mirarlo.

Lentamente, desplazó la linterna hacia arriba... en el techo había otro 
lucas, de cabeza, imitando todos y cada uno de sus movimientos exacta y 
escrupulosamente. Ladeó la muñeca hasta conseguir un reflejo más vago. tres 
gruesas líneas negras, con una manilla y una llave a media altura le indicaron la 
que —según su cuñado— era la sala de los muertos. ¡estaba allí, internándose 
en las ficticias profundidades del pasillo. Advirtió que, según avanzaba, el 
revestimiento de espejos estaba cada vez más combado. Pasando del reflejo plano 
y uniforme a reflejos y luces convexas, alejadas y lo suficientemente deformes 
como para atemorizarse y —compuso una mueca— desorientarse.

Se sintió empequeñecido. cada vez más insignificante según se acercaba a la 
puerta. Al detenerse frente al tirador casi toda la determinación con que había 
cruzado la reja se había evaporado. estaba rodeado de copias de sí mismo. todos 
con la mirada temerosa, la cara blanquecina y los rasgos faciales deformados en 
inverosímiles muecas. Todos mirándolo... todos vacíos, todos ellos pareciendo 
inclinarse encima suyo en el mismísimo umbral del desequilibrio. Le agregaban 
un efecto distorsionante al extraño pasillo.

Acercó la mano al mismo tiempo que otro "Lucas" repetía sus movimientos al 
otro lado de la nada. Dudó... 

—Es mi hermana —pensó mirándose a los ojos. y seguidamente aferró con 
fuerza el tirador y de un empujón se precipitó hacia adentro.

Resbaló, dándose de bruces, a unos tres metros, con una superficie fría, 
completamente lisa y uniforme.
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—Cristal —comprendió al extender las manos apoyándose para levantarse—. 
¡El piso es de cristal!

Se arrodilló con dificultad y examinó a tientas a su alrededor. Había perdido 
la linterna; seguramente se había roto, aunque parecía bastante sólida. Pero, ¿y 
si la linterna estuviese rota, cómo podría ver lo sucedido con Rebeca solo con 
el tenue haz de luz diurna que entraba cortando las sombras en saber Dios que 
dirección? ¡Si en realidad, fijándose bien, ni siquiera sabía cuál de los múltiples 
rayos que percibía era...

De repente, para mayor desesperación de Lucas, la puerta se cerró detrás de él 
sumiendo la estancia en la negrura.

Pasaron unos minutos escudriñando a gatas, sumido en la desesperación más 
absoluta, hasta que tocó algo suave a la derecha.

La sensación de que estaba siendo observado le rebullía en el cerebro. Aun así, 
tenía que encontrar la linterna. levantó lo que había encontrado descubriendo, 
para aumentar su desasosiego, que era un vestido; completamente deshilachado 
por desgarraduras y tirado sobre otros jirones y unos zapatos planos, con hebillas 
y un adorno, probablemente una flor de cuero en la parte superior. También 
tocó algo duro y redondeado; y cientos, quizás miles de hilillos largos esparcidos 
por el piso, por todos lados. Entonces tropezó con las puntas de los dedos con 
algo redondo y frio... 

—¡La linterna —suspiró aliviado—! estoy salvado. Obviamente no sería así.
Al encender la linterna soltó un respingo y una pasta grumosa brotó de su 

boca en una arcada salvaje que no consiguió contener. El cráneo blanquecino 
que había tenido, hacía apenas una milésima de segundo en la mano rodó hacia 
la pared hasta chocar con una de sus copias rodantes. mechones de cabello 
cobrizo cubrían el vestido que su hermana llevaba el día de su muerte.

Ahogó un grito y se puso de pie.
—¿Qué te han hecho Rebeca? ¿Qué diablos te ha hecho ese malnacido? 

¡Rebeca —gritó!
De algún modo se encontró otra vez mirando fijamente a través del reflejo. 

No, se corrigió. No a través del reflejo. A través de los espejos; dentro de todos 
los espejos...

Por más que miró no encontró ninguna escalera.
No se encontraba del todo parado sobre el piso, como lo había supuesto. Se 

equilibraba en el tenue aire, a medio camino entre el suelo y el techo idéntico, 
sostenido tan sólo por la estúpida idea de que estaba parado en el piso. Eso 
era tonto, cualquiera podría verlo, porque allí estaban las ropas de su hermana, 
también en el suelo, también multiplicándose allí entre espejos...  

¡—Despabílate!, —se gritó de repente a sí mismo. 
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Estaba parado en el piso, adherido a las suelas de los zapatos de su "Yo 
invertido", y él otro Lucas no era más que un inofensivo reflejo... igual a los 
cientos de "Yoes" que lo imitaban acechándolo. 

—Solamente serían aire si estuviera al otro lado de la puerta, y no lo estoy; mis 
múltiples copias son las que están paradas confundiéndome...

Comenzó a sentir vértigo, y una náusea súbita le subió por la garganta. Intentó 
mirar más allá de las plateadas profundidades de los espejos, pero no lo logró.  

La puerta... ¿dónde estaba la puerta? De repente deseó estar afuera.  
Lucas se dio vuelta torpemente, pero allí sólo estaban los demás "luises" 

militarmente alineados y... 
—¡Y las gárgolas! —gimió. ¡Las estúpidas cabezas de dragón proyectándose 

amenazadoras! los horribles verdugos ensangrentados de Rebeca esparcidos, en 
hordas inmensas, revoloteando con avidez reflejados por todos lados.   

—¡Cuñado! —gritó—. ¡Sácame de aquí! ¡Maldita sea! ¡Sáquenme de aquí!  
el reverendo, después de salir corriendo en busca de su sacristán Luis, entró 

corriendo, con una extraña agitación y visible prisa en la cripta, Palpitando casi 
demencialmente el latir de su corazón en las sienes, y cerró la puerta dando dos 
vueltas a la llave. Era una realidad; había vuelto a conseguirlo.

Se detuvo frente al umbral de la cripta, mirando la sonrisa satisfecha de las 
cabezas de dragón que se observaban una a la otra en los flancos de aquella 
habitación de mil espejos y ningún escondite.  

—Luis —graznó con voz áspera, emocionada; desbocados los gritos en su 
garganta—. Traiga las cosas.

Luis surgió de la oscuridad y le alcanzó al reverendo una cadena con el extremo 
armado con un candado de acero. Él lo deslizó a través de los herrumbrosos 
barrotes de hierro ignorando los cada vez más débiles gemidos que brotaban del 
interior de la cámara de cristal. Arrastró despacio, entre chasquidos, la cadena,  
y, cuando completó tres vueltas entre los barrotes, metió los extremos de la 
cadena en el candado; esperó con la cara retorcida y finalmente entornó los ojos 
y lo cerró. 

—Voy a necesitar el cemento otra vez Luis —dijo en voz baja.   
—Sí, mi señor.
El sacristán se volvió para irse, y el reverendo miró hacia la losa, con mirada 

lúgubre. Se preguntó, y no por primera vez, si de verdad sería la última vez. ¡Por 
lo menos este año —pensó— los dragones tienen ración doble!  

 En la cámara de los muertos, un sinfín de hombres, todos iguales; todos 
rasgándose las ropas y la cara, se dejaban caer de rodillas en el suelo mientras 
trozos de carne, cartílago y hueso eran arrancados, con cierta parsimonia, 
por las cabezas de dragón. Y en el techo, pareciendo encontrarse en el centro, 
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estudiándose impertérritas, allí, sin ninguna prisa, se reunían las cabezas de 
gárgola, sabedoras de que todas ellas esperarían que el fin de su eternidad era 
quedarse allí... mirándose, desgranando las ofrendas del reverendo en retales 
sanguinolentos por siempre.  

FIN

Relato pertencente á obra “La cripta de cristal y otros relatos” de José Manuel 
Rodríguez Otero.
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CANDO CAEU A TORRE DE SANTA MARÍA DE BEARIZ
(Segunda parte)

...As tres únicas persoas que non quixeron ver a desfeita da torre foron as tres 
fillas da Froia que acababan de enterrar. A máis nova, dende que naceu, sempre 
tivo unha espiña cravada na alma e sentíase culpable por ter vido a este mundo.

- Quen me mandaría a min nacer?, berraba, rompendo cos seus gritos o 
silencio da xente que contemplaba abraiada a desfeita na igrexa.

Aquela muller renegaba por todo e desconfiaba de canto a rodeaba. Calquera 
cousa que non lle saíra ben, producíalle tal desacougo que pensaba que estaba 
de novo no interior do seo materno; sentía que non daba respirado e que non 
era capaz de saír das entrañas da nai. Ese desasosego víñalle dende o mesmo 
intre en que foi tornando conciencia dos seus actos. Pois xa de rapaza cativa 
percibía unhas sensacións de inquedanza e desacougo que foron medrando a 
medida que pasaban os anos.

A Froia, cando soubo que  estaba  preñada,  cousa  que  o presentiu  no  mesmo  
intre de ter aquel encontro con Ghapito, ó saír da ruada que se facía na corte 
da Audiencia, recorreu a tódalas bruxas que había nos arredores e puxo cantos 
medios estaban ó seu alcance  para  que  a criatura  non  quedara  estigmatizada  
polo  que con  toda  seguridade se lle viría  enriba ó correr dos anos.

- Me cago no mundo marrán, quen me  mandaría  a  min  deixarme  enganar  
por  ese maldito zoqueiro?

Calquera que a oíra falar, podería pensar que só o zoqueiro tiña a culpa daquel 
esvarón. Unha e outra vez maldicía a hora na que aquela noite, despois do toque 
das oito, todo o mundo se foi erguendo da ruada para encamiñarse de cara as 
súas casas, permitiu, e ata de bo grao, no medio da escuridade da noite, que 
Ghapito a apalpara con tódalas consecuencias do que aquel feíto levaba consigo. 
Coma quen non quere a causa, foron quedando atrás,,facendo a maula, para que 
os rueiros que se xuntaran aquela noite na corte da Audiencia se empezaran a 
esparexer polo lugar adiante. Cando todos desapareceron e quedaron os dous 
sós, coma se foran uns inocentes rapaces, xogando ás agachadelas, metéronse 
debaixo das escaleiras da Audiencia e alí, de pé para  non perder  tempo,  
remataron  a faena que viñan  tramando  dende  había tempo por  medio de 
pequenas  sinais, de certas  insinuacións  e dalgún  que  outro detalle  pillabán  
que  só eles entendían  e  interpretaban  á súa  maneira.  Ningún  dos dous 
pensou  nas  consecuencias, sendo  el  un  home  casado  e  ela,  co  seu  marido  
traballando  de  canteiro  por  terras  de Aragón. Sabendo como eran os veciños, 
que dirían, se os viran parvear?

Non había bruxa en tódolos arredores que por algún motivo, non a tivera 
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visitado a Froia. Sen perder tempo e sen lle dicir nada a ninguén, ó día seguinte 
de sospeitar que estaba preñada, porque non lle chegara a regra no tempo que 
debera chegar, moito antes de que rompera o día, encamiñouse cara Baíste para 
ver á bruxa que había nese lugar. Matilde era unha muller alta e fraca, con tres ou 
catro dentes mal repartidos polas enxivas que se lle vían cando abría a boca; tiña 
a cara zugada e máis afumada ca un chourizo de cebola. O nariz era longo, con 
chepa de dromedario no medio e por debaixo do pano negro, que sempre levaba 
atado ó cacharulo, aparecía unha trenza que lle chegaba case ó medio do lombo. 
Matilde era unha bruxa de ensalmos, de apalpadas, de cruces, unhas feitas no aire 
e outras marcadas no chan con garabullos e tizóns. Era unha bruxa de palabras 
misteriosas que dicía que procedían do latín; unha bruxa de augas benditas, 
de fumes de loureiro sacralizado o Domingo de Ramos, de pequenas bolsiñas 
ás que ía enchendo coa terra que recollía do piso das igrexas no mesmo intre 
no que o cura estaba alzando o corpo e o sangue de Cristo; despois colgáballas 
ás pacientes ó pescozo, ó xeito de escapularios. Tamén usaba allos, pequenos 
arames enferruxados que novelaba ó xeito dunha bola, graxa de pintas, de sapos 
e de cobras que ela mesma elaboraba, derretendo ós animaliños nunha tarteira 
de barro onde os cocía a lume vivo; con aquela graxa que vertían, untaba despois 
o corpo da persoa no lugar onde tiña  o mal. Para cada pena, para cada desgraza, 
para cada pesar, tiña o seu ensalmo e o seu remedio adecuado. E dicía a xente 
que sempre acertaba nos prognósticos!

En  todo  o  camiño,  a Froia  non  falou  con  ninguén.  Viu  traspor  a  unhas  
mulleres  que ían para  ó  muíño,  pero  non  a  viron  e pasaron  de  largo.  Estaba  
rompendo  o día  cando chegou  á  eira que había  por  debaixo  da capela. 
Persignouse  cando pasou  por diante  da cruz e de seguido meteuse polo  lugar 
abaixo, camiño da casa da bruxa . Só unhas cantas chemineas  empezaban  a  
botar  fume,  incensando  o  ambiente  fresco  da  mañá  co  seu arrecendo. Nin  
sequera  ladraron  os cas ó seu paso. Cando  chegou  á casa  da bruxa  que estaba 
no  medio  do lugar, petou  na  porta a  modiño  e arrimou  a orella para  escoitar  
se había  algo de ruído  dentro. A  bruxa estaba durmindo.  Sentíase roncar  
dende  fóra. Eran uns ronquidos  longos e pausados mesturados con outros finos 
coma asubíos.

-  Malo raio a parta, aínda está durmindo este demo.
Volveulle a tocar de novo na porta . A bruxa co golpe que sentiu, cambiou o 

rimo do ronquido. Petou outra vez, agora un pouco máis forte e dende dentro, 
cunha voz coma se viñera do outro mundo,  preguntou  a  bruxa:

- Quen anda aí?
- Son eu.
- E quen es ti?
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- A Froia.
- Pasa, -dixo a bruxa con voz cansada e lagañosa- a porta está aberta. Empuxa 

algo, que ten unha forra pequena no chan para que non a abra o vento.
A Froia foi empuxando a porta con tino, que renxía por todas partes, ó tempo 

que ía movendo. -parece que vai partir-, pensou a Froia para si. Dentro, arrimada 
ó taboado da corte das ovellas estaba o cubil da bruxa. Tiña todo o corpo tapado 
cunha manta vella de cadros e a cabeza cun pano ó cacharulo que, coas voltas 
que dera en toda a noite, fóraselle vindo para diante da testa, de tal xeito, que só 
se lle vía a punta do nariz e o queixo requichado cara riba.

A bruxa incorporouse un pouco de lado apoiándose no cóbado.
- Que novas traes por aquí, tan cedo?, preguntou a bruxa.
Cando a Froia ía empezar a contestarlle á pregunta, empezáronselle a trabucar 

as palabras e non daba rompido a muller. Parecía que non atopaba a palabra 
adecuada. A bruxa incorporouse un pouco máis e mirándolle para á cara, díxolle:

- Non estarás preñada?
A Froia quedou asombrada e pensou para si: esta si é unha bruxa do demo!, 

pero soamente acertou en dicir:
- A fe, si.
- E por iso vés onda min?
- A ver se podes facer algo.
- Si que podo. Esperar oito meses, porque xa case levas un e despois irlle de 

madriña á criatura.
Con aquelas palabras, á Froia caeulle á alma ós pés e as esperanzas que tiña 

postas na bruxa foron coma rodando polo chan adiante ata que se perderon por 
debaixo do taboado da corte das ovellas.

- E ti non es bruxa?
- Claro que son bruxa e acerto sempre.
Á Froia cambioulle de novo a cara. Nese intre pareceulle que lle regresaba de 

novo a esperanza dende o cortello das ovellas a onde chegaran rodando.
- Por iso veño onda ti, bruxa do demo! Pégasme cada susto que, se segues así, 

a este paso voume esfurricar.
A  bruxa,  con  moita  parsimonia, foi apartando  para  un  lado o cobertor  

no que estaba envolta  e despois, pausadamente  foi  colocando  en cada sitio e 
estirando  os farrapos  do vestido.  Púxose  algo  de  lado;  apoiou  as  mans  no  
chan  e  con  moito  esforzo  foise poñendo  de  xeonllos  e así  como  estaba,  
botoulle  unha  man  a  un  varal  da  estacada  do cortello  das  ovellas  mentres  
que  coa  outra,  afincada  no  chan,  trataba  de  poñerse  de xeonllos para 
despois poder asentar o corpo sobre as pernas.

- Que traballiños nos manda o Señor.
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- Dimo a min, repuxo a Froia, compadecéndose de si mesma e da bruxa, á 
que lle custaba moito dobrarse. Unha vez que se acomodou no chan, a bruxo 
mandou axeonllar á Froia.

- Ponte aquí, diante de min, na mesma postura que teño eu.
A Froia púxose de xeonllos e asentou o cu enriba das pernas. Á beira do 

xergón, coma facendo de cabeceira, había unha hucha pequena de madeira, 
pechada cun tarabelo . A bruxa,  con  toda  a parsimonia  do mundo  abriu a 
hucha, meteu a man  e andou  un bo pouco cacheando dun lado para outro, ás 
apalpadelas. Ó final, sacou unha bulsiña pequena toda sucia, atada cunha baraza 
negra.

- Aquí está!, dixo a bruxa toda satisfeita, mentres quedaba mirando para 
aquela cousa coma se fora unha xoia moi valiosa .

- Que é iso que tes aí?, preguntou a Froia.
- Isto é unha reliquia!, dixo a bruxa, mentres trataba de aloumiñar a bulsiña 

pasándolle a modiño, unha e outra vez aqueles dedos entumecidos e engurrados 
que parecían garabullos de codesos, ó tempo que a contemplaba con tenrura e 
reverencia. E proseguiu:

-Aquí hai terra da catedral de Santiago. Barrémola miña madriña e máis eu 
do piso, no mesmo intre en que estaba alzando o cura o día que chegamos de 
peregrinación a Compostela. Eu debía ter oito ou nove anos. Primeiro usouna 
ela moitos anos e pouco antes de morrer, cando xa non se podía nin mover, 
deixouma a min en herdade e díxome:

- Aquí están os poderes da terra. Fai tanto ben con ela como fixen eu. Se 
algunha vez alguén che pedira unha maldade, ti non lla fagas. Esta terra só sirve 
para facer o ben. Dirixíndose á Froia, díxolle:

- Así que xa o sabes. O que hai aquí só serve para facer ben.
Á Froia abríronselle os ollos coma cuncas. Sentada como estaba, díxolle a 

bruxa:
- Érguete e abre a porta dese alzadeiro que está aí, detrás de ti .
A Froia erguese e foi de cara ó alzadeiro. Nin ben abriu a portiña, díxolle a 

bruxa:
- Detrás da cunca das papas hai un xerriño pequeno con dúas asas. Cólleo con 

conta e tráemo tamén aquí.
A Froia retirou a cunca das papas, meteu a man de cara atrás e colleu o xerro 

de dúas asas. Había outros dous xerros, pero só aquel tiña dúas asas.
- Ponmo aquí á miña beira, díxolle a bruxa.
A Froia deixou o xerro no chan á beira da bruxa.
- Agora colle aquela bulsa que hai alí colgada na parede.
A Froia, de novo, foi de cara á parede e colleu a bulsa que estaba alí colgada.
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- Achégama aquí.
De novo, a Froia, toda obediente, levoulle a bulsa. A bruxa desatou a baraza, 

meteu a man e sacou un pequeno ramiño de loureiro. Quedou mirando para el 
con devoción. Despois de darlle unhas voltiñas cos dedos, pousouno no chan á 
beira do xerro de dúas asas.

- Agora séntate aquí á miña beira, como estabas antes, díxolle a bruxa.
A Froia empezou a buscar acomodo no chan. Foise  aniñando  ata  que  sentou  

o cu enriba das pernas. O bandullo bordáballe para ós lados coma se tivera sobre 
a aba unha  saqueta de fariña sen atar. Tratou de estarricar e acomodar ben a 
roupa arredor de si. Cando acabou, a bruxa que non soltara a saquetiña de terra 
dende que a sacara da hucha,  díxolle  á Froia:

- Agora voute bendicir con esta terra santa que teño nesta bulsiña para facer 
que o teu home pense que esa criatura que levas na barriga é súa. Ó mesmo 
tempo vou dicir a oración que me ensinou miña madriña para estes casos. Baixa 
ben a cabeza e non mires para nin para min nin para ningures. (Seguirá)

Xesús Antonio Gulías Lamas
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FOROS  DO SÉCULO XVI NO PRIORADO DE   BEARIZ

A parroquia de Santa María de Beariz de Montes foi Priorado do Mosteiro de 
Santa María de Acibeiro, motivo polo que era atendida por freires desa orde, 
aínda despois da desamortización de Medizábal. O último cisterciense que 
estivo ó fronte da parroquia de Beariz foi frei Agustín Elices. Este freire, o 24 
de febreiro do ano 1864, 28 anos despois da desamortización de Mendizábal, 
bautizou á miña bisavoa Amalia Balboa Táboas, tal e como consta no libro de 
bautismos desta parroquia. Ó morrer este cisterciense, o arcebispado de Santiago 
empezou a  mandar  curas diocesanos,  cousa que  non  sucedera ata entón. 
Os únicos diocesanos que oficiaban en Beariz eran os chamados "capeláns", ós 
que se lles concedía unha paga chamada "congrua" e se lles permitía dicir misa 
nunha capela para que así, puideran vivir con certa dignidade. Este  feito,  tamén  
o recolle o Tumbo Grande e di así: "Beneficio de Viariz. Es anexo perpetuo 
al monastario y se sirva por Capellán, dándole por concierto, por congrua y 
sustentación, setenta y siete ducados y el pie de altar, Año de 1593".Está libro 9, 
folio 238.

Neste pequeno artigo quero expoñer os foros que  recolle  o  Tumbo  Grande  
de Acibeiro, na parroquia de Santa María de Beariz, pertencentes ó  século  XVI  
que empezan no ano 1504, reinando Isabel I de Castela e Fernando V Aragón e 
rematan en 1598, ano que coincide coa morte de Felipe II, rei de  España.

Os primeiros foros apareceron en Galicia, a finais do século XII,  especialmente  
nos mosteiros cistercienses. O foro é un contrato entre dúas partes, polo que o  
"aforador", que é dono da terra ou do ben que se contrata, cédelle ó "aforado", 
é dicir, ó traballador ou explotador desa terra ou dese ben, o dominio útil do 
mesmo mediante unha paga establecida e aceptada entre ambos. Estes tipos de 
contratos, duraron en Galicia, aínda que cada vez con menos atribucións, ata a 
supresión definitiva dos mesmos co Decreto 118/ 1973 de 12 de xaneiro no que 
se aproba o texto da Lei de Reforma y Desenrolo Agrario.

Año de 1504, se hizo  foro a Pedro Asís y  tres  voces de un  lugar da Bouza,  
por  renta de cuatro anegas de centeno puestas en Biariz y un carnero.  Está  
libro 4. Folio  427. (Neste intre eran reis de Castela e Aragón, Isabel I e Fernando 
V, "Os Católicos")

Año de 1513, Fray Pedro, Abad de Osera aforó a Alonso Lorenzo y su muger 
y tres voces, un lugar de Candedo, por renta de anega y media de centeno  m.  
vieja  y  un carnero. Libro 4, folio 334. (Era rei de Castela e Aragón, Fernando II 
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de Aragón e V de Castela,  coñecido como "O Católico")

Año de 1515, Fray Pedro de Roade, Abad de Osera, hizo foro a Antonio da 
Pena y su muger y tres voces, de un  lugar de Candedo de la Yglesia, y un molino 
por renta de tres anegas de centeno m. vieja y un carnero por el molino y dos 
gallinas. Libro 4, folio 379. (Era rexente do reino de Castela, O Cardeal Cisneros)

Año de 1517, se hizo foro a Pedro Quireza  y  tres  voces  de un  lugar  de  
Doade por renta de tres anegas de centeno m.v. puesta en Viariz y un buen 
carnero y  media arrumbre de manteca, perfectos. Está foral 3, folio 367 y 146. 
(Era rexente do reino de Castela  o Cardeal Cisneros)

Año de 1521, Fray Martín de Xabriño, Abad aforó a Juan  de  Muradás  y 
Aldeloura Ruela y tres voces un lugar de Muradás por renta de tres ferrados de 
centeno puestos en Viariz y  un  carnero  de dos años. Libro 4, folio 436.

Año de 1533, se hizo foro a Juan da Bouza y tres voces de un lugar da Bouza 
por renta de tres anegas de centeno, m.n. puesto en Viariz y un carnero. Esta 
libro 3, fol. 103.

Año de 1538, se hizo foro a Pedro de Motelo y tres voces de un lugar de 
Muradás, por renta de catorce ferrados de centeno, puesto en Viariz y un carnero 
de dos años, Está libro 3, folio 27.

Año de 1539, se hizo foro a Juan Fernandez y tres voces de un lugar da Bouza, 
por renta de tres anegas de centeno, m.v., un buen carnero, perfectos.

Año de 1544, se hizo foro a Juan de Brion y  Teresa  Bugallo  y tres voces  de  
un lugar de Candedo por renta de tres anegas de centeno, m.n. puesto  en  Viariz 
y  un  carnero y una  libra de cera. Está  libro 3, folio  86.

Año de 1544, se hizo foro a Juan da Carballeira e Ynes de Candedo y tres 
voces da la mitad del lugar del iglesario de Biariz por renta de anega y media de 
centeno m.n. puesto en Biariz y un buen carnero. Está libro 3, folio 21.

Año de 1544, se hizo foro a Aparicio da Mouteira y tres voces del Casal da 
Mouteira en Bouza por renta de dos anegas de centeno, puesto en Vairiz y un 
carnero bueno y una libra de cera, ? Libro 3, folio 51.

Año 1548, se hizo foro a Pedro Quireza y tres voces de un lugar de Doade, que 
fue el foro de Juan Tato por renta de una libra de cera. Libro 8, folio 23. (Casa y 
heredades de Gesta Bella)

Año de 1552, se hizo foro a Juan Tato y Domingo Tato, su hermano, en una 
voz y dos voces, de un lugar de Doade por renta de tres anegas de centeno, m.v. 
y un carnero y dos gallinas,  luctuosa. Está foral 2, folio   144.
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Año de 1559, se hizo foro a Juan de Ogando y tres voces de un lugar da Bouza, 
demarcado en el fuero por renta de dos anegas de centeno m.n. puesto en Viariz  
y un Tocino o un ducado por el, luctuosa. Está libro 2, folio 242.

 Año de 1561, se hizo foro a Domingo da Casa y Alonso de Ogando y sus 
mugeres y tres voces de un lugar del Yglesario, por renta de tres ferrados de 
centeno, puesto en Viariz. m. n. foral 4, folio 115.

Año de l 583, se hizo foro a Pedro Ares Cipote y María Moreira y dos voces 
de un lugar da Bouza por renta de 14 ferrados de centeno puesto en Viariz y un 
carnero y un día de malla, décima y perfectos. Está libro 5, folio 311.

Año de 1584, se hizo foro a Juan Ramos y a todos los hixos  que  quedaron  de 
Juan Blanco y dos voces, del  lugar de Campo de Vilar, en  Doade,  por  renta 
de ocho ferrados de centeno  puesto  en Viariz  y  un  día  de malla,  decima  
y perfectos.  Está  foral  y  folios 332. Quedaron Juan Ramos casó con Ynes 
Touriño y Domingo Ramos, feligresía de Girazga, el cual se nombró por piera 
voz. Foral 11, folio   227.

Año de 1584, se hizo foro a Pedro Beiro  y  Aldonza  Bauza  y  Amaro  Bocao  
y  dos voces de un lugar de Doade que fue de Juan Bocao y Lorenzo Martinez 
demarcado en el foro por renta de tres anegas de centeno, m. nueva, y tres dias 
de malla puesto el pan en Viariz y un  carnero bueno o un ducado,  luctuosa y 
perfectos.  Foral  7 folio  217.

Año de 1584, se hizo foro a Lorenzo Cendón y Jacome Cendón y dos voces de 
un lugar da Bouza, demarcado el fuero por renta de anega y media de centeno, 
luctuosa, y perfectos.

Año de 1587, se hizo foro a Simón Martinez y Ana da  Gandarela  y dos voces 
de  un lugar da Bouza, que fue de Martín da Bouza, demarcado en el foro por 
renta de veinte ferrados de centeno y puesto en Viariz y un carnero bueno y un 
dia de malla, decima y perfectos.  Está  libro 5, folio 320.

Año de 1592, se hizo foro a Pedro de Mirón y María de Garfeán y dos voces, 
que se han de nombrar con un carnero o diez reales del lugar de Garfeán, que 
fue de Gregario de Lamas y Juan de Picón demarcado en el fuero por renta de 
once ferrados de centeno, puesto en Biariz, decima y perfectos y luctuosa. Está 
libro 1, Folio 455.

Año de 1592, Pedro de Martelo se nombró por 2da. voz, Benito de Arriba, hijo 
de Juan de Arriba, se nombró  por 3ra. y última voz.

Año de 1592, Juan de Quireza se nombró por primera voz. Libro 8 folio 2 19. 
En 1592 se nombró por 2da. voz a Fernando de Muradás. Libro 8, folio 215.
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Año  de  1592, Pedro da Pena  se nombró por voz como hixo: Antonio de Pena 
y declaró que no se pagaban las gallinas por no haber levantado el molino. Está 
libro 8, folio 212.

 Año de 1592, se hizo foro a Pedro Asís y dos voces destos lugares, demarcados  
en  el foro por renta de ferrado y medio de centeno, puesto en Viariz, luctuosa, 
decima y perfectos. Libro  1,  Folio 447.

Año 1592, Domingo Perez se nombró por primera voz.

Año de 1592, Juan de Ogando se nombró por 2da. voz. folio 2.

Año de 1593, se hizo foro a Gregorio da Mouteira y Elvira Rivera y dos voces, 
que se han de nombrar con dos gallinas del lugar de Albite de Cimadevila que 
fue de Juan Quireza, demarcado en el fuero por renta de seis ferrados de centeno 
puesto en Viariz, luctuosa, decima y perfectos. Libro 1, folio 448.

Año de 1598, se hizo foro a Juan Ares y dos voces de una casa, bodega, nabal, 
hera ? que compró de Simón de Muradás por renta de una anega de centeno, 
m.n. A de coxer el monasterio en la hera su pan y mallarlo y poner el que fuere 
la cobranza. Esta Libro 8, fol io 55.

N. B. A transcrición está feita ad pedem literae.

Xesús Antonio Gulías Lamas

Bibliografia: Tumbo Grande de Santa María de Acibeiro. Transcrición realizada 
por Rodríguez Fraíz. Pá s. 298-3 17. Texto orixinal. Arquivo do Mosteiro de 
Santa María de Oseira.
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NOS 105 ANOS DE AMELIA 
GULÍAS CANDEDO

Fixo hoxe cento cinco anos, 
despois que saíra o sol
e xurdira a primavera;
cando ían os romeiros
camiño de Pardesoa

a pregarlle a San Benito
que lles limpara as espullas

e tamén os toromelos,
e que a colleita ese ano,

do trigo e máis do centeo, 
viñera con abundancia

e con moita saudiña
para tódolos veciños,

alá no medio da Forxa
naceu unha linda nena

que era filla do Currucho,
do Currucho e de Consuelo.
Puxéronlle á nena Amelia.
Amelia, precioso, nome!
Amelia pra todo a vida!
E aquela nena tan linda,

foise facendo rapaza,
 e xa de moi pequeniña
xurdíalle alá de dentro,
do fondo do corazón
esas ansias de axudar
a todo ó que precisara

coa súa man agarimosa.
E así foi medrando Amelia

e crecendo a súa entrega
para botarlle unha man

á familia e ós veciños. 
Pois cando alguén precisaba

da súa axuda, alí estaba
Amelia, sempre disposta
a dar o mellor que tiña,
que lle saía de dentro,
do fondo do corazón
e sempre con alegría,

con gozo e satisfacción, 
sen agardar recompensa.

Grazas, querida tía Amelia,
porque foi tan xenerosa;
tan entregada e sinxela,

que o seu andar pola vida
foi sempre como un regalo

total da súa persoa, 
e sabémolo moi ben

os que tivemos a sorte
de compartir con vostede
os momentos de ledicia,
 traballos e inquedanzas,

e por encima de todo, 
os lazos desta familia.

Arriba os cento cinco anos
e todos cantos Deus queira!
Cada vez que a primavera

asome polo horizonte,
a familia dos Curruchos
festexáralle o seu cumpre

con todo o fervor do mundo
e o gozo no corazón.

Lamentamos o recente pasamento de Amelia Lamas, sirva este poema de 
Xesús Antonio Gulías como homenaxe póstuma de tódolos seus veciños
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 XENTES DE BEARIZ

CELEBRANDO LOS CIEN AÑOS DE JOSÉ FORTES 
MURADÁS

   José Fortes Muradás nació en su casa del Quinteiro del lugar de Muradás 
el día 19 de Junio de 1921. Este año hemos celebrado su centenario. Fue un 
buen momento para recordar su vida y su obra, que, desde niño, ha estado muy 
relacionada con los pobres.
   De su época de niño en Muradas, cuenta José que la casa del Quinteiro era 
el lugar donde se hospedaban los pobres que andaban pidiendo limosna por la 
zona. Cuando llegaban a Muradás ya sabían a donde tenían que ir. Dormían en 
la cocina, calentitos, encima de una cama de paja. Se iban al día siguiente si el 
tiempo lo permitía. Comían con nosotros a la mesa lo que hubiese, el caldo, y 
lo que ellos conseguían pidiendo de casa en casa. En el desayuno, si no había 
leche para todos, mi madre se la daba al pobre. Para mis abuelos y mis padres, 
los pobres eran como unos hijos. Los trataban con el mismo cariño. Así crecí.
    Luego me fui de Muradás. Primero a México y después me instalé en Vigo. La 
vida fue muy distinta y no me pude dedicar plenamente a los pobres hasta poco 
antes de mi jubilación justo, cuando oí hablar de la Sociedad de San Vicente 
de Paúl. Enseguida me hice miembro de esa organización. Al principio íbamos 
después de la misa de los domingos a visitar a los pobres de la zona, a llevarles 
una bolsa de comida y unas chapas de metal que ponían “Vale por una barra de 
pan” o “Vale por un litro de leche”. Así conseguían pan y leche fresca cada día. 
Después, nosotros íbamos por las tiendas recuperando las chapas y pagando 
el coste. Hay que decir que la mayoría de las tiendas nos hacían descuento. 
Tampoco ellos querían ganar nada con la comida de los pobres. El dinero lo 
pedíamos por las casas. Algunas personas se hacían socias y pagaban una cuota 
al mes para el “Pan de los pobres”.
   Éramos una sociedad pobre, pero pronto nos dimos cuenta de que no estábamos 
solos. Parecía que cuando arriesgábamos, salíamos milagrosamente adelante. Por 
ejemplo, con lo de las huchas: para conseguir más dinero, decidimos poner unas 
huchas en los comercios, aunque no estábamos muy convencidos. Lo habíamos 
visto en varios sitios, pero también nos contaron que cuando las huchas estaban 
un poco llenas… alguien las robaba y nos quedábamos sin el dinero y sin la 
hucha. Pero decidimos probar. Lo recuerdo bien. Nos costaron aquellas huchas 
6.000 pesetas. Las dejábamos en los comercios y la gente nos recibía bien. 
   En una farmacia nos dijeron: - Mire, alguien se ha olvidado esta cartera. Meta 
en la hucha el dinero que lleva dentro. 



O QUINCE 2021 páx.90

   Muy contento saqué unas monedas y dije: - Con esto estrenamos la hucha. 
Pero la farmacéutica dijo: - Mire que hay algo más. 
   Encontré 8.000 pesetas en esa cartera. No quería quedármelas por si aparecía 
el dueño, pero la farmacéutica insistió. La cartera llevaba meses en su poder 
y nadie la reclamó. Así fue como recuperamos todo el dinero que nos habían 
costado las huchas y un poco más.
    Ahí empezó una nueva etapa en la Sociedad de San Vicente. Así empezó a 
crecer. También conseguimos que nos mandasen excedentes de la fruta sobrante 
de Europa. Y nos dimos cuenta de que necesitábamos un bajo para poder 
descargarla de los camiones y repartirla. Así compramos el primer bajo y no 
me explico de donde fuimos sacando poco a poco el dinero para arreglarlo y 
pagarlo.
   Poco después nos dijeron que había una familia con niños que pasaban hambre: 
- Mire, van al colegio sin comer. ¿Como pueden aprender? 
  Y nos lanzamos a comprar un segundo bajo y a arreglarlo para poner un 
comedor para niños pobres con capacidad para 30 niños. Después de varios 
años de funcionamiento, cuando los colegios de la zona empezaron a poner 
comedores… me llevé una alegría enorme, ya que podíamos dedicar ese bajo 
a otros problemas, entre ellos a ayudar a los inmigrantes, a los ancianos... ¡Hay 
tantas cosas por hacer…!
   El tercer bajo se dedicó a ropero. Recogíamos ropa de segunda mano y la 
vendíamos por un precio simbólico. Así nos asegurábamos de que solo se cogía 
lo necesario y de paso conseguíamos un poco de dinero para ayudar a más gente. 
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También recogíamos medicinas y las mandábamos a África. Arreglábamos 
documentos para solicitar pensiones, buscábamos trabajo a la gente, nos 
agrupábamos para visitar ancianos y enfermos que estaban solos… En una 
ocasión, encontramos empleo y vivienda en una portería para un matrimonio 
muy pobre que iba a tener un hijo y estaba en una situación desesperada. Años 
después me los encontré. Todavía seguían trabajando en el mismo sitio y gracias 
a eso pudieron salir adelante sin dificultades.
   Desgraciadamente nunca nos faltó trabajo, pero tampoco nos faltaron los 
milagros que nos permitieron seguir creciendo y ayudando cada día a más gente.
   Con todo esto que acabo de relatar, volví a sentirme como en casa, cuando 
era pequeño. Porque nada me hace más feliz que ayudar a los demás y sentir la 
felicidad de la gente que me rodea.

Puri Fortes. Vigo, 19 de junio de 2021.
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A REBELIÓN DUN COTO A MEDIADOS DO SÉCULO XVIII.

O río Avia, que nace nas derradeiras estribacións da serra do Suído é o que 
separa ó coto de Rubillón da Terra de Montes. Está documentado que este río 
fai de liña divisoria destes dous territorios dende a doazón que lle fixo Dona 
Urraca ó arcebispo Xelmírez na era milésima, centésima, quincuaxésima 
terceira que se corresponde co ano de Cristo de 1115. Esta doazón foi ratificada 
polo papa Pascual II en Letrán a XI días das calendas de maio, no ano XI do seu 
pontificado que di, ó referirse ás posesións que tiña a mitra compostelá, entre as 
que estaba a "Terra Montium usque ad Avium". (A Terra de Montes ata ó Avia) 
(0)

Este territorio está situado ó norte do concello de Avión ó que pertence dende 
a nova reestruturación do territorio que se realizou en España en novembro de 
1833, cando Javier de Burgos creou un estado centralizado dividido en corenta 
e nove provincias e quince rexións. No ano 1834 as provincias dividíronse en 
partidos xudiciais onde estarán asentados os xulgados de primeira instancia. 
A partires de aí, a traveso de varias leis e durante anos, fóronse creando os 
municipios ó fronte dos que estaba un alcalde e a corporación municipal. 

O coto de Rubillón, que ata ese intre pertencía á xurisdición de Melón, coa 
nova reestruturación do territorio, pasou a pertencer ó concello de Avión e 
ó partido xudicial de Ribadavia. Os únicos territorios que non mudaron ou 
cando mudaron, foi debido ó crecemento demográfico, foron as parroquias que 
se seguiron mantendo, a maioría delas, dende a época dos suevos. Neste caso, o 
coto de Rubillón pertencía civilmente á xurisdición de Melón e eclesiasticamente 
á parroquia de Santa María de Couso e así foi ata a creación da nova parroquia 
de Santa María de Baíste que tivo lugar no ano 1894, por petición expresa dos 
veciños, pero como anexo da matriz, que segue sendo Santa María de Couso. 
(1)

Quero referirme neste traballo a un preito que sostiveron durante uns oito 
anos algúns veciños deste coto co mosteiro de Santa María de Melón polo 
impago duns foros, dos que, segundo consideraba o mosteiro e, así se viñera 
facendo, dende a época medieval, estes veciños estaban obrigados a cumprir, 
por ser o mosteiro de Melón, dono e señor deste territorio e por tanto, o 
aforador. Cando se fixo o Catastro de Ensenada neste coto, que se realizou na 
Audiencia de Penedo, o día 10 de marzo do ano 1753, dixeron os testemuños, 
cando contestaron á primeira pregunta do Interrogatorio "que la Poboación en 
que se haze esta óperacion se llama Cotto de Rubillon" e ó referirse á segunda 
pregunta, os mesmos testemuños dixeron que "que la Poblacion en que se haze 
esta óperacion se llama Cotto de Rubillon... y le pagan los vezinos en cada un año 
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el derecho que llaman Lutuosa que es de cada Caveza de casa siendo hombre que 
muere cobra según su posivilidad, y regulan esta utilidad en cada año trescientos 
Reales vellon; asimismo le pagan el Derecho que llaman Laudemio que es de cada 
pieza de tierra que se vende de las que comprende todo este dho. Cotto la dezima 
parte de su ymporte y por esta utilidad regulan en cada un año quatro cientos 
Reales vellon, tambien cobra el derecho que llaman Currada que se entiende que 
de ducientos ferrados de monte avierto que ai en este dho. Cotto cogiendo en el 
algun Ganado que sea de fuera del termino de este referido Cotto le multan según 
la posibilidad del Dueño y regulan en cada un año por esta utilidad setenta Rs. 
vellon; Como asimismo le pagan los mismos vezinos el Derecho de Primicia que es 
de cada Matrimonio tres ferrados de Centeno, y mixo menudo por mitad, y según 
los existen actualmente y importta al año sietecientos ferrados la mitad de mixo 
menudo, y la otra mitad de Centeno y responden". (2)

Como se pode ver por este documento, os verdadeiros señores feudais deste 
territorio e que exercían sobre el o seu poder, era o mosteiro de Melón, da orde de 
San Bernardo. Pero, de onde procedía este poder? En que estaba fundamentado? 
Hai no A.H.G. dous Reais Privilexios do emperador Don Alonso VII, ambos 
de 1155, a favor do Mosteiro de Bárcena, (Barcia, lugar da parroquia de Santa 
María de Quins, concello de Melón) agregado uns anos máis tarde ó de Melón. 
Nun deses documentos, o emperador, faille doazón a este mosteiro do Coto 
de Rubillón e no outro, faille a doazón da Granxa de San Cibrao de Monterrei, 
chamada máis tarde, a Granxa da Castiñeira, que está situada cerca de Senín. 
Cando o Boletín da Real Academia Galega se refire a Rubillón e concretamente 
a esta doazón, fala dun "Real Privilexio do Emperador Don Alonso que doou 
todo o Coto de Rubillón á Igrexa e Mosteiro de Bárcena, que se agregou a este 
de Melón no ano 1160. (3). 

En canto á unión entre o mosteiro de Bárcena co de Melón, di unha nota 
tomada por D. Cándido Cid, da Compulsa de Reales Donaciones "que el 
Monasterio que se dice de Santa María de Bárcena se vino a este de Santa María 
de Melón, según consta en el Tumbo de Don Giralda, Abad que era del dicho de 
Várcena... y vino con sus monjes a este de Melón por los años de 1160, ya que en 
los de 1159 pasó de esta vida a la otra el venerable D. Fr. Martín, Abad que era de 
dicho monasterio de Melón, por cuyo motivo se hizo la precisada unión de los 
Monasterios, viniendo el D. Giralda con sus monjes a ser Abad del de Melón". 
Di o P. Eiján que "varios autores sinalan en Barcia, lugar da parroquia de Quíns, 
coñecido co nome de San Benito de Bárcena e dan como trasladado a Melón 
antes do ano 1160 ". (4) Por tanto, o coto de Rubillón, cando se fixo o Catastro 
de Ensenada na Audiencia de Penedo, levaba seis séculos pagándolles tributos 
ós cistercienses de Melón.
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Como vimos na segunda pregunta do Interrogatorio, a doazón que lle fixera 
no ano 1155, o rei Alonso VII ó mosteiro de Barcia, que cinco anos máis tarde 
pasou a formar parte do mosteiro de Melón, levando consigo os bens que tiña 
adquiridos, como era o coto de Rubillón, confírmaa, 598 anos máis tarde con 
tódolos privilexios para ese mosteiro, o Catastro de Ensenada.

Pero uns anos antes da redacción do Catastro, concretamente entre os anos 
1748 e 1749, por unha serie de circunstancias que non están suficientemente 
claras na documentación que fala destes feitos, hai unha serie de reclamacións 
por parte do mosteiro dirixidas ós veciños deste coto polos atrasos nos pagos dos 
foros, polo que o mosteiro fixo as oportunas demandas diante da Real Audiencia 
no mes de decembro do ano 1749. A Real Audiencia despachou unha real pro 
visión a favor do mosteiro de Melón con relación ó tema dos atrasos dos foreiros 
e no mes de agosto tiveron lugar as citacións de arredor de douscentos foreiros. 
O mosteiro enviou un notario no mes de marzo do ano seguinte, é dicir en 
1750, para notificarlle ós veciños, tanto ós que vivían no coto, como ós foráneos, 
que se non pagaban, serían despoxados dos bens polos que o mosteiro pedía a 
renda. Pero esta notificación que se fixo na Audiencia de Penedo, ía seguida, 
ademais, dun constrinximento moi importante: que os pagos debían facerse 
efectivos nun prazo de seis días. Tanto con relación ó pago dos atrasos como á 
urxencia de facelos efectivos, os veciños, neste caso, de Penedo, contestaron que 
non realizarían eses pagos "hasta que el rey, a quien estaban para dar cuenta, lo 
mandase” (5)

O dezasete de maio dese mesmo ano de 1750, fíxose outro requirimento, 
do que dá cabo o escribán Santamariña, onde di que moitos veciños do lugar 
de Penedo dixéronlle que, mentres o prior de Liñares e o mosteiro de Melón 
non lles presentaran os novos foros e os lindes onde se demostrara que eles 
estaban en débeda co mosteiro, non pagarían, xa que dixeron que fora o rei o 
que lles entregara "os bens que posúen" e que ían facer dilixencias diante da Real 
Audiencia para saber a quen lles tiñan que pagar, se ó mosteiro ou ó rei. Diante 
do escribán dixeron tamén "que se afirman en lo que llevan depuesto y que tienen 
procurador que les defienda; y comenzando a dar gritos y voces con desconcierto se 
juntaron todos los vecinos de este dicho lugar; hombres y mujeres y la mayor parte 
de ellos, a excepcion de Antonio lameiro que este no apareció... Jacinto Lorenzo con 
sosiego y palabras suaves respondio que su merced, dicho teniente y yo, escribano, 
nos fuesemos con Dios, que mañana en todo el día diez y ocho del corriente daria 
respuesta si debía o no pagar... y varias mujeres y hombres hacían burla y menos 
precio de su merced y de mi, escribano, de la real comision en virtud de la que 
se procede sin querer obedecer, dando voces como a tumulto, que ninguno de los 
demas vecinos pagase renta, primicia, diezmo, ni otras derechuras al monasterio". 
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(6)
Vendo o que estaba a suceder, tanto o escribán Santamariña como o tenente 

de xuíz, marcharon, e ó día seguinte, que era o 18 de maio, presentáronse en 
Liñares para notificarlles o requirimento ós veciños deste lugar. En Liñares, o 
encontro que tivo o receptor da Real Audiencia cos veciños foi moi duro. O 
notario, na súa acta sinala unha serie de detalles nos que se pode percibir o 
estado de ánimo que reinaba nese intre no pobo e ó que era capaz de chegar 
unha xente cando se desespera, con razón ou sen ela, para conseguir a finalidade 
que pretende, e sobre todo, habendo intereses económicos por medio, como 
era, neste caso, o pago das rendas. Pois ben, di o notario que un dos veciños, 
chamado Antonio Janeiro "comenzó a dar voces como a montería... y con 
palabras descompuestas, con otras mas mujeres que se juntaron, amotinados 
con palos y varas carraras en las manos, perdiendo el respecto a su merced dicho 
teniente juez y a mi, escribano, diciendo a voces publicas que eramos los causantes 
de semejantes pleitos, llamandonos ladrones, y que los señores del real tribunal 
no podian mandar semejantes despechos; que ellos, (os veciños de Liñares) eran 
criados do Rey, y que solo al Rey estaban sujetos, que el les había dado sus tierras, 
y no otro alguno, y otras palabras indecentes que no se pueden poner por escrito. 
Y conociendo el furor y mal animo de los sobredichos, creciendo en ellos la cólera, 
me fui escapando como pude con Pedro de Octtero, mi amanuense, y consiguiente 
su merced, el dicho teniente juez, por una calle apretada, y llegando bajo la casa 
en que habita Alexandro de Prol comenzaron a tirar piedra de gran tamaño sobre 
nosotros, con animo de maltratarnos y acaso de matar a alguno de nosotros... 
temidos a los golpes de las piedras y la furia de los sobredichos, llegaron Rosa 
Janeiro y otra llamada Petronila, mujer de Antonio Crespo con ánimo de asiarse (?) 
de nostras, con mucha altivez y calera, y con suavidad les he dicho yo, el escribano, 
que se templasen y moderasen en su mal modo de proceder... Antonio Crespo vio 
todo lo que hacia su mujer, pero nada le dijo... mientras Margarita Otero... con 
toda prisa incitaba de casa en casa a los vecinos se resistiesen a la ejecución de 
dichas reales provisiones y que saliesen las mujeres y se retirasen los hombres". (7)

Esta maneira de proceder das mulleres, nos nosos pobos cando había que 
enfrontarse ós que chegaban para impoñer algo que ía en contra dos intereses 
do pobo, que, nese caso, sempre eran homes, os que chegaban de fóra, adoitaban 
saír as mulleres para facer bulla. Nalgunhas ocasións tiñan que saír elas, porque 
os homes estaban emigrados, traballando. Polo que di o notario, parece que non 
era este o caso nos lugares de Penedo e Liñares, onde estaban tódolos homes do 
pobo, como poderemos comprobar dentro de tres anos, cando se realice o libro 
de "Legos" do Catastro de Ensenda neste territorio. Pero a razón que había para 
que saíran as mulleres para facer bulla, parece que era, porque se saían os homes 
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nese plan, había máis posibilidades de que se chegara axiña ás mans. Por iso, 
para evitar as pelexas, saían as mulleres para tentear a situación, facendo barullo 
e case sempre con paus e varas nas mans, dando berros e proferindo ameazas 
porque estaban case seguras de que os homes que viñan para facer a imposición 
por parte das autoridades, (neste caso as eclesiásticas do mosteiros de Melón) 
non as ían a atacar, cousa que podería suceder, se foran os homes do lugar os 
que fixeran todo ese alboroto. En principio, como era neste caso, a notificación 
para realizar o pago dos atrasos dos foros por parte dos aforados, dábanse 
por satisfeitos con que os que viñan para facer esta notificación, cousa que os 
veciños destes dous pobos non querían, se retiraran, como foi o que sucedeu en 
Liñares e o día anterior en Penedo. Tanto o notario como o tenente de xuíz, que 
se chamaba Pedro Estévez, que era veciño do coto de Rubillón e que tiña nese 
intre cincuenta e sete anos e un fillo que se chamaba Benito Estévez de vinte e 
cinco anos, como nos relata o Catastro de Ensenada, tiveron que marcharse e 
non lle puideron dar a información tal e como esixían as normas establecidas 
para este tipo de feitos.

Cando esta noticia chegou á Real Audiencia mediante a acta que levantou 
o notario Santamariña ese día, esta, enviou a Liñares a un escudeiro e a un 
alabardeiro para secuestrar os bens dos participantes e metelos no cárcere por 
opoñerse ó pago. Foron nove os procesados: cinco mulleres e catro homes. A 
mediados de xuño había un home preso e tres mulleres. A prisión reduciuse 
a permanecer dentro da casa sinalada como cárcere, que estaba no lugar de 
Penedo, no mesmo edificio que aínda existe hoxe e que tamén era a casa da 
Audiencia deste coto. Ó cabo dunha semana soltáronos coa obriga de que se 
tiñan que presentar na Coruña, cando foran chamados, cousa que parece que 
non sucedeu.(8)

Como adoitaba acontecer nestes casos, "a corda rompeu pola parte máis 
frouxa". Así, a finais do mes de xuño de 1750 foron embargados os bens dos 
veciños de Liñares e Pendo e tamén unha parte dos veciños de Taboazas que 
foron os que se opuxeran ó pago dos atrasos das rendas. Os que ofreceron máis 
resistencia foron os veciños de Penedo, posiblemente asesorados por dous cregos 
que eran deste lugar e que tamén estaban afectados polos retrasos no pago dos 
foros. Di o receptor Santamariña, que era o que tiña o encargo de realizar os 
cobros que, no lugar de Penedo, cando el chegou, os veciños "han cerrado las 
puertas con llaves y ocultado y cerrado sus bienes muebles y ganados mayores y 
menores... solo encontró algunas mujeres y no bien dispuestas, negándose a buscar 
a los hombres... y una respondio con mucha osadía y enfado que ningún vecino de 
este dicho lugar pagaba renta ni primicia al monasterio de Melón hasta que Dios 
y el rei lo mandasen" .(9)
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Como xa temos visto, os veciños do lugar de Penedo estaban decididos a 
non facer efectivos os pagos dende abril de 1750, que foi cando se opuxeron ós 
"despoxos". En maio dixeron que se o mosteiro seguía adiante con ese propósito, 
obrigaría ós veciños a pedir esmola.

Aínda así, o mosteiro volveu a facer outra reclamación e a Real Audiencia, en 
decembro de 1751 deulle de novo a razón ó mosteiro en contra de 325 foreiros 
que agora se negaban, tanto a deixar os bens como a pagar os atrasos.(10) O 
procurador do mosteiro pediu entón que se lle fixeran ós veciños uns novos 
foros, pero como a maioría non estivo de acordo con esta solicitude, o mosteiro 
viuse evocado a solicitar da Real Audiencia unha executoria para darlle máis 
forza á sentencia de despoxo. Esta sentencia foi ditada o 12 de decembro do 
ano 1753, (11) cando xa tiña rematado neste coto, a redacción do Catastro de 
Ensenada, no que eles tamén parece que se quixeron reafirmar no que viñan 
mantendo dende o ano 1747, dicindo que este coto é "do señorío do real mosteiro 
de Santa María de Melón, porque as[ o teñen entendido, pero non saben que titulo 
presentan nin por que razón lle pagan os veciños cada ano o dereito que chaman 
de lutuosa..., nin por que pagan o dereito de laudemio, que é por cada peza de terra 
que se vende..., tamén teñen que pagar o dereito de currada..., igualmente teñen 
que pagar o dereito de primicia que a cada matrimonio lle toca a tres ferrados de 
centeo e millo miúdo por metade..." (12) De todo isto dedúcese, de que a maioría 
dos foreiros do coto non estaban dispostos a seguir pagando, non só os atrasos, 
senón tamén no futuro, xa que non saben por que título pagaron ata ó de agora.

O mosteiro, pola súa parte, seguiu tratando de cobrar os atrasos e o día 5 de 
maio do ano 1754 o representante do mosteiro que era o escribán Domingo de 
Santamariña, ó que lle concederon unha comisión de 30 días para poder levar a 
cabo ese traballo, mandoulle ó xuíz do coto que avisara ós "cabezas de casa" do 
lugar de Pendo para que se presentaran na Audiencia para tratar sobre o tema 
dos foros. O primeiro en presentarse foi Jacinto Lorenzo, que cando empezou 
a declarar chegou a súa muller Angela Otero e as súas sobriñas María e Ana 
Otero "tumultandose y alborotandose, amenanzandole con que non declarase y 
en su defecto no ha de parar con ellas... y por eso mismo dijo que primero quiere 
ir a la cárcel que declarar" (13). Á vista do que acababa de dicir Jacinto Lorenzo, 
os demais cabezas de casa, seguindo o mesmo exemplo tamén se negaron a 
declarar. Como o receptor precisaba das declaracións dos homes, marchou co 
tenente xuíz para ó lugar de Liñares, onde o xuíz -que era dese lugar- puxo 
a disposición do notario a súa casa para que servira de Audiencia e puideran 
pasar por alí os cabezas de casa, un por un, a prestar as súas declaracións. Os de 
Liñares si que prestaron declaración diante do notario pero este, non lles deixou 
ver as declaracións que fora facendo cada un dos veciños ''por ser como son, nada 
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inteligentes en pleitos y no poder alcanzar su contenido". Cando remataron de 
declarar os cabezas de casa de Liñares, o xuíz volveu de novo a Penedo e atopou 
tódalas casas pechadas e algunhas mulleres que andaban por alí, dixéronlle que 
non sabían onde estaban os homes.

O receptor, Domingo de Santamariña regresou a Penedo o día 2 de xuño dese 
mesmo ano. O único home co que se atopou foi cun escribán que contrataran 
os veciños de Penedo. Este, entregoulle un escrito no que os veciños de Penedo 
expuñan as razóns palas que se negaban a declarar diante do receptor e os 
argumentos que tiñan para non realizar os pagos atrasados dos foros que era a 
causa pola que estaba aberto este preito que viñan sostendo dende facía varios 
anos co mosteiro de Melón. Pero ese día o receptor non puido falar con ningún 
home cabeza de casa porque non estaba ningún no lugar e tanto as mulleres 
como os rapaces cos que se atopou, ninguén lle dixo onde andaban. O receptor 
da Real Audiencia durante o mes de xuño presentouse varias veces en Penedo 
pero nunca puido conseguir falar cun home. Á vista de que non lle era posible 
atapar ós homes en Penedo, o receptor presentouse o día 20 de xuño na igrexa 
parroquial de Santa María de Couso, pensando que asistirían á celebración 
litúrxica da oitava de Corpus, pero nin homes nin as mulleres de Penedo 
asistiron ós actos relixiosos e dixéronlle que levaban todo o que ía de ano que 
non pisaban a igrexa parroquial.

Á vista de que ó receptor se lle acababa o tempo que lle concedera a Real 
Audiencia para realizar a operación que tiña encomendada, esta, amplioulla 150 
días máis, aínda que o receptor consideraba que lle farían falta arredor de 300 días 
para poder levar a cabo con éxito o seu cometido. Pala súa parte, os veciños de 
Penedo tamén se moveron, asesorándose de novo cun escribán que consultaran 
un día de feira en Soutelo de Montes polo que lles deron poder a dous veciños 
da freguesía de Couso para que foran eles os que os representaran, pois tiñan 
medo de que se aparecían eles facendo as declaracións na Audiencia de Pendo, 
os mandaran meter no cárcere. Pola súa parte, o freire que administraba por esas 
datas o coto de Rubillón e que vivía en Liñares, conseguiu da Real Audiencia o 
embargo de tódolos froitos pendentes, pois como os veciños levaban o gando 
para outros lugares, cousa que non podían facer sen autorización, non se lles 
permitiu segar o centeo. E aínda máis, o mesmo freire presentou testemuños 
para identificar os bens demandados. Entre eses testemuños estaban ó xuíz do 
coto, varios foreiros e dous cregos pero, aínda así, a Real Audiencia de una por 
boa e "o día 15 de xullo o receptor deulle ó prior posesión formal do lugar e termo 
de Penedo, meténdoo nas casas e entregándolle terra, pedra, barro, madeira e 
colmo con algunhas lousas das que se com poñen os seus ma teriais". (14)

Ó tempo que Santamariña solicitaba unha prórroga, os veciños, que se 
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queixaban pola actitude do receptor, interpuxeron unha "querela de exceso" 
contra el, na Real Audiencia porque nos despoxos que mandara facer, tamén 
estaban incluídos os bens de dous cregos, naturais de Penedo, que foran 
igualmente embargados. A querela contra Domingo de Santamariña dicía, 
entre outras cousas, que "echando/es fuera de sus casas los encaminaban con 
terror y amenazas a los montes, sin dejarles con que poder alimentarse, haciendo 
tumultos con gente que el dicho receptor y ministros buscaron a su idea y con 
armas... haciendo extraer a los montes sus familias de manera que todos sus 
bienes han quedado en desperdicio, sin dexarles con que guarnecerse, tanto los 
otrogantes y las demas familias obligadas a pedir lismosna" (15). Aínda que non 
consta específicamente, a oposición ó mosteiro parece que debía estar dirixida 
por Xoán Lameiro, párroco de San Martiño de Cameixa e polo seu sobriño, 
chamado tamén Xoán Lameiro, que nese intre, era o seu capelán e os dous tiñan 
bens no lugar de Penedo de onde eran orixinais. O cura de Cameixa era o dono 
dunha casa na que vivía Benito Merelles e tamén doutros bens anexos a esa 
casa que había no lugar de Rubillón. O párroco de Cameixa reclamou o dereito 
sobre eses bens pero ó final, a xustiza, deulle a razón ó mosteiro, polo que o 
escribán, Domingo de Santamariña, o día 28 de abril de 1755 deulle posesión 
destes bens, mediante escritura, a frei Froilán González, prior e apoderado do 
abade do mosteiro de Santa María de Melón. Neste documento, o escribán que 
o redactou e firmou, ademais de darlle a ''posesión de la zitada casa y de todo este 
motibado lugar de Rubillón... de que se compone el término redondo " fai unha 
demarcación moi minuciosa dos lindes deste lugar.(17)

Aínda que estes dous homes eran naturais do coto de Rubillón e tiñan aquí 
posesións, cando se redactou nel o catastro de Ensenada, por non ser veciños 
deste coto, non aparecen na lista do libro chamado "Personal de Legos", que se 
rematou o 19 de marzo de 1753 e onde se nos dá cabo das "cabezas de casa", do 
s membros que as compuñan, do estado civil, idade e profesión. Pois ben, no 
listado aparecen tres homes co nome de Juan Lameiro. O primeiro Juan Lameiro 
tiña 30 anos e fora designado como "perito" para a redacción do catastro; o 
segundo é Juan Lameiro, labrador, 50 anos, viúvo, un fillo casado e o terceiro,  
tamén é labrador, de 40 anos, casado con tres fillos menores.

A recusación por parte dos aforados, non prosperou. Dende o día 3 febreiro 
do ano 1755, Santamariña estivo afastado do coto de Rubillón por causa dunha 
enfermidade, pero a noite do 14 de febreiro chegou a Penedo e "entrou no lugar 
con mucha xente y hombres armados con escopetas, chuzos, palos, forquitas, 
machados y otras armas que traían" (16). Aínda que tódalas querelas eran 
favorables ó mosteiro, o prior de Liñares non era capaz de tomar posesión dos 
foros do lugar de Penedo xa que os veciños en rebeldía deixa ron ás mulleres nas 
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casas coma se non tiveran recibido desafiuzamento algún, mandándolles que 
seguiran facendo todo igual, coma se non tivera pasado absolutamente nada. 
Pero o que máis preocupaba ó prior era o feito de non querían recibir os novos 
títulos a pesar de que este mandara avisar a todos e ademais, puxo anuncios 
ata na porta da igrexa para que os que quixeran arrendar ou aforar os terreos, 
acudira n a el para poderlles entregar a nova documentación.

 Os aforados, pouco a pouco, foron pagando os atrasos. Deste xeito, veciños 
e mosteiro que, estiveran varios anos enfrontados, comezaron a  ver as cousas 
dende outra perspeciva. Os aforados volveron de novo a cultivar as terras, a 
sementar as veigas e a recoller os froitos que estas producían con tanto esforzo.

Pasaron os anos. E ó final, cando a convivencia se fixera unha realidade, 
o mosteiro de Melón tivo que abandonar os foros deste coto coa lei da 
desamortización de Medizábal. O día 6 de xuño de ano 1840 foi o estado español 
quen lle vendeu a Domingo Antonio Merelles Janeiro o foral de Rubillón e Baíste.
(21). Dende ese intre, os aforados non tiveron que pagarlle nada ó mosteiro de 
Melón, pero si, á familia Merelles Janeiro que os posuíu ata ó día 26 de febreiro 
de 1904, data na que o fillo de Merelles Janeiro, chamado Adolfo Merelles Caula, 
deputado a cortes polo distrito de Ribadavia, firmou a venda deses foros diante 
de D. Ramón Yáñez Oliveira, notario público de Leiro a favor dos veciños que se 
sinalan nesa acta notarial. (22)

O que non quedou suficientemente claro, partindo dos documentos que 
consultamos, é saber cal foi a verdadeira razón, polas que uns veciños, a partires 
do ano 1746 empezaron a negarse a pagar os foros, tal e como os viñeran facendo 
ata ó daquela.

Os foros eran contratos agrarios, que xurdiron, sobre todo en Galicia, a partires 
da idade media. A pesar das diversas leis que se foron ditando a través dos anos, 
despois da desamortización, foi o goberno do xeneral Primo de Rivera, un dos 
que afrontou este problema con maior eficacia. Así, o 11 de marzo de 1924, 
publicaba na Gaceta un decreto, como paso previo, para resolver o problema 
dos foros. Este decreto, ía dirixido ós aforadores ou perceptores de rendas forais, 
xa que estes, deberían presentar un "memorandum" das rendas que recibían, 
diante dos lexisladores da renda foral, e ó mesmo tempo, o número de aranceis 
que estiveran en descuberto, e se se dera o caso de que xa se tiña realizado o 
pago nalgunha delas, houbera recaído sentenza xudicial.(art. l º) Pero non foi 
ata o ano 1926 cando se promulgou o decreto polo que se podía acadar a terra, 
previa indemnización ó seu dono. Este decreto, coñécese como a "Redención 
de Foros de Primo de Rivera" e faise por primeira vez para este tema, unha 
normativa legal á que acollerse. Nela, contemplábase a redención do foro a favor 
do pagador, mediante un pago non moi elevado. Para evitar a resistencia dos 



O QUINCE 2021 páx.101

donos dos foros, no artigo 3° ameazábase coa perda de dereitos para acollerse a 
unha segunda lexislación ó respecto, para ós que non declarasen a propiedade 
foral, xa que así, era un modo de fiscalizar as rendas. Na compilación do Dereito 
Civil Especial de Galicia do ano 1963, no artigo 35, da disposición transitoria, 
obsérvase a extinción dos foros no prazo de dez anos, o que implica, que o 
sistema foral, estivo vixente en Galicia ata o 31 de decembro de 1973. Esta foi a 
derradeira data legal dos foros que existían en Galicia dende a Idade Media.(23) 
No caso da "redención de foros" do Coto de Rubillón, fíxose, como xa vimos, no 
ano 1904, estando de acordo as dúas partes: aforador e aforados.

Volvendo de novo ós anos 1748-1749 e á negativa duns veciños de non 
que rer pagar os foros, xa que eses, segundo dá a entender o mosteiro, parece 
que "vacaran". Puidera ser que eses que venceran, polos que anos máis tarde 
o mosteiro pedía que  se lle pagaran os atrasos, puideran que foran feitos ata 
a morte do terceiro rei que, neste caso, aínda que non se especifica, puidera 
ser co falecemento de Felipe V que morreu no ano 1746, subindo ó trono de 
España o seu fillo Fernando VI. Moitos dos foros, como podemos comprobar 
polo Tumbo Grande do Mosteiro de Acibeiro, facíanse por vida de tres reis. 
Ó falecemento do terceiro rei redactábase outro documento onde aparecían os 
nomes dos novos aforados, que eran, polo xeral, os mesmos herdeiros dos que 
os tiveran anteriormente, que tamén, toda seguridade, xa estaban mortos. De 
non ter sido esta razón, puidera que fora outra, sen máis fundamento co que 
dan na súa declaración varios veciños do coto de Rubillón e que recolle na súa 
acta notarial Santamariña, como receptor da Real Audiencia: " hasta que el rey, a 
quien estaban para dar cuentas, lo mandase". Esta mesma razón, por esas datas, 
tamén a proclamaron varios aforados que pertencían a outros mosteiros, como 
foi o caso de algúns aforados do mosteiro de Oia, cando lles esixiron os pagos 
e atrasos duns foros que tiñan pendentes. Aínda que a inmensa maioría dos 
aforados, por esas datas, eran completamente analfabetos, nos máis dos casos, 
parece que estaban dirixidos por curas que tamén tiñan foros nos lugares de 
onde eran orixinais, e eran eles os que puñan ós veciños e parentes a enfrontarse, 
tanto ás autoridades civís, como podía ser a Real Audiencia, ou ós mosteiros, cos 
que sabían perfectamente que tiñan a obriga, por contrato, de pagárllelos foros.

Xesús Antonio Gulías Lamas.
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PASTEIRO E EXPLOTACIÓN VACUNA EN ALVITE
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VISITA DA DIRECTORA XERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL, NATALIA PRIETO
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FONTE DA CARROLA EN ALVITE

CENTRO SOCIAL DE ALVITE
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INTERIOR DO MUÍÑO DE PENAS FERREIRAS CON DÚAS MOAS
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RENOVADAS FONTES DE MURADÁS
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PONTE DA PENA, ENTRE DOADE E ACEBEDO
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MONUMENTO Ó CAMIÑO DA GEIRA E DOS ARRIEIROS

SINAL INDICATIVO DO CAMIÑO DA GEIRA E DOS ARRIEIROS
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IMAXES DO ROTEIRO DOS MUÍÑOS DE ARNELAS
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IMAXES DO ROTEIRO DOS MUÍÑOS DE ARNELAS
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