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Email: acpolka@yahoo.es

Blog: acpolka.wordpress.com

Este é un espazo de libre publicación. Apetéceche escribir un artigo informativo, de opinión, mandar unha ilustración, un poema, un relato, unha foto, unha tira cómica, ou simplemente falar por falar....? Anímate e participa! Aquí tes un lugar para poder expresar libremente as túas inquedanzas.
 Agardamos por ti!

EX_PRÉSATE!

Moi boas povo!! Da gusto ver 

como cada mes anímase máis 

xente a colaborar na revista, ben 

do concello, ben dos arredores. E 

todo gracias a vós que a ledes, que 

falades de ela, que a regalades... 

Así que ahí vai outro mes máis 

coa mesma alegría e ilusión do 

primeiro día.

A disfrutar e a seguir indagando 

na nosa cultura. 

Apertas!!

EDITORIAL



huellas (III)

La vida fluye porque influye el caminar. El tiempo pasa de 
largo sin detenerse en las estaciones que se le ofrecen. El 
viento se muda de rama imitando la corteza del día. Los 
pies están fríos, como si ya no recordaran su profesión. 
Cada huella es una hoja que dejamos como seña de identi-
dad en el camino. Otra voz que añadir a la nostalgia de 
cada sinfonía llamhada existencia. Si es un destino esto 
que baila con mi calavera habrá que aplaudir con más pá-
ginas. Hasta que gire el animal y se engrase el mecanismo 
que te permita al fin, estar vivo.

emotivo imprevisto

Me parto en dos y luego multiplico mi división. Porque 
quiero correr todos los riesgos, recorrer todos los posibles 
caminos. Nunca es tarde para empezar a andar por mucha 
cojera que arrastres o por muy peshada que sea tu sombra 
dactilar. Camina, camina, camina… y no tardarás en apren-
der a volar.
                   

 nómadas       
               
Sólo la flor de la palabra que ofrecer como olor a con-
tragolpe. Sólo la vida en las manos, menos manchadas que 
de costumbre. Abriendo en canal las sensaciones para rea-
firmarnos en la conciencia buscadiza. Es por eso que viajo 
en los estribos, a la deriva, repicando los latidos como 
campanas en la noche sin nombre.   

pedro gîlthonîel
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A_SILVESTRADA

USO MEDICINAL

A infusión de follas de frambueso é moi boa para as mulleres so-
bre todo. Fortalece os músculos da pelvis e o útero, por iso pode 
ser moi beneficioso nos tres últimos meses de embarazo. Disque 
facilita e acelera o traballo do parto.  Non é recomendable tomar 

esta infusión nos seis primeiros meses de embarazo!!!!!!!
Alivia os síntomas premenstruales e regula a menstruación.

Baixa o nivel de azúcre polo  que é beneficiosa para as persoas 
diabéticas. 

Remedia problemas externos da pel: acné, feridas, eccemas, der-
matitis, picor… Para isto aplícase externamente unha decocción 

de 5 culleradas de folla seca por litro de auga.
Os froitos utilízanse como depurativos do fígado e os riñóns. A 
inxestión habitual axuda a limpar as vías urinarias e elimina as 

toxinas do sangue.
Tamén os froitos axudan a expulsar o feto chegado o momento, 

pola sua riqueza en ferro.
A partir dos froitos pódese preparar un xarabe, que se toma di-

luido, contra a febre.

Un arbusto moi fácil de recoñecer cuns frutos riquísimos e 
sanísimos….pero imos saber mais…

FRAMBUESO Sangüeso, framboeseira.

Os frutos cómense frescos, en mermelada, en sirope. Licores…

Recetas que se me ocurren con frambuesas serían mermeladas 
ou licores….pero vivindo en Pol no me considero cualificada para 
mellorar as que aquí se fan.  A ver se alguén se anima e comparte 

sabiduría!!!

EFECTOS

Astrinxente, anti-inflamatorio.

PARTES EMPLEADAS

Froitos. Follas secas, secadas lentamente nun 
lugar ben ventilado e sen calor artificial. É 

mellor conservalas en bolsas de tela.

USO CULINARIO

Isa.Ver.

PRINCIPIOS ACTIVOS

Taninos, ácidos orgánicos, vitamina C (follas), 
ácido cítrico, ácido málico, azúcre, compostos 

aromáticos, pectina (froitos).



VIAXE CULINARIO

Xa chega o outono coas sus riquezas: para deleitarnos o padal con 
froitos únicos e aproveitar para almacealos e así non ter escasez 
no inverno. vale... agora xa non é así, pero antes preparávanse en-

vasados, enterrábase a remolacha, a cenoura cubríase con area 
para que  aguantara, o porco sálase e coas castañas outro tanto, ou 
conservábase con toda a casca e así duraban ata o fin do inverno, 

secábanse plantas e froitos... para poder sobrevivir a un longo inver-
no cheo de incertidume, frío e fame. Antes, cando as  familias eran  
autosuficientes, traballaban moito, pero case todo facíase na casa, 
esta era unha maneira de vivir, ó meu parecer, máis dificil polas 

súas renuncias, pero en eqilibrio coa natureza.
Esta vez, propóñovos unha conserva, unha marmelada de “Marroni “ 

as castañas grandes e secas, a raíña do outono.

Ingredentes

2 kg de castañas grandes.
Azúcre, igual ó peso das castanas cocidas.
Medio vaso de Cognac.
Unha rama de vainilla.

MARMELADA DE CASTAÑAS

Preparación  

Deixar ferver durante unha hora as castañas con toda a casca.
Pelalas e pasalas polo pasapurés, pesar resultado e engadir o 
mesmo peso en azúcre.
Mesturar ben e engadir un vaso de auga e unha rama de vainilla, 
deixar ferver durante 50 minutos máis ou menos, sempre re-
mexendo.
Quitar a marmelada do lume e engadir medio vaso de Cognac.
Poñer en tarros, deixando 2 cm libres, e poñelos boca abaixo ata  
que enfríen. E listo!

Castañas  secas “ Marroni”

Recoller as castañas e poñelas nun bote cheo de agua, durante máis ou 
menos 24 horas. Quitalas e deixalas secar ó sol, escollendo as mellores 
e sanas. Cando perdan a cantidade de humidade desexada, limpalas e  
deixalas ó aire libre.

A Moza_rella.



ASOCIACIÓNS

A.C. POLKA_POL Kultura Aberta

Comeza o outono, e volvemos ás nosas rutinas. Aínda que 
entramos unha época na que non se adoitar pasar tanto tempo 
fóra, si que o pasamos dentro, e que mellor maneira de pasar 
o tempo que compartilo! Por iso, ó igual que todos, andamos a 
preparar actividades para que esto non decaia, que levamos un 

verán moi animado!

Para abrir boca comezaremos por montar un grupo de teatro, 
que hai que sacarlle partido ó escenario que temos no con-

cello!! A idea é, aparte de pasalo ben xuntos, chegar a montar 
unha obra e tamén poder traer obras doutras compañías. Se 

estades interesados chamade e preguntade!

E despedímonos non sen antes repetir que estades 
convidados a participar en tódalas nosas actividades!

Por outra banda temos en mente varios 
cursos para realizar ó longo do ano, 

que iremos anunciando pouco a pouco.
Se tedes algunha sexerencia ou petición 

non caledes!!

O primeiro curso que vos presentamos é sobre o ciclo 
artesanal da lá (de ovella, por suposto), que aínda que terá 
lugar no mes de maio por ser a época de esquila, abrimos 

xa o plazo de inscripción (plazas limitadas).
No curso, de carácter intesivo, aprenderemos temas como: 
selección e lavado, escarpizado, cardado e fiado da lá, tor-
cido do fío e elaboración de madeixas, así como tinguido 

con tintes naturais e a súa recolección e elaboración.
Realizarase en 5 xornadas diferentes, aínda por concretar, 

para facilitar a asistencia de todxs xs interesadxs.



A.C. ROTEIROS DE POL

Despois do parón veraniego, os Roteiros volven ás andadas. 
Primeiro vamos recordar as súas últimas viaxes: no mes de 
xullo, un total de 50 roteiros foron visitar as Illas Cíes, onde 
puideron, ademáis de practicar o sendeirismo, disfrutar da 

praia nun día soleado.

Sobre as nosas actividades tedes toda a información en Facebook, 
Tuenti, Twitter, e nas seguintes ligazóns:

E-mail: roteiros.de.pol@hotmail.com
Páxina web: http://roteiros-de-pol.webnode.es/

Para este mes de outubro temos pensado visitar a Ribeira Sacra, facendo unha 
ruta de sendeirismo e aproveitando a realizar alguna visita cultural pola zona. 

Tamén participarán nunha concentración en Ferreira de Valedouro, xuntán-
dose asociación de Galicia e Asturias.

Están a preparar para o mes de novembro unha viaxe de tres días ás terras de 
Cantabria, onde visitarán o zoolóxico de Cabárceno, as Covas de “El Soplao” 

e Altamira, entre outros. As prazas son limitadas e por orde de inscrición, así 
que se estás interesado ponte en contacto con nós. Un saúdo!

No mes de agosto participaron na celebración do aniversario da asociación 
Leña Verde de Pol, organizando unha ruta polos arredores de Mosteiro, 
e durante a cal visitaron a capela de Xerbolés e a Casa-Museo de Arcos. 
Nesta casa tiveron unha gran acollida por parte dos donos da mesma. Ao 

rematar a ruta, disfrutaron dun xantar na carballeira en compañía de 
outras asociacións.



A.N.P.A.

                                 OS   CONQUISTADORES

Érase unha vez un país moi moi grande gobernado por un Xeneral. A 
xente deste país creía que a súa maneira de vivir era a millor. Tiñan 
un exército poderosísimo e un cañón xigante. Ás veces, o Xeneral 
saía co seu exército a conquistar outros países.

“ É por eles!! Para que poidan ser como nós.”- dicía.

Os outros países resistíanse pero ó final sempre eran conquistados. 
Chegou un momento no que o Xeneral conquistou tódolos países, 
todos menos un…. era un país tan pequeniño que o Xeneral nin o 
vira. Pero agora era o único que podía conquistar. Así que o Xeneral 
chamou ó exército e saíu cara aló.

O país pequeniño sorprendeu ó Xeneral. Non tiña exército!! E non se 
resistiu. A xente daba a benvida ós conquistadores. Tratábanos coma 
invitados. E deixarónlles casas e camas e mantas e ata unha choco-
latera para facer chocolate pola mañá.

Boas!! O primeiro agradecer a Polka ista oportunidade para expresar as 
nosas inquetudes e compartir actividades, proxectos e ideas varias.  Desta 

forma podemos coñecer cal é o movemento real en Pol, un concello 
pequeno pero moi activo!!

Como xa saberedes hai unha nova xunta directiva no ANPA do noso 
colexio, intentaremos seguir co bó traballo dos anos anteriores e que @s 

nos@s nen@s poidan ter as máximas oportunidades e o máximo apoio para 
o seu crecemento coma persoas.

Levamos só unha semaniña e media (moi intensa, eso sí) traballando pola 
asociación, así que non temos moito que informar. 

Sí decir que ademais das actividades extraescolares do ano pasado haberá 
algunha nova, e andamos tol@s por conseguir unha oferta razoable para a 

actividade de piscina!!
Como moito máis que informar non temos, polo momento, pensamos que 

o millor que podemos facer é dedicar o espazo a esa xente pequena que 
corre, salta, grita e pregunta moito, esa xentiña que nos fai rir e que nos 

dá razóns tan lóxicas ás veces que nos pon do revés…

O Xeneral pasaba revista ós soldados despois do chocolate e logo 
escribía cartas ó seu país presumindo da sua conquista.

Os soldados falaban ca xente, xogaban ós seus xogos, escoitaban os 
seus contos, bailaban ca sua música e rían e rían co aquela xente do 
país pequeniño.

A comida era diferente que a súa. Miraban como a cociñaban e logo 
comían aquelo que estaba boísimo.

Como os soldados non tiñan nada que facer en todo o día, axuda-
ban a xente, facían leña, sachaban na horta, paseaban as galiñas… 
e cando o Xeneral se deu conta do que andaba pasando enfadouse 
moitíiiiiisimo e mandou ós soldados ó seu país grande e logo trouxo 
outros ó país pequeniño.

Pero os novos soldados fixeron o mesmo que os outros. Paseaban ás 
galiñas, sachaban na horta e facían leña.

E mandounos para o país grande e trouxo outros ó país pequeniño. E 
repetiuse a historia. 

O Xeneral pensou que non facían falta alí tantos soldados, así que 
deixou uns poucos e marchou cos outros cara a casa cantando coma 
sempre “ Somos os conquistadores, somos os conquistadores..”

Alegrábase de voltar a casa, pero agora todo era diferente…. A comida 
olía coma do país pequeniño, @s nen@s xogaban ós xogos do país 
pequeniño e a xente vestía moi parecido á xente do país pequeniño.

“Ah, Gajes do conquistador…” -pensaba orgulloso o Xeral

Aquela noite cando foi a acostar ó seu neno, éste pediulle que lle 
cantara unha canción, e o Xeneral cantoulle as únicas cancións que 
recordaba… as cancións do país pequeniño.

O país que había conquistado.
      Conto de David McKee



A DIGNIDADE DA CONCIENCIA NO SERÁN

Volto á casa e comezo a quitala roupa. Saco primeiro os zapatos. Logo a 
camisa. Despois o pantalón. Mentres busco qué outra roupa poñer, sinto un 
vacío moi grande no peito, que se extende por todo o meu corpo. Vou a un 
espello, e miro. Aí falla algo. Non está todo o que tiña que estar. Ollo con 
premura o meu corpo espido. E atopo un furado, un oco, algo que se quedou 
ou escapou polo camiño de regreso. Non está a miña conciencia!!!. Desapare-
ceu. Tento lembrar con calma todo o que fixen hoxe e por ónde pasei. Nada. 
Non podo saber nin adiviñar ónde puido quedar hoxe a miña conciencia. 
Non me sinto ben. Algo falla en min. E non debo quedar así. Rapidamente 
volto a vestir, e saio correndo da casa pra buscar o que sempre estivo con-
migo...

Primeiramente vou polo banco, por onde pasei a primeira hora. Remexo e busco 
por tódolos lados. Pregunto. Ninguén sabe nada. Miran con cara extraña pra 
min. Pensan que non estou ben. I certo é que non estou ben. Falo co director. 
Revisamos o mercado de valores. A miña conciencia non aparece por alí. Mi-
ramos no mercado de materias primas. Subiu moito o valor das mentiras, dos 
engaños, da falsedade, e das trampas. Eran as materias primas que estaban en 
alza nestes tempos. E vimos que baixara bastante o mercado da humildade, o da 
honestidade, o do respeito, o da educación, o dos sentimentos, i o da verdá. Pero 
o mercado das conciencias xa non aparecía por ningún lado, porque a conciencia 
era algo que xa non existía nestes tempos. Era unha materia prima que se extin-
guira porque xa non se consideraba un valor de mercado. Consultamos tamén 
no mercado de subastas. E non. Alí tampouco estaba. Só aparecían promesas e 
promesas, fluctuando a pequenos intervalos de tempo, que probablemente nunca 
se puideran cumprir.
Saín do banco e pasei pola cafetería do lado. Alí tampouco parecía estar to-
mando nada. Mirei ben entre toda a xente. Entre os homes, que reían. Entre 
as mulleres, que ficaban caladas, e cun sorriso sospeitoso. Nada. Alí tampouco 
estaba. Todos rían mentres eu buscaba. E non se veía nin rastro dela alí. Tiña 
que buscar por outro lado.
Fun ó supermercado. Alí estivera eu facendo a compra. Mirei e rebusquei entre 
tódalas estanterías. Onde estaba a fruta, na zoa da carne, entre o peixe, nos 
embutidos, nas neveiras dos iogures, no medio das conservas, antre os cereais, 
o leite, as bebidas... Nin rastro. Fun á caixa e falei coa persoa que estaba alí. 
A muller miroume preocupada. Pensaba que lle quería roubar. Díxenlle que 
revisase na caixa a ver si pagara coa miña conciencia en troques de pagar con 
cartos. Botouse a rir. E abriu a caixa. Alí só había billetes e moedas . Quedei 
máis tranquilo. A miña conciencia non fora moeda de cambio por culpa dunha 
inflación desproporcionada que facía cada día máis difícil mercar as cousas bási-
cas pra poder subsistir. E saín.
Saín e voltei ó meu traballo. Ben sabía que alí non podía estar porque sempre 
se encargaban de deixarma fóra cada día que chegaba. Pero eu tiña que pasar por 
tódolos sitios onde estivera, pra ver se por algún deles a miña conciencia quedara 
olvidada, despistada, sen eu darme conta; ou fuxira sen eu decatarme dilo. No 
traballo estaban un par de compañeiros que nin me saludaron ó chegar. Continu-
aron coa cabeza baixa, e seguiron co que estaban, é dicir, a pasalo tempo. Eramos 
funcionarios da capital. Mirei na miña oficina e tampouco había rastro dela. 
Revisei entre os papeis, e nada. Moreas de papeis ocupaban cáseque toda a mesa, 
desordeados. Alí estaban centos de solicitudes que probablemente xamáis serían 
leídas. Simplemente archivadas. A xente que recramaba polos seus dereitos, i o 
sistema que facía ouvidos xordos de todo aquilo. Todos. Absolutamente todos. Os 
que as entregaban, e nós que as recollíamos, eramos escravos dun sistema que 
nos tiña perfectamente escravizados. A corda cada día sentíamola máis e máis 
apertada na nosa caluga.



E cada día nos quedaban menos folgos pra poder respirar. Pero todo, aparente-
mente todo, estaba ben. Formabamos parte dunha mentira tan grande, que agora 
era a única realidade e verdade na que podiamos crer e confiar. E alguén dixo, 
con escepticismo, cando pasaba por diante da porta da miña oficina: “algún día 
isto mellorará...”. I eu fuxín correndo daquel inferno que ninguén mereciamos. 
Saín descontrolado. Mais non puiden chorar. Faltábame a miña conciencia, e 
todo aquilo parecía estar en perfecta orde.
A media tarde pasei polo parque. Mirei por cada esquina e cada rincón pra ten-
tar atopala. Podería ser que saira a miña conciencia a facer algo de exercicio. 
A pasear. A sentarse nun banco e ver pasar a toda aquela xente coa cabeza 
baixa, fundidos, aplomados, cheos de centos de problemas. Afogados nun mar 
de mentiras e engaños nos que se meteran e nos que os fixeran meter. I que era 
o que facía que subira tanto a súa cotización no mercado de valores. Pero nada. 
Alí tampouco estaba.
Comín algo nun bar próximo, i esperei a que fose máis tarde. A noite anterior 
estivera nun local de mala morte e bebera bastante. Quería comprobar se fora alí 
onde perdera ou onde me abandonara a miña conciencia. Cheguei. Falei. Mirei. 
Estaban os de case sempre, pero semellaba que nunca os vira. Preguntei a homes. 
Preguntei a mulleres. Todos rían cada vez que eu dicía se alguén vira a miña 
conciencia por aquel lugar. Pensaban que estaba outra vez borracho. E por iso 
bebín bastante, pra poder xustificar o seu pensamento.
Marchei tarde. Mui tarde. Borracho e sen cartos pra poder pagar. Camiñei despa-
cio pola rúa, confundindo todo, e podendo apreciar que xa nada podería ser igual. 
Que sería 1 máis de todo ese montón de xente que camiñaba sen saber porqué, 
nin cara ónde. Semellaba que había madurado. Agora convertírame nun desfeito 
máis desa sociedade ou suciedade que non facía máis que apestar a basura. Al-
guén me falou. E non fixen caso. Alguén botou a rir. I eu non adiviñei máis que 
a deixar escorregar unha bágoa pola miña meixela. Asustei. Incluso podía chorar 
sen ter conciencia!!!. Agora sí. Agora xa me convertira nun cidadán máis desta 
película de terror, ou de ciencia ficción, ou de qué carallo sei eu...
Abrín a porta da miña casa. Pasei polo corredor dando tumbos. Cheguei á 
miña habitación, e escomencei novamente a sacala roupa. Mirei no espello. E 
a miña conciencia seguía a non estar no seu sitio. O furado i o vacío seguían 
alí, percorrendo todo o meu corpo, toda a miña persoa. Alguén prendeu a luz. 
Voltei cara atrás. Qué está pasando. Borracho sí, pero non tolo. A miña con-
ciencia apareceu  de novo diante miña. Estaba a entrar na nosa habitación. 
Sentou na silla. Sorrindo e fumando. Eu baixei a mirada. Non tiña conciencia 
en min, e pouco podía xa sentir e apreciar. Ela falou. E dixo punto por punto 
cada unha das cousas que eu, ultimamente, nesta tolería de sociedade e de sis-
tema, esquencera e deixara de facer. Eu calei. Sabía que tiña razón. I ela estaba 
pensando por min. Eu facía tempo que non podía parar a pensar. Todo o que me 
arrodeaba, non mo quería permitir. 

Levantou. Dimos a mao. Achegouse ó meu ouvido esquerdo, e falou 
baixiño. 
-Fun buscala dignidade. Perdérase o outro día. E non nos dimos conta 
nin tí nin eu. Agora xa está con nós.
E pasesiño, voltou entrar de onde xamáis debera saír. Mirei no espello. 
Agora non fallaba nada en mín. Xurei non esquecer xamais da miña 
conciencia nin da miña dignidade. E camiñar seguindo os meus prin-
cipios que tampouco debería xamáis esquecer nin abandoar.
Era xa primeira hora da mañán. Vestín. Facía frío. Puxen a roupa pra 
voltar a saír. Arropeime de principios e de boas maneiras. De novas ideas 
e de ilusións. De soños. Que non por soños, deixaban de ser máis ou 
menos reais que toda aquela realidade inventada e imaxinada por uns 
poucos pra o seu benefico; e pra ser así a nosa cadea, o noso xugo, a nosa 
condea, i a nosa tortura que nunca deixaría de matarnos un pouco máis a 
cada paso que dabamos.   
Un novo día escomeza. A luz brilla en cada cousa que eu miro. A luz 
novamente volta a brillar en min. E saio. Aínda me quedan moitos máis 
erros por cometer...  

SERAN-VENCELLO.



O tesouro de Carrás

CONTRACORRENTE

Nas ruadas, lugar por excelencia no rural de antano para a sociali-
zación de coñecemento e de experiencias da vida diaria da comuni-
dade, temos escoitado moitos contos e lendas. De cativos, antes de 
durmir nos bancos/bancas, mentres nosos país debullaban feitos 
do pasado e do presente, chegou ao noso imaxinario un mundo de 
historias que ao longo dos anos se contaron de boca en boca. 

A tradición oral conservou de xeito especial as lendas de mouros, 
que ben pouco teñen que ver coas guerras de relixións ou coa xente 
de pel escura. Trátase de venturas de seres mitolóxicos, cunhas 
habilidades especiais para converter sonos en realidades. O seu 
relato inclúe, en moitos casos, montes e moreas de ouro que sor-
prendían aos máis incrédulos. Todo aquilo que a realidade dicía que 
era imposible, os mouros convertíano en próximo e nun desexo de 
amable aventura polas nosas terras. Porque, non o esquezamos, en 
toda Europa contan contos de ouro e mouros.

Na nosa contorna, nos montes entre Cirio e Suegos, a tradición 
oral da nosa comarca sempre situou nas grobas de Carrás un cristo 
de ouro que enterraron os mouros. Os seres máximos que viviron 
noutros tempos parece que se empeñaron en poñer en lugar seguro 
pezas de ouro para que logo, os que gardaban as ovellas ou os que 
cavaban o monte, puidesen combinar o seu esforzo cun sono que 
segue aí moi presente para quen o queira revivir.

Velaquí aos veciños de Suegos e Cirio buscando mouros e ouro. 
Nunca os vin nesa procesión, pero contan que moitos anos atrás 
había alguén que organizaba sesións nocturnas para ir buscar o bo 
do cristo enterrado. Nunca me chegaron novas de que alguén o en-
contrara. O único que recibín foi convites para dar unha volta por 
Carrás para ver se había algunha entrada as covas dos sonos.

Era, supoño, unha forma de pasar o tempo e de soñar, algo pareci-
do ao que anos despois se facía coa busca de cocerellos (“cocerello, 
ben ao saco” e o descoñecido cocerello facía oídos xordos). Máis 
dun amigo pasou algunhas horas da noite na procura do bicho 
máximo que andaba polas terras do Beliño.

 Pero non cabe dúbida que tiña máis encanto o da peza de ouro es-
condida por uns míticos mouros que un día estiveron polos nosos 
montes. Por iso seguimos contando a historia do cristo de ouro 
que hai en Carrás aínda que só sexa para fabular.

Pepe de Maseda



SECCIÓN BILLARDA

Comezou a tempada da Liga Nacional de Billarda, e como xa vos adiantamos, a 
xente de Polka decidimos montar equipo e apuntarnos. Estamos encadrados na 

zona Norleste, xunto con outros doce equipos, e ainda que facemos o número trece 
a sorte estivo da nosa parte nesta primeira xornada.

O sábado 27 de setembro comezamos esta andaina no III Aberto “A terra non se 
vende”, organizado pola Asociación Carabullo, que tivo lugar en Ponte de Outeiro 
no campo da festa. A pesar de ser a primeira xornada e chegar alí un pouco per-
didos sen saber moi ben o que había que facer, á media hora xa estabamos total-
mente enterados do funcionamento grazas aos demáis billardeiros que en todo 

momento estaban dispostos a explicarnos calquer dúbida.
Ao remate das cinco carreiras acadamos un total de 20 puntos, o que nos coloca 
nunha meritoria sétima posición empatados a puntos cos sextos, a xente de Ex-

tensión Billarda.
O equipo gañador do III Aberto “A terra non se vende” foi “O Cadaval” que se 

pón á cabeza da clasificación con 34 puntos. O gañador e que se pón en cabeza na 
clasificación xeral foi Markitos de “Billardeiros Musicais”, o se gundo foi Pepe 
Vidal, do equipo “O Cadaval” e o terceiro foi Rodrigo (Hervy) de “Extensión Bil-

larda”. Norabóa a todos eles.

Para rematar a xornada a Asociación Carabullo convidou a uns petiscos e a 
xente de “Billardeiros musicais” puxo a música na foliada coa axuda dalgún/ha 

espontáneo/a.

A vindeira xornada terá lugar o 11 de outubro en A Cadeira (Trabada), no “I Aberto 
da pita do monte”. A terceira xornada desenvolverase o 25 de outubro en A Pon-

tenova no “IV Aberto do ferro”.

Podedes atopar máis información en 
LNB-norleste.blogspot.com



O 31 de outubro do 1994 (a unha e pico da madrugada) a historia musi-
cal e cultural galega deu un xiro que ninguén sabía a onde se dirixiría 
nin onde iba a parar. Parar? nunca parou! nunca tivo un fin! Ese día, 
visporas do II Castañazo Rock xuntaronse no Cabaleiro de Viana, en 
Chantada unhas xentes apaixoadas, xentes que lles fervia o peito, 
xentes que estaban cansadas de tanta repunancia que se via a nivel 
político, social, musical… Aínda que xa pululaba antes o xerme, en 
ese mesmo momento bautizouse, no medio de estranas beberaxes, 
patacas, chourizos e carne como a de antes,sen pienso e sen química 
(como conta o Richi, dos Rastreros), o Rock Bravú! Eran anos de 
crise, manda carallo!! o mundo e cíclico, coma a súa repunancia!!

Sempre estivemos a velas vir! Compramos os maquinillos xaponeses, 
a música inglesa, as películas iankis… estamos no cú do mundo, e 
sabemolo, pero temos a mala ostia suficiente para tronzar o mundo. 
Frente a crise, frente a repunancia, arroutada e subversión! Xa o dixo 
Xurxo Souto fai anos, contra o mundo!

A actual situación non axuda para que a xenreira bravú disminua. 
Todo aquelo que os mocosos coma min vivimos e escoitamos sendo 
unhas criaturas está a florecer de novo, no medio da merda que nos 
rodea está a rexurdir o espíritu indomable que irmáns maiores se-
mentaron fai vinte anos. Porque no esterco nacen as mellores flores.

É o momento, aquí e agora. Tomemos o testigo! Volvemos a escoi-
tar a Xenreira, os Diplomáticos, os Rastreros, os Papaqueixos, os 
Skornabois, os Túzaros… seguimos a escoitar a Zënzar, os Ulträqäns, 
ao Leo, a Dios Ke te Crew… empezamos xa a escoitar a Ex-Tensión 
Agraria, a Sacha na Horta, a Skandalo GZ e a quince mil grupos máis! 
Escoitamos música en galego, non hai programas, nin ideas precon-
cebidas, nin uniformes. Unidas pola terra, a lingua é a música, como 
decía Manuel Rivas, os bravús son unha Confederación Irmandiña, 
peiteados polo vento, guerreiros e guerreiras desbrozando corredoiras 
cegas.

QUE SE REPITA A HISTORIA … 
VOLVE O BRAVÚ!!!

Cantaban os Diplomáticos, “non temos medo, temos fame”. A Tropa 
da tralla reclamate , a arroutada é un alimento poderoso! Ao igual que 
a música, a L.N.B. soupo canalizar toda esa bravura. Eu non sei facer-
lle soar a unha guitarra, os meus coñecementos musicais reducense a 
saber que as cordas dun baixo soen ser catro e máis delgadas cas dun 
cordón de empacar, pero sei coller un palán e darlle con todas as miñas 
ganas a billarda e mandala chea de carraxe contra toda esta repunancia 
que temos ao redor. O actual sistema está a preocuparse pola armas 
de destrucción masiva, esas armas temolas nos! Cando todo o mundo 
parece sucumbir ante o imperio do consumismo, unha terra poboada 
por xentes irreductibles, resiste agora e sempre ao reino da repunancia 
coas súas armas de destrucción masiva, que non son outras que a nosa 
poción máxica, o cerebro!

Fai agora vinte anos daquela xuntanza no Cabaleiro de Viana, en Chan-
tada. Nada mellorou, se cadra, empeorou, se cadra, se cadra… Nin se 
cadra nin ostias! Golpe na mesa! Contra a repunancia desta sociedade 
actual. É o momento, nunca deixou de selo, de que o espíritu bravú 
volva con máis forza para dar unha patada nos collóns do sistema!

Xa temos moito camiño percorrido, non hai unha meta, aprendemos a 
bailar no gume da navalla, algo se coce en cada concerto, en cada ab-
erto de billarda, en cada xuntanza ao redor dun licor café ou de unhas 
cañas… Se pensas que está todo vendido, recorda que temos o dereito a 
protesta e a pataleta, iso nunca no lo poderan sacar. Iso será un verme, 
un verme que medre para mudar as conciencias e o sistema, un verme 
que se convirta nunha avelaiña na busqueda da luz, un verme homi-
cida…

Ismael de Outeiro.

* Artigo publicado o ano pasado no 
blogue da asociación Carabullo.



CONTOS DA NOSA TERRA

Nas noites de inverno do siglo pasado, facíanse rúas, 
que eran xuntanzas dos veciños nas aldeas, en distintas 
casas.

Ás veces ata había un gaiteiro ou algún aficionado ó 
acordeón, e os mozos e mozas bailaban e falaban das 
súas cousas, mentras os máis vellos contaban contos, 
ou xogaban á baraxa.

E as veces facíanse xogos entre todos e resultaba moi 
divertido. Á pita cega, ás adiviñas, ás prendas,....

E ó final facíanse tres grandes grupos, uns dicían Rusia, 
outros Prusia e outros Austria, e berraban todos a un 
tempo; era un estornudo perfecto,,,

Despois de muitas risas despedíanse ata a próxima rúa; 
non fora ser que colleran un resfriado.

A Pousada.

SOPIÑA DE LETRAS
Esta vai para os máis peques. Nesta sopiña 

7 Bolechas  has de atopar!

Podes conseguir esta publicación en:

 Supermercado Pablo (Mosteiro).
 Bar Abuide (Mosteiro).
 Restaurante Agustín (Mosteiro).
 Bar Saleta (Mosteiro).
 Restaurante Canadá (Mosteiro).
 Bar Novo (Rioxoán).
 Bar La Flor (Meira).



O pensamento é a semente da acción,

Ralp Waldo Emerson.


