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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!
EDITORIAL

Chegamos a sexta entrega desta pequena 
publicación. Quen o ía dicir cando se nos 

ocorreu!! Comezamos con moita ilusión, a 
ilusión do que emprende un camiño novo. 

E saltamos obstáculos e celebramos encon-
tros... E agora mirando atrás, éncheseme a 
cara de ledicia ao ver o conseguido, ainda 
que ben sei que costou esforzo, e máis al-

gunha bágoa... Pero as desconfianzas e rece-
los non poden coas ilusións, xa que os áni-

mos e apoios son máis fortes.
 

Se cadra apuntamos un pouco alto con isto 
de facer unha revistiña mensual, pero mira 
ti, xa van seis meses, medio ano, que se di 
pronto... e aquí estamos, coa crise existen-
cial da idade... que si a onde imos, de onde 
vimos... e neste autoexame dámonos conta 

de que non é tan importante o resultado 
coma o proceso en sí mesmo. Por iso, sen 

présa pero sen calma, seguimos adiante 
con esta toleada. Por que cremos que vale 
a pena loitar por ter un lugar onde poder 
expresarnos, por estar en contacto entre 
nós e coñecer as historias, os intereses e 

inquedanzas dos que temos máis preto, e de 
paso revalorizar os medios escritos, xa que 

estamos nesta era da in-comunicación.
Tendes pa aburrir, veciñxs!
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A_SILVESTRADA

Hoxe falaremos dunha árbore ben coñecido por todxs, o loureiro. 
Dícese que esta árbore protexe as casas dos raios (ou iso contaba 
Plinio), esta crenza que provén da miloloxía grega, deu lugar a 
que se plantaran loureiros preto das casas para protexelas das 

tormentas e traer prosperidade. 
Según a mitoloxía, cando a ninfa Daphne era perseguida por 

Apolo, foi salvada polo seu pai , que a converteu nun loureiro. 
Dese loureiro, Apolo cortou duas pólas e trenzounas facendo con 

elas unhas coroas triunfais, que usaron os victoriosos, xenerales e 
emperadores da antiga Roma.

En Grecia, pitonisas e adiviñadores mascaban esta planta antes 
de empezar a suas ceremonias para aumentar a sua conciencia 
psíquica. Eu non podo falar de como aumentala nosa co esta ár-
bore, pero teño outros datos que ó mellor nos son máis cercanos 

e polo tanto máis útiles.

LOUREIRO

EFECTO

Dixestivo, colagogo, 
carminativo,diurético e anti-

bactericida.

PARTES EMPLEADAS

As follas secas ou frescas 
dependendo do uso. Os 

froitos secos.

Úsase como condimento 
para sopas, guisos, estofados, 
carnes, pescados, mariscos e 
vexetais, e tamén en postres 

como no arroz con leite.
Normalmente bótase a folla 
enteira, anque tamén se pode 

triturar ou moer antes de 
cociñala para darlle mellor 

gusto a comida.

USO MEDICINAL

É un excelente tónico estomacal, estimula o apetito e prevén 
de enfermidades hepáticas, flatulencias, úlceras e acidez de 

estómago.
Ten virtudes antibacteriais, antitusivas e antibronquíticas.   
Trata a arteriosclerosis e mellora a circulación sanguínea.

 Favorece a eliminación de líquido do corpo, así que coaxuda 
contra a obesidade, ácido úrico, gota, reumatismo, enferme-

dades hepáticas,...

Tómase como infusión. 2 follas secas de loureiro por taza de 
auga. Deixase reposar 10 minutos e tómanse 4 tazas o día.

O aceite esencial dos seus frutos utilizábase contra infla-
macións osteoarticulares e pediculose.

USO CULINARIO

Valor nutricional por cada 100 gr.

Isa.Ver.



VIAXE CULINARIO

Por fin chegaron as patacas novas... algún xa provou as tempra-
nas, pero hai que sacar o resto. Este ano fu  un  poco hacci. Por 
aquí houbo fungos, bichiños, malas herbas... pero intentamos 
combatir contra estas averisdades coma sempre, e nun par de  

días recolleremos o noso traballo, agardando que a colleita nos  
dure ata as vindeiras patacas tempranas.

Ingredientes para  6 persoas

1 kg de patatas.
medio kg de fariña.
1 pizca de sal.
salsa simple de tomate.
1 cebola mediana.
Aceite.
1 bote de 800 de tomate triturado (non tomate frito).
5 follas de albahaca.

GNOCCHI CON SALSA DE TOMATE
(Escríbese así porque en Italia non temos “ñ”).

A mozza_rella.

Preparación  

Poñer a ferver as patacas en auga salgada sen lles quitar a pel (es-
coller do mesmo tamaño, de xeito que teñan o mesmo tempo de 
cocción). Cando estean cocidas, pelalas ainda quentes. Aplastalas e 
deixalas enfriar.

Preparar unha masa compacta coas patacas, a fariña e unha pizca 
de sal, non traballar moio a masa porque se non os gnocchi saen 
duros. (En realidade a cantidade de fariña non se pode establecer ao 
principio porque depende das patacas. Comezar pola media dose de fariña 
e despois segundo como resulte a masa engadir o resto ata obter unha 
masa compacta. As mellores patacas para facer esta masa son as amarelas e 
fariñosas).

Dividir a masa e facer coma churros, que deberán ser de 2 ou
3 cm de grosor. Cun coitelo dividir os churros en anaquiños de 2 
o 3 cm cada un. Despois marcar a pasta coa punta dun garfo ou 
cos  dedos. Moi importante: hai que poñer de vez en cando fariña 
na mesa de traballo para que a masa non se pegue. Empolvar de 
fariña un pano e meter os gnocchi a reposar, mentres preparamos 
os outros.

Nunha sartén poñer aceite a quecer, e engadimos unha cebola  
picada e cando estea dourada botamos a salsa e unha pizca de sal. 
Cando estea no seu punto a salsa, engadimos as follas de albahaca 
e tapamos, agardando pola pasta.
Nunha ola grande poñer moita auga con sal e esperar que ferva ben 
antes de botar os gnocchi. Cando comezan a subir e flotar estan 
listos.
Para os gnocchi vai moi ben calquera salsa suave, non moi pesada.

NOTA Tende a salsa xa lista para a pasta, se non queda pegañenta 
tipo cola. O truquillo está en escurrir e condimentar.

Buon  provecho!!



ASOCIACIÓNS

A.C. POLKA_POL Kultura Aberta

Polka Pol Kultura Aberta procura rememorar os principios desta festa que vi-
mos de celebrar o pasado día 24 de Agosto.

Dende 1984, o concello e os seus habitantes, fan homenaxe a ise emigrante que 
todos, coma galegos que somos, levamos dentro.

Agradezamos a isas persoas que fixeron nos seus comenzos posible todo isto, a 
todas as persoas que continuaron, e ás que seguen a facer que ista festa-reunión 
dos viciños de Pol, poida seguir sendo ano tras ano un xeito de xuntar ó povo. 

Porque un povo unido é coma una man que recolle para todos. Pois no ben 
común está o ben particular de cada un de nós. Non deixemos que nada nen 
ninguén nos alonxe de CÓMO e de ÓNDE sempre debemos estar. Xuntos, e 

camiñando cara adiante. 
Fagamos logo que ises tempos perduren no tempo, e lembremos pois un pouco 

daqueles primeiros anos…
Reproducimos os textos e fotos do libriño editado polos propulsores no ano 1988:

FESTA Ó EMIGRANTE

SAÚDO

Benvidos a este Concello de Pol que volta a senti-la fonda ledicia de poder 
ofrecer un ano máis esta tenra homenaxe ó Emigrante.
Para todos a nosa aperta agarimosa e o desexo de que a tristura dos que 
viven lonxe da terra saia dos seus corazóns e así canten, bailen, relouquen 
e aturuxen nesta Festa que é a súa.
Sintámonos pois ledos de poder estar xuntos na terra dos nosos avós, 
dos nosos pais, neste Concello de Pol que se viste de gala nesta “Festa ó 
Emigrante”para que todos sexamos felices,

HISTORIA DA FESTA

Imos facer unha historia desta Festa.
Foi enxendrada nun curruncho dun mostrador nunha taberna de Mosteiro. 
Cando naceu era frouxa e pequerrecha, pero diso fai xa cinco anos.
Os seus pais son: Arcadio de Vingolea, Félix de Cedrón, Xabier do Pacio, Xosé 
Antonio de Brañanova, Pablo do Abuide, Luis da Panadeira, Trigo de Cirio e 
Humberto de Paz.
A súa nai é unha Galicia enferma por mor da emigración.
Os seus padriños son os emigrantes e tódalas persoas que se senten solidarias 
cos que sufren as consecuencias deste mal.
A recién nada foi inscrita o 24 de agosto de 1983 en Rexistro Civil do Exce-
lentísimo Concello de Pol.
Os pais, inda que muitos, comparten enfonchados e sen ciumes a paterni-
dade, tentando cada ano de embelecela por ver si algún día namora e casa co 
desenrolo e sanar así á súa nai do cancro da emigración.

SEQUEIRO

AS MERENDAS

Desque teño acordanza, hasta fai quince anos, recordo con morriña aquelas 
festas de día, con convidados, xantar na carballeira, e que non faltase o mel-
lor que cada quen tiña reservado para esas datas; eran unha merendas cheas 
de ledicia, amistade e bo sabor de boca.
Coa chegada dos adiantos técnicos (televexo, coches propios, ...) fóronse 
esquecendo case por completo as xuntanzas aquelas nas que se bailaba, e por 
descontado se comía fora do diario.
Nós pretendemos coa celebración do concurso de merendas, recordar e po-
tenciar aqueles xantares do noso país que ademáis de comer ben servían para 
xuntarse cos familiares e amigos, facer lazos de amistade e concordia. Non 
pretendemos premiar a quen mellor comida traiga á festa, eso é o de menos; 
queremos que a nosa xente se xunga na ledicia, no comer, en divertimento; 
que nos esquezamos nese día dos problemas que de cotío arranxamos.
Emigrantes queridos, que voltades no mes de agosto a vosa casa, non esquen-
zades que entre todos nós imos a loitar por conquerir que este ano sexa a 
última fuxida da nosa TERRA.

J. TRIGO

E dende Polka, gustaríanos facer un chamamento a tódolos festeiros: o que fai 
dunha festa unha boa festa, non é o menú´que se come, nin o que custa traer 
á orquesta de turn0... ; o que fai dunha festa unha boa festa é a xente que se 

xunta, e sen xente non hai festa... Así que, porfavor, facede festas para todos....
Que vivan as festas populares!! Que vivan as merendas!!



Pasé de puntillas con las palabras a tu lado para no despertar. Pensé, 
y no pude llegar a ninguna conclusión. Sabía que tenía que estruc-

turar una parte del pensamiento simplemente en el pensamiento. La 
conciencia me reclamó por ser tan poco selectivo con el gusto y la 
razón. Pero entonces allí llegaste tú. Y en la habitación de al lado 
tomamos silla. La luz tenue de la habitación aportaba la luz sufi-
ciente para podernos ver sin apreciarnos demasiado. El reloj ya no 
se podía escuchar porque se había olvidado del tiempo. Y desde allí 

parecía que el mundo se había puesto del revés. Sería la intolerancia 
de los momentos críticos con los tiempos pasados…? Ese paraíso de 

mentiras que se nos mostraba a través de aquella ventana y que nos 
pretendía confundir.

Bebimos y nos miramos. Comenzamos a sonreír. Era el contorno de 
las cosas. La silueta de los sentimientos. El agujero de la discordia 
que tenía lugar dentro de mí; entre el propósito de hacer lo que uno 

dice, y la realidad de lo que uno hace, cuando se acalla y aplaca la 
imposición de la valentía, que se rebela en contra de todo, mayor-

mente de mí…    
Él me mira. Él sonríe. La experiencia le aporta sabiduría y tranqui-
lidad. Maduramos por nuestros silencios y no por nuestros años. Y 
entonces pretendemos adaptar la realidad de las cosas a lo que pre-

tendemos que sea la realidad para nosotros, a nuestra realidad. Él me 
pregunta. Yo no contesto. Sus palabras atrapan a mi cordura en el 

alambre de la incertidumbre. Y abrimos la ventana para poder ver, 
para poder apreciar mejor. Suena un trueno en el cielo de aquella 
habitación. Cerramos los ojos, y miramos al mundo y a la nada. 

Allí estaba todo. Preparamos la huida. Desestimamos el valor como 
prueba de fidelidad. Nos miramos a los ojos. Nos sentimos dios otra 

vez. Era la ternura y el calor de aquellas noches de finales de agosto. 
El aliento que presiona y extraña aquello que no duele. Los días que 
se nos escapan como si no sucediese nada. Pero la vida es ese juego. 
Ese pequeño pedazo de todos nosotros que se confunde eternamente 

con la memoria y los recuerdos…

ESPOLINCANDO NO SERÁN
La savia de la hoja se agotó

                                                                                                                                            
convencida de la inútil estupidez de la fotosíntesis…

Me levanto. Siento como el frío de mi soledad esculpe lentamente 
el vacío de mi alma añorando todo aquello que se fue y que ya no 

está. Aunque tú sigues ahí, amigo, donde siempre has estado, dando 
luz a la luz y color a la oscuridad que nos pretenden imponer. 

Paso despacio y de puntillas a tu lado, porque ya el sueño está dur-
miendo, y no lo quiero despertar. Qué o quién pintó el agujero que 
separa lo que tú haces de lo que yo pienso que tú estás haciendo?

Me columpio en el recuerdo de las palabras y me aferro en el ansia 
de las que te podré seguir escuchando para poder entender. Seguro 

que algún día podré comprender algo, tan solo un poco…
Caminamos juntos por ese pasillo donde dejamos colgados nues-

tros sentimientos. Pronunciando las burbujas del agua, para poder 
saber que mojan, y que dicen nuevamente gracias amigo, gracias…                                               

(…Pepe de Quiroga…)

 SERAN-VENCELLO



Músicos e gaiteiros de Cirio

CONTRACORRENTE

Sempre resulta grato recoller froitos, sexan peras ou mazás, xudías 
ou cebolas. Non menos grato resulta comprobar o resultado do 
esforzo dunha traxectoria profesional de mozos e mozas do pobo 
onde nacemos. Conforma un bo barómetro para medir a capacidade 
das persoas do noso entorno para conseguir obxectivos. Á marxe das 
súas orixes e condición, as súas obras demostran que hai capaci-
dade e talento para poñer en valor recursos persoais e colectivos ao 
servizo do ben común.

Os que somos de Cirio, das xeracións que naceron a mediados do 
século XX, recordamos as competencias e habilidades dos nosos 
veciños que daquela tiñan máis idade para cantar os reis ou para 
entoar as cancións máis diversas coas que acompañaban o longo 
camiño cara a Castela, para facer as segas e ganar uns pesos. Cando 
había troula ou foliada, todos a cantar, cada un poñendo o mellor 
da súa voz, sen ter en conta o pentagrama ou as corcheas, as fusas 
ou as semifusas. Da man do autodidatismo, houbo sempre xente 
con boas dotes para interpretar cancións e cantigas, ata para tocar 
algúns instrumentos.

Nos nosos recordos tamén quedan as interpretacións musicais de 
Camilo de Acevedo. A súa pícara retranca, en letras ensaiadas ou 
improvisadas, aparecía acompañada da monótona pandeireta que 
sempre viaxaba ao seu carón, no seu carriño. Na súa mellor versión, 
cando quería mostrar a súa vena máis rabuda, recordábamos aquela 
letra, no seu momento prohibida, que dicía: “mataron a Galán, ma-
taron a García, os dous eran republicanos, non querían monarquía”. 
Eran os ecos musicais dun feito real na loita contra formas de gob-
erno de caste absolutista.

O paso do tempo fixo posible un chanzo máis, da man dunha boa 
formación musical e de gañas de descubrir novos territorios mu-
sicais, sempre dende a tradición. Nese escenario emerxeron Óscar 
Trigo, con sólida formación histórica e musical, e Carlos López,  
con sólida formación docente e musical. 

Dous xigantes da boa música galega que, desde o corazón de Cirio, 
irradiaron coñecemento e bo facer tanto no seu traballo individu-
al como no colectivo, desde Leña Verde, onde o primeiro é a “alma 
máter” do proxecto musical e o segundo un piar firme das ini-
ciativas desa factoría musical que naceu dun proxecto asociativo 
moito máis ambicioso, moi rico e cunha actividade moi loable.

Observar os froitos destes profesionais no campo da música re-
sulta especialmente grato tanto pola veciñanza como polo feito de 
que, quizá polos ventos da deusa Fortuna, se trata de fillos de dous 
bos amigos, de traballos colectivos no agro na nosa xuventude e 
de troulas polas festas e romarías da contorna naqueles anos.  Son 
pingas dos avances individuais que redundan no ben común dos 
cirienses e dos polenses.

Cada vez que paso por Cirio ou que acudo a algunha cita onde 
estes dous mozos tocan a gaita, penso no importante salto adiante 
da historia musical do noso pobo (cando menos, dalgún dos seus 
integrantes). Escoitalos na compaña dese ben acompasado equipo 
de Leña Verde reconforta e alimenta as raíces que nos manteñen 
unidos as nosas orixes e que nos proxectan no noso presente.

Agora, mentres admiramos o seu talento e o seu bo facer, tamén 
podemos presumir da veciñanza de dous dos mellores músicos e 
gaiteiros da Galicia do século XXI. Ogallá sexa por moitos anos, 
sigan dando bos momentos de festa e sementen paixón pola boa 
música popular galega .
Esa semente que agora reparten, que seguramente dará froitos 
desexables no futuro, leva un selo moi claro e luminoso: trátase 
do froito de dous músicos de gaiteiros de Cirio, ese pobo de luZes 
do concello de Pol.

Pepe de Maseda.



CRÓNICA DO AFIADOR

O pasado 19 de agosto a Asociación Leña Verde trouxo á área 
recreativa de Mosteiro de Pol unha película documental 
sobre o oficio dos Afiadores “A última viaxe do afiador”.
Se aos de Ourense se lles chama “afiadores, da terra da 
chispa” é por esto mesmo, porque fóra das fronteiras, os 
afiadores eran ourensáns.

O director e productor Aitor Rei, que tamén é actor, e leva 
compañías e montaxes de teatro como o que se puido ver 
no Programa da Deputación deste ano, con actores da serie 
Matalobos (do lugués Luis Veiga). Veu conversar coa xente, 
expoñer a súa película. Tivo que resumir en unha hora as 
200 horas de gravacións que fixeron. Eso pasa moito no cine, 
que hai que resumir moito.

Cantaban Fuxan os Ventos:

“Viña dicindo unha moza
no coche da Trabadense...

que para ser bon paragúeiro
hai que nacer en Ourense...

Dalle na roda dalle madeira,
para afiar a aquel que queira,

eu cuchillos, eu navallas, eu tixeiras...”

Juanjo G. Rodicio

A película, con entrevistas entrañables conta a historia dal-
gúns afiadores ourensáns, das comarcas que rodean o Sil 
(dende Nogueira ata Trives). Un dos afiadores vai cunha roda 
antiga (das que se levaban empuxando coma unha carreta), aos 
mesmos lugares aos que fora  nos anos 50. Eson moi paveras as 
conversas que xurden con persoas deses lugares, en Palencia, 
Burgos... que aínda gardan memoria de cando ían os afiadores 
polas casas, tocando ese asubío tan característico e dicindo 
“Afiadooooooorrr e paragúeiroooooo”...

Contamos tamén coa presenza do escultor e recompilador 
Florencio de Arboiro (polo lugar de nacemento, Arboiro), o 
home que máis rodas de afiar posúe no mundo, e que montou 
a Casa das Rodas en Arboiro, San Xoán de Río. Se queredes ir 
velas, podedes subir dende Quiroga cruzando o río e logo polo 
Alto da Moá, ou ben ir dende Ourense, estrada de Trives. Non 
esquezades a bica, e o licor de herbas...

Ser de Ourense, afiador...
Fálanos de tempos, de oficios, de ambulantes...de buscarse a 
vida polos camiños...

A montaxe no río foi moi digna, cunha pantalla grande, e con 
boas condicións de son, que axudado polos banco que ten a 
disposición o Concello fixo ben agradable a velada, algo fría, 
como todas as que viñeron nos festexos polenses deste mal-
fadado verán. Asimesmo a barra para as bebidas que puxo a 
organización fixo que este acto fose coma unha pequena festa. 
Un acto cultural festivo, participativo, de encontro.

Desta volta, como sempre, falando e falando, alguén acordou 
que houbera en Mosteiro cine, na casa da familia de Pablo.
¿Alguén se acorda?



CONTOS DA NOSA TERRA

Esto o contaba un amigo meu, que era da zona de Ortigueira, 
que lle pasara a él.

Tivo que ir a un enterro algo lonxe e colleu o cabalo, pois 
naqueles tempos eran os medios que había. Cando viña de 
volta alcanzou a un paisano que iba a pé, aminorou a marcha, 
e viñeron falando dos acontecementos do momento.

O meu amigo era un rapaz novo i o paisano preguntáballe 
polas festas. Faláballe dalgunhas rapazas que se deixaban 
querer, e viñan en amor e compaña polo camiño.

E xa despois de moita conversa, preguntoulle o cabaleiro ao 
paisano de dónde era, e díxolle que do Seixo.

-E ti logo ¿a onde pertences?- preguntoulle o paisano ao meu 
amigo.

- Eu sonche o cura de Moeche.

O paisano parouse en seco, e moi serio dixo:

- Ai miña maíña!! Perdón Señor Cura, pensei que era un 
home!

A Pousada.

O CAMPO DA FEIRA

Tes algo que regalar, trocar, vender, mercar, ofertar, 

precisas dalgo ou dalguén? Fainos chegar o teu anuncio 

e o teu contacto e xa nos ocupamos nós de publicalo!

SOPIÑA DE LETRAS

Busca estas 8 árbores : Salgueiro, Amieiro, Bidueiro, 
Sabugueiro, Carballo, Mimosa, Eucalipto, Teixo.

BUSCO_Se tes lá de ovella e non sabes que facer 
con ela pode que A.C. Polka cha recolla de balde, 

ponte en contacto no 678864818. Sara.



La utopía es el principio de todo progreso 

y el diseño de un futuro mejor.

Anatole France.


