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PACO CORRA
PRESENTACIÓN
Estamos a honrar a Paco Corral Castro con esta colleita de semblanzas, poemas,
debuxos, contos, viñetas, fotografía…, mesmo ensaios afondando na gastronomía nas
nosas letras ou no sentido dos banquetes no primeiro cristianismo... A Asociación
Cultural Xermolos agradece a todas e todos os colaboradores este punto de creatividade, sentimento e emoción que a persoa de Paco segue a xermolar en nós.
Xermolos nestes case 30 anos foi creando unha afectividade, un compromiso, uns
vencellos, unha familia moi longa que nos obriga a todos, Paco era un dos nosos.
Non podemos aillar a andaina de Paco da súa familia, os Ribado de Baamonde, e
sobre todo o seu irmán, case xemelgo, Toñín, por iso este recoñecemento alongamolo
a todos eles. Axudaronnos a descubrir un dos espazos máis significativos de Xermolos
nestes anos, o San Alberte de Parga, e peregrinamos con eles en varias xeiras, para
recoñecernos naquelas augas limpas coma galegos e compañeiras e compañeiros de
viaxe. Os irmáns Corral e as súas familias achegaban cada ano a súa arte, non só a gastronomía, tamén a música da acollida e da festa que nos arrolaba naquelas pradeiras
vizosas co arrecendo do xantar e dos mellores viños, mentres as caricias do aire no
lombo da auga ían marcando o compás daquelas cantigas de amor e amizade. O San
Alberte con Paco era sempre e segue sendo unha fervenza dos sentidos.
En cantas xornadas arredor dun bo xantar servido por Paco falamos do humano e do
divino, desta literatura, pintura, fotografía…, que hoxe ferven de vida e amizade, uns
manxares que tamén entraban polos ollos coma esta homenaxe que lle adicamos.
As paisaxes, a natureza, son sempre a proxección do noso sentimento, o recanto de
San Alberte era para Paco: transparencia, vida a cachóns, ollada limpa, comuñón de
todos os elementos da natureza, sinal de amizade, nunha palabra, un reflexo do seu
xeito persoal de sentir a vida
A cita anual do San Alberte converteuse nun encontro literario, musical e gastronómico, Paco e Toñín achegaban o sal que facía máis sabrosa aquela xuntanza e a pimenta que espertaba en nós a gracia, o humor, a festa compartida. Paco era mestre da sinceridade expresada con humor e retranca, coñecía os distintos rexistros da comunicación, da lenguaxe, non era un home de ollada plana, unilateral ou rutinaria, buceaba e
fondeaba no amplo caudal da palabra, buscando o termo máis axustado para transmitir
o seu sentido das cousas. Refugaba as dobleces e a falsedade, ía ó corazón da vida,
por iso entendía e empataba coas persoas máis orixinais e creativas, convencido de que
cada persoa é un mundo.
Esta familia disfruta nestes encontros cos escritores, músicos, xornalistas, artesanos,
pintores, escultores, mulleres e homes do mundo da imaxe, ecoloxistas, animadores culturais, emocionados por tanta vida e creación. Por iso para eles os Encontros na Terra
Chá son un momento álxido, de plenitude, no devalar do ano.…
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Na edición pasada, e nas que veñan, seguimos sentindo o alento e o sorriso do noso
amigo, coma unha estrela na noite eterna alumeada, vivindo para sempre nunha festa
sen ocaso como él concebía a vida..
Animado por este espírito creativo o seu traballo de cada día era unha oferta de amizade, non coñecía clientes ou consumidores, senón amigos cunha vida e persoalidade
sempre prodixiosa e sorprendente.
Xermolos agradece con esta publicación o ben que fixo e segue facendo Paco á nosa
sociedade a través do seu servizo nun establecemento público que se converteu na
casa de todos, foi e segue sendo co seu exemplo, coa familia que nos deixou, coas lembranzas, un creador e portador de saúde para a persoa total, construía unhas relacións
basadas no respecto ás diferencias, na boa convivencia, no descubremento das cualidades e artes de cadaquén. É para todos un mestre da ledicia de vivir.
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I. APUNTE
BIOGRÁFICO

O Río de Baamonde nunha imaxe de Lucía González Gómez,
á esquerda unha obra de Victor Corral, preto do muiño…
O pescador lembranos unha das afeccións de Paco: a pesca
(1º premio nun certame de medio ambiente en Lugo no 1998).
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Paco coa súa nai,
xogando cos amigos,
coas vacas que lindaba a miudo, arando
con Xoán, tamén el
levando as vacas.
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APUNTE BIOGRÁFICO
A véspera do día de San Alberte, os pais de Manuel de Paderna, a señora Maripepa e o
señor Merexildo, puxéronse en camiño co ofrecido. Levaban unha carabela moi xeitosa que
a señora Maripepa portaba na cabeza. Compúñase dunha restra de chourizos, un lacón cocido, pan de trigo, unha empanada de liscos, un galo asado e un par de queixos de nabiza ben
curados, pois o polbo ritual e o viño mercaríanos na romaría. Non se ía levar todo da casa
Demoraron en Baamonde para xantar. Mercaron un par de netos de viño no Labrego, pois
sempre ten uns caldos de Albarellos de Monterrei moi sabedores eles (Manuel María, Cando
o mar foi polo río. 1992)

I. AS SÚAS RAÍCES
Paco Corral Castro nace en Baamonde o 6 de abril de 1952 nunha familia numerosa
de 11 irmáns. Unha vila que é unha encrucillada de camiños dende tempo inmemorial,
cunha certa forza na Idade Media cando os señores de Baamonde dominaban dende a
Torre unha ampla comarca, emparentados despois cos señores de Guitiriz e Parga, os
seus dominios aínda medraron moito máis. O Camiño Norte que leva a Compostela deixou a súa pegada na Igrexa de Santiago a carón do seu berce, no ribado do templo.
Paco vén ó mundo cando a estación de tren de Baamonde era un remuiño de xente e
mercancías que aproveitaban as carreteras que dalí arrancan cara a Terra Chá,
Mondoñedo e a Mariña de Lugo.

Coñece a fondo toda a comarca, sobre todo as súas raices, así as catro liñas xenealóxicas da familia, as procedentes de Roca, Pigara, Bóveda e a da Rega…, que plasmou o seu irmán Victor nun relevo que podemos contemplar no museo. Pero é a súa
avoa Rita, axudada por Juanito de Roca, o seu home, emigrantes a Cuba, a que cimenta o que ía ser a facenda familiar na que naceu Paco, fundando unha liñaxe con raigame, pero foi Enrique Alvarellos no seu libro Mulleres destacadas de Galicia, o que trazou o verdadeiro retrato de Rita Vázquez López (1893): “Labrega, costureira de andar
polas casas coa máquina na cabeza, cobrando dous reás, a seco, e un a mantido.
Carrexaba nunha cesta ferro das minas (1910) e non sei cantas cousas máis facía.
Casou dúas veces. Do primeiro matrimonio co muiñeiro de Carballido, non lle quedou
descendencia. Dempois de atoparse viúva, atendeu ela o muiño durante dous anos.
Seguramente alí foi onde ligou ó segundo home, pois ser era moi boa moza, e así non
tardou en casar outra vez con Xoán Castro Paz.
Emigraron a Cuba e aló traballou no campo, cortando caña. Tivo nove fillos, que case
todos foron morrendo. Só lle quedaron as únicas dúas fillas: Xosefa e Lidia Castro
Vázquez…
De volta a España, sen cartos, debido a certos conflictos cubanos, Rita chega a
Baamonde e instala a taberna “Casa de Rivado”, onde hoxe o seu neto Xoán, –o ”barbas”, ten o seu restaurante “Galicia”. Alí vendíase de todo: viño, ultramarinos, material
escolar, aceite, cebolas…, e case que traxes. Tamén se daban comidas. Rita era unha

I. APUNTE BIOGRÁFICO

Paco vai á escola do seu pobo e xoga a carón da igrexa románica e mesmo no cemiterio vello que estaba a carón da casa paterna, a Casa do Ribado.
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Moi novo no bar, no
carballo centenario do
adro da igrexa, xogando con paco, e nun dos
seus encontros cos amigos: o seu curmán Lolo,
Francisca de Pedrafita,
Paco, Sagerico, o muiñeiro do San Alberte,
Xoán e Gelín.
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boa cociñeira. Amasaba e cocía o pan; sabía ler
e escribir e levaba moi ben as contas do negocio. Tamén sachaba nas leiras. Era labrega e
comerciante, pero conservou toda a súa elegancia e coquetería ata que finou, con 98 anos,
pois ía á misa cun abrigo de astracán e uns
zapatos de tacón que o artista Víctor Corral
conserva na súa casa-museo.
Non me diga o lector que Rita non era unha
muller destacada”.
O seu neto tamén heredou estes valores da
súa avoa. No crecemento como persoa foi fiel ó
nome co que foi bautizado, Francisco, o do seu
avó paterno, e Paco ía converterse deste xeito
na memoria viva e plástica daquel outro
Francisco, o de Asís, irmán universal de todas
as criaturas.Todos os anos, nunha das poucas
saídas que lles permitía o seu atarefado oficio
de taberneiro e restaurador, festexaban a súa
onomástica en Lugo, cadrando coas festas do
San Froilán.

Como Victor, o escultor labrego, e outros
irmáns, o labor de lindar as vacas, axudou a
Paco a identificarse coa natureza. Amaba moito
ás frores, aínda ca súa predilecta é a flor de
Pascua, que aínda hoxe é unha testemuña no
seu panteón de que as frores nacen sempre.
Esta empatía polas criaturas que conviven con
nós abrolla tamén en cada recanto do Museo
de Victor Corral, non só na súa obra escultórica, tamén no cultivo diario dos xardíns ou do
Museo ó aire libre.

A semblanza da avoa Rita no libro de Alvarellos:
Mulleres Destacadas. Antón, o muiñeiro, e
Mongolo, o xordo, dous dos contertulios máis
asiduos de Paco (Foto JAMY). A outra instantanea foi tomada na súa estadía en Barcelona.

I. APUNTE BIOGRÁFICO

A familia numerosa alternaba a atención da
taberna co cuidado das vacas e ovellas da súa
facenda labrega, Paco colaboraba puntualmente na atención do gado, aínda que ás veces
abandonabao na busca dunha parolada que si
era cunha moza moito mellor.
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Antes de facer a mili, traballa uns anos en
Barcelona onde emigraron sete irmáns, e xa no
1971 no “Rexio” de Lugo.
Fai a mili no Campamento de Parga, no cuartel de Rábade e en Lugo.
Moi alegre participa das romaxes e festas da
comarca: “onde tocaba unha gaita, alí estaban
Paco, Antón…”. Como todos os irmáns disfruta
co baile e no seu corazón está moi vivo o calendario das celebracións da comarca. Medra
nunha vila moi entusiasta onde os veciños eran
coñecidos coma “Os Lancheros”. Volve a
Baamonde e co seu irmán Toñín atenden no
“Galicia” que rexenta Juan, o seu padriño, que o
arroupou sempre co seu agarimo e experiencia
nos negocios. Mentres, xuntos construirían a
Casa do Labrego, no estilo do primoxenito dos
restaurantes, “O Galicia”, creando vencellos co
mundo labrego a través de útiles, ferramentas,
retazos da súa cultura material e espiritual.
Casou con Obdulia Castiñeira Díaz e tiveron
dous fillos: Rita e Antón.
Xoga ó fútbol co equipo do seu pobo e practica o ciclismo, sendo un dos fundadores da
Peña Ciclista de Baamonde, e ata asiste a
algunha etapa das Voltas Ciclistas co equipo de
xornalistas e co seu amigo José Gerardo que
tamén colabora nesta revista.
Hai unhas constantes no xeito de situarse na
vida das e dos irmáns Corral Castro, aínda que
cada un deles é un mundo. Por exemplo, a súa
carraxe contra as inxustizas, a opresión,
as desfeitas…, esta loita quedou plasmada na escultura de Víctor e na poesía de
Juan, pero tamén no discurso, nos feitos
e na conversa dos outros e das outras.

Con Obdulia Castiñeira coa que casou o
3-VI-1978. Con Xoán, Lelín e a súa avoa
Rita. Noutro momento no bautizo do seu
afillado Francisco e os seus pais Toñin e
Mari (Foto JAMY).
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Paco revirabase contra as inxustizas e convertía cada día a súa solidariedade en xestos de acollida, de compartir o que tiña e de aprezo demostrado por cada persoa e criatura.
Hai outros trazos na persoalidade desta saga de Baamonde, o seu amor pola natureza, sobre todo polas cousas máis febles e sinxelas, unha predilección polos máis humildes, algunha das esculturas de Victor son unha mostra desta identificación: “Basta de
fame” e “Os que choran e non falan”, neste relevo o escultor denuncia os maltratos con
animais tan queridos por Paco, e a barbarie humana…
Esta xenerosidade de Paco rebordaba nos seus encontros con persoas que non sempre eran valoradas na súa orixinalidade e nas súas mañas ou habelencias, rodeabaos
coa amizade e adicación: “O Pepe de San Alberte”, muiñeiro e áxil xogador de tuti, a
escoba…; “Mingolo”, xordo, pero fino versificador popular e trovador; Antonio, o muiñeiro de Baamonde, sabio en refráns e anécdotas ambientadas no muiño; “O Cacha”,
Monoliño, troiteiro de sona, barbeiro no Campamento de Parga, emigrante en Suiza, ás
veces subiase a algún dos camións que repostaban en Baamonde e facía con eles longas viaxes…Pepe, “O Perico”, bon tertuliano de taberna, etc.
En Paco non había finximento neste agarimo, viviu identificado co mundo rural e
labrego. O seu album máis intimo está ateigado de imaxes que certifican o seu rostro
franciscano de penetrar os segredos das cousas máis febles, sobre todo dos seres
vivos: amaba a fondo as plantas e frores, os animais…, na liña da obra escultórica do
seu irmán Víctor que cando lindaba as vacas debuxaba nos cornos os seus primeiros
traballos. Paco cada mañá, unha das súas olladas pousaba na vaca de pedra de grá que
dá de mamar ó xato, unha das cartas de presentación do museo.

Esta harmonía coa natureza é unha fonte que emana da persoa de Paco con toda a
súa forza e ten unha querencia especial polas persoas que se singularizan pola súa creatividade, por iso prendía tan ben nas persoas maiores e nos nenos que viven a vida
con máis inocencia, dun xeito desinteresado. E non só por apreciar estas persoalidades
diferenciadas, senón porque lle gustaba compartir a vida, ser xeneroso e acolledor cos
máis febles, tipos curiosos e ata “toliños” como adoitaba dicir o poeta Manuel María ó
que o restaurador tanto admiraba e co que gustaba manter longas conversas…, como
escoitaba con fruición ó muiñeiro de Baamonde, depositario de tantas historias e lendas
e a todos os que tiñan algo orixinal que contar.
Era capaz de descubrir a sabiduría e filosofia populares destes persoaxes que consideraba os seus amigos e camaradas, e tomaba distancias de certos “tipos” que se arrogan un poder, unha categoría, unha prepotencia, que non teñen e que Paco coa súa
autenticidade desenmascaraba sen remilgos. Por iso era tan capaz nos papeis que desenvolvía no Entroido representando perfiles tan variados.

I. APUNTE BIOGRÁFICO

Paco era un xenio que recreaba a vida cotidiá co seu humor e xenerosidade. Esta
identificación coa cultura labrega non é exclusiva dos dous irmáns que manteñen a Casa
do Labrego, acada a toda a familia, así tamén a arte que destilan as actuacións e os
espectáculos de humor do seu irmán Xan ou a fotografía do seu sobriño Juanmi que
podemos apreciar nesta revista, sen esquecer os poemas e a obra plástica doutra sobriña Eva.
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II. A CASA DO LABREGO
Hai cousa de oito ou nove anos, cando os do equipo Chaira andabamos polo concello de
Begonte recollendo literatura de tradición oral, atopamos unha tarde de outono ó Manuel
María. Foi na Casa do Labrego, en Baamonde, e canda el estaban a Saleta e o Afonso de
Xermolos. Nesas e noutras ocasións, o Manuel falounos do Pozo do Ollo Daquela xa tivéramos a sorte de achegármonos a ese lugar máxico, guiados polo escultor Víctor Corral
(Xoán Ramiro Cuba, Arquivo nostálxico de soños , Manuel María, Lugo 2001, p. 221).

Paco nace nunha familia labrega e medra neste leito con gozo e liberdade, disfrutaba neste ambiente e mesmo enxergou unhas relacións cordiais con todas as criaturas
que o rodeaban, con que fachenda pousaba ante as cámaras fotograficas coa Cuca, a
Linda, a Xata, unhas froles, un cabalo, por exemplo. Un calendario dos anos 80 con
Paco e Toñín no postigo da porta do “Galicia”, segue a dar a volta ó mundo, cada ano
dende aquela non abonda cos 8000 exemplares que agasallan, é todo un síntoma do
seu carácter: os dous irmáns sempre camiñaron xuntos e seguen prendidos dun mesmo
salouco.
O froito máis senlleiro desta querencia pola natureza dos dous irmáns, polos seres
que conviven con nós na aldea, foi a apertura no 1979 da Casa do Labrego, non só a
súa arquitectura popular, o interior que é un santuario dos enseres máis familiares da
casa labrega. Un ambiente envolto nunha grande dignidade, onde os elementos que
enchen o recinto, non están esquecidos coma nun almacén, nin son obxectos aillados
da vida nun museo de etnografía, senón que entrando polo dintel da porta todo o que
hai alí enxendra unha comuñón onde as persoas somos froito desta relación afectiva de
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consideración con todo o que nos rodea, como dicía Manuel María:.”Tódalas cousas que
están á nosa beira, …maiormente os obxectos que usamos cada día: son os nosos
irmáns”, a mesma harmonía na que vivía Paco cada xornada, na que un obxecto ten o
seu peso específico e as criaturas vivintes teñen a súa validez sen servilismos e domesticacións, a pesar do sentido doméstico e familiar da Casa do Labrego.
Paco gozaba e compartía o ferrado, o xugo, o tascón do liño, aquel tronco que tanta
gracia lle facía e que chamaba “o Cornelio”…, co entusiasmo do que acobillaba moita
vida que non era unha propiedade material, senón membros e compañeiros dunha
mesma familia e oficio.
Estamos a falar dun dos sinais da súa filosofía da vida: o aprezo e o agradecemento
do patrimonio que recibira dos seus devanceiros, a memoria da cultura labrega que forxara o seu carácter.rexo e que el con este xeito de situarse no traballo considerabaa dun
grande nivel, endexamais de segunda división.
Hai neste respecto polo pasado un sentido da xusteza coa que o noso homenaxeado sentía o seu contorno, coa emoción do
que cada día descubre novas cotas de vida
e compromiso.

Se rastreamos na traxectoria desta familia captamos unha busca deses espazos
sagrados, simbólicos, que recollen o misterio da vida.
Esta identificación co máis intimo de nós
foi ben patente na singradura existencial de
Paco e segue na súa descendencia, non é
estraño que a Academia Galega de
Gastronomía escollese como portada da
súa guía editada por Everest, a lareira da
Portada do libro Guia gastronómica de Casa do Labrego que forma parte desta
Galicia, editada pola Academia Galega de colleita, co lume aceso alumeando e arreGastronomía e publicada por Everest no quentando o espírito da familia.

I. APUNTE BIOGRÁFICO

Esta aposta de Toñín e Paco e as súas
familias que como vemos nestas achegas é
imposible separar, uns son debedores dos
outros nesta sensibilidade polo que é noso,
este universo vivencial non é casual, é a
proxección dunha entrega ó país. Cando
nos abren a súa casa, o seu corazón, os
segredos das cousas e a tenrura da familia,
están compartindo unha visión de Galiza,
coma un pobo con historia que busca o seu
destino.

1999, coa lareira do Labrego.

13

UIEIRO

Foto Miguel Vázquez
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A lareira é o eixe ou centro da nosa vida en familia e arredor dela recibianos Paco
todos os días, coma o segue facendo Toñin, porque arredor deste lume sempre vivo
seguimos a fundirnos cos seres que queremos que endexamais desaparecen de nós. A
chama viva da lareira do “Labrego” é un sinal da presenza eterna dos membros da familia que seguen a estar aquí. O gran poeta Bernardino Graña en fermosas palabras define a Paco como “alma do lar”.
Esta acollida dende a lareira deixa unha pegada que non se esquence, podiamos
multiplicar as testemuñas destes vencellos eternos entre os moradores da Casa do
Labrego e os visitantes, pero collemos ó azar unha páxina do “diario” dun peregrino de
Valencia que estivo con Paco uns días antes da súa desaparición física entre nós, e que
sen saber nada aínda hoxe que non está, remitiu a algúns veciños de Baamonde a lembranza do seu paso por esta vila, vén ilustrada por unhas fotos da igrexa, do museo, da
Casa do Labrego, da Torre por terras de Vilalba, berce de Obdulia, a muller de
Paco…Camilo Gómez Martinez de Lliria xa coñecía “O Labrego” porque tivera un accidente en Abadín e Paco, Toñín e as súas familias, como adoitan facer sempre transmitironlle saúde, acougo, alento, naquel momento duro da súa familia. Fixo proposito de
volver por esta rota facendo o Camiño Norte, e Camilo escribía así, o 12 de maio do
2004 (a carta foi remitida hai pouco, o 12 de marzo):
3ª ETAPA VILALBA-BAAMONDE (23 Kms.)

Comprometinme a volver máis tarde para falar con eles, pois a estas horas o comedor
está ateigado de xente e teñen moito traballo, do que me alegro moito. Despois visitei a Mari
Carmen, a dona da casa onde estivemos hospedados, tamén me recoñeceu e mantiven con
ela e a súa filla uns momentos de conversa agradable e sincera. Tras dunha curta sesta retornei de novo ó Mesón e atopeime con Paquiño, co seu inefable bigote ó Dalí, que grande persoa é, pero noteino un pouco triste. Mari e Obdulia non están, pero si Toniño, é un persoaxe
de lenda, falar con él é coma estar noutro mundo, é limpo e sano por dentro cun fondo
extraordinario, ás veces penso que estas persoas anónimas, que se che aparecen nun só
momento da vida, son por esta razón das que verdadeiramente te lembras e tamén polo que
fixeron pola miña familia e por min. Sempre lles estarei moi agradecido.
Como colofón ó día apareceu Javier, o mozo madrileño, e seguramente mañá partiremos
xuntos. Foi un día de nostalxa de encontros, de atoparte ben, mañá vai ser unha etapa moi
dura, pero non lle teño medo porque despois deste marabilloso día son máis forte de mente
e de alma. Gracias Camiño .

I. APUNTE BIOGRÁFICO

Saín un pouco máis tarde, ás oito estaba na rota, o día amenceu nublado e apareceu a
fina choiva, nótase ca etapa non vai ser tan dura, o camiño atravesa numerosas aldeas, pero
o camiño principiou a endurecerse polo estado dos sendeiros cheos de barro e lama, a paisaxe como as anteriores e coma sempre; dende a miña soedade sintome acompañado polo
canto dos paxaros, reconfortame e véxome ben a pesares da canseira dos últimos días. ata
que cheguei a unha pequena casa na que merquei por 4 un caiado que estaba abandonado, ten gracia, así paso os quilómetros, e presinto a chegada a Baamonde e así sobre da
unha estou no albergue, ata que aparece a inefable Conchi, a súa encargada, unha persoaxe senlleira xa que si non existise habería que inventala, é entrañable. Despois de ducharme
e secar a roupa, fun a xantar, como non ó Mesón do Labrego. O recibemento pola banda de
Mari e Obdulia foi verdadeiramente emocionante, recoñeceronme axiña, son persoas ás que
agradezo moito o trato recibido anos atrás coma consecuencia dun fatal accidente en Abadín.
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Paco en varios Entroido dentro das Comparsas de Baamonde: “A Feira” e “Parto feliz”.
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III. O ENTROIDO
Se o Entroido xurdiu en Baamonde con tanta forza, foi porque souberon recuperar algo que
era do pobo, as súas festas, e fixérono dun xeito creativo (Revista Xermolos, nº 11, 1985)

O humor era unha das cualidades da intelixencia de Paco, a retranca e a ironía que
caracterizaba a súa persoa. Era orixinal e creativo nas manifestacións de humor, dende
as súas representacións do Entroido, ata o seu afán por saborear o zume e a ledicia da
vida. Creaba situacións cómicas para facer máis levadeira a rutina da vida de cada día.
A retranca en Paco era un sinal da forza sorprendente e intuitiva da lenguaxe que
reforzaba a súa sinceridade e autenticidade. O seu discurso verbal, mesmo a retranca,
pasaba polo filtro do corazón que era o motor da súa andaina, porque endexamais deixaba de ser él mesmo.
Rebordaba ledicia por todas partes, mesmo o seu porte externo, ía marcando o seu
xeito de convivir, o sorriso, os ollos pícaros, aquel bigote ó xeito de Dalí..., todo nel convidaba a contaxiarse coa cara alegre da vida. Non regateaba esforzos para comunicar
esta enerxía da vida, por iso o seu servizo á sociedade na Casa do Labrego, sempre á
par do seu irmán Toñín, non era só un medio para a saúde física a través da alimentación, foi sempre unha regalía de saúde total para a persoa, esas comidas ían adobadas
con humor, gracia, o ánimo e o alento que necesitamos os homes e as mulleres para
disfrutar da saúde do corpo, da mente, do espírito… .
Esta ledicia que imbricou a súa vida acompañouno na derradeira viaxe ata o cemiterio, escoitando os sons da gaita e do pandeiro, ós acordes dunhas marchas que nos
transmitían que Paco era un anaco dunha Terra que endexamais rexeita ós seus fillos,
senón que o recollía no seu regazo de Nai e Pai. Tiña dito moitas veces: “que non quería un enterro triste”.

Sen esquecer o alarde de gastronomía, típica do Entroido, que todos os anos vén
facendo a Casa do Labrego, sobre todo o lacón con grelos, e a repostería propia deste
tempo do ano.
O Entroido era un tempo propicio para que Paco cos seus veciños rachase a imaxinación para facer algo novo. É verdade que o Entroido é a festa máis desorganizada,
máis espontánea, pero ás veces había que poñerse man á obra, seis meses antes,
achegando ideas, facendo traxes, inventando situacións capaces de crear comicidade.
Paco apuntouse dende moi novo a este xeito de vivir o Entroido, porque é un acontecemento que non fai discriminacións e xuntabanse nenos e máis adultos.
Se o Entroido xurdiu con tanta forza entre estes veciños de Baamonde era porque
estaban a recuperar algo que era propio do pobo, e que no s.XX foron capaces de man-

I. APUNTE BIOGRÁFICO

Este xeito de ser e vivir de Paco atopou no Entroido unha posibilidade de realizarse
como persoa liberadora e sanadora a través das orixes deste ciclo festivo. Dende 1974
integrouse naquel grupo de veciñas e veciños que poñían en común a súa arte, inxenio,
traballo para divertirse eles e contaxiar daquela festa a todas e todos. Neste sentido
Paco vivía a tope a súa pertenza ó pobo de Baamonde.
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ter neste entramado popular. O entroido
quixerono rematar, pero alí onde hai un
grupo cheo de vida, rexurde con máis pulo.
Paco, os seus irmáns e sobriños, máis de
vinte veciños, sabían que estaban a cumprir cunha obriga: volver sobre unha festa
que estaba a perderse polos desleigados
que esquecen as súas raíces.
Ás veces Paco e os compañeiros de
comparsa convertianse nun vendaval de
festa e ledicia, era consciente de que as
cualidades e recursos das persoas non
son para gardalas e conservalas intactas,
senón para crear entusiamo e felicidade na
xente, por iso saltaban ás rúas e corredoiras con toda a liberdade dos que se sinten
protagonistas e actores da vida que medra
nas súas mans.
Aquel tono co que Paco, e os outros,
vivían este tempo non se improvisaba era
o froito dunha ledicia ou festa que levaban
dentro.
Para esta expresión buscaba situacións,
papeis coñecidos e afíns a súa cosmovisión da vida: tipos populares, oficios da
comarca, persoaxes orixinais do contorno.
Paco non era só un actor formal nestas traxicomedias, era un persoaxe que vivía
aquela manifesración parateatral con toda
a súa alma. Paco acudiu a primeira representación no Merendeiro de Guitiriz, nunha
daquelas salas de festa que había nas
parroquias máis populosas.
Moito máis importantes cos premios que
acadaban en salas de festas de Lugo, A
Coruña…, era a festa que facían na rúa e
nas aldeas. Non era difícil facerse entender polo pobo que os observaba e se divertía con eles. As comparsas de Baamonde
tiñan sempre unha cor popular: mobles,
disfraces, temática. Buscaban na cultura
labrega os motivos para as súas festas: o
cuarto do “parto feliz” con mobles da
época, cos que cargaban de vila en vila, de
aldea en aldea.
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Tamén na diversión abrochaba a intención de Paco e os seus compañeiros de dar a
coñecer o patrimonio cultural do noso pobo. Chegados aquí temos que seguir salientando o aprezo que tiña polo que era noso, non só mantendo as tradicións, tamén arroupandoas cun escenario estético e requintado. As comparsas de Baamonde eran moitos
anos unha lección dos costumes da Terra Chá, como “O nabo de Lugo e o queixo da
nabiza”, ou a “Banda da Charangada”.”Na feira”, na foto, vendía lacóns, mentres os seus
irmáns termaban de galiñas, ovellas…, e “Cando Pepiño marchaba para a mili” facía de
pai da criatura. “Na lúa de mel” era o padriño da parexa e en “As catro estacións” brilaba coma o sol. Tamén nesta faciana da vida colectiva de Baamonde, Paco convertía a
súa vida nun síntoma de saúde para todos.
Paco disfrutaba contandonos mil anécdotas destas correrías festivas: cando cargaron
con barriles de viño de 50 quilos varias tardes, ou os ligues ou guiños con algún aventureiro que quería pasarse con él, caracterizado naquel día de muller, representando
unha muller de armas tomar que espertou o entusiasmo dalgún home da redonda,
mesmo declarandolle o seu amor… Cando facían auto-stop na carretera de San
Salvador-Merendeiro, e acollidos por algún automobilista, aquela viaxe remataba nunha
trifulca, e a muller asaltada recibía a axuda do resto da comparsa.
Paco sempre xeneroso nas bromas con todo o mundo, no Entroido transformabase e
os seus trucos multiplicabanse.

IV. OS ENCONTROS LITERARIO-GASTRONOMICOS DO SAN ALBERTE

O San Alberte foi convertendose para Paco nunha referencia significativa na súa vida,
como o segue sendo para Xermolos, moitos días peregrinaba cara alí, era o seu norte
moitas xornadas de vagar: paseando, cando ía de pesca, unha das súas afeccións,
pasando polos “caneiros” do Río Covo, disfrutaba da natureza e soñaba coa súa Galiza,
sempre respectuosa co medio, sufría cando percibía unha desfeita que magoase o contorno. Por iso para el, este racanto a carón do Río Parga, non era só un santuario, era
un mundo no que se xunguía: paisaxe, tradición, relixiosidade popular, festa, amizade.
Paco ponderaba a miudo a fermosura do San Alberte.
Paco era devoto de San Francisco de Asis, pero tamén do San Alberte de Parga, “o
santo da fala”, expresaba con paixón a súa preocupación polo respecto e conservación
da obra arquitectónica e do seu contorno, tamén de que a súa festa fose unha romaxe
tradicional con moito pulo.
Froito da xenerosidade de Paco e Antón, das súas mulleres, Mari e Obdulia, e fillos,
o San Alberte coñeceu outra xeira e converteuse cada ano nun encontro das e dos creadores da Terra Chá e de toda Galiza, a Asociación Cultural Xermolos organizou os
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Chegado o mes de xuño, e desde hai anos, a asociación Xermolos de Guitiriz organiza
un acto cultural dos máis entrañables e concorridos por toda clase de público. Son os
Encontros na Terra Chá , celebración festiva que vai agarimando ano por ano os fillos máis
ilustres da chaira luguesa e que, ó mesmo tempo, se converteu xa nunha celebración da
galeguidade (Helena Villar Janeiro, De conversións e fiestras , El Correo Gallego, 22 de
xuño de 1994)
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Encontros na Terra Chá. No interior da Igrexa ou fóra tiña lugar unha “táboa redonda”
adicada a analizar a obra da persoa recoñecida naquel ano.
Os primeiros Encontros na Terra Chá no 1990 foron adicados ó poeta Manuel María,
despois foron honrados: Trapero Pardo, Ramón Villares, Chao Rego, Xosé María Ramil
Soneira, Indalecio Lombao, o oleiro de Bonxe, Mini e Mero, os músicos de Fuxan os
Ventos e A Quenlla, Victor Corral, Xulio Xiz, Felipe Arias…
Xa no restaurante da Casa do Labrego celebramos ó “Chairego de Honra”, Paco
Martín (1993)…
Como adoita acontecer en moitas circunstancias da vida, outra vez Xermolos captaba e convertía en realidade, unha emoción ou sentimento que enxergaba dende hai
séculos o contorno de San Alberte, froito desta intuición, a voluntade de Xermolos viuse
reforzada polo sentimento e paixón que o poeta Manuel María sentía polo simbolismo
deste espazo máxico, outra vez cadraban e atopabanse no corazón da vida a asociación e o seu guieiro.
O poeta escribiu:
Cando Manuel de Paderna se decatou, San Alberte tiña os seus ollos chantados nos dos
del. Manuel de Paderna sentiu temor e ó mesmo tempo unha dozura e sosego inefables.
Todo era música. Se alguén lle tocase, soaría como unha arpa milagreira.
San Alberte dirixiuse a el:
- Non temas.
Manuel de Paderna non tivo palabras para responder. Tanto era o seu arroubamento que
non podía pronunciar unha silaba. O milagreiro santo proseguiu:
- Coñezo a pureza da túa alma e a limpeza do teu corazón virxe. Pídeme o que queiras. Pódoche dar o don da palabra que teñen os grandes parlamentarios, a dialéctica
dos avogados famosos, as palabras inspiradas dos oradores sagrados que abren as
almas á chamada da gracia santificante

-Non quero nada do que me ofreces.
- E logo, ¿que é o que desexas?
- Desexo a palabra xusta e fermosa, a que nomea e suxire ó mesmo tempo. A palabra
que ten o son e a harmonía do xorrar da túa fonte e o máxico engado das ondas do
río Parga ó cantar no caneiro. E tamén desexo o escuro murmurar do río Miño ó seu
paso polo meu Outeiro de Rei Ti ben sabes
- Sei. Tes concedido o teu desexo. Serás poeta. O teu verbo fará xurdir a luz e o amor.
Vai en paz (Manuel María, Cando o mar foi polo río, pp. 23-24).

Unha prosa ateigada de lirica que facía sorrir a Paco, cun guiño á vida, pois o escritor estaba a transmitir a súa filosofía da vida, apostando polos que son unha labarada
de luz e de amor, afastados dos que ambicionan o poder e a prepotencia, os dous asiduos ó San Alberte, eran uns afervoados seguidores de Francisco de Asis, o “povarello”. Estes encontros reforzaron ó longo destes anos unha amizade a tres: Manuel María,
os irmáns Corral e a Asociación Xermolos, abenzoada polo “santo da fala”.
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Manuel de Paderna, reposto, dixo con firmeza e tenrura:
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“Encontros na Terra
Chá” adicados a Manuel
María (1990), participando Xulio Xiz, Lois
Dieguez, Miguel Anxo
Fernán-Vello, Manuel
María, Camilo Gómez
Torres
e
Claudio
Rodríguez Fer. Noutra
edición: Xulio Xiz,
Dario Xohán Cabana,
Manuel María, Mero,
Mini,
Neira
Vilas,
Marica Campo e Xesús
Mato. Xantando: o
alcalde de Begonte,
Xosé Pena, o Director
de Politica Lingüística,
Xesús
Gonzalez
Moreira,
Manuel
María, o Presidente do
Parlamento
Galego,
Xosé María García
Leira, Víctor Corral e a
súa
dona,
Alfonso
Becerra, Alcalde de
Rábade e a súa dona.
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Serían ducias de mulleres e homes de toda Galiza os que irían imbricandose neste
compromiso total co noso pobo no leito significativo dun dos celmes da Terra Chá e de
Galiza.
E alí estaba Paco rebordando acollida, bonhomía, arte e sabiduría. O traballo e a adicación destes dous irmáns a este acontecemento cultural non era nimia, supoñía varias
xornadas de entrega, mesmo adecentando a carballeira e a carón do río onde se facía
unha merenda típica: sardiñada, polbo á feira, empanadas, lacón asado, pimentos de
Padrón, roscón de Vilalba, torta de millo de Guitiriz, queixo de San Simón, todo regado
con viño do país, auga ardente e licores…, a gastronomía máis escollida para non disentir naquel universo das artes no que se convertían os encontros do San Alberte.
As veces o clima transtornaba os pláns e o traballo xa organizado e feito, así tivemos
que arrancar para a Casa do Labrego, nos encontros adicados a Trapero Pardo e
Ramón Villares, e para o actual albergue de peregrinos nos de Chao e Mini e Mero…, e
todo este esforzo caía no lombo de Toñín, Paco e os seus parentes.
San Alberte foi para él dende neno un lugar privilexiado onde se sentía realizado
coma membro desta comarca e de Galiza, nacera entre el e aquel recanto unha sintonía, unha simbiose, que o axudaba a descubrir as súas arelas e o seu compromiso co
noso pobo, en particular co noso idioma.
San Alberte ten esa forza poderosa de enxergar nas persoas adicación e entrega ó
pobo, a cada un dende a súa liberdade como cidadán e membro desta comunidade.
Mulleres e homes atoparon nesta paisaxe a súa realización, Paco sentiu as vibracións
dalgunhas testemuñas desta relaciön, escritores coma Manuel María, Díaz Castro,
Agustín Fernández Paz…, peregrinaron dende pequenos a este santuario coas súas
familias para sentir máis intensamente o don e agasallo da palabra.

Estes xantares e as longas sobremesas e tertulias servidas pola Casa do Labrego
foron o miolo para soñar cunha Galiza mellor que busca o seu destino, por eles pasaron
case todas e todos os escritores, sen diferencia de xéneros nin especialidades, persoalidades senlleiras nos campos da súa actividade, e sabendo que non imos lembrar a
todos os que crearon esta fervenza do San Alberte, celebramos a presencia dos 100 primeiros, dende Neira Vilas, Novoneyra, os asiduos Manuel María e Bernardino Graña,
Xosé Díaz Jácome, Fiz Vergara Vilariño, Pilar García Negro, Paco Martín, Xulio
Valcarcel, Miguel Anxo Fernán-Vello, Dario Xohán Cabana, Lois Dieguez, Rabade
Paredes, Helena Villar, Augusto Perez Alberti, Antón Santamariña, David Otero,
Margarita Ledo Andión, Marica Campo, Chus Pato, Carmen Blanco, Claudio Rodriguez
Fer, Carmen Blanco, Xoán Neira, Ramón Chao, Victorino Perez Prieto, Moisés Lozano,
Agustín Díaz Blanco, Xosé Lopez García, Antón Galocha, Fidel Fernan-Vello, Francisco
Campos Freire, Manuel Ferreiro Fernández, Antón Moreda, Isidro Novo, Lois Dieguez,
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Foi Manuel María o máximo difusor do San Alberte de todos os tempos, en todos os
sectores da poboación, mesmo entre os creadores, foi o que máis escribiu sobre a súa
romaxe, dende o poema “San Alberte” do Terra Chá, ata ese relato máxico de Cando o
mar foi polo río. Os versos escoitamolos moitas veces musicados polo grupo A Quenlla,
por Mini e Mero, ós que se lle adicaron os Encontros de 1997.
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Xoán X. Fernandez.Abella, Xosé Carreira, Xosé Ramón Pousa, Xosé Alonso,Tereixa
Campo, Francisco Pillado, Pilar Pallarés, Manolo Regal, Xabier P. Docampo, Agustin
Fernández Paz, Xose Manuel Carballo, Xesús Mato, Manuel Laxe Freire, Rosario
Alvarez, Xosé Xove, Manuel Neira, Anisia Miranda, Marcial Gondar, Marino Dónega,
Andres Torres Queiruga, Xosé Alvilares, Bernardo García Cendán, Manolo Roca, Victor
Freixanes, Miguel Suárez Abel, Engracia Vidal, Manuel Espiña, Rio Barxa, Xose Manuel
Gonzalez Reboredo, Roxelio P.Moreira, Carlos Díaz, X.M. del Caño, Camilo Gomez
Torres, Tonina Gay, X.Antón Miguelez, Antonio Reigosa, Pepe de Cora, Cesareo
Sanchez, Xavier Rodriguez Barrio, Xesús Torres Regueiro, Francisco Rodriguez
Lestegás, Francisco Calo Lourido, Valentin Arias, María Xosé Lamas, Enrique
Alvarellos, Xose M. Regueira, Marcial Gonzalez Vigo, Xosé Lorenzo Tomé, X.M.
Dobarro Paz, Manuel Dourado Deira, Xesús Ferro Ruibal, Luciano García Alén, Xesús
Franco, Xabier Lama, Nemesio Barxa, Eloi Caldeiro.
Pero tamén politicos coma Benxamin Casal, Xosé María García Leira, Paco
Rodríguez, Xosé Blanco, Xosé López Orozco, Manolita Lopez Besteiro, Agustín
Baamonde, etc. Historiadores: Ramón Villares, Isaac Rielo, Felipe Senen, Xosé Luis
Novo Cazón, Francisco Carballo, Nicanor Rielo, Adolfo de Abel Vilela, X.A. Pombo
Mosquera, Xose M. Lema Suarez, Xusto Beramendi,.Fernando Acuña Castroviejo…
Directores de Museos: Carlos Garcia Martinez do Museo do Pobo Galego, Xose Carlos
Valle do Museo de Pontevedra, Francisco Fariña do Museo Arqueolóxico de Ourense,
Xose Maria Bello Dieguez do Museo Arqueolóxico de A Coruña, Felipe Arias do de
Viladonga, Xosé Ramil do de Prehistoria de Vilalba , pintores como Diaz Pardo, Xavier
Pousa, Eduardo Baamonde, Xan M. Balboa, Ana Pillado, Perfecto A. Estevez, Xavier
Quijada, músicos, artesanos, xornalistas, creadores de todas as facianas do ser e saber
galegos. Animadores da nosa cultura como Avelino Pousa Antelo, Presidente da
Fundación Castelao, Gustavo Santiago Valencia, Presidente da Fundación Pedrón de
Ouro, Xerardo Pardo de Vera, Presidente do Club Valle Inclán, Isidoro Rodriguez
Presidente de María Castaña
Esta comunicación dos irmáns Corral co mundo da literatura comezou con algunha
visita de Álvaro Cunqueiro a Baamonde, daquela ó “Galicia”, o que foi o mestre do xornalismo gastronómico, ten escrito tamén sobre as excelencias artisticas desta vila.
Xermolos converteu tamén esta familia en parada e fonda dos escritores que convivían co noso colectivo, así Xosé María Díaz Castro e Antón Santamariña Delgado, os
dous poetas de Guitiriz.
Pero estes banquetes literarios converteron a Casa do Labrego, na “segunda casa”
de Manuel Maria na Terra Chá, onde xantaba e ceaba moitas veces, era aquel espazo
de encontro cos seus amigos. Pero tamén hoxe seguen outros autores e artistas acudindo a este fogar de escritores: Bernardino Graña, Marica Campo, Felipe Senén…

ALFONSO BLANCO TORRADO
Coordinador de Xermolos
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II. BAAMONDE
NOS ANOS 50

Pintura do antigo Baamonde de Manuel do Rio.
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Carboncillo da Igrexa de Baamonde, de Pilar Iglesias Ares.
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BAAMONDE NA MEMORIA DUN NENO
Para os amigos da Casa de Ribado,
compañeiros de escola e argalleiros,
animadores, verdadeiros artistas
nun tempo de miseria material e espiritual
que non volverá Deus mediante.

Non vai ser obxectivo. Os nenos veno todo esaxeradamente grande e cargado de
afectividade positiva ou negativa, e a memoria é vaga, case fotográfica. Pero fixa, vitalmente fixa.
O meu Baamonde dos anos cincuenta, da miña nenez máis tenra, é un pobo cheo de
vida e de persoas carregadas de sentimentos. As xentes que vou citar aquí chamábanse dalgúnha maneira aínda que moitas delas son só fotogramas e afectos que perderon
o nome.

Do outro lado da plaza estaba a casa de Cageao onde mercaba o periódico e o “aceche” que me encomendaba miña mai. Aceite tiña sabor galego e era de lei facer un castelán o máis puro posible. Naquela “capital” non se podía falar coma os de Vilariño que
“gateaban” e eran “paletos”: boina sen capar e calzóns por baixo da rodilla. Canta bronca, pau ou burla se perdían na escola de dona Lucrecia ían parar a eles. Tempos de
miseria colectiva, mais eles figuraban máis abaixo. ¡Que estupidez! O bar Laguna, co
seu seter irlandés á porta. José María home fachendoso e falador, amigo das trolas e
dos esaxeros, sobre todo no tocante a troitas e caza. A señora María, muller asturiana,
agarimosa e amable. Amiga de dar caramelos por unha canción. Bicos rexos. Mesas
veteadas polos milleiros de fregaduras con lexivia e con eternas manchas dos cús dos
vasos que revertían viño tinto. Tiñan un aparato de radio tan grande para min que houbo
un tempo que buscaba ansiosamente onde estaba agachado o señor que falaba. Cheiro
a café moído nun muiño de roda grande coma o volante dun camión.
Unha fonda:”O Fondín” rexentada por unha solteira, Herminia, unha viuva, Oliva que
casara, por un piropo, cun tenente do exército que coñecera na estación no tempo de
parada do tren e ó ano de casados morto na guerra de Africa no monte Gurugú..., e Lola,
a Cubana con gafas de cú de vaso. Un braseiro no inverno e moreas de patacas fritas
que me facían para cumplir os meus caprichos. ¡Que tenrura tiñan comigo! Tanta que a
min non me sabían os grelos e alí era capaz de comelos porque me dicían que era repolo...

II. BAAMONDE NOS ANOS 50

No pobo da miña infancia había de todo. Era un universo cerrado. O centro, a estación do ferrocarril coa súa plazuela chea de movemento de xente e unha tórrida calor no
vrao e remuíños de pó e frío no outono-inverno. Coa cantina gobernada por Esperanza,
lugar de tránsito onde os viaxeiros e os empregados da vía apagaban a súa sede, botaban a partida e paladeaban a cociña da nai de Lolín, meu amigo de xogos e o rival nos
afectos dos veciños comúns. A cantina tiña un cheiro a aceitunas que nunca esquecerei e na estación había dúas guindeiras de cereixas acedas que despertaban a miña
envexa. Paraban, naquel tempo, tódolos trenes. Especial expectación e concurrencia, o
correo coas súas pescas a quen se lle mercaban toda clase de productos do mar. Os
berberechos que meu pai abría, non sei de que maneira, e comía crús. Eu non podía
con eles así. Logo na casa, abertos na plancha da cociña de ferro, sabían a groria.
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Tres imaxes de Baamonde: na carretera, arriba
Paco e Toñín cunhas veciñas paseando (á dereita a
casa do Muiñeiro e o salón de festas, dous espazos moi coñecidos por Paco, á esquerda a casa do
Ribado). Abaixo, Paco diante de pé, co pai, a voa
Rita e veciños da casa.

Un aserradoiro con serra de cinta e carro metálico para meter os troncos e sacar táboas e milleiros de barrotes que nos daban ós rapaces para facéremos xoguetes. Por fóra
os castelos de táboas a secar que eran o noso paraíso de xogos e unha morea de casca
de piñeiro para tallar coas nosas navallas barquiños que logo navigaban en calquera
rego de calquera prado ou cuneta. Unha corredoira e a miña casiña. Enfrente unha
figueira da que roubaba meu pai, con consentimento do dono, os figos que provocaban
envexa en min. Meu pai paladeábaos con deleite e a min non me gustaban. Eu morría
por sentir aquel placer.
Unha zapataría, a de Angelito, amigo de meu pai e rival no chinchón e nos paxaros
canores. Home afable e alegre, amigo de facer cóxegas na barriga e de picaraxadas cos
nenos. Un taller con dous operarios onde me deixaban machacar coiro mollado enriba
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dunha pesada pedra redonda. Un cheiro a pez, a coiro e a penumbra. Cristina, a súa
muller; delgada, moi delgada. Cariñosa e alegre. Unha vez polo Antroido disfrazouse de
home. Todo un acontecemento.
Unha fábrica de gaseosas, co vello Rei facendo as caixas de madeira. Tiña sona de
bruto e de blasfemo. Cos rapaces era un cacho de pantrigo. Cumplía tódolos nosos desexos. Cando sentiamos un estoupido ibamos correndo á fábrica a pedir a canica do boliche estragado.
Unha farmacia onde mercabamos as medicinas para miña mai, que a pobre probou
de todas.
Un médico excepcional: José María. Sempre de garda. Amable e experto. Todo un
personaxe. En privado algúns alcumábano cariñosamente Fanfán pola súa fala nasal
defectuosa. O día da súa voda eu tiven que quedar no Fondín e meus pais foron a ela.
Non houbo consolo para mín ata que viñeron.
Unha fábrica de xabón, que cheiraba a sebo derretido. Nunca entrei nela. ¡Quen me
dera telo feito!. Así podería ter o coñecemento daquela incipiente industria.
Unha leitería cunha manteiga e unha nata que facía as merendas máis saborosas do
mundo. Cheiro a cuallo do leite e un chao sempre mollado e esvaradizo.
Unha tenda de ultramarinos, a de meus avós paternos, a casa dos maragatos. Unhas
galletas as Ariach con nata dentro ou as Chiquilín. Lambetadas excepcionais e miña tía
Elena... a quen a vida maltratou duramente. O almacén de viños que surtía toda a
comarca ata onde chegaba o seu radio de acción. Un prestixio comercial baseado na
palabra de honra de meu avó Blas.
Un salón de baile atestado de soldados do campamento de Santa Cruz e cheo de
parroquianos cando viñan as compañías de comediantes ambulantes. Algúns coa fame
na cara Alí vin as primeiras obras da miña vida. Meus pais apuntábanse a todas.

Unha máquina, a BSA. non me lembro de quén, moto enorme e brillante cun grande
depósito de gasolina na que faciamos imaxinarias viaxes e que soñabamos posuir cando
o tempo nos dese a idade necesaria.
Un espectáculo, os carromatos de cíngaros ou húngaros conducidos pola garda civil.
Xentes moi morenas con aros no nariz e nas orellas. Un tambor, unha trompeta e un
anuncio: Esta noche gran función en la plazuela de la estación. Pola noite unha cabra
facía equilíbrios sobre dun bote enriba dun soporte. Unhas rifas, unha botella de coñac
e a voluntá para os artistas poderen comer. Un vello (máis tarde soubemos que era un
mestre republicano represaliado) cunha guitarra chamado don Gumersindo que tocaba
e cantaba ata que xuntaba para o día. Logo paraba. Un pobre sen pernas montado
nunha plataforma de catro rodas tirada por un can... e María Vacatrás, unha mendiga
que poñía os cornos á xente que non a socorría cunha esmola e ós nenos lle chamaban
polo alcume arreboláballes a vara. Mexaba de pé. Nunha borracheira entalara un pé
entre os raís dun cruce da vía e un tren cortáralle parte del. Cheiro a mexos e viño.
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Un prestixio, Inguebor e Wenceslao, veraneantes alemáns que paraban na Casa
Cageao. Rubios e altos, coa distinción de Europa nun país de xente baixiña.
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Unha escola, a carón da miña casa. Unha
zarzuela ensaiada polas mozotas: ¿Las segadoras? A súa música aínda a teño na memoria. E moitos colos delas. Un primeiro amor
imposible, o de “A Nenita”. O seu colo e a súa
tenrura eran unha delicia e a súa cara unha
beleza.
Unha de tantas miserias. Aquela nena/s que
apañaban o carbón mal queimado que caía
das máquinas de vapor do tren e logo revendían polas casas. Viñan pouco á escola.
Unha festa, a do Rosario, con aqueles palcos feitos de madeira enriba de bocois de viño
e adornados con loureiro que ibamos cortar á
corredoira que conducía á casa da panadeira,
casa que sempre arrecendía a gloria. Os partidos de fútbol entre solteiros e casados. Meu
pai de porteiro sempre de coña e miña mai
bonita coma unha rosa fresca.
Un acontecemento, o paso de Franco coa
garda moura. Os gardacivís gardando a estrada e dando seguridade ó dictador que pasaba
a todo meter. Aínda hoxe o escribir a palabra
dictador da certo respeito... Todos dicían telo
visto nun dos coches pero, na verdade, ninguén o daba visto. Non se sabía en cal iba.

Don Gumersindo nunha escultura
de Víctor Corral.

Un faladoiro, o Rego de Rúa, onde se lles “facían traxes” a tódolos parroquianos de
boca das mulleres que se xuntaban a lavar. De Baamonde ibamos no aro de ferro, a
andar non que era moi lonxe. Andrómenas de rapaces...
Un taller, o de Pepe de Blas, meu pai. Arranxaba toda clase de trebellos, bicicletas,
motos, algún coche... Nel os meus primeiros xoguetes. E un maldito soldador de estaño
que se pousou quente enriba do meu álbum de Marcelino Pan y Vino e que lle deixou
un burato tan grande coma o que me fixo a min na alma.
Paredillas e chantos onde se facían equilibrios. A aguada da estación. A presa do río.
A sala de espera da estación. O taxi do Bosque. A Casa de Altamira. Nela entrei poucas veces. Non tiñan química para min. O cemiterio da Cabana. Moi lonxe para ir a pé.
O día que se inaugurou cansei tanto que aínda hoxe conservo a sensación daquel titánico esforzo. E tantos, tantos recordos que conforman un Baamonde feliz para min.
Agora que o penso... ¿Onde vai aquel Baamonde que tanta vida tiña e que hoxe está
case morto? Non queda nada daquela actividade, daquel bulicio. ¿Sería así ou son
invencións miñas?

PEPÍN DE PEPE DE BLAS - MINI
Mestre e músico
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III. DO RIBADO

A Casa do Ribado, actualmente o “Galicia” nunha creación de JAMY.
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CANDO AS LEMBRANZAS SE FAN ORACIÓN
Baamonde da Terra Cha é unha encrucillada de camiños, os que tanto levan a
Villalba e Mondoñedo, como a Lugo , a Compostela ou á Coruña. Moi de vello é este
lugar de encontro, santuario, ó pé do que se prantou, hai cecais varios séculos, un carballo que o tempo, coas raxeiras dos veráns, as xiadas dos invernos e a man de Victor
Corral, van labrando e dándolle ser. É o pé da encrucillada, carballo e templo medieval,
pétreo calvario para as necesidades do espírito, onde están os mesóns. Esas casas de
comidas ben atendidas, que pasan de pais a fillos e netos. Espacios nos que se oficia ó
xeito noso, é o caso do facer dos irmáns Corral Castro de Baamonde. Neles agroma a
tradición, o máis fondo e radical sentir galego, o amor, a poética polas cousas de antes,
que aquí nunca serán desterrados trastos vellos. Eles ampliaron espacios para a memoria, nos que terán especial lugar as fotos de antes, dos pais. Retratos de fotomatón nos
que aparecen tesos, pousando para a cámara: eles co traxe novo e a camisa branca
abotonada, co chapeau posto, os nenos revestidos de puntillas e pureza de anxos, e
elas ben peinadas, coa chambra e a saia nova abultada, o loito permanente das lembranzas, co xesto da elocuente incertidume. Artesas, chineiros, escanos, alzadeiros,
armarios, mobles cubertos de cousas de antes.

A Terra entra polos sentidos en Baamonde. Os irmáns Corral ocupan os seus puntos cardinaes. A carón da mesma estrada, o mesón Galicia está atendido por Xoán
Corral, onde entre barbas e guedellas non falta ese sorriso enxebre de anxos barrocos,
algo leonardesco, que teñen os Corral e invade o seu rostro para contaxíar ó recén chegado. Espacios nos que un dá e atopa co antes nesas vellas cousas que asaltan os sentidos e se mostran por todas partes, tamén nos sabores do xantar da casa.
E arriba, o mesón de “O Labrego”, presumindo en cartel e formas das vellas e sabias
raiceiras, tan pegadas ó chan, ó “humus” do que, co seu contacto, nace e medra o
humanismo, arma contra a macdonalización, contra a virtualización que conducen á globalización que a todos robotiza en consumidores e viste de uniforme. Efectos dos imperios... Avós labregos, pais labregos, labregos nós, co noso facer labrego humilde, xene-
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Victor Corral, escultor, dialoga cos enigmas do humus, trasnos, fadas dos misterios
dunha terra farta, sempre en devalar pola acción dos Catro Elementos, á que incorpora
homildemente o seu saber: a rosa vermella, de talo espiñoso e follas verdes, trepa polo
tocón dun vello, aburatado e murcho carballo, co que nen as chuvas de abril, nen o sol
de maio, foron capaces de reverdecerlle unhas ponlas. O espíritu dos enigmas da alfa e
a omega, da vida e a morte, sobrevoa a súa casa chairega, feita por él mesmo, ben
chantada, como un galo señorito sobre un manso e coidado outeiro que enxerga a parroquia, os lameiros, o horizonte de montes e nubeiros sobre o que andan as aves a voar....
Espacios no que a uz, a xesta, o toxo, o acibro e o loureiro, a pedra grá, o xisto, o coio
ou a lousa, conviven coa cerdeira coas rosas e sempre con eses rebiricados tocóns gastados polo tempo sobre os que pode asomar a faciana sorrinte e labrada dunha virxe,
un fauno ou anxo. Espacio de auga, sol, suave bris e terra. Paradiso no que Adan e Eva
se fan de pedra. Parte do inmenso templo natal, da Gallaeciana Terra, agarimado e cantado por Manuel María.
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Dúas mostras do patrimonio que apaixoaban a Paco: as Lagoas e o Pozo das Panadeiras de
Riocaldo en dous gravados de Lucía González Gómez.
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roso. Así sabemos que terra somos e á terra voltamos, que a terra, se se traballa faise
viño e pan. Sabemos que esa acción misteriosa, o equilibrio dos Catro Elementos, das
Catro Estacións, fará que xermole unha pranta, que dé follas, frores, froitos e sementes
que voltarán a ser prantadas.
Antón e Paco facían un tánden nesa casa de comidas, de postigo sempre disposto a
abrirse e a dar o cento por un a todo o que veña en son de paz. O mostrador do Labrego,
altar de táboa gastada e relavada en lixivia, onde o tinto debuxa abstractos, é tribuna
para oficiar en xenerosidade, simpatía, verba antiga e bonomía. Aquí Antón, a pesares
de todo, curtido en saberes que son magoas e ledicias, segue seu ritmo, non anda ó
“amodo” que lle receta a prescripción médica e a sabedoría popular. A él, como a todos
os seus, férvelle o andar dun lado para outro, atendendo á comodidade dos amigos que
son clientes que veñen, traen a outros e volven, sempre agradecidos de atoparse coa
tradición: cocido, carne asada, callos, coello, perdiz, troita, pescada... “. Todos, tamén
as mulleres da casa non paran, no trafego da cociña e a servir. Os fillos reciben por delegación e miman, suman o seu saber, o herdo da simpatía e do traballo.

Barroquismo popular galego, para alegrar a vida, enxoito coa palabra, con ese sorriso sabio, franciscán, dos Corral de Bahamonde, que saben o que é atender a universidade popular do mostrador: conversas sobre as lendas das Lagoas do Ollo, as Penas
de Rodas, as quenllas, trabes e pozos furados polos mouros, contos. Nen un só día de
acougo para os Corral de Baamonde, de descanso ou vacacións, nen moscosos”, nen
“pontes” como dicimos os funcionarios. Quizais por entender ese don da vida con agradecida e impagable ledicia.
A Paco, acaille ben o nome do Santo da Porciúncula de Asis, a mesma casa do
“Labrego” ten un aquelo acolledor de pequeno templo á Terra, esa parte da inmensidade do Deus da constante acción e da destrucción. Paco anda xa nesas espirais que nos
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O que fai Antón tamén o facía Paco e xa ves, xa vemos o que nos toca na roda vital
da fortuna. Resulta dificil esquecer a Paco Corral Castro, con ben atinado e case profético o nome de Francisco, santo panteista, camiñante, por algo tan querido na Galiza, á
que chegou. E eses apelidos escritos coa C, do castelum , dos indíxenas, quizais célticos, que os románs diferenciaban. Corral e castro son coutos murados, recintos: un para
animáis da casa, outro para habitantes do pasado. Paco era como un Pantocrator bo e
xeneroso, coa ollada amortiguada por uns valleinclanescos lentes, espejuelos de vidro
con algo de cu de botella, cara ós que apuntaban uns coidadados bigotes dalinianos que
suliñaban ese sorriso leonardesco e permanente dos Corral. Efixie que tiña algo de
Quevedo, moi a ton coa súa tradicional leria, esa retranca que nel era arqueoloxía dun
xeito pasado de enteder a vida. Paco, non era de caer nas rutinas falangueiras, era de
poucas e xustas palabras e máis xestos de agarimo acentuados polo rebiricado bigote.
Nel sempre había atención para quen chegaba, cunha cunca de viño por diante. Humor
galego ese o de Baamonde, hoxe moi deteriorado e perdido, auga cristaiña que se atopaba naquela fonte limpa da Cha. Amigo dos toliños todos, dos paberos armadanzas
que poucos queren escoitar, dos que inventan trebellos, contan historias interminables,
ecriben e recitan esotéricos versos da súa colleita. Xentes coas que gostaba fotografarse e que acudían a él como ó mellor confesor, intérprete das súas solemnes e inéditas
criazóns.
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A avoa Rita afiando na moa e na foto do pasaporte de Cuba coa súa filla Josefa.

agardan e nos envolven, das que tamén formou e eternamente formamos parte. Sábeno
ben e dende sempre os irmáns Corral de Baamonde, lisos e sinxelos como a súa mesma
Chá.
Paco Corral, compartes Chaira Celeste, co amigo Manuel María, cos teus pais e eses
nosos devanceiros de todos os tempos. Ti, que tiñas algo de meigo, de sabio Merlín,
andas agora como pola túa casa, polos labirínticos camiños das galaxias, intérprete da
tola espiral dos misterios que nos envolven nestes confíns terrenais. Parte do Deus, tan
diferentemente interpretado e celebrado no devalar do tempo. Aquí, a carón do lume
aínda aceso, na fartura da túa casa do Labrego , sempre de postigo aberto, aquí na
terra das primaveras e os outonos dourados que abren os coutos ás esperanzas, botámosche de menos e sabemos que es pantasma e anxo sobre a Chaira, nubeiro chumbo, auga do río, margarida, laberca, peneda luida, castiñeiro, alborada e solpor, señardá agradecida por te ter coñecido, con liturxia espontánea e popular, oficiando amizade,
sementando paz, pan e viño, tradición detrás dese mostrador Labrego. Miña oración é
frecuente lembranza do breve e luminoso lostregazo da túa vida, con ela porei hoxe
unha ponla de verdecido agradecemento ó pe do altar aburatado e labrado por Victor na
cerna do antergo castiñeiro de Baamonde.

FELIPE-SENÉN
Historiador e arqueólogo
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EN LEMBRANZA DE PACO CORRAL CASTRO
(No cabodano do pasamento: Baamonde, primavera 2005)
Agradezo a oportunidade que me ofrece “Guieiros”, o voceiro da xa veterana e creativa asociación “Xermolos” de Guitiriz, sempre atenta aos feitos e acontecementos que,
a cotío, xorden na ampla e fermosa Terra Chá. Unha rica Comarca, abondosa en moitas e boas novas socio/culturais e humano/relixiosas que, con habilidade, descobre e
espalla, a eito, o fino cheiro do valedor e incansable braceiro, o dinamizador Alfonso
Blanco co seu ben conxuntado equipo. Con Alfonso e Xermolos sempre se está en
débeda.

O casamento de Fina, a madriña e irmá maior de Paco, na foto de esquerda a dereita,
Marijuana, unha veciña, Juan ó fondo, a avoa Rita, Josefa Castro, a nai de Fina, Estrella,
a nai de Manolo, o noivo, este e Fina, Manolo Corral, o pai de Fina, a tía Lidia, a curmá
Mari, e na ringleira de diante: os irmans: Lola, Victor, Manola, Maruja, Paco e o primo Lolo.
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Tamén me alegra estar presente, anque sexa de xeito simbólico, nesta homenaxe a
Paco. Sobre todo por agradecerlle o ben que leva feito e quitarme de enriba a espiña
cravada da perda dunha manchea de oportunidades que tiven para estar máis tempo na
súa compaña e que non souben aproveitar. As falsas e enganosas présas que rachan a
convivencia non só non levan a ningures senón que non deixan saborear os mellores e
felices momentos da vida. Case seguro que este sentimento tamén o senten outros/as
amigos/as. Xa confesado, pode ser bo telo en conta cara ó futuro.
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Algo que é preciso lembrar
Gustaríame que esta reflexión (desde o corazón máis ca da cabeza) fose unha especie de oración íntima e sentida de agradecemento ó Señor (compartida coa familia e
amigos/as) polo gran regalo que gozamos uns anos (menos dos que quixeramos) da
compaña e amizade de Paco, a boa persoa que soubo pasar pola vida facendo o ben,
tentando de vivir en harmonía consigo mesmo e cos demais, sementando optimismo,
esperanza e alegría e compartindo o seu humor enchendo de felicidade aos que tivemos a sorte/don de coñecelo. Dese xeito temos de recordalo os que quedamos da
banda “de acó”. Temos de lembralo tal cal era: agudo, áxil, feliz, alegre, de doado sorriso, aberto, dialogante...Mesmo co seu ben amañado bigote de mandarín chinés, gozando a reo, coa súa entrega, doazón e servicio. Logrou ser feliz facendo felices ós demais.
A iso chamámoslle amor. Agora, do outro lado, na banda “de alá”, Paco está a vivir noutra dimensión, nunha situación distinta, infinitamente mellorada, chea de fermosura, “na
verdadeira e definitiva vida” da que non entendemos moito desde aquí pero que se albisca algo despois do que Xesús nos deixou dito. Abonda con saber que goza da vida que
vive Xesús co seu/noso Pai/Deus e cos salvados de todos os tempos. Na mesma á que
nos vai levar a todos nosoutros xa que por iso baixou ó Mundo a compartir a súa e a
ensinarnos a andar polos camiños que levan á Resurrección e á Vida.
A pesar da realidade gozosa da que estamos a falar, son consciente de que custa
vivir esta separación provisional/temporal porque se nos foi demasiado axiña, sen deixarnos tempo para asumilo plenamente. Daquela non estabamos preparados. Agora,
despois dun ano, coido que mellor xa que a reflexión repousada e o correr do tempo
aportan calma, sosego e mesmo paz e tranquilidade. Aínda que non o vexamos, sentímolo. Paco está presente e activo neste íntimo, longo e caladiño proceso da nosa reconversión. Teño a seguridade de que está a gozar da Vida Plena de Deus (Pai/Nai) da que
Xesús tanto nos falou e prometeu a todos aqueles que intenten seguir o seu camiño. Esa
seguridade, que comparte a familia de Paco e os seus amigos/as, ten o seu fundamento na certeza moral que nos chega ao traveso da fe. Con Deus, Xesucristo, María,
Santos e Santas de todos os tempos...está Paco e tamén os seus antepasados: avós,
pais, irmán/á, veciños, amigos e amigas... as persoas que se lle adiantaron... e os que
foron chegando despois, coma o noso lembrado amigo Manuel María, o poeta da Terra
Chá e de Galiza. Está en boa, excelente e fermosa compaña: A mellor que podía maxinar!

Membro activo dunha gran e grande familia
Coa certeza que xorde da fe cristiá acerca da “outra dimensión da vida” na que agora
vive Paco, volvemos ao realismo da “vida humana anterior” que viviu/compartiu aquí.
Unha vida que podemos acreditar foi sinxela, pobre, sacrificada (como a da maioría dos
galegos nesa etapa da tráxica guerra incivil, da posguerra e do posterior franquismo)
pero que facían gozosa e feliz a agarimosa compaña dos avós, dos pais e dos seus
irmáns/ás que formaron a grande e gran Familia dos Corral Castro, da Casa do Ribado
de Baamonde. Unha familia numerosa, con evidente raiceira rural. Os avós (os paternos
Francisco e Josefa e os maternos Juan e Rita) procedían de Pígara, Roca, Bóveda,
Rega e do propio Baamonde, como deixou reflectido seu irmán o famoso escultor Víctor
no baixorrelevo “Árbore xenealóxica arquitectónica” (1998). Os pais (Manuel Corral

38

PACO CORRA
Otero e Josefa Castro Vázquez) viviron na que agora é a “Casa-Museo-Restaurante
Galiza”, onde naceron, se criaron, medraron, estudiaron e traballaron, a reo, desde
nenos, os once irmáns e irmás Corral Castro. Son a terceira xeración dunha familia que
soubo ollar para diante, confiar en si mesmos, (tamén en Deus e nos demais), pórlle
cara á vida e non lle ter medo ao traballo, que se nota viñan afeitos. É de lei nomealos.
Os do alén: Manolito e Pepita, que se foron de nenos e se atoparon agora con Paco.
Quedan entre nós: Josefa, Xan, Víctor, Toñín, María, Manuela, Lola e Anxel. Algúns
naceron antes da guerra. En tempos difíciles, sobre todo na Galiza rural, pobre, atrasada e inxustamente esquecida. (Como detalle infrahumano, o pai tivo que ir á guerra despois de casado e con nenos pequenos na casa que quedaron ao abeiro da mai e dos
avós).
Esta familia numerosa ven a ser un de tantos exemplos da xeración que moitos de
nós vivimos. Na maioría do rural galego abondaban milleiros destas familias. Case todas
tamén numerosas (coa medida de antes). Con medios escasos, poucos alimentos,
cunha vida de subsistencia e autoxestión, sen escolas, sen cultura... Máis tarde padeceron os efectos colaterais das guerras (España e 2ª Mundial), do illamento, da pobreza que non rematou en fame/miseria debido á agudeza e sacrificio da pobre pero espabilada nosa xente. Iso na parte negativa. No positivo había unha morea de cousas boas.
Desde a valentía e a carraxe de acoller a nenos orfos da guerra e atender aos feridos
que chegaban de Asturias ata manter os grandes valores da unidade e amor á familia e
ós seus, a cordialidade, a acollida, a solidariedade, os bos costumes, as festas e tradicións, os traballos comunitarios, etc. e sobre todo a fonda relixiosidade, o amor e apego
á Terra e á cultura (mesmo a linguaxe) que no caso desta familia souberon conservar.
Eu coñecín a parte da familia (a Xan, Víctor, Paco e Toñín, e algúns dos seus fillos),
naquela irrepetíbel década dos 70/80, na que toda iniciativa, por utópica que fose, ía
rematar sendo realidade. Falar con calquera dos irmáns sempre engancha. Un non sae
indiferente de xunto deles. .Son xente alegre, aberta, extravertida, dialogante, sinxela.
Hai algo especial nesta Casa/Familia: maxia, misterio, arte, tradición, natureza...vida!

Paco: labrego, emigrante... e boa persoa.
Agradecido á vida. Tamén á Familia, á Terra que o veu nacer e mesmo a Catalunya
que o soubo acoller e axudou a medrar. Fai o número quinto dos irmáns vivos. Coma os
outros, foi un home “bo e xeneroso”, optimista, arriscado e emprendedor. Ademais de
“alegre (con e sen bigote), de ideas fixas, honrado, humano e gran loitador pola igualdade”, como apostila seu irmán Víctor. Había que vivir e ir buscar vida fóra. A onde fixese
falla. Daquela, do 1960 ó 1973, máis dun millón de españois emigraron a Europa. Só da
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Lamento non ter aproveitado todas as oportunidades para parolar con Paco tanto na
etapa de traballo na “Casa-Museo Restaurante Galicia” (cos irmáns Xan e Toñín) como,
máis tarde, ao se instalar coa súa dona e fillos no seu Museo-Restaurante “O Labrego”.
As miñas andainas polas “Casas-Museos” dos Irmáns Corral Castro, estiveron case
sempre relacionadas con temas socio/culturais (Radio Popular, Fuxan os Ventos,
Auxilia, Colexios Lugo/ Montaña, etc.) que, con frecuencia, remataban co xantar ou a
merenda, sempre en acompañados polos sons da música e a poesía que soaban a familia.
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Paco, o primeiro, con Rita, Lolo, Maruxa, a muller de Xoán, Lola, Xoán, o seu sobriño
Moncho, Gelín, e por diante, Monse, Inma e Jamy.

Josefa Castro cos nove irmáns vivos, dende o máis vello ó máis novo (Foto JAMY).
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provincia de Lugo, nesas datas, foron 3.000, espallados por Suíza, Alemaña, Francia,
Holanda, etc. Paco tamén probou a emigración interior (a Barcelona) xunto con seis dos
seus irmáns e irmás. En Barcelona, como familia unida, viviron e compartiron vida xuntos. No traballo cada un por onde puido. E puideron todos, moito e ben. Paco, de camareiro, catro/cinco anos. Á volta casou e púxose a traballar con Xan e Toñín. Nesa etapa
(70/75) conviviron, baixo o mesmo teito, catro matrimonios (Xan, Víctor, Toñin e Paco
coas súas donas e fillos) que están a falarnos do senso fondo da irmandade, unidade e
espírito loitador desta familia unida e irmandada. Unha pequena tribo dentro da Gran
Tribo da Terra Chá onde perviven os valores que nunca pasan e das que falou, abondosamente e en profundidade, o Manuel María, de todos e de todas.
Outra faciana dos Irmáns Corral Castro é a súa vena artística. Lévano no sangue.
Outro don que soubo aproveitar Paco traballando cos seus irmáns e veciños nas famosas “Comparsas do Entroido” que pasearon por todo Galiza e pasaron por varios canles
da TV. “Con eles non cabe a tristura”, dice, axeitadamente, un bo amigo da casa.
Herdaron dos seus pais e avós unha firme e contaxiosa relixiosidade popular que se
reflicte en todos, un inmenso amor á Terra e ás Tradicións, o respecto aos maiores, o
seren coma unha piña ( “ao sermos moitos e xente humilde”, dinos Xan, que por ser o
maior “foi coma un irmán/pai para os irmáns”, confirma, cheo de convicción, Víctor).
Son cariñosos, neneiros, abertos, sensibles, humildes, acolledores, alegres...Todos
eles e elas. Nas súas facianas (reparen en Víctor, Xan, nenas...) faise visible un certo ar
de “felicidade natural contaxiosa” que nos lembran a facana e maneiras de Paco.
Polo que fun deducindo na miña curta conversa de hai uns días con Xan, Víctor e
algúns dos seus sobriños e bisobriñas, Paco segue vivo/presente na familia. Coma en
todas e todos os que o coñecemos. Ollando os irmáns vemos a Paco. Son orixinais e
calcadiños uns dos outros, con pequenas diferencias que aumentan a riqueza desta
agradable e leda familia. Todos eles e elas transmiten cercanía, proximidade, liberdade,
paz e alegría.

Son teu irmán,
son teu padriño.
Con dor e bágoas
adeus che digo:
adeus irmán..!
adeus Paquiño!
Unha ampla aperta para todas e todos os descendentes da Casa/Familia do Rivado
de Baamonde. A seguir loitando por manter vivos os valores que vos deixaron. Ese é o
mellor agasallo que lle podemos facer a Paco que segue a botarnos unha man.

XESÚS MATO
Crego e músico
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Pode ser un bo xeito de rematar esta sinxela e edio embarullada lembranza brindando os versos que seu irmán Xan lle dedicou a seu afillado, con moito agarimo e amor:
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OS IRMÁNS CORRAL
Baamonde é un pobo engaiolante
con garimosas xentes, fermoso río,
cun nó de comunicacións importante,
cunha igrexa románica,
fachenda na comarca.
Este pobo senlleiro
asemade ten no seu adro,
un castiñeiro centenario,
ó que un raio fixo cavidade,
para que Víctor Corral tallara,
unha fermosa capela
á Virxe do Rosario adicada.

E ós irmáns Corral,
hoxe me remito,
pois son para Baamonde
todo un fito:
un museo, dous restaurantes,
un escultor, un poeta,
tres restauradores,
e aquí non podemos esquecer
ó noso lembrado Paco,
restaurador, xangal, sociable,
con particular simpatía,
que dende o Ceo
loita para deverter
como aquí tamén facía.

CARMEN VILLAR
Mestra

O Río de Baamonde (Foto JAMY).

42

PACO CORRA

En Baamonde hai unha saga que enche de artistas a vila.
Nácelles do bo humor esa vea creativa.
A saga é a “do Ribado”, a dos irmáns Corral Castro,
sempre quixeron facer aos demais favor e agrado.
Un deles traballa a pedra e mesmo a madeira talla
facendo xurdir beleza con cada labra que saca.
A súa casa é un museo e é proba de canto eu digo
podedes ir visitalo, veredes alí un amigo
que pon arte en pezas grandes ou nun oso pequeniño
recreando a nosa terra e as escenas de cotío.
Outro é mago e quita as mágoas facendo chistes e contos
sempre ten aquel sorriso que lle relouca nos ollos.
Para dar maior pracer, na súa casa “O Galicia”
con boa mesa e bo viño e aínda maior cociña
onde nos deleita sempre con algunha poesía.
Outro irmán, o do Labrego, sempre tan agradecido
co seu recato educado, co seu falar acendido
alenta os nosos recordos con feitos dos tempos idos
mentres nos oferta pratos que degolan os sentidos
e co seu trato exquisito vén e proponnos os viños.
Catro mulleres me quedan: Fina, Maruxa e Manola…
que casaron con manueles, as catro, contando A Lola.
O máis pequeno de todos leva de nome Gelín
domina entre outras artes a de ser matachín.
Víctor, Xoán e Toñito, … e hai pouco deixounos Paco
del gardaremos memoria cos seus bigotes en alto
con espiral simetría os dun lado e outro lado.
Pousado para a conversa, corría a darche un abrazo
porque, o mesmiño cós outros, facía arte co seu trato.
Un trato cordial de vida, o cotián, o humano.
Por iso, por bo amigo, por iso del nos lembramos
en Baamonde, na súa casa, a dos irmáns Corral Castro.
E haberá sempre un baleiro enorme, por el deixado.
Haberá sempre un acordo para Paco, o do Ribado.

MERO IGLESIAS
Mestre e músico
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A SAGA DOS DE RIBADO
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Foto JAMY
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¡RESÉRVAME UNHA MESA, PACO!
Era, coido, Santa Teresa, a que dicía que tamén entre os pucheiros se atopaba o
Señor.
Non creo que faga falla recurrir a esta cita para chegar á conclusión de que a gastronomía é un capítulo moi importante no eido da cultura, e tanto os materiais nos que se
basea a dieta dunha comunidade como os xeitos de preparalos ou de consumilos, son
unha parte imprescindible dese conxunto de contidos que se coñece coa denominación
global de “Cultura popular”.
Nas terras lucenses houbo, hai xa moitos anos, unha campaña que chegou moi lonxe,
de xeito que aquelo de “Y para comer, Lugo” deu a volta ás Españas, e hoxe chegar a
calquera punto do Estado permite comprobar que é de xeral coñecemento que nas
terras lucenses hai excepcional materia prima e xeitos artesáns de preparala para facer
honra á sona gañada despois de tanto tempo e tanto esforzo.
Pero no noso caso, o mundo chámase “Terra Chá”, e na Terra Chá temos numerosos focos de cultura, especializados en temas gastronómicos. E un deles está no pobo
de Baamonde.

A Familia Corral
A Familia Corral, en Baamonde, ten unha significación cultural imprescindible na
Terra Chá.
Un dos irmáns, membros da primeira xeración, Víctor, ten casa de arte aberta a tódolos ventos da Chaira, e convertida en museo recibe a diario a visita de numerosos admiradores da arte e da amizade.
Na segunda xeración, a súa filla Eva, que colabora co seu pai e ademáis pinta, é
garantía de continuidade ó fronte da casa-museo de Baamonde.
Xoán, irmán de Víctor, á beira da estrada nacional VI, no Restaurante Galicia, ofrece
xunto coas súas creacións gastronómicas, espectáculos artísticos que evidencian unidade e harmonía entre dúas disciplinas afíns e complementarias: arte poética e teatral
na noite dos sábados, e gastronomía popular tódolos días.

E xa van catro membros da familia dedicados á cultura.
E outros dous irmáns –Toñín e Paco– máis arriba, ofreceron sempre garimosa oferta
de productos caseiros servidos de tal xeito que un sempre sente que é coma na casa;
que está na casa.
Estes dous irmáns Corral rexentaban o Restaurante O Labrego, no alto de
Baamonde, á beira da Casa-Museo de Víctor.
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O fillo de Xoán, Jamy, é un destacado fotógrafo.
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Toñín e Paco
Con estes dous irmáns, os que temos vencellos con Xermolos, disfrutamos sempre
dunha relación especial. Os dous foron durante moitos anos os restauradores oficiais
dos Encontros na Terra Chá.
Téñennos atendido na súa casa en encontros culturais diversos, especialmente
cando o tempo non permitía que as celebracións gastronómicas e culturais se fixesen
no San Alberte.
Pero as súas mellores atencións, e os seus mellores resultados, disfrutámolas e obtivéronos sempre no mesmo San Alberte, nos Encontros da Terra Chá, onde suplían con
traballo e intelixencia calquera carencia, e onde lograban que xantar ó aire libre tivese
as mesmas sensacións gratificantes que no mellor restaurante.
Porque, axudados polo especial ambiente do San Alberto, á beira de secular capela
e baixo a sombra das frondosas árbores, o agarimo dos restauradores facía que os
tableiros e as sillas de tixeira se transformasen en cómodo mobiliario para acoller amistosos xantares na mellor das instalacións.
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Fóisenos Paco
E agora fóisenos Paco, vai xa para un ano. Quedou só seu irmán ó frente de “O
Labrego”. Paco foise ó ceo dos chairegos a ocuparse de boa parte da infraestructura
gastronómica que por alí reine, xa que un supón que nese ceo teñen que seguir rexendo as mesmas reglas gastronómicas que aquí abaixo.
E quen na terra tivo sempre o sorriso na faciana, e facía arte na cociña e relación na
mesa, quen trataba coas xentes da cultura como amigos de toda a vida e, á vez, como
as maiores autoridades do mundo que habitamos, ten gañado pasaporte para o máis aló
para seguir alí facendo as mesmas funcións pero a moi outro nivel.
Paco, no ceo dos chairegos, segue a dedicarse ó mesmo que aquí. Está, por veces,
na cociña, botando unha man para que os cociñeiros e cociñeiras non noten o abarrote
dun fin de semana festeiro; colaborando en preparar salsas, mirando o punto dos asados, baixando o lume dos fogóns, solucionando carencias de última hora.
Pero Paco está, especialmente, atendendo as mesas celestiais onde para todos ten
unha palabra especial, persoal, amable. Servindo polbo á feira, lacón con grelos, empanada, cabrito ou pescada…, pero sobre todo servindo sorrisos, xestos, saúdos, amizade, irmandade…, como aquí abaixo nos tiña afeitos a todos.
Un ano despois da súa marcha ó ceo dos chairegos, Paco recibe a nosa homenaxe.
Para os que na vida terrea non lle demos nunca as gracias polo seu traballo e a súa
dedicación, é esta unha segunda oportunidade que queremos aproveitar para dicirlle a
Paco e á súa familia (a Paco e a tódolos Paco que saben vivir esto da cultura gastronómica), que o seu papel é moi importante; que o seu traballo é importante en razón directa á súa entrega, á súa disposición, ó seu sorriso. Ou sexa: insuperable.
¡Felicidades, Paco, por este primeiro ano da túa nova vida!. Resérvanos mesa – non
sabemos para cando – nese especial recanto no que algún día agardo nos vexamos.
E recibe unha tenra, longa, forte e tardía aperta do teu amigo,
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XULIO XIZ
Xornalista
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Paco gozaba dos placeres da mesa na súa casa e nas festas, como a que recolle a foto no
San Froilán de Lugo, celebrando todos os anos o seu santo, Francisco de Asís, con toda a
familia do Labrego.

Foto JAMY
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IV. NA CASA DO
LABREGO

Pintura de Manuel Lande.
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TENDAS DE LIBAR, PETISCAR E PARLAR
Sempre tiven unha clara querenza polos establecementos que ademais dun viño
sabedor do ano, teñen sabor eles en si. Locais que resultan acolledores e fan que un se
sinta a gusto aínda que sexa nel descoñecido pola parroquia que acotío o frecuenta.

O furancho máis curioso que visitei na miña vida foi en Betanzos. Divisei dende o
fondo da rúa o gamallo e dirixinme cara a el, pero xa chegando decateime de que estaba situado riba dun taller de motos que estaba en pleno funcionamento. Os que alí traballaban, cando foron conscientes do meu estupor, dixéronme que entrara e que
seguira, logo de rematado o taller, polo corredor que había ata o fondo. Obedecín
desconcertado e ao final de todo atopei unha peza onde un home servía viño e contaba
queixo mentres outros dous libaban e engulían. O viño era leve como adoita por aquelas terras, pero ben sabido e sen demasiadas complicacións organolépticas.
É curioso o termo meixón (do latín mansione) que é quen de definir cousas tan diferentes como ese animaliño de cinco centímetros escasos de lonxitude, pero xigantesca
cotización, e un establecemento hostaleiro. Aínda que máis popular, vindo da mesma
raíz, é o termo mesón, de grande tradición na historia da hostalaría e moi aceptado nos
últimos tempos, que adoita incluír en moitos casos a oferta propia dun restaurante e que
esteticamente, aínda dentro da maior sinxeleza, adoita afastarse de materiais innobres,
apostando polo bo gusto e a sinxeleza na súa decoración.
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E o que ao cabo de tantos anos visitando ese tipo de tendas me segue a resultar
curioso é a cantidade de denominacións diferentes –oficiais ou non– que adoitan ter
malia ser en moitos casos insignificantes as diferenzas no servizo ofrecido e mesmo nas
características. Certo que o termo inglés bar (de bar-room, barra) é o máis común e acapara –con ou sen a compaña do vocábulo turco café– a meirande parte do espectro,
pero a carón del, se ben cada vez con menos forza, aínda está en uso o termo italiano
cantina, que era moi común escoitar nas nosas aldeas e que agora parece destinado
unicamente aos establecementos hostaleiros das estacións de ferrocarril. Eu gustei
sempre da palabra taberna, que vén ao dereito do latín co significado de cabana e ata
me resulta gracioso o termo tasca, procedente das linguas célticas e empregado xeralmente na fala popular nun senso despectivo. Baiuca, que é palabra vida de argot, éme
tamén favorita por eufónica, mentres o termo furancho, que vén de furar, resúltame simpático tanto polo vocábulo en si como polo que representa, xa que se trata de casas particulares que venden ao público o viño novo da propia colleita que consideran vai exceder do consumo dos seus moradores, os cales para convidar a que a xente se achegue
a catar o seu mol, adoitan poñer no lintel da porta unha póla de loureiro e cando consideran que os excedentes foron consumidos, o taberneiro interino non ten máis que quitar
a antedita póla. É por iso seguramente polo que algúns dicionarios recollen a palabra
loureiro como sinónimo deste ultimo termo en cuestión, así como doutros xa aquí citados. E mesmo dos substantivos bodega ou adega, que como se sabe en orixe e ortodoxia son un soto onde se almacena o viño, se ben tamén é sabido que hoxe figuran
con esa denominación establecementos que ofrecen servizos como os anteriormente
citados e, se acaso, para vestir un pouco de verdade o apelativo, o que se fai nestes
locais é poñer bocois baleiros que sirvan de pousadoiro aos recipientes que manexa a
clientela.
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Sen deixar de facerlle unha visita a Xan no Galicia, érame agradábel nas miñas
esporádicas paradas en Baamonde achegarme a aquel Mesón do Labrego a carón do
museo do escultor, no que podías comer unha saborosa ración de polbo ou de mexillóns sentado nunha cama, servido algunha vez por un ser amabilísimo que portaba na
súa cara un fermoso bigote que me facía evocar as volutas dos capiteis xónicos.
Lembranzas do que foi e do que aínda é. De todas maneiras o que foi afortunadamente queda na nosa memoria. E por iso mentres poidamos seguiremos visitando ermidas e capelas que aínda así hai quen chama as nosas cauponas, para chatear –a pesar
de que a informática nos usurpase case a palabra– para tomar os chanqueiros, os “chiquitos”, as cuncas, as “tazas” ou simplemente para tomar os viños. Os viños ou as
cervexas, as “cañas”, as “birras”, as “garimbas”, que por moito que algúns se escandalicen dicindo que a nosa cultura ten raíz na vide e non na cebada, se nos imos á protohistoria atoparemos a Estrabón que nos di nos seus escritos que a xente de aquí bebía
acotío zythos, que era unha especie de cervexa rudimentaria, pero cervexa ao cabo.
Así que o caso é ilo pasando sen facerlle mal a ninguén. E que deixen cantar.

ISIDRO NOVO
Escritor
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UNHA VIDA, UN CONTEXTO CULINARIO

Certo é que se tildou á cociña galega de simple e de sinxela, incluso grandes autores
como o mesmo Cunqueiro recoñecían que nunca fora unha cociña de grandes recetas,
e se lle tilda agora mesmo do mesmo, pero tamén de retrógada, de demasiado conservadora. A realidade está máis preto dunha participación de ambas correntes, con moito
de certo, respecto de que fuxe da sofisticación, pero tamén se constata a súa evolución,
unha praxe tanxible sobre todo, pero non só, nos últimos tres ou catro lustros.
A traxectoria obedece en moito, ó que a condesa de Pardo Bazán xa advertía iniciado o
século pasado: rexeitar a cociña universal modificada sería extravagante. Os cociñeiros
galegos, dentro da cautela, foron permeables a Escofier, fórono ás influencias de
Robouchón e están atentos a de Adriá, pero en vez de situarse a maioría nunha liña
paralela de experimentación, prefiren facelo un paso atrás e elaborar sobre seguro, co
invento consolidado, pero xa ó modo galego. E así aconteceu sempre, me parece, aínda
que a nova xeneración participe máis destas liñas vangardistas. Ata agora, introspectando. É o que ocurriu coas filloas, que teñen parecidas maneiras noutros países e noutras
culturas, chámense as sofisticadas crèppes, ou as pfankuchen dos alemans, ou os pankake dos ingleses. Son outra cousa, como o son os encaixes de Camariñas entre tantos texidos artesáns que atopa o viaxeiro. Só coincide a estructura: leite, sangue ou
caldo, e fariña con ou sen ovo. E friti-lo amasado. Pero temos que lembrar ó paso que
as filloas acabaron sendo un postre, presentadas sen aditamentos ou coa compañía da
mel –sabiduría popular é a “miel sobre hojuelas”- as marmeladas, ou con recheo de cremas– máis que na súa orixe, e ata tempo ben recente, fóra prato único, cea habitual
entre as clases populares. Remataban, xunto cos amendoados –clásicos en toda a
repostería galega de orixe conventual– e as tartas. Á par estaba o caldiño, o máis socorrido dos condumios do galego, simple pero reconfortante ola con berza, algunha pataca, unto e... pouco ou nada máis, salvo en casa de rico. Porque a medida que se enriquece o caldo resulta que nos adentramos nas paraxes escasamente delimitadas do
cocido, ata o punto de que un bo caldo é o resultado de aquél, unha vez extraídas as
viandas consistentes. É un cocido integrador o galego: quere a presenza de tódalas partes, nobles e plebeas, do porco (o seu lacón, o pernil, o seu touciño entreverado, o seu
anaco de rabo e de soá salpresos, o seu corte lonxitudinal de cacheira (a cabeza do
porco, caleidoscopio de sabores diferentes dende o fuciño á orella), os chourizos, a tallada de vaca ou tenreira, preferentemente carnes grasas como o costelar ou a falda, e a
galiña, as fabas...
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Vimos porfiando, no decorrer dos nosos traballos e dos nosos días de teoría e praxe
sobre o feito gastronómico, a cociña e o seu contexto socioeconómico, en que a empanada como elaboración, o lacón con grelos como conxunción, as filloas como introspección e os mariscos (situando ó polbo en medio do variado panaché) como exhibición,
conforman, seguramente, os puntos geodésicos que orientan a viaxe pola cociña galega típica e tradicional. A modernidade toma o impulso nestes e outros fitos –as caldeiradas de peixes, os guisos de forno tanto con productos de auga como de cortello, a
repostería monacal– sobre todo polo poderío da calidade natural da despensa galega,
rica en sabor e en variedade, por iso acaso, en vez de avanzadillas vangardistas, as
súas cabezas de ponte son, sobre todo, consolidadores de posicións acadadas. Ou
recreadores desas posicións, como a do persoaxe que aquí lembramos.
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O triple salto –postos nesa filosofía culinaria– o interpreta o lacón con grelos, modelo de conxunción de dous productos completamente diferentes, aínda sendo irmáns de
habitat e elemento da cadena alimentaria, posto que o grelo, folla tenra do nabo, é un
cualitativo alimento para o porco. O irmanamento no prato do pernil dianteiro do animal
e da folla da hortaliza, resultou ser unha combinación tan armónica gustativamente, e
tan equilibrada dietéticamente, que o prato acredita por sí só, o nivel de intelixencia
dunha cociña. A grasa do lacón –que debe levar a súa capa de touciño, e a convinte
compaña do chourizo– é atenuada pola acidez do grelo, que co complemento suave da
pataca conforman unha armonía de sabores e sensacións que acreditan a opinión dos
que prefiren: “das aves..., o porco...” E non porque as aves que habitan o corral finisterraico non sexan de respeto, que si un galo paseante se o merece, o galego logra que
o capón que crian os vilalbeses, producto “enteiro” tan excepcional como o é a modificación da natureza que consigue o francés co fígado de oca. A concepción da crianza
é semellante.
Postos na gustosa memoria que é base do creto acadado por estes biógrafos de respeto, os peixes que Juan Antonio de Vega chamaba “ornato da cociña galega” son tres:
o salmón inda é escasísimo con partida de retornado autóctona; a lamprea, que si é
cociña galega (aínda que só sexa por exclusión das demais rexións españolas); e o
rodaballo, tan do país que nin a longa noite de pedra puido coas súas resonancias vernáculas. Hai máis, máis alá dos gabados polo autor vasco: a este triunvirato de escollidos, haberá que engadi-la sardiña, non sexa que don Julio Camba levante a cabeza, el,
tan universal, ademais, nos conceptos culinarios. E a angula e tódolos que forman un
cento de alternativas ó longo do ciclo anual.
Dixemos que outro pilar da cociña galega é a empanada. Haina de xoubas (ou sardiniña) e de berberechos, de vieiras e de outras especies da fauna marina. A empanada
convirte en axioma o discutido principio sobre o grao de elaboración da cociña galega.
O seu goberno require sapiencia culinaria, dominio de máis dunha técnica. Non se confunda, por tanto, un prato popular, habitual e asequible, coa dificultade para culminalo
con perfección. Require, en primeiro lugar, dominio da masa, posto que da mixtura e a
súa elaboración previa, dependerá o seu acabado. Pero para chegar felizmente a estas
alturas, tamén haberá de controlarse o calor, en intensidade e tempo. E antes e despois,
os equilibrios e conductas dos variados productos que integran a zaragallada, é dicir, o
recheo. O cociñeiro terá que coñece-lo tento da masa, pero tamén o da sartén, haberá
de saber “hojaldrar”, e subxetiva-lo punto do sofrito, que ven a ser a “outra man” para
conseguir un remate equilibrado e xusto de coccións. A popular e populista empanada
é un compendio de saberes culinarios que acreditan a capacidade de elaboración dun
chef, dunha cociñeira.
Grandiosa é a de lombo de porco, non a esquenzamos. Parece, e o é, que o cocho é
o grande compañeiro coquinario do galego, pero tamén gusta o cabrito, máis que o cordeiro, torradiño no forno, ou guisado en pota de barro. Entre máis dunha ducia de carnes a escoller, gusta sobre todo da tenreira, da tenreira máis que das carnes máis maduras. Por todo o interior elévase á categoría de manxar fino un corte barato e plebeo da
becerra, a falda, paradigma da carne ó caldeiro, simplemente cocida cun chisco de unto
(grasa de porco, conservada mediante unha lixeira salazón e afumada), e servida cun
soplo de pementón, picante. Cócese en feiras e congregacións campestres, como o
polbo, que é o máis feirante dos bocados, e o bocado máis apetecido polo galego que
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por calquera outro europeo, en afirmación do citado don Álvaro, que de tradicións e
gobernos culinarios europeos sabía tanto como imaxinaba.

De maneira que o concepto de conxunción e introspección que, polo enxebre se
manifesta, como compendio, no porco, no moderno tradúcese en combinar de forma
equilibrada viandas outrora dicotómicas. E o que empezou por emparellar á robaliza ou
ó rodaballo co grelo, á merluza coas ameixas, ou ó linguado coa cigala, atrevese con
outros froitos de primor, incorporados con éxito á despensa autóctona.
Nese mesmo empeño, emerxen asimesmo os conceptos elaboración e exhibición. Á
Galicia, meta de tantos camiños, chegaron tamén as influencias estranxeiras, que tampouco está mal divisar o horizonte. Faise cociña de fusión, mestizaxes que a dinámica
dos mercados permiten hoxendía, acéptanse técnicas e modas como ocorre noutras
facetas da vida (a moda, as artes, a tecnoloxía...) ó tempo que se mantén a tradición,
dulcificándose a vida coas históricas tartas, cañas, melindres ou bizcoitos, unha tarta de
Mondoñedo, ó tempo que formas e xeitos modernísimos alegran os remates da boa
mesa. Porque a repostería constitúe o legado da cociña galega antiga mellor documentado. Aporta, por tanto, o xenuino tilde da tradición, xunto a outros condumios significados polo tratamento típico, clásico internacional ou moderno, tratando de responder a
unha demanda diversa, como diversa é a procedencia e apetencia do viaxeiro, que, polo
xeral, non deixou de atopar nas nosas cociñas resposta suficiente ó que Hauser chama
a arte do pobo. Sempre, por tanto, gracias as mulleres e homes que, coma o caso que
nos ocupa, adicaron a súa vida e este arte... nada menor: o de alegrarnos a vida.

GUILLERMO CAMPOS
Director da Revista Galega de Hostalería e Turismo
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O polbo, que ten outros cefalópodos menores sumamente apetecibles (choco, chipirón, calamar), é un marisco que non precisa deste recoñecimento dada a abundancia de
especies exquisitas e singulares, posto que se invisten nestes mares de sublimes calidades sápidas, táctiles, luxuriosas. Vieiras, ameixas, ou zamburiñas, pechando enigmaticamente os seus encantos nas súas cunchas; lumbrigantes, cigalas, langostas, santiaguiños, percebes de músculo terso e penetrante suculencia; nécoras, bois de mar, centolas e outros crustáceos de gustosas entrañas e sabores de costa brava, a que se
enfronta ó Atlántico en paraxes percebeiros. Sabemos de tantas e tan magníficas especies galegas que simples tratamentos elevan a propia exhibición de tal oferta, sen necesidade de demostracións intervencionistas da materia prima no seu estado natural.
Porque semellante exhibición ben podería realizarse tamén cos peixes, tanto se, por vía
tabernaria, buscamos os azuis, e menos, se por mesas de mellor cuidados manteis,
encontramos que son como o raio que non cesa, a consabida aliñación dos finos. E é
nos peixes onde se concentra, xunto con elaboracións tradicionais ou típicamente populares, a maior e mellor concreción de maridaxes, combinacións e estilos modernos de
elaboración, é dicir, onde a cociña galega moderna se expresa con máis variedade e
acerto. Sen deixar nunca o noso prebe emblemático, a allada dos “peixes á galega”,
neste apartado das cartas onde, dentro da oferta global, constatamos o que noutro
tempo tamén fora: que a culinaria galega rexistra un interesante grao de actualización e
modernización. Incorporando á filosofía da dieta Mediterránea, acortando os puntos de
cocción, coidando a estética, e a ética, posto que esta corrente respeta con mimo o ser
de cada vianda.
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A poeta portuguesa María Conceiçao Marqués con Gustavo Santiago, o escritor David Otero
e a súa dona Concha e xantar das Aulas da Terceira Idade de Santiago no Labrego.
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O SEU BO FACER
Vai alá para un ano que nos deixou un dos mentores e alma do “fogar do Labrego”,
para se ir ás MORADAS que cantara a “Santa Andariega”, que tamén dicía que DEUS
andaba entre os potes, alí era onde o atopaba e tiña os seus encontros co PACO
CORRAL.
Alá estará o PACO vendo o xeito de que naqueles actos que lle encomendan ó seu
antergo fogar, non falte nada daquilo do que no tempo que el foi responsable, endexamais fallara, o seu bo facer.
Porque o CORRAL unía a súa boa forma de facer a de usar a calidade de materiais
na confección dos seus manxares, sempre de orixe galega. Unha calidade que así facía
todo máis sabroso e máis amante. ¿Quén non lembra as comidas servidas pola CASA
DO LABREGO no contorno da Ermida do San Alberte?, ¿quen non lembra as que se
serviron noutros lugares que eran un contento para os ollos e o paladar?
Pero hai un ano que nos deixou. Xa non será o seu sorriso o que nos acolla cando
cheguemos ó turreiro, xa non estará cos ollos ben abertos para ver que todo estea no
seu punto e no seu tempo.
Pero el non só estaba pendente e garimoso nestas datas de moitedume, tamén cando
se ía pola súa casa e alí, entre aquelas pezas que lembran antergas mansións, o ben
facer de PACO atendíanos sempre.
Entre outros moitos, lembro o xantar que tivemos os das Aulas da Terceira Idade de
Santiago (non lembro cando nin o porqué…), alí na súa casa.
A xente aloulaba ó ver aquel lugar tan cheo de lembranzas ou ristras de cousas que
alertaban o recordo do que viramos, moitos de nos, na casa cando nenos.

Pero si era forte a atracción do lugar, non o era menos a que tiñan os prometedores
arrecendos que dende a cociña chegaban ós padales dos que estabamos na espreita
das viandas.
Nas moitas, –ogallá foran máis–, ocasións nas que tiven que comer alí, sempre saín
satisfeito e aquela non foi menos.
Noutra ocasión a visita sempre garimosa, foi con David Otero e coa poetisa portuguesa Dra. María da Conceiçao Marqués Campos, que non pasou “simile similorum”, que
xa alí é andacio.
E logo que na saída está pertiño e aínda tocando na familia, a grande exposición de
esculturas e o carballón no adro da Eirexa, que son cousas dignas de admirar.
É unha gozada pasar pola Casa do Labrego e é unha mágoa que PACO CORRAL se
nos fora cara á CASA DO PAI.

GUSTAVO SANTIAGO VALENCIA
Presidente da Fundación Pedrón de Ouro
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Aquela “cama amesada” ou si se quere millor aquela “mesa acamada” que todos querían probar.

57

UIEIRO
A PACO “DO LABREGO”
Nos tempos que nos tocou vivir, non é moi doado atopar casas de comidas como a
“Do LABREGO” de Baamonde, onde aparte de enxebre que é, é máis disfrutar das cousas antigas que ves nela que che recordan os teus antergos e a comida axeitada como
na túa casa.
O que máis che gusta é o trato familiar como si foras un máis da casa, polo tanto
cando un membro desa familia falta, ti notalo como si da túa se tratara. Pero como eu
conto contos, adicolle este, con todo o agarimo da alma.
*** Un paisano foi a Madrid e a hora de xantar veu un restaurante galego con un escaparate de marisco e un hórreo na porta. “Aquí debese comer como na Casa do Labrego”,
dixo o paisano. Entrou pideu o menú da casa: de entrada unhas cigalas, logo pescada
con chícharos e patacas, cordeiro asado con pementos de Padrón, viño albariño e
Mencía, torta de Santiago, café de pota e copa de caña.
Ó virlle a conta, os cartos non lle chegaban, e cando veu a porta libre, doulle sebo ás
canelas. Bérralle o dono: “Paisano, si non me paga neste mundo, ei lle de cobrar no
outro.” O paisano virou para atrás e díxolle: “Si me fía ata daquela, véñolle cear a noite”.
Pero si Paco atopa o paisano, en vez de pedirlle os cartos, invítao a outro café! ***

PACO MIVIDA
Humorista
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A PACO CORRAL, IN MEMORIAM
Hai nisto de traballar os alimentos para os poñer a punto de comida tanto misterio
desapercibido que paga a pena pararse a cavilar no arcano de sabedoría oculta e nas
emocións que agochan os pratos máis sinxelos.
Cando alguén entra na cociña e se dispón a preparar unha comida, por humildes que
sexan os compoñentes e por doado que resulte o trámite, repite unha operación secular que nos une cos antergos nesa cadea de cultura propia que cada pobo soubo elaborar con suor e transmitir para a configuración da memoria colectiva.
A cociña foi desde os tempos inmemoriais unha grande escola de hábitos. Os costumes familiares e ambientais póñennos en contacto cunha mesa que, cando menos ata
o de agora, foi bastante específica e ben poucas cousas cuestionamos dese uso inconsciente dos alimentos que fomos incorporando de pequenos. Eu afíxenme a comer filloas –as de sangue de porco, porque na terra onde me criei as outras son os feixós– e
non se me ocorreu cavilar no feito de comer sangue animal. Aos meus fillos, que só as
viron esporadicamente, xa as anoxan.

Por poñer uns exemplos, busco como tola pan centeo de dous leldos para catar de
cando en vez unhas sopas escaldadas, escorridas e cubertas cun rustrido e un ovo, se
se tercia. Debezo polas patacas amañadas con liscos fritidos –ese touciño que, para
introducilo na cociña de hoxe sen ofender, lle chaman bacon– e unha salsa de pemento feita na súa graxa. Amaño cando podo na tixela fariñotes de trigo engadindo pementos fritos no amoado. E ata fago sopicaldo de patacas e pan ou zaragatos con corolos,
un cocido de castañas e patacas que se baña en leite frío.
Ben sei que fago todo isto non só por razóns culinarias senón, e sobre todo, por motivos sentimentais. E tamén que non debo insistir perante comensais que carezan das
claves para interpretar tal escolleita. Aos invitados hai que agasallalos con comida
menos subxectiva e socialmente valorada, aínda que eu nunca recorro á máis cara e
moito menos ao marisco. O bo trato que eu lle ofrezo a quen sento á miña mesa ven do
esforzo que poño en cociñar un prato construído con alimentos comúns en calquera frigorífico ou despensa.
Hoxe a cociña está abandonando o ámbito privado para se instalar nos comedores
profesionais onde os cociñeiros non paran de experimentar novidades, engadidos, mesturas, exotismos, texturas e mesmo deconstrucións... A cociña doméstica está a punto
de se converter nun lugar aborrecido porque precisa un tempo que non hai, esixe certo
grao de habilidades e dá moito traballo. Xa que logo, cada vez ten máis valor ese ámbi-
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Nas casas boas sempre se encheron as bocas con nobres materias cociñadas por
mans pobres. Pero nas da xente do común, a grande maioría dos nosos antepasados,
aprenderon a adobiar a pobreza de maneira que fose comestible e mesmo moi agradable ao padal. Eu ando a recuperar a cociña pobre, unha chea de pratos que me parecen
marabillosos quizabes por os ter unidos á memoria auroral ou por sentir aínda tras deles
o alento de miña nai, o da sogra e o de todas as avoas. A cociña, xa se sabe, era cousa
de mulleres.
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to profesional no que só se esixe que o resultado non sexa nocivo para a saúde, aínda
que haxa que interpretar o resultado. Teñen vostedes en conta que a palabra nocivo xa
hai quen lla endilga a un cocido cabal ou a uns callos con prebe ensunllosa.
Así e todo, eu sigo agradecendo o labor dos cociñeiros de sempre, eses que, cando
teño que comer fóra, me indican cos seus pratos que seguimos na terra e me alegran a
boca e mais o corpo coa liña tradicional. Os que me ofrecen o caldo, unhas patacas guisadas ou unha costeleta de solombo con patacas fritas ao lado dunha ensalada con leituga do pais, como as de sempre.

HELENA VILLAR JANEIRO
Escritora e profesora

Creación de Xavier Varela
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CON CARIÑO
A carón da Casa do Ribado
O próximo día 31 de maio cúmprese o primeiro ano do pasamento de Francisco
Corral Castro, Paco do Labrego, persoa amiga a quen o día seguinte do seu enterro lle
dediquei no xornal El Progreso de Lugo unha necroloxía, que agora me atrevo a reproducir traducida ó galego. Igualmente vou rescatar outros traballos que publiquei, onde,
directa ou indirectamente, aparece Paco e outros membros desta numerosa familia de
Baamonde. Todo isto con algunhas pinceladas de nova colleita, intentando corresponder desta forma ó encargo de Alfonso Blanco Torrado, coordinador da asociación
Xermolos, de Guitiriz, un deses colectivos que sempre tiveron a miña admiración (crítica incluida) polo seu traballo a prol das xentes e da cultura propia.
Convén destacar en primeiro lugar que no restaurante Casa do Labrego, que Paco
atendía co seu irmán Toñín, compartín cea grande, aló pola primeira mitade da década
dos noventa, con Alfonso Blanco. O motivo fora a homenaxe chairega ó escritor lugués
Paco Martín. Daquel evento, ademais de Paco Corral, tamén finou (fai uns meses) o
pediatra lucense Lago Ferreiro. Gardo como ouro en pano a fotografía dos golfiños do
evento, entre os que se atopaba o ex director do Colexio de Baamonde, José Antonio
Graña, un capitalino que chegou a esta localidade chairega nos sesenta. Aquela noite
fermosa de comezos de verán (creo que era polo San Pedro, 29 de xuño), rematouse,
como non podía ser doutra forma, no Galicia tomando unhas copas e cantando unhas
pezas. Daquela xa era a miña dona, María Esther Díaz Castedo, mestra no devandito
colexio de Baamonde, a que continúa nese centro, o mesmo que a esposa de Graña,
Amparo Iglesias Dobarrio, que agora que lle corresponde dirixir o centro.

“Son teu irmán/ son teu padriño/ e con bágoas/, adíós che digo. Con estes versos despediu onte na igrexa parroquial de Baamonde Juan Corral ó seu irmán Paco, morto o día
anterior cando contaba 52 anos de idade. Ó rematar o funeral organizouse o cortexo,
por suposto fúnebre, ata o cemiterio local, para o que foi preciso cortar o tráfico nun
tramo da estrada N-VI, ante a multitude de asistentes ás exequias. Un grupo de gaitas
interpetrou ó longo do camiño unha peza musical galega e no intre de entrar o féretro na
necrópole prodúxose un respetuoso silencio que se prolongou durante todo o sepelio”
A liña seguida constataba: “Francisco Corral Castro era coñecido como Paco do
Labrego por ser o titular, xunto co seu irmán Antonio, do afamado restaurante Casa do
Labrego, situado a carón do museo de seu irmán Víctor. Cun excelente sentido do
humor, non exento dunha boa retranca, Paco levaba moitos anos vencellado ó sector da
hostalería. A súa profesionalidade, o seu peculiar bigote e o seu trato exquisito ós clientes, característica que adquire no seu irmán Toñín a súa máxima expresión, nunca pasa-
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O 2 de xuño do pasado ano 2004 aparecía no devandito xornal a necroloxía de
Francisco Corral Castro, a que, aínda con certas lagoas, foi un cariñoso adeus. Un ano
despois, case me parece máis que unha croniquiña propia dunha exequia unha peza
viva, só limitada e remarcada polas acotacións xornalísticas propias dun traballo deste
tipo. Empezaba así:
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ron desapercibidos. Pero, por encima de todo, Paco era unha excelente persoa. Así o
testemuñaban onte numerosos amigos que se acercaron ata o tanatorio de Rábade e
ata Baamonde para estar ó lado dos seus en tan doroso trance”.
Máis adiante nese texto eloxioso deixaba constancia do sentimento xeneralizado que
produciu a morte de Paco: “Dende estas liñas, El Progreso quere sumarse ás numerosas condolencias por tan irreparable perda e facer chegar o seu pesar á súa viuva,
Obdulia Castiñeira; ós seus fillos, Rita e Antón; ó seu fillo político, Roberto Coira; á súa
nai política, Georgina Díaz; ós seus irmáns, Josefa, Manola. Maruja, Lola, Ángel, e ós
xa citados Juan (do restaurante Galicia), Víctor (escultor de recoñecido prestixio) e
Antonio Corral Castro, así como ó resto dos seus familiares, entre os que se atopa o seu
sobriño Jamy, que foi reporteiro gráfico desta Casa. Descanse en paz”.
Tamén no Anuario de El Progreso, correspondente a reseñar o ocorrido no ano 2004,
lle dediquei unhas liñas a Paco Corral, despois de citar a devandita cuarteta de seu
irmán Juan (autor, por certo, dun interesante libro de poemas: De todo corazón) coa que
abrín o traballo titulado Los que se han ido.
Ó recopilar esta necroloxía este xornalista pretendeu dous obxectivos. Por unha
banda poñer sobre a mesa un feito de fai só un ano e ó mesmo tempo situar na súa
dimensión real a personalidade do finado e de boa parte dos seus familiares máis directos. Hai quen di que non hai máis que una cá morte, aínda que pareza o maior contrasentido.

Paco servindo no xantar do nomeamento de Paco Martín coma “Chairego de Honra” pola
Asociación Xermolos, na primeira liña José Alonso.
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No entanto, parece unha obriga engadir que esta numerosa familia, agora coñecida
como Os Corral de Baamonde, antano tiña o nome de Casa do Ribado. Tratábase
dunha taberna (un mixto) que ocupaba o mesmo edificio que hoxe ten o restaurante
Galicia, na travesía urbana da carretera nacional VI (Madrid a A Coruña). O Ribado foi
rexentado por Manuel e Josefa, os pais dos irmáns Corral Castro, que baixo erro ou
ignorancia deberon ser nove irmáns, deles cinco varóns, segundo relacionaba máis arriba. A maioría deles emigraron a Barcelona. Este é o caso de Juan, Toñito e Paco, que
se dedicaron á hostalería, preferentemente. Teño entendido (perdón se non estou ben
informado) que nun comezo foron os tres os que promoveron o Labrego, aínda que logo
asumirían a titularidade os dous citados en último lugar. Juan seguiría co Galicia, establecemento que abreu como mesón na década dos sesenta.
O Labrego celebrou en 2003 –o ano seguinte foi cando morreu Paco— as bodas de
prata. O autor deste traballo publicou ó longo dos devanditos anos (2003 e 2004) unha
serie de reportaxes de tipo gastronómico, con documentación dun cento de casas de
comida tradicional, unha ou dúas por cada concello dos sesenta e sete que conforman
a provincia de Lugo. De Baamonde foi elexido un, O Labrego, para esa sección do xornal El Progreso que se chamou Andar e Comer. As imaxes (neste caso do Labrego saíron nelas os dous matrimonios que o atendían) son de Santy López. Rescatar ese traballo, publicado o 31 de marzo de 2002, pode ter tamén o seu interese. Co título O
Labrego apuesta por la cocina de temporada deixei dito o seguinte:
“Nombre: Restaurante Casa do Labrego. Localidad: Baamonde (Rúa Museo, inmediata a
la carretera N-VI, Camiño Norte a Santiago). Teléfono 982 39 80 60. Menú del día: Sí.
Especialidades: cocido, carne ó caldeiro, cordero y pescados. Cierra: Lunes”.

“La merluza del puerto de Burela, el pez espada y el rape también son platos que se preparan con gran esmero en esta casa. Además de los citados, la carne ó caldeiro y el cordero al horno son, a su vez, platos estrella. Manuel Antonio Corral recomienda un entrante
variado, formado por pulpo, mejillones, croquetas y almejas, y como plato, el cordero al
horno. También presta mucho cuidado a los postres: la copa casera y la macedonia, sin olvidarse del queso y del membrillo. En la oferta de vinos mandan los de la Ribeira Sacra. Para
el cocido (muy abundante) la recomendación es la de un vino de Ribadavia”.
“El plato del día, por nueve euros, es también algo muy cuidado en O Labrego, pudiendo
elegir entre los primeros, como pueden ser sopa de pescado, caldo, entremeses, guisos o
callos, y de los segundos, carne asada y ó caldeiro, bacalao a la gallega o merluza”.

Cumprido co Labrego, só unhas liñas para o restaurante Galicia, establecemento
emblemático, xunto co anterior, da gastronomía autóctona. Maruja, a muller de Juan
(resístome a chamarlle Xoán) e unha desas cociñeiras extraordinarias que prepara uns
mexilóns como ninguén. Calquera vianda desta casa parece que ten algo moi especial.
Un bota de menos as troitas (por suposto, cando eran de río) do Galicia. Eran os anos
setenta do pasado século e nesta casa de comidas de Baamonde xuntábamonos un

IV. NA CASA DO LABREGO

“Las especialidades de temporada configuran una referencia en la carta de O Labrego,
restaurante de Baamonde que el próximo año celebrará sus bodas de plata. El cocido, en los
meses de erre, y las ensaladas mixtas, en los demás, tienen cierta preponderancia en este
establecimiento, en el que los hermanos Manuel Antonio y Francisco Corral Castro, con sus
respectivas esposas, Mari Novo Ansede y Obdulia Castiñeira Díaz, configuran el equipo
humano que apuesta por una calidad diferenciada, pero en todo momento muy respetuosa
con el estilo tradicional, tanto en la cocina como en el comedor”.
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Foto JAMY

grupo de amigos: Gerino Núñez (xornalista de El Progreso, natural de Viveiro, asasinado en 1991), Manuel López Castro (tamén compañeiro neste medio), José Ramón
Lamelo (monfortino, ex xogador do Deportivo da Coruña, e ex entrenador do Club
Deportivo Lugo) e Humberto Peña Díaz (ex xogador do Club Lemos de Monforte, ex
concelleiro de Lugo e ex deputado provincial).
Pero o Galicia sempre foi algo máis que un establecemento hostaleiro. En 1991 víñamos da Coruña un grupo de lucenses de participar nun programa de radio. Entre eles,
Luciano Sánchez García, a sazón decano da facultade de Veterinaria; o escritor, e agora
novo académico, Darío Xohán Cabana, e o director xeral de Autolusa, Vicente Quintas
González. Antes de chegar a Pacios averiou o auto. Era tarde, despois da media noite
(naqueles días había certa preocupación na localidade por un suceso moi soado ocorrido na zona) e chegamos a pé ó Galicia. Para Juan nunca é tarde e solucionou o problema, tirando da cama a un taxista que nos levaría a Lugo.
Para Juan Corral tamén a miña gratitude por amenizar a sobremesa (ano 2004) no
restaurante Río Ladra de Gaioso (Outeiro de Rei) con motivo de impoñerme a medalla
de ouro da Fundación Amigos de Galicia. Él encargouse de preparar o rito da queimada, cerimonia que oficia como ninguén. Grazas, Juan.
Para rematar (despois de comer nun dos restaurantes mencionados) parece obrigada unha visita á casa museo de Víctor Corral, de quen no xornal El Correo Catalán
(1966) se dixo deste escultor de Baamonde: “Con esta primera individual se sitúa en primera línea de jóvenes artistas barceloneses”. No entanto, o mellor consello sobre Víctor
deixouno José Trapero Pardo: “Para conocer mejor la obra de Víctor Corral, es necesario visitar su jardín y casa museo”.

JOSÉ ALONSO SÁNCHEZ
Xornalista
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A HOSPITALIDADE NO CAMIÑO NORTE DE SANTIAGO
Peregrinar, viaxar, coñecer outras culturas e outras xentes, son os acicates para saír
dun mesmo ou para partir do lar; buscando nesa aventura o que nos falta na vida cotián,
algo que nos encha interiormente, ben sexa a través da soedade, nos intres que estamos sós, ou a través do esforzo de superala falta de comodidades que nos aporta a vida
sedentaria, para conseguilas metas que nos propoñemos na partida. Pero tamén hai
outros momentos na viaxe nos que buscamos a “acollida” de outras persoas, ben sexa
somentes polo pracer da sua compaña ou ben pola necesidade de axuda, o que nos fai
levar a vida con maior felicidade.
No camiño norte atopamos moitos lugares onde a “acollida” ten un especial sinificado: mosteiros para solazar o noso espírito nun ambente recollido: a Colexiata de
Zenarruza no País Vasco Vasco a carón da vila de Guernica, os mosteiros de Cóbreces
en Cantabria, Valdediós en Asturias ou Sobrado dos Monxes en Galicia; rexidos pola
orde cisterciense que nos dan cobixo e paz interior.

Da hospitalidade cara o viaxeiro, eu poido falar dende o senso da miña experiencia,
despois de varios anos de rexir a finca de turismo rural “El Remanso” en ViloalleMondoñedo (Lugo). Primeiro teño que decir que é unha casa un tanto peculiar, situada
nun entorno fermoso a carón do río Masma e rodeada por bosques e montañas. A finca
ofrécenos un marco recollido para buscar o descanso recuperando enerxía e vitalidade,
en contacto coa natureza ou a través de terapias alternativas e exercicios de relaxación,
para superar situacións de estress ou decaimento animico. Isto favorece unha maior intimidade coas persoas que nos visitan.
Deste modo, dase o caso de hóspedes que retornan tódolos anos e cos cales o trato
é de máis proximidade que con moitos dos nosos familiares. Este enrequecemento coa
acollida é mutuo, pois moitas veces, o viaxeiro é o que tamén satisface as nosas inquedanzas no intercambio cultural, aportándonos as súas vivenzas e deixándonos a maxia
e ledicia do seu trato, que nos enche de satisfación e dános ánimo para continuar no traballo cotidián.

J. LUIS FERNÁNDEZ ANSEDES
presidente da asociación “Abrindo Camiño” de
amigos do camiño norte de Santiago

IV. NA CASA DO LABREGO

Tamén hai outros lugares para reconfortar o noso corpo cunha variada gastronomía
ó longo da cornisa cantábrica. A cociña vasca é de fama e renome en todo o estado;
restauradores como Arzac, Arguiñano, teñen as súas casas preto do camiño, en
Donostia e Zarauz. Outros de menor sona, pero cós que podemos sair mesmamente
satisfeitos, abondan nas distintas cidades e vilas; a parte da comida teñen un esmerado e coidado trato cós viaxeiros. É o caso do restaurante “ O Labrego” de Baamonde, a
carón da casa-museo de Victor Corral, que nos fai sentir parte da súa familia.
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TORTA DE MILLO CON PATÉ
Regresaba de Barcelona a Santiago de Compostela nun voo de Iberia hai preto de
dous anos, cando xunto coa cervexa que pedín á azafata me ofreceu un pequeno bocadiño asépticamente presentado nunha caixiña de plástico.
Acepteino pensando que se trataba do tradicional e insípido bocadillo de xamón cocido das liñas aéreas, pero levei a sorpresa de que era unha rebanda de pan de millo,
lixeiramente doce, cuberta cunha pequena capa de paté. Probei aquela novidade e de
novo chegou a sorpresa: excelente a mestura do sabor doce do pan de millo co salgado do paté.
Dende entón, cada vez que paso por Guitiriz merco unha torta de millo típica desta
vila luguesa, e chegado á casa poño paté en rebandas delgadas da mesma. Resulta un
canapé estupendo que sorprende a todo o mundo.
Sigo pensando se aquel pan de millo do avión non sería, tamén, torta de Guitiriz.

MIGUEL VILA PERNAS
Premio nacional de xornalismo gastronómico Álvaro Cunqueiro 2004
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V. PACO

Creación de Xavier Varela
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Creación de Xabier Quijada
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PACO CORRA
PACO CORRAL, BO AMIGO

Paco Corral, bo amigo, escudeiro leal, amena
compañía, alma do lar, gran festa, positiva emoción ante o espectáculo do mundo, da natureza, do
mar, do monte, dos paxaros, da auga pura… Que
silencio deixaches tras de ti, que gran baleiro!
Paco Corral, irmán, a túa graza foi breve e benfeitora chuvia tras do sequío. Foi beizón, semente,
transmisión de vida… Que axiña nos deixaches!
Paco Corral, que romería era O LABREGO co
teu traballo, coa túa presenza, co teu pulo e ritmo,
co teu optimismo, co teu riso!
A vida segue sen ti, grande amigo. Pero vas
nela coma lembranza. Vas coma marca indelébel.
Vas no sangue da familia. No eco dos amigos.

V. PACO

BERNARDINO GRAÑA
Escritor
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Paco, amigo dos amigos, gustaba saír con eles, na foto con Quique e as súas donas, nun
baile, e con Fernando e a súa dona en “As San Lucas” de Mondoñedo (Foto JAMY).
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UN GRAN HOME
Cando alguén se refire a un amigo, e máis nun caso coma o que agora nos ocupa,
trata de ensalzar a súa figura utilizando unha retórica adornada por verbas grandilocuentes. Pois ben, á marxe do estilo literario que máis nos poida gustar, entendo que para
referirme a Paco debo de facelo dun xeito distinto. ¿Por qué digo isto?, porque como
amigo que era, presumo de coñecelo o suficiente como para saber que a modestia e a
sinxeleza foron bandeira da súa vida. A súa filosofía de ver as cousas e o seu propio
“modus vivendi” que tan coherentemente practicou foron precisamente algunhas características que sempre despertaron en min a maior admiración. É máis, teño a certeza
que cun enfoque distinto non se sintiría fielmente retratado, pois era un home ó que lle
gustaban as pequenas cousas, a humildade e o trato coas persoas, sin importarlle para
nada a condición ou clase social das mesmas. Na súa casa (isto víñalle de familia) endexamais faltou un prato de comida quente para quen o pedira ou necesitara, polo que son
estas as razóns polas cales un home pode ser –como de feito foi– un gran home.
Para entender millor a un persoaxe é importante coñecer a súa orixe e o contexto no
que desenvolveu a súa vida. Neste sentido cómpre dicir que Paco naceu no seo dunha
familia numerosa. Facía o número sete dun total de nove irmáns, nada máis nin nada
menos que a coñecida e admirada saga dos irmáns Corral Castro, de quenes en conxunto si queremos destacar unha característica que os defina esta é sen dúbida o amor
que sinten pola nosa terra e en especial o amor que sinten polo pobo que os veu nacer.
Paco foi un dos máximos expoñentes dese sentir. Ó igual que tantos e tantos galegos, e seguindo os pasos da maioría dos seus irmáns, tocoulle vivir o drama da emigración, e si ben foi unha fase curta na súa vida, foi suficiente como para que o marcase
dun xeito especial e acentuase o amor pola súa terra e polos valores que a definen.
Tanto é así que non coñecín a naide que máis defendese os nosos valores enxebres,
razón que por si soa é abondo para tributarselle esta merecida homenaxe.
A forma prematura coa que nos abandonou prodúxonos unha dor engadida, pero
coma sempre gustame ver o lado positivo das cousas quero pensar que existe un máis
alá e imaxínome o xeito de cómo entrou pola porta grande. Sen dúbida que non o fixo
dun modo discreto senon que a bo seguro deixouse notar gastandolle unha broma ó primeiro co que se atopou, facendo uso da espontaneidade que tamén o caracterizaba.

Paco, felicítoche pola sorte que tiveches ó longo da túa vida. Que máis se pode pedir
despois de nacer nunha familia como a túa; que máis se pode pedir despois de formar
unha familia coma a que conqueriches formar; que máis se pode pedir despois de nacer
nunha terra que, coma teu irmán Juan di, é un Paraíso. Paco felicítoche polo legado que
nos deixaches, así como felicito a todo-los que tivemos a oportunidade de coñecerte.
Grazas Paco, ata sempre.

FERNANDO LÓPEZ DÍAZ
Director de Caser Residencial

V. PACO

As anécdotas xurdidas ó longo das vivencias disfrutadas conxuntamente son múltiples polo que dispoño dun ámplo repertorio para contar pero eso deixareino para outro
momento, agora só dicirche que algúnhas das purgas que tiveches que pagar na nova
vida non esquenzas que se deben a máis dun gato por lebre que me metiches.
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A PACO CORRAL, IN MEMORIAM

Di Alfonso Blanco Torrado:
“Foi un cristián verdadeiro”.
Cociñeiro, reposteiro
grande. Téñoo comprobado.
Seu corazón, inclinado
sempre á xenerosidade,
foi súa humana identidade.
Coa familia, excepcional.
Disfrazouse en carnaval,
mais nunca na realidade,
na que se mostraba tal
como era: humanidade,
fonda solidariedade…
Que así foi Paco Corral!

XOÁN XOSÉ FERNÁNDEZ ABELLA
Escritor
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PACO CORRA
O GRANDE AMIGO QUE ERA
Cando alguén conte a historia de Baamonde terá que respostar a unha pregunta:
¿Baamonde inventou a familia Corral ou a familia Corral inventou Baamonde?
Dentro desa historia haberá que facer un capitulo moi especial para Paco do Labrego.
Paco era un persoaxe moi ¨pintureiro¨, fisicamente era: miudo, ben parecido e o rasgo
máis caracteristico da súa faciana era un bigote que acababa apuntando cara o ceo
como dirección obrigatoria para a xente coma el.
Os seus ollos eran dicharacheiros e unha ollada profunda e intelixente que remataba
unha faciana que a primeira vista podia parecer recelosa pero que pasado o tempo era
a cara dunha boa persoa, dun bo amigo. Pero isto é un aspecto exterior e non é o máis
importante nel, que o era a súa forma de ser.
El foi un home que un dia foise para Barcelona e cando a maioría voltan ós quince
dias cun acento de “ripollet”, el voltou coas tres caracteristicas principais na súa vida:
amor a Galicia, os costumes da súa terra e a familia e os amigos. Estas foron as señas
de identidade del, polas que se moveu sempre coma se fosen os dez mandamentos.
Ainda recordo a súa voz cando ó ¨pequeno gran home¨ deulle por queixarse do corazón. Era unha voz preocupada, triste, abatida, desfeito, como se non soubera que estes
do Barcelona aguantan todo.
Isto contrasta coa súa risa aberta cando dicia que o seu cuñado e máis eu (o seu
cuñado ó que lle chamaba “xitano”), entendiamos de viño, despois de trocarnos unha
botella por outra de “Don Simón”, e nós coma uns parvos calquera faciamoslle louvanzas ó viño do cartón. A partires desas risas, foi cando vin máis claro a grande persoa e
grande amigo que era. E iso segue asi, querendolle e apreciandoo con defectos e virtudes como unha das mellores persoas coas que un se atopa, neste caso na terra
Paco era un home do século xx. Non lle gustaban nin os coches nin as tecnoloxias,
nin nada do que trae o século XXI, segundo parece. Cando os demais miraban para as
sinfonias dos motores dos coches novos, Paco preferia estar sentado falando cun amigo
antes ca mirar o funcionamento destes trebellos do demo.

E deixou este mundo, pero non deixou de estar no corazón de todos aqueles que
podemos dicir con orgullo: ¨Eu fun amigo de Paco do Labrego¨.

LUIS MANUEL GONZÁLEZ MON
Médico

V. PACO

Non lle gustaban nada nin as cousas nin os costumes actuais. El lembrará sempre os
seus antroidos coas súas comparsas, os San Froilán indo ó polbo cos amigos, etc…, e
iso non o cambiaba por todas as maravillas tecnolóxicas que asemella que nos ameazan. Por iso como non lle gustaba o que via, un dia decidiu deixarnos.
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NA LEMBRANZA DE FRANCISCO CORRAL CASTRO
Nos últimos días do mes de maio cumprirase o primeiro cabodano do pasamento do
noso benquerido Francisco.
Coñecín ao recordado Francisco cando ambos eramos mozos en idade militar: no xa
lonxano verán de 1973, os dous estabamos destinados no cuartel de Garabolos (Lugo),
el como soldado de cabalaría e eu como alférez eventual de complemento da mesma
arma. Naquela casa –hoxe sede do parque municipal de bombeiros–, soportamos as
inclemencias do comandante Alzueta, máis coñecido polo alcume de Siroco , porque o
seu comportamento matutino, de cando en vez, semellaba a acción virulenta do vento
homónimo do suroeste. Os seus efectos eran devastadores, segundo o pon de manifesto o que lle aconteceu ao bo do Francisco o 25 de xullo daquel ano: desexaba pasar coa
súa familia en Baamonde a festa do Santiago, pero o antolladizo infortunio quixo que o
devandito vento quente e seco zoase con forza dende o Sahara. Produciu certamente
estragos cuantiosos, cebándose especialmente nos cabelos un tanto longos do
Francisco.
Por mor desta circunstancia foi arrestado polo comandante do Grupo Lixeiro de
Cabalería número VI, debendo pemanecer castigado sen
saír do acuartelamento. Mais
o Francisco non se resignou a
pasar aquela xornada festiva
lonxe dos seus, e, cando os
pernoctas xa gozaban da
festa do patrón da cabalaría,
o tímido soldado baamondino
presentouse na sala do oficial
de garda, solicitando o levantamento do arresto. O alférez
non puido acceder á tan arriscada petición, pero notificoulle
con solemnidade que a garda
non vixiaba habitualmente a
porta traseira.O Francisco,
que as pillaba todas ao voo,
saíu vagarosamente pola
porta insinuada, presentándose contra as catro da tarde no
restaurante Galicia, onde
estaba daquela a casa familiar dos Corral Castro.
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As nosas traxectorias vitais separáronnos por espazo de case unha trintena de anos,
pero nos primeiros meses do ano 2001 produciuse o reencontro. Foi casual: Xulio Xiz
Ramil, responsable de Ophiusa, encomendoume a min, xa vetusto profesor, a redación
dun videolibro sobre a vida e a obra do escultor e pintor Víctor Corral, e esta circunstancia levoume a Baamonde unha tarde do mes de febreiro daquel ano de comezos do
milenio que andamos. Antes de adentrarme na Casa-Museo do Artista, detívenme no
Mesón do Labrego para repoñer forzas e tamén para degustar un bo café de pucheiro,
especialidade da casa. A sorpresa inesperada estaba diante de min: un home xa entrado en anos, próximo aos cincuenta, con amplos e estilizados bigotes dalinianos, que
aínda conservaba moitos dos trazos faciais da mocidade xa pasada e asemade mantiña unha mirada penetrante a través de senllos ollos pícaros. Cavilei que podería ser o
soldado festeiro dos setenta trocado en lanzal mesoneiro con moitos anos de oficio ás
costas. Reencontrámonos desta maneira e convidoume ao saboroso café que xa sorberá mentres matinaba sobre a identitade de tan daliniano mesoneiro.
Despois deste venturoso evento, as miñas idas ao Labrego foron frecuentes por mor
do traballo que estaba a realizar sobre a vida e a obra artística do seu irmán, do amigo
Víctor Corral.
No florido maio do 2004 sucedeu o inesperado: a morte de socato do noso benquerido mesoneiro, que o arredou violentamente dos seus e tamén de cantos contabamos
coa súa amizade. Non obstante, a traizoeira dona da gadaña arrebatoulle a vida, pero
non foi quen de facelo desaparecer da memoria de cantos sentiamos un considerable
aprecio por el. Deste xeito, o recordado Francisco librouse alomenos da damnatio
memoriae, que tanto preocupaba aos clásicos da Antigüidade e tamén ás mentes ilustradas do Renacemento, desexosos todos eles de alcanzar a fama ademais das outras
dúas tradicionais formas de vida.
Francisco, souben da túa inesperada morte un mes despois de acontecida, deploro a
túa partida a unha idade tan temperá, pero agardo coa túa viúva Obdulia e cos teus fillos
Rita e Antón que o teu tránsito vital polos ríos Parga, Ladra e Miño –tan queridos para
ti–, ao desembocar nas tebras do Océano, non sexa o final do teu camiño. Seguramente
que un Caronte amigo, coa súa barca ancorada nas augas do Parga, esperaba a túa
arribada á área recreativa de Baamonde para transportarte nela ao Alén. Despois de tan
longa e procelosa viaxe acuática estarás, sen dúbida, vivindo nun estado de boaventura. Ti, que tiveches a oportunidade de adiantarte na partida, prepáranos a morada para
cando nos toque ir ocupala.

JOSÉ-LUIS NOVO CAZÓN
Historiador e profesor

V. PACO

Até o momento da reunión do teu corpo co teu espírito, sit tibi terra levis, segundo
rezaban as lendas que os romanos inscribían nas campas dos seus seres amados.

75

UIEIRO

Paco nunha das marchas ciclistas nas que gustaba participar, e abaixo xogando coa neve
(Foto JAMY).
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FOISE ONTE
Así rezaba nun popular tema dun cantautor español: “Ayer se fue” e certo é que parece que foi onte cando nos deixou Paco. Fai case vinte anos iniciei un camiño a Galicia
dende a outra parte de España. Máis de mil quilómetros buscando a regularidade non
atopada no sur. Galicia converteuse para min nesa terra da que todo o mundo falaba.
Ás veces de xeito inconsciente. Outras inxusta. As máis para venerala.
É boa doctrina quedarnos coa parte boa. Coa España da boa xente e o mellor vivir,
non a de “charanga y pandereta” que ironizaba Machado. Coa Galicia verde e azul, de
monte e de mar, de sensacións e vivencias, de idas e vindas e non a Galicia do pano na
cabeza que algúns queren ver. Esa Galicia garimosa, da xente amable, esa terra que
aínda descoñecida dá que falar. E si diso: do bon e positivo, do entrañable e maravilloso que me falaron, dese carácter afable, calado, intuitivo...
Si diso pidenme facer un exercicio de síntese total diría: Paco Corral Castro. E o seu
irmán Toño, claro. A viva imaxe da xente llana, franca, unha extensión da terra que os
víu nacer. Homes desinteresados, amigos dos amigos e de todo o mundo, preocupados
sempre polo resto da humanidade máis ca por eles mesmos. A un, que como á maioría
gustalle o bo comer, camiño de Baamonde alumeábanselles os ollos, pero máis pola
compaña, a conversa e o bo rato que pola cociña, que tamén.
Un dos meus primeiros traballos levoume á comarca de Valedoras. Á volta dous compañeiros leváronme a O Labrego. Era a primeira vez pero entre mexillóns, polbo e conversa puiden sentir que era coma miña casa, coma casa de toda a vida, na que te atopas ben, a gusto. E logo un par de décadas recibindo amizade e agarimo. Un trata de
corresponder, pero sempre coa dúbida razonable de si estarás á altura. Compartindo
conversa e deliciosa caña de café tamén unimos as nosas afeccións. Principalmente as
deportivas. ¡Ese Dépor! que chegou tan alto... ese mundillo do ciclismo tan apaixonante e cheo de xente sufrida e xenerosa ¡qué casualidade!.

Cando fai un ano a Nacional VI colapsouse (sen operación retorno por medio) co “ata
logo” a un amigo, dinme conta que os tópicos a veces fanse realidade: se foi un bo
home, amable e querido. Poucas veces pode vivirse con tanta intensidade, tristeza e
emoción unha despedida. A mesma que nos acompaña agora lembrando a Paco. A
imaxe para sempre do que de corazón coñecemos coma “boa xente”.

JOSÉ GERARDO FERNÁNDEZ
Director de RadioVoz de A Coruña

V. PACO

Aproveito a ocasión para lembrar a Toño que, coma dí a miña nai, a caridade ben
entendida empeza por un mesmo. E para felicitar a toda a familia pola sorte vivida de
compartir eses anos con Paco, agora na lembranza permanente. Porque aínda na tristeza sempre reporta felicidade coñecer a tan singulares e magníficos amigos, bigotes
incluidos.
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EN LEMBRANZA DE PACO CORRAL CASTRO

Comezou o silencio, mais no eco do pozo
ao que algúns chaman morte resoa un canto de auga.
Tal fervenza resoa, tal manancial riseiro
a procurar a canle da memoria encorada.
Como unha muiñeira que salpicara as marxes
aleda o teu recordo as paisaxes da Chaira,
Francisco Corral Castro, home de ben, amigo,
tanta alegría leves coma dor nos deixaras.
Preguntámoslle á gaita e responde alalás,
mais ti preferirías escoitarlle foliadas.
Porque ti eras alegre coma un día de sol
e soñabas un mundo sen doenzas nin mágoas.
Por iso imos lembrarte tal como eras, ledo,
nunha paisaxe nova que a morte non alcanza.
Nas guías do bigote pousáronche os paxaros
a cantar melodías que ninguén escoitara.
Sérveslle viño aos anxos nun “Mesón do labrego”
que abriches e rexentas no alto das galaxias.
Contan que polo Entroido lles ofreces cocido
e preparas con eles as mellores comparsas.
Disque lles gastas bromas a pequenos e grandes
porque segues a ter moito humor e retranca.
Seica buscas trebellos por todos os recunchos
porque estás a facer un museo que abraia.
Contan que alí atopaches unha inmensa riqueza,
a que aquí repartiches a quen o precisaba.
Francisco do Ribado, corazón sen fronteiras,
no teu recordo vivo todos teremos casa.

MARICA CAMPO
Escritora e mestra
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PARA O MEU TÍO PACO

Lindos campos verdes para ti.
Ceo, terra, mar e aire para ti.
Doce estar, serea paz para ti,
… esa risa picara para nós,
eses ollos vivarachos para nós,
… esa man tendida para nós,
e o movemento do teu bigote ao falar
e tantas ovellas por contar,
a tua alma, o teu recordo, a tua esencia
viven en nós.
Lindos bicos para ti.

V. PACO

EVA CORRAL
Pintora
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Para o meu irmán Paco polo seu amor á natureza e a Deus.
Creación de Victor Corral.
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MEU IRMÁN PACO
Vou falar do meu irmán
e eu quero ser honrado.
Dedicolle estas letras
ó meu irmán e afillado.
Como non vou a quererte,
sendo o meu irmanciño,
como non vou a quererte
sendo irmán e padriño.
Fuches xusto no camiño,
fuches feliz e honrado,
da xustiza e da paz
fuches sempre namorado.
A verdade para ti
era coma unha flor,
que nacía na tua alma
e abrollaba con amor.
O froito do teu amor
segue vivo e xermolando,
son eses dous fillos guapos
ós que ti querías tanto.
A muller da tua vida
era a nai dos teus fillos,
coa que fuches moi feliz
e estabades moi unidos.
Que Deus te manteña con vida.
Deus te teña ó seu carón,
pídolle este agasallo
con todo o meu corazón.

XOÁN CORRAL
Restaurador e poeta

V. PACO

Antón e Rita fillos de Paco.
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O LABREGO
Sempre están presentes en nós as persoas que deixan referencias agradables na
vida, axudándonos a ser de verdade e valorar o paso do tempo na súa propia medida.
Mostrar interese e aprezo polas persoas
e o noso entorno fan que nos sintamos
mellor nesta civilización que pretende levarnos a un progreso de calidade...
Este reducido análise está inspirado
neses momentos de amena charla que xurden con calquer membro da familia Corral
de Baamonde.
Dende o meu ver como artesano de instrumentos ou gaiteiro, síntome agradecido
por poder contar nos nosos invernos coa
calor da leña e a comida feita con este calor,
nestas casas de tan garimosa acollida.

SITO CARRACEDO
Músico e artesano de instrumentos

O son da gaita,
un cantar,
unha fala de amigo,
viño que non falte
e danzar...

Fúchete en silencio,
sen despedirte de naide
deixachesnos un baleiro
que recuperaremos máis tarde.
Quérote,
a túa irmá,
e madriña.

FINA CORRAL CASTRO
Foto Miguel Vázquez
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E CON ÉL TEREMOS SEMPRE A DOZURA DUN
SORRISO DE MEL
A súa viaxe á memoria correu de voz en voz. De amigos a coñecidos. E chegou a
moitos. Foi como un lóstrego de trebón de verán. Secando as bocas e espertando os
corazóns de bágoas sentidas. Paco Corral –dos Ribado– fíxose xa inseparable dos
nosos recordos para sempre. El agora vai connosco. E sábenos ben.
Alí na súa casa, en Baamonde, no testeiro dese encrucillado de estradas, na “Casa
do Labrego”, un sentíase acollido. Ben recibido. E atendido no medio de labores e
gobernos de comer. Entre recendos que chamaban por un a probar e confirmar de antemán que todo estaría ben (coma sempre). Si, mesmamente así vos era na casa de
Paco, a “do Labrego”, en Baamonde. Parada obrigada de camiño lugués e de percorrido por Galiza.
Velaí que ó entrar na casa, tal como porta franca que se abría na simpatía de Paco e
como chave de aceptación; nel, como cabeceira responsable, pintábase a dozura dun
sorriso de mel. Pois entón... ¡que mellor saúdo!. Ese sorriso certificaba a mellor presentación. Sorriso de mel. Alumado por mirada de respecto. E xenerosa. Nesa aplicación
clara do sermos. Do estarmos. Do tratármonos. Cando se recibe. Que iso fai que quen
chega de camiño se sinta como en casa propia.
Pois ese sorriso entendíase perfectamente na lectura do momento. Como un saúdo
aberto. Sempre novo. E limpo. Tal gromo de vida. Da vida. Sen a rutina abstracta ou
mesmamente fría do rito comercial e académico ó que obriga a norma da titulación hosteleira. Paco niso era auténtico. Humano. E así había que entendelo. Sen outras complicacións supérfluas. Sen adornos innecesarios. Pois...... ¿que galano artificioso se lle
pode poñer á bondade, á xenerosidade e ó gusto porque un se sinta ben para volver á
casa satisfeito?
E xa no contexto, no entorno morno de acollida franca, no comedor e intuíndo o bo
goberno da cociña, esa factoría de marabillas, un escoitaba a Paco. Facíao poñéndolle
aouvido ó recitado do que el dicía que había xa feito. Do xa disposto e elaborado con
calor de mans non cegas.

De segundo o cabrito ó forno. E os ollos de Paco facíanse cómplices de quen así
escollía. Solventes. Pois no traballo había esmero. Viñan os pratos á mesa na paisaxe
marrón de chocolate. De terra mantida. A carne forneada. Da man das herbas máis
escollidas para que o sabor se fixese todo un saber. E co antedito as patacas amarelas
(ou fritidas) para casaren ben. Tamén a leituga ben aliñada. Velaí en conxunto toda unha
proclama a palabras de poéma épico. De moitos versos. Con admiracións. E con sensacións de abondo.

V. PACO

E así , a pan de trigo e viño tinto, un de primeiro pedía callos. E alí chegaba todo á
mesa. Os callos viñan nese vermello paixoal que se lle dispón por riba do carnal máis
elemental. A pata, o bandullo, o óso que nos chama a zugar limpamente. E as especies
pícaras, nada inocentes, cos garabanzos con sabor a terra, a sol, a seca e como a manteiga de leite recén mazado. Todo un poema contemporáneo. De tradición de obra. E de
materia. Peza a peza.
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De sobremesa o flan. Esencia de elaboración. Recendo a posta de nai. A froito. A
nacer de día. E con almibre queimado. Caramelo que lamer. De elaboración paisana.
Caseira. Na sinxeleza e na humildade do orgullo por saber facelo ben. E xa o café de
“pota” (como di o irmán de Paco, de “ pota madre”). Que hai que completalo cunhas pingas de caña. Outro poema de recitado compartido. A palabra a bailar. Nunha cantiga. A
color e optimismos.
Aí está a consecuencia soñadora de toda unha andaina de sabores. A compás de
Paco. Con Paco. Na satisfacción da mornura da súa atención. Na suficiencia do bo
comer que disfrutamos na súa casa. A calor humano. Sen innecesarios recitados. No
seu punto. Sen meterse en camisas de once varas. Pois non era preciso. Bastaba o acollemento. As atencións equilibradas (de respecto, sen ser distantes) con que Paco nos
atendía. Eses elementos por el preferidos. Nun marco de saber cociñar e en decoración
de casa labrega. Luguesa. Viva e morna. Para lectura familiar. De noso.
E en todo o antedito sabendo da ironía de Paco. Ese perfume que chamaba pola conversa. No mellor humor. Que o declaraba “boa xente”. Na “Casa do Labrego” Paco procuraba un humano microclima que invitaba a estar ben. E ese recordo está enteiro. Esa
presencia completa. Pois o tempo nunca gasta a emoción que agroma da amistade. Dos
bos recordos. Da admiración e da querencia. E así Paco está –e estará– na súa casa.
Na do “Labrego” en Baamonde. E no noso recordo. Coma sempre.

DAVID OTERO
Escritor e mestre
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O LABREGO: PACO E FAMILIA
Hai pobos que se fan con xente, boa xente, que fai ela soa un pobo. Cecais unha cultura, un xeito de vida.
Non estou eu acostumado a utilizalas letras para lembrar a alguén.
De xeito, véxome aquí pensando en Paco e non me afago a ser eu, máis novo en
anos, quen no cabodano poida falar del. Se cadra é unha ocasión para dicirlle cousas a
Paco Corral, sempre agnóstico coa filosofía do mundo.
Alí, entre a realidade e o seu propio universo, o seu pobo, estaba Paco, tras da barra.
Érame ben mais doado falar ca escribir de Paco. Eu estou máis acostumado a falar
con Paco. E con Toñín, e cas súas donas e os seus fillos. Falo con todos como ca miña
xente, e fan que me sinta cerca estando lonxe, na diáspora.
De feito eles son o meu pobo, a miña xente. Como di o meu fillo “son de Lugo e a
moita honra”, di el con catro anos aínda, case sentindo tamén o pobo.
Ten O Labrego ese aire de casa do bo irmán co que nos criamos, xogamos moitas
veces, aprendimos, medramos e compartimos segredos. Casa na que sempre hai ese
familiar agarimoso, esa alegría por nos ver que está nos ollos, no sorriso dos da casa
que nos acolle.
Vou ó Labrego como se fose ver a uns parentes, benqueridos parentes. E falamos
das persoas, das emocións, dos sentimentos.
Ben mirado, O Labrego (a casa do Labrego) como acontece onde hai boa xente,
homes bos, ten un algo de sanatorio, de máxico consultorio, de lugar de curación, onde
algúns problemas de cadaquén atopaban un mixto co que plantar lume e quedaren feitos cinza. A visión práctica, real, útil e lóxica do mundo e das cousas de Paco; e a comprensión, a tolerancia, a paciente análise e a xustificación comedida que sempre atopa
Toñín. Calquera podía someter seu dilema, o acontecido feito que non acaba de comprender o xuízo de ámbolos dous (Paco e Toñín) e agardala luz do día, a solución fácil
ou a comprensión alomenos. E sentirse reconfortado non somentes coa boa mesa.

Lembro unha noite de Decembro, cerca xa do Nadal na que Paco, sempre realista,
crítico, e sempre cos pés no chan, achegouse a mostrarnos a súa visión da vida e falounos daquelas cousas que para el eran importantes ou daban sentido ás persoas. Falou
Paco del, da súa sempre respectuosa crenza relixiosa, da familia, dos pais e dos fillos e
decateime que trala broma e a incredulidade de Paco agachábase un profundo respecto pola vida e as persoas, e valoraba o que realmente tiña razón de ser en cadaquén.

V. PACO

En Baamonde medrei perto de Paco e Toñín. Foron moitas as noites que na Casa do
Labrego tiñamos falado ata o amencer canda as únicas nosas obrigas eran as de estudiantes na Universidade. Boa vida aquela, de aprendizaxe, de reflexión densa e con límites imprecisos.
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Fotos Miguel Vázquez
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Sempre tiven a Paco por persoa cos pés no chan e cerca do mundo e da xente. O
Labrego (a Casa do Labrego) eran Toñín e Paco, a espiritualidade e a realidade e ámbolos dous a esencia do ser humano. Entre o sono e o destino, dúas formas confrontadas
e necesarias de ver a vida, de ser persoa. Un soñando e disfrutando do seu propio
mundo, feito a súa medida, xusto, humano; e outro atendendo un camiño que por máis
que un quixera sempre atinaba a leválo onde xa se sabía que ía un dar, o seu propio
destino.
Aquela noite, a carón do toro de carballo falamos e falamos e co cansancio da longa
noite, a franca sinceridade e práctica análise do mundo de Paco atopaba a romántica
ilusión onírica de Toñín. E os dous atinaban…, cadaquén ó seu xeito. E eu e Casiano
aprendendo…
Non hai café como aqueles que con profesionalidade e paciencia fai Paco. Trala
broma franca, aberta e esperada de “alpabarda” ía o amoroso café que sorprendía polo
aroma e a calidade. E a critica análise que acontecía coa que valoraba o pouco ou moito
importante do intre.
Sí, alí agachada trala imaxe de home en terra, co corazón no mundo, estaba un home
que era capaz de tremer coma un paxaro e emocionar ós outros coas cousas que sen
dúbida estimaba valiosas. Sorprendíase coas novas de calesquer traxedia aínda lonxana e viraba a faciana cara a seriedade e tristeza se alguén lle facía dano a outro, aínda
que fose coa palabra. Sobre todo se algún se gababa do máis débil, e alporizábaselle o
corpo teimando de viva voz contra aquelo que valoraba como inxusto. Non aturaba os
abusos ás persoas, e rebelábase e defendía a quen non poidera por si facelo. Tiña un
sentido práctico da vida que era abaneado como unha vara ó vento frío de Xaneiro se
notaba que o débil sufría. E así, a quen máis podía máis lle alumaba. Era o seu principio de xustiza social, o seu modo de redistribuír bens dende unha lei que estimaba propia dos homes, do pobo e do mundo. Quen máis pode e máis ten que máis deixe ou
reparta.

O pobo, o meu querido pobo é tal porque hai alí xente coma Paco, que forman xa
parte da historia, e as súas maneiras quedan alí, entre a calor e as pedras do sanador
fogón onde quen está na cociña sabe o que é bo para nós. Elas, as donas, danlle sempre senso a vida.

MIGUEL A. VÁZQUEZ VÁZQUEZ
Médico Xeriatra

V. PACO

E agardamos co espírito encollido e esperanzado e ca vista posta nos novos Fran,
José Angel ou María José e Rita que recollan eles a colleita do bo facer, das boas escoitas, das mellores palabras e dun fogón ó que se vai a algo máis ca colmar unha fame
case non sentida. Ó Labrego imos a que nos énchan de calor de amigos, que nos atendan as penas e compartan as nosas alegrías, case coma parentes bos onde un pode
xantar cando desexe, cando celebre algo ou cando queira falar. O sanatorio do Labrego
ben seguro ha recuperar cos novos terapeutas cheos de forza e herdeiros da profesión,
o sentido de ser e de continuar sendo unha casa de familia onde nos curar e sentir acollidos.
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Creación de Eduardo Baamonde
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O CONTO DO FEITICEIRO
Aló por entre medias dos anos setenta Milo tiña algún problemiña coa lingua.
Atrancábaselle tanto que lle custaba arrancar a fala. Xa ía para os tres aniños e aínda
só era capaz de dicir pai, mai e Laga-laga, o nome dunha vella vaca marela que era a
que lle fornecía o leite para as súas mamadeiras e que, de vez en cando, lle arreaba uns
xostregazos co rabo cando andaban xuntos nos pasteiros. O atraso do neno era unha
preocupación para os seus pais. Chegaba o momento de mandalo á escola e o silabario
ía camiño de atrancárselle coma unha grande cancela.
Nunha feira de Rábade, unha das vellas vendedoras de cebolo que pretendeu, sen
éxito, que o pícaro dixera como se chamaba, díxolle ao pai case en secredo: “San
Alberte non fallaba nestes casos”. Aló foron ver ao santo polo mes de maio cando o cuco
xa estaba algo afónico e o trigo ben medrado nas leiras. Miliño e os seus pais oiron misa,
puxeron o santo, beberon auga da fonte milagreira e aínda lle compraron ao rapaz un
chifro. Non agardaron pola sesión vermú da orquestra porque tiñan algo de fame.
Como os tres estaban de roupa nova e un día é un día, e un peso gastouse, acordaron non ir esfameados cara á casa porque xa estaba picando dabondo o sol que era
de tronada. O pai de Milo propuxo parar a comer un bocado no Labrego de Baamonde
que seica tiña uns asados de año e cocidos de porco moi sabedores. Dito e feito. O neno
non comeu moito pero mirar mirou dabondo para un home cun bigote longo e afiado
como se fose para un nobelo de Liño que, de cando en vez, lle chiscaba o ollo. Aínda
caladamente caladamente deulle algo que nunca vira, un chifro de caramelo. Púxose tan
contento que moito custou contelo para que non se puxera a chifrar no medio do comedor. Pero aínda antes de marchar apareceu outro home máis pequeno, pero moi ledo,
que lle regalou unhas boliñas de cores que sacou dunha maquiniña que penduraba na
parede.
San Alberte non fixo moito aquel ano para que o pequeno non tatexara pero algo
notóuselle. Habería que seguir indo vendoo. Así foi. A familia quedou ofrecida a voltar
nos vindeiros anos.
Co paso do tempo non sei se Miliño poñía moito interese en ver ao santo pero por
pasar polo Labrego, dende logo que sí. Non é de estrañar porque aqueles dous homiños
da taberna sempre tiñan algo para el. Un ano foi un axóuxere e un paxariño de barro;
outro, un avionciño e un chaveiro de La Deliciosa, a gasosa do Cageao.

Pois resulta que Miliño viu como aquel home dos bigotes afiados se convertía nun
feiticeiro churrusqueiro que, subido nun cabaliño branco, voaba por riba das mesas, e
da cociña. Subía e baixaba pola chimenea da lareira e acenaba ao outro home, que era
o seu irmán, para que o seguira. Aínda o neno foi convidado tamén a dar unha voltiña.
Naquela noite voaron os tres no cabalo polas chairas. Mesmo pousaron un bocadiño nas
Penas de Rodas porque, maxia si, pero ao cabalo custáballe poder cos tres, aínda que

V. PACO

Se a memoria non me falla, que todo pode ser, foi logo do terceiro ano cando o rapaz,
que aínda seguía con moitos atrancos na fala, espertou ao día seguinte da celebración
contándolle á súa mai, sen ningún problema coa lingua, que pola noite tivera un soño.
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o Miliño non pesaba nin vinte quilos porque levaba unha tempada que as lombrigas lle
bulían nas tripas.
Noutra noite o pequeno viu ao home do bigote sacar dun baúl un acordeón con
tacholas de ouro. Tocaba e tocaba e dos foles saían uns paxariños de cores que voaban pola casa. O seu irmán corría tras deles cun grande sombreiro de palla de centeo
nunha man e unha gaiola de prata noutra.
Moi sorprendido quedou o Milo cando viu outra noite como aquel home era un xigante
e convertía os bigotes nunha relucente escada pola que subían os da casa. Logo el collíaos a todos no colo e enchíaos de fariña. Todos rían con gargalladas de felicidade.
O pícaro pasou días índose á cama cediño para durmir axiña e logo atoparse cos
seus amigos. Doutra volta viu que aquel homiño subía ao sobrado da casa para recuperar dun caixón un grande libro que aínda sería coma unha aguillada de grande. As
tapas eran douradas pero tardouse en apreciar esa cor porque, como levaba moito
tempo no faiado, sen que os da casa souberan del, tiña unha boa poeira por riba. Por
dentro aquela publicación, que seica viñera do outro lado do mar, tiña nunha cariña
letras de molde que brincaban entre elas porque uns ananos lles facían cóxegas e na
outra paisaxes extraordinarias. Nunca se viran. Unha estaba chea de estrelas que penduraban do ceo. Outra era unha lagoa cristalina con troitas pencadas coas cores do arco
da vella e uns parrulos ben mantidos que falaban non sei que cousas dunhas miñocas.
Abofé que daba xenio ollar aquel libro.
Cando o home dos bigotes
aínda non levaba esfollado nin a
metade da publicación, detívose
de súpeto e, cun grande sorriso,
quedou prendado dunha fada que
estaba nunha das páxinas, sentada nun fermoso xardín con fontes e
algunhas figueiras, e que lle facían
sinais cun espello branco para que
entrara dentro do libro. Así o fixo
sen dubidar.
Milo ve moitas veces ao home
dos bigotes brincando feliz unhas
veces coas letras da grande publicación; outras, cos parrulos.
Mesmo teno visto subindo ás
estrelas nun carriño relucinte, con
cabezalla de nogueira, tirado por
dous bois. Estoutro día estaba no
colo da fada.

XOSÉ CARREIRA
Xornalista
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VI. INVESTIGACIÓN:
OS XANTARES

Paco servindo nun xantar adicado ó escritor Paco Martín.
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Foto Miguel Vázquez
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XANTARES GOZOSOS DA LITERATURA GALEGA
Lembro con fonda tristeza a primeira vez que estiven no restaurante O Labrego, pero
esa tristeza xamais me permitirá esquecer aquel día. Xunto coa miña muller e outra parella amiga regresabamos de Lugo de acompañar no seu derradeiro viaxe a outro amigo
da alma, amante da boa mesa e dos bos viños.
Paramos no Labrego para tomar algo e, sentados nunha das súas mesas, pedimos
cinco tintos. Un para cada un dos presentes e o quinto, ou pode que o primeiro, para o
ausente. En homenaxe ao amigo ausente, bebemos a súa copa entre tódolos demais.
Despois volvín máis veces, e xa sempre coa ledicia na cara, trasladando ao exterior
a paz e alegría do noso interior. Os manxares que nos ofreceron, e o trato próximo da
xente da casa non fixeron máis que incrementar a sensación de benestar. Lembro de
maneira moi especial unha lingua estufada que comín nunha das miñas visitas, un
deses pratos que nos restaurantes galegos case non se ven e que semella tamén está
a desaparecer das mesas domésticas. Desgraciadamente, unha boa parte da cociña
tradicional e popular galega xa pasou ao esquecemento e o seu recordo so pervive na
memoria duns poucos, que nos resistimos a aceptar os feitos, e vivirá para sempre nos
libros.

Hoxe a cociña está de moda, o mesmo que esa cousa mal definida que case todos
chaman gastronomía e que a meirande parte das veces non é máis que desculpa para
xuntar un fato de lambóns, por veces xentes de tanto padal que non reparan en si o
cabrito foi esfolado ou non antes de entrar na pota: o que importa é que o cabrito desborde a ola, os pratos e os bandullos.
Así que non é de estrañar que as librerías estean cheas de libros de receitas, que
unhas veces non son moi bos e outras son abondo malos e nos falan de produtos que
non somos capaces de atopar en ningún establecemento coñecido, de técnicas dificilísimas que só os profesionais son capaces de dominar e, en definitiva, de cousas que nós
xamais acabaremos cociñando. Pero o caso é que eses libros véndense, así que as editoriais seguen a editar máis e máis títulos e xa calquera famoso que se prece, sexa de
tres ao cuarto ou de quilo completo, anda metido en fariña, se non ten xa publicado o
seu libro. Pouca literatura hai neses libros.
Afortunadamente, seguen os escritores a prestar unha importante atención á materia
culinaria, presente en maiores ou menores doses na obra publicada no noso país dende
tempos ben remotos, inda que nesta liña non imos mirar en demasía cara ao pasado.
Só por citar as novidades máis recentes que teño agora na cabeza, podemos falar de
“Viajes y yantares por Galicia”, libro no que se recollen artigos culinarios e de viaxes
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Na década dos sesenta e setenta do século xa pasado, cando comecei a interesarme
pola materia culinaria, o asunto nin estaba de moda nin gozaba do prestixio que hoxe
ten, así que un home metido na cociña corría o risco de ser trasladado dun golpe á
beirarrúa de enfronte, a non ser que fora un profesional da hostalería, e aínda así...
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publicados por Álvaro Cunqueiro na revista Vida Gallega, e publicado hai poucas semanas pola editorial lucense Alvarellos.
Outro lucense, inda que residindo en Asturias dende hai moitos anos, José Manuel
Vilavella, publicaba este mesmo ano a súa última obra culinaria, “Delirios gastronómicos”, (Alianza Editorial), unha colección de sesenta e un artigos nos que o noso paisano
dá un repaso ás súas vivencias de “gastrólogo”, achegando sabedoría, experiencia e un
toque de abundante retranca galega.
Tamén recente é o “Diario de Comidas”, de Xabier Rodríguez Baixeras (Editorial
Galaxia). Baixeras, inda que nacido en Tarragona e residente en Vigo, ten as súas
raíces en Nois (Foz), onde conserva casa e o coñecen coma o señorito de Covas. Este
libro é un bo exemplo de coma os poetas tamén se interesan pola cociña, que non só
serve para alimentar os nosos corpos, senón tamén para cultivar o noso espírito.
Permítanme finalmente despoxarme de calquera asomo de humildade propia e
afloxar a solta da miña persoal vaidade para citar “Caldeirada para dous mortos”
(Editorial Lea), libro no que tento afondar na tradición culinaria galega seguindo os
menús e costumes gastronómicos dos personaxes de “Mazurca para dos muertos , de
Camilo José Cela.
A obra máis novedosa é a que aínda non está no mercado pero que anuncia unha
chegada próxima. Trátase dun libro sobre cogomelos de Helena Villar Janeiro, que
tamén está presente nesta revista.
Nas obras citadas a gastronomía é protagonista indiscutible e practicamente única do
que se conta, resultando secundarios e circunstanciais tódolos demais personaxes presentes nas mesmas. Podería citar obras xa clásicas do xénero, pertencentes á pluma
de Cunqueiro (La Cocina Cristiana de Occidente, A Cociña Galega, Teatro Venatorio y
Coquinario Gallego, esta última na compaña de José María Castroviejo), Jorge Víctor
Sueiro (Comer en Galicia, Manual del Marisco, Cocina y Vinos de Galicia), Cipriano
Torre Enciso (Cocina gallega enxebre ), Julio Camba (La casa de Lúculo o el arte del
buen comer: nueva fisiología del gusto) Picadillo, Emilia Pardo Bazán...
Pero non é a literatura gastronómica o que hoxe quero traer a estás páxinas, senón
as relacións entre gastronomía e literatura en xeral, centrándome na obra dalgúns
autores galegos de recoñecido prestixio que elaboran historias, en narracións e poemas,
nas que os personaxes viven e morren, gozan e sofren, aman pero tamén son vítimas
do desamor... e naturalmente comen, unhas veces por pracer e desfrute e outras como
unha máis das necesidades fisiolóxicas do home. Ás veces estes personaxes sofren por
non ter nada que comer.
Teño a sensación, que non é máis ca iso, sensación, e non se basea en ningunha
observación fundamentada, que os escritores galegos se amosan máis propensos que
os de outras partes de España, case poderíamos dicir que dunha boa parte do mundo,
a referirse con frecuencia á cociña nas súas obras. Poucos son os nosos escritores que
se resistan a explicarnos que e como comen os seus personaxes. E isto pasa dende
sempre.
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Os autores e textos que veñen de seguido non son máis que algúns dos moitos que
poderían formar parte dunha inmensa lista.

ROSALIA DE CASTRO
Rosalía, a representante máis universal da literatura galega, emprega referencias á
cociña e alimentación para deixar patente as necesidades que pasan os galegos do seu
tempo ou para relatar os motivos que levan aos galegos a emigrar, así como a pouca
conciencia que amosaban algúns dos nosos emigrados respecto das súas familias.
Emprega tamén referencias culinarias para deixar patente o machismo imperante no seu
tempo e o traballo dobre desempeñado polas mulleres, que coidan da casa, a familia e
os fillos despois de longas xornadas de traballo na terra. Finalmente, emprega a comida e a bebida para contrapoñer a dureza da realidade coas ilusións de moitos.
Basta ler detidamente Follas Novas para atopar exemplos de todo o dito, como no
caso do poema “Vamos bebendo”, onde ás contas da ilusión se contrapón a realidade:
Teño tres pitas brancas
e un galo negro,
que han de poñer bos ovos,
andando o tempo.
I hei de vendelos caros
polo xaneiro;
i hei de xunta-los cartos
para un mantelo;
i heino levar posto
no casamento;
i hei...

Pode ser esta mesma Marica a que desespera na casa ante a falta de colaboración
do seu home, nunha reivindicación rosaliana que segue presente nos nosos días en
moitos fogares galegos. Do duro traballo das mulleres que non obteñen ningunha axuda
dos seus maridos dá fe o poema Xan, onde a poetisa presenta o mundo ó revés para
sacarnos da inopia nos versos finais:
Xan vai coller leña ó monte,
Xan vai compoñer cestos,
Xan vai a poda-las viñas,
Xan vai a apaña-lo esterco,
e leva o fol ó muíño,
e trai o estrume ó cortello,
e vai á fonte por auga,
e vai á misa cos nenos,
e fai o leite e o caldo...

VI. INVESTIGACIÓN: OS XANTARES

A todas estas contas imaxinarias responde a voz da experiencia cos pes ben asentados na terra: mira Marica, vai por un neto de viño, que mentres se cumpren os teus
soños ¡vamos bebendo!
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Fronte a este home esforzado que cociña o caldo para a familia, Rosalía preséntanos
a unha Pepa que perde o tempo para despois queixarse do moito que traballa. Remata
Rosalía facéndonos caer da guindeira cando asegura, falando de Xan:
Mas non temás, que antre mil,
n hai máis que un anxo antre os demos;
n hai máis que un atormentado
antre mil que dan tormentos.

A emigración ten unha longa presenza na obra de Rosalía, de maneira especial nos
poemas dedicados ás viúvas de vivos e mortos, e sempre nestes poemas están presentes distintos elementos relacionados coa alimentación, que nos dan idea da fame
que naquel tempo se pasou na nosa terra:
Vendéronlle os bois,
vendéronlle as vacas,
o pote do caldo
i a manta da cama

Situación ante a cal non queda máis remedio que a emigración na busca de mellores
condicións de vida, mentres en Galicia quedan os desesperanzados:
Anque me des viño do Ribeiro de Avia,
tódolos almibres e tódalas viandas
das que os reises comen e no mundo haxa
ña madre querida, non sei que me falta

E Rosalía non se esquece dos que, asentados en América, non queren saber máis
da terra mai nin dos que aquí deixaron:
- Eu volvo para a terra;
á túa muller Antona, ¿que lle digo?
- Pois para non meter guerra,
porque non veñan petar conmigo,
olvidarás que foches meu testigo.
o demáis..., boi á libertade adoito...
Xa sabes o refrán, meu compañeiro:
a libertá primeiro,
e mellor que alá broa é aquí biscoito.

Mais seguramente o mellor texto culinario de Rosalía é o poema titulado ¡A pobriña,
que está xorda...!:
Alá enriba da montaña
sai fume das chamineas...
Valor, meu corpiño vello.
levaime aló miñas pernas.

VI. INVESTIGACIÓN: OS XANTARES

E o que falta é a esperanza, que algúns atoparon ao outro lado dun Atlántico que
naquel entón era moito máis longo que hoxe, en que bastan unhas poucas horas para
pasar dun lado ao outro.
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E a vella que así fala, comeza a camiñar cara a montaña soñando co que lle espera:
Que hoxe, seica... seica... seica...
has de comer sete cuncas
de bon caldo, coa da cea
e mais compango de porco
ou de sardiñas salpresas
que os montañeses son homes
que cando dan, dan de veras.

Con esta ilusión a vella camiña e sube a costa do mar de ovellas, mentres o sol se
vai poñendo por detrás dos pinares, e dende o monte mira o val fermoso, as fontes, os
regatos, sinte a brisa na faciana e chega a brétema coa noite, mentres na montaña se
xuntan xentes de toda condición
Foron chegando, chegando,
mais de nove ulindo a festa,
i a ningún botou da porta
a rica da montañesa;
que hai para todos, o día
que alí cocen, carne fresca
por arrobas, e se fan
papas de arroz en caldeiras.
Matouse un carneiro, grande
como un boi, e unha tenreira
como unha vaca, e gordiña
como unha cocha pequena.
Hai viño a Dios dar, un viño
do Ribeiro, que é canela;
e para a xente de menos
haino tamén do da terra,
un pouco agriño, mais fresco
e saboroso como fresas.
Coceuse unha gran fornada
de millo branco que albea,
con mixtura de centeo
i unha pouca de manteiga.
Parece biscoito a broa,
i un non se ve farto dela,
que inda é muito máis sabrosa
que os moletes que en tres cestas,
escollidos, de Santiago
trouxeron as panadeiras.

E xuntos todos seguen a festa, comendo, bebendo, cantando e loitando os mozos
coas mozas ata altas horas da noite, cando a vella camiñante da principio chega á casa
montañesa e, despois de tiras e afloxas, é convidada a unirse á farra coas seguintes palabras da anfitriona:
- Merece comer compango
e voullo dar, miña vella,
porque onde queira que a atopo
gústame sempre a sabencia:
¡coma e fártese! Aquí ten
talladas e viño...; beba,
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beba pola miña conta
á salú das montañesas.
- Dixo a dona, e doulle un prato
de callos como unha cesta
á probe, e viño e pan branco,
canto quixo; fartouse ela
mesmo hastra que tuvo a tripa
coma un pandeiro. Rabenta
por pouco...; mais o pelexo
tiña duro, e nin siquera
lle arregañou, i ó outro día
xa estaba tan peneireira.

Tal parece que conta aquí Rosalía os excesos do día do patrón que aínda se dan en
moitas casas galegas, ou os do día das festas gastronómicas, tan comúns por Galicia
adiante nos nosos días.

CURROS ENRIQUEZ
O ourensán é outra das voces inmortais da nosa literatura. Curros é ante todo un
poeta. E para un poeta as estrelas poden ser os astros refulxentes que nos miran na
noite, as perlas desexadas como agasallo para a amada ou tantas outras imaxes líricas
empregadas habitualmente. Para Curros Enríquez as estrelas son como “améndoas de
Allariz”.

Mais xa de Bras na cociña
roxe o rixón na sartén,
ferven a cachón os potes
e cheira a aurego e prixel.
Preparada no sobrado
unha mesa de oito pes,
con catro mantés cuberta
porque non chega un manté,
fumegan enriba dela
tres barcales, todos tres
de chourizos cugulados,
lacón e vaca, a escoller.
Panochas por onde queira
de pan albeiro se ven,
bicas de centeo e millo
pra gusto de quen quixer;
e nun curruncho, con netos
alá por corenta e seis,
toupa de chea unha cántara
de purrela como a mel.

VI. INVESTIGACIÓN: OS XANTARES

Curros forma parte desa lexión de escritores galegos que, sen dedicarse á culinaria,
non esquece xamais na súa obra esta materia, con extensas descricións de comidas e
banquetes, coma no caso de “Unha voda en Einibó”, poema incluído en Aires da Miña
Terra. Nun fragmento deste poema explica Curros o banquete preparado para a voda:
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De Ramón Otero Pedraio e da súa extensa obra téñense derramado ríos de tinta
sobre o branco dos papeis, analizando os máis diversos aspectos da súa obra e do
inmenso legado literario e humano que nos deixou este patriarca das letras galegas.
Non é difícil atopar referencias culinarias e báquicas na extensa obra de Ramón Otero
Pedraio, malia que a máis coñecida de tódalas súas pezas relacionadas co comer e o
beber sexa o seu poema Himno ao xamón, ou Oda ao xamón como aparece nalgunhas
ocasións, e no que o mestre non deixa de verter alabanzas da pata traseira do noso
porco doméstico, que en palabra de Otero convertese en Papa das carnes, entendendo
que na terra, por derriba do Papa non hai ninguén. Tamén é o xamón rei da mantenza,
disfrutado polos poderosos, cobizado polos pobres. Manxar heroico cantado por
Homero, froito da alquimia de fariña, mazás, landras e castañas. Di Otero Pedraio:
Groria do porco, frol da invernía,
sona da casa, lapa de carne
Xamón.
Densidá ilustre da cena sabia,
gracia e potencia, rosa do pote,
Xamón.
Coallo dos froitos todos da terra,
labio fresqueiro, mantenza antiga,
Xamón.
Febra xugosa, rica canteira onde
se curtan limpos poliedros
Xamón.
Benedictina fartura ilustre de Oseira e
Samos, coartel famoso,
Xamón.
Rei da lareira, carne petrucia, da Raza
esgrevia gardas o zume,
Xamón.
De rica alquímia Summa suprema,
(Fariña, poma. Landra, castaña.)
Xamón.
Sal do fumeiro, na noite negra
do viño en xerra irmán doado,
Xamón.
Pai das artritis, das esclerosis .
fildalgas doenzas do pazo antergo,
Xamón.
Tentación dura pra o anacoreta,
coor de meixela, carne de lume,
Xamón.
Do chan galego tes a dozura
se a meias coces con fachas secas,
Xamón.
Sono adoecido do triste abstemio
farto de berzas, todo augachirle,
Xamón.
Pra tí frolecen os soutos vellos,
medran as hortas, madura o nabo,
Xamón.
Para gabarte cantóu Homero,
brilas no hexámetro, manxar heroico
Xamón.
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Liturxias vellas impós ós fieis
aristocrática, feudal mantenza,
Xamón.
Coma o pescado roxo e sabroso
amoleciches ó funcionario,
Xamón.
Do norte xiado veu pra buscarte
o loiro suevo fillo da guerra,
Xamón.
Da xente aria vella mantenza,
na túa presencia trema o Semita,
Xamón.
Triste xudeu farto de ovella
morre de envexa pola túa groria,
Xamón.
Criado con calma, mimo, coidado,
da esencia do agro síntesis rara,
Xamón.
Mentras o fígado come o escolante,
ríllate ancioso o forte abade,
Xamón.
Tes en Caldelas forte crianza
na neve xiada das cumes outas,
Xamón.
Dacón por ti goza de sona
de ser Porcópolis, Chicago noso,
Xamón.
Papa das carnes, cardealicio,
archimandrita da limpa mesa,
Xamón.
Homildemente a tí chegamosos
pelingrinos, fartos de légoas,
Xamón.
E no teu gosto fresco e potente
teñen consolo as nosas fames,
Xamón.
¡Rei da mantenza, sol do fumeiro,
que sempre agardes nosa chegada
Xamón.

PACO CORRA
Tamén é Otero Pedraio autor doutro poema de inspiración culinaria, como é o titulado O pan de centeo.
Na súa obra en prosa atopamos unha extensa información sobre a economía campesiña e gandeira de Galicia no comezo do século XX, fundamentalmente nos apartados
dedicados á vida económica e estatística agrícolas da Guía de Galicia.
Aquí Otero Pedraio ofrece máis ca nada datos, datos de producións e de usos e costumes relacionados coa agricultura, a gandería e a pesca nas distintas zonas de Galicia.
Trátase de datos de indubidable valor, xa que proceden da observación directa da
Galicia do primeiro cuarto do século XX, cando a nosa terra era rica en produtos xa
desaparecidos, coma o lúpulo betanceiro, entón o máis apreciado de España pola súa
calidade e as excelencias das cervexas elaboradas con el. Cita Otero Pedraio unha
longa nómina de produtos típicos da terra, froitas, verduras, carnes, queixos, peixes,
algúns dos cales continuamos a disfrutar e outros que desaparecen ante o empuxe de
variedade máis produtivas, inda que non sempre mellores no aspecto culinario. Ata
anuncia Otero unha inmediata expansión en Galicia dun cultivo que aseguraba altamente rendible e que hoxe non se atopa en Galicia máis que en estado silvestre: a
abelá.

Na súa obra teatral destaca A lagarada, plena de referencias ó mundo do viño, tan
imprescindible na mesa galega.

VI. INVESTIGACIÓN: OS XANTARES

Os datos de Otero Pedraio, permiten ó interesado na cultura gastronómica de comezos do século XX afondar nas materias primas entón dispoñibles. Pero Pedraio, que
debía ser algo larpeiro, detense con especial querenza no apartado dos doces e pasteis
galegos. Ata ese momento limitase a tratar os alimentos como materia prima, pero
chegado ós doces recrease citando os, segundo el desaparecidos, biscoitos borrachos
e bañados de Monforte de Lemos, as antigas confeituras de froitas en barriliños das
monxas de Redondela. As rosquiñas de Pontedeume, Silleda, Maside, Allariz,
Ribadavia. Os chocolates de Santiago, Ourense, Pontevedra, Monforte e Viveiro e as
bicas de Castro Caldelas.
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RAMÓN CABANILLAS
Se hai unha voz fundamental na poesía galega do século XX esa é a de Ramón
Cabanillas, verdadeiro artífice da evolución rexistrada polo xénero nas primeiras
décadas do século xa pasado.
Tamén Ramón Cabanillas tivo presente na súa obra a gastronomía galega, presenza
que se materializa con forza inigualable nun dos poemas máis emotivos de cantos se
dedicaran ao viño: “Diante dunha cunca de viño espadeiro” incluído en “Da terra asoballada” libro publicado en 1917, despois de que Cabanillas volvera da illa de Cuba. O
poema di:
¡O espadeiro! ¡Acios mouros, cepas tortas,
follas verdes, douradas e vermellas,
gala nas terras vivas de Castrelo
nos Castelos de Oubiña e nas areas
de Tragove e Sisán, do mar de Arousa
e o Umia cristalino nas ribeiras!
¡O espadeiro amante! ¡O viño doce!
¡Alegría de mallas e espadelas,
compañeiro das bolas de pan quente
e as castañas asadas na lareira!
¡O espadeiro! ¡O resolio que louvaron
en namorantes páxinas sinxelas
os antigos abades do mosteiro
de Xan Daval, na vila cambadesa,
aqueles priores leigos e fidalgos,
mestres na vida, na virtú e na ciencia,
que sabian -¡ouh tempos esquencidos!cantala misa, escorrentalas meigas,
acoller e amparar orfos e pobres,
rir coas rapazas, consellalas vellas,
darlle leito e xantar ós peregrinos,
pechar por foro as portas da súa igrexa
á xusticia do Rei, cobralos dezmos
e dispoñer vendimas e trasegas!
¡O espadeiro morno! ¡O roxo viño,
sangue do corazón da nosa terra,
que arrecende a mazás e a rosas bravas,
quence os peitos e as almas alumea,
e sabe a bicos de mociña nova,
aldeana e triqueira!
¡Como canta ó caír nas brancas cuncas
desde as pintadas e bicudas xerras!
¡Como latexa e brilla ó coroalas!
¡E como loce e ri cando as adreza,
asemellando fíos de rubises,
cun rosario de escumas sanguiñentas!
Cando nas mornas tardes de romaxe

vai na alombada pipa taberneira
ó souto que se estende ó pé da ermida
onde as campanas repinican ledas;
Onde axordan os fogos de tres tronos
e ó son da gaita a moceda tolea,
é a alma do galán verba maina;
de labradora e viril maxeza,
que o mesmo se derrete coas rapazas
que arma sin máis nin máis unha quimeira;
solta un ¡Ei, carballeira! erquendo a moca
e facéndose atrás, e... ¡adiola festas!
Cando o xeado inverno alonga as noites
e en santa paz, ó pé do lar, se axeitan
mozos o vellos, desbullando o millo,
dándolle ó fuso ou restelando teas,
o espadeiro é o espirito do petrucio
de garimosa fala churrusqueira,
de mans de prata e lombo acorcobado,
queixo tembrón e neve nas guedellas,
que chiscando os olliños contra os mozos,
pondo ás rapazas cores nas meixelas,
sabe contar os divertidos feitos
e as antigas historias que comenzan:
Unha vez, unha nena e mais un frade...
Tiña, naquel entón, un paxe a reina...
¡Espadeiro! ¡Espadeiro! ¡Ledo viño
das noites mozas! Claridá de estrelas.
O aturuxo zoando nas quebradas...
Mozos... Pandeiros... Un amor que empeza...
Aromas das carqueixas e do trevo...
De man en man, a bota carreteira...
Unha cantiga ó pé dunha ventana...
¡Detrás dos vidros, Ela!
¡Ouh, espadeiro amante! ¡Ouh, roxo e quente
sangue do corazón da nosa terra!
¡Acende os corazóns dos apoucados!
¡prende lume nas almas, viño celta! !

Intencionadamente deixo para o final desta liñas a prosa e a literatura popular de
tradición oral, con senllos exemplos lucenses: Anxel Fole e os contos do Valadouro
recompilados por Manuel Lourenzo, Xesús Pisón e Isaac Ferreira.
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ANXEL FOLE
A montaña e os costumes montañeses están indisolublemente unidos á obra de
Ánxel Fole, quen sempre tentou nos seus escritos amosarnos un mundo que, para
moitos galegos, era mais intuído que coñecido.
A Galicia campesiña, que vive dentro de si mesma e mantén un conservadorismo vital
que a leva a manter formas e costumes arcaicas, son descritas con mestría por Fole na
súa obra. Trátase dunha sociedade pouco desenvolvida e ancorada no pasado, unha
sociedade de caciques e señoritos que pasan por derriba de campesiños analfabetos e
apoucados. Unha sociedade na que as diferenzas son enormes e como tales se manifestan permanentemente nunha obra que é case coma o documental dunha época e
dunha parte do país.
E para que ese documental estivera completo non podía faltar o que comen os protagonistas das historias e como o fan. Fole non se esquece desa faceta fundamental do
galego, que semella pasar a vida agardando o momento de comer para facelo en abundancia, inda que non sempre acompañe a calidade. Seguramente as fames pasadas
deixaron tan fondo sinal no noso espírito que aínda hoxe, en tempos de abundancia,
continuamos a comer coma se a mantenza de mañá non estivera asegurada.
Entre a obra de Anxel Fole, as referencias culinarias aparecen de maneira destacada en “Terra brava”, e xa nas primeiras páxinas aparece a comida, cando o protagonista
do libro emprende viaxe co seu tío Gasparo, quen anuncia: “Xantaremos en Sarria,
rapaz... Xa está ben marelo o centeo”.

“O xantar compúñase de sopa de fideo, xamón, bistés de solomillo, tortilla, queixo e melocotón.
- Cómese moi ben en Sarria- dixen.
- E non se ha de comer... Estamos na metrópoli do xamón. Manturio forte i ás cheas. O que
viaxe polas nosas vilas por forcia terá que decir que en Galicia cómese moi ben... Mais no
campo xa é outra cousa.
- ¿E logo?
- Unha comida coma esta non se cata nin nos días de festa nas casas das aldeas. Hai moitos
que non proban o xamón en todo o ano, e xa non digo a carne de vaca ou o pescado.
- ¡Hai que ver!.
- O noso labrego, en xeral, vive mal, especialmente o labrego montañés. O manturio de mala
calidade, pouco vareado, malsano. O touciño con castañas, poño por caso, é para iles un
gran prato. Patacas, verzas, pan mouro, carne de porco; froita ruíña, poucos legumes... O
pescado, nin velo. Gracias ó leite, ós ovos i ó mel. En case tódalas casas vende os xamóns...
Moito artritismo, moito galoxo, moita avitaminosis .

Está Fole a describir a historia da alimentación na Galicia campesiña en boa parte do
século XX. Despois destas palabras, que atoparemos na segunda ou terceira páxina de
“Terra brava”, no resto do libro iremos coñecendo os usos culinarios da casa do tío
Gasparo, médico, quen louvaba moito a arte coquinaria de Presenta, a súa criada. Pero
tamén saberemos da comida dos campesiños que compoñen unha parte da clientela do
médico, o mesmo que a dos señoritos, algúns en decadencia, cos que se trata dada a
súa categoría profesional.

VI. INVESTIGACIÓN: OS XANTARES

E así sucede. Chegan os viaxeiros a Sarria e xantan en “casa Xulián”. Fole escribe:

1
03

UIEIRO

Os Encontros na Terra Chá que organiza a
Asociación Xermolos despertan unha fervenza de capacidades en todas e todos os que
participamos, este golpe de creatividade non
cede ante as inclemencias do tempo, pero
obriga a rachar a imaxinación e os brazos
para cambiar o paso da muiñeira, así aconteceu no 1994, arredor de Chao Rego e coa
colaboración do colectivo María Castaño de
Lugo tiñamos organizado unha romaxe, con
procesión incluida, unha súbita treboada
obrigounos a meternos dentro do albergue de
peregrinos de Baamonde. Toñín e Paco á
fronte prepararon o novo campo e houbo
troula ata a noite, nas fotos, Manuel María
e Bernardino Graña levando o San Antón de
Lisboa, despois sonou a gaita e o pandeiro e
bailamos: Bernardino, Avelino Pousa Antelo,
Pepe Chao…
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OS CONTOS POPULARES
Como non podía ser doutra maneira, a comida ten unha fonda presenza na literatura
popular de tradición oral, prestándose ás veces a servir de instrumento pedagóxico e
outras a dobres interpretacións.
Lamentablemente esta literatura de tradición oral estase a perder na nosa terra. Xa
ninguén se xunta coa familia arredor da lareira nas noites de inverno a contar historias,
aprendidas unhas dos pais ou avós e inventadas outras. Hoxe xuntámonos arredor da
cheminea francesa a ver as historias que nos ofrecen pola televisión... e iso si hai sorte
e na televisón contan unha historia.
Por ese motivo cobran unha especial importancia os esforzos que algúns autores,
estudosos e colectivos están a facer por documentar unha literatura que está nas
cabezas dos nosos maiores e que, se non se pon nos libros, desaparecerá irremediablemente. Unha desas iniciativas é a do dramaturgo Manuel Lourenzo, que xunto con
Xesús Pisón e Isaac Ferreira, están metidos a recoller tódolos contos do Valadouro. Así,
en 1998 publicábase un libriño baixo o título de “Contos do Valadouro” (Edicións A Nosa
Terra) con 186 historias recollidas de viva voz.
Unha desas historias, de fondo contido pedagóxico, di o seguinte:

No mesmo libro (proximamente haberá unha edición corrixida e aumentada noutro
cento de contos, que publicará Edicións do Castro) moitos outros contos onde a comida
ten un protagonismo indiscutible, coma o que segue e serve de remate para estas páxinas sobre literatura e gastronomía:
“Unha vez viña un camión con figos paso por diante do cemiterio da Laxe, e ao virar na curva
caeulle unha caixa. Dous rapaces que viñan das mozas comentaron:
Ai home, ¿e habemos deixar quedar aí a caixa?.
E pillarona e foron repartir os figos no cemiterio.
Outros rapaces que pasaban por alí sentironos dicir:
¡Dous para min e dous para ti!.
¡Eu estes non os quero, que xa están podres!.
¡Trae logo a caixa, que vou buscar os que están fóra!.
E os rapaces, pensando que os viñan pillar os defuntos, non pararon de correr ata Ferreira”.

Non corran vostedes na lectura nin na comida, e que lles aproveite.

MIGUEL VILA PERNAS
Premio nacional de xornalismo gastronómico Álvaro Cunqueiro 2004

VI. INVESTIGACIÓN: OS XANTARES

“Había en Tanín unha rapaza tan preguiceira que lle chamaban Perezosiña . Un día estaban comendo na casa, e díxolle a mai:
¿Perezosiña, queres pan?
Si, señora, si mo dan.
Perezosiña, pilla o coitelo.
Non, señora, non o quero”.

www.colineta.blogia.com
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Baamonde entrou en nós
con forza, na Asociación
Xermolos, por iso temos
esta lembranza, o eixe que
nos uniu para sempre foron
Paco e os irmáns Corral
Castro, abrironnos o corazón e a casa. Así tivemos
varias
actividades
en
Baamonde coma o estreno
da zarzuela de Xosé
Trapero Pardo, “Non chores Sabeliña” polo Orfeón
Lucense (1991), unha táboa
redonda sobre “Uns Medios
de Comunicación Social
para a Terra Chá” na que
participaron
Francisco
Campos Freire, Director da
Radiotelevisión
Galega,
Fidel
Fernán
Vello,
Director de Radio Principal
de Vilalba e Monforte,
Xosé López García, Decano
da Facultade de Xornalismo
de Santiago e Antón
Galocha, Director do xornal
Atlantico de Pontevedra,
todos eles desa pléiade
senlleira dos xornalistas
chairegos. Outra foto é a
testemuña dun dos parladoiros que escoitamos no
comedor
da
Casa
do
Labrego, neste día de
Xabier Docampo. Na liña
de recuperación da nosa
etnografía da que esta
taberna é un sinal salientable, gardando varios instrumentos deste menester:
o tascón…., tamén montamos unha mostra da confección do liño.
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DA SERVIDUME AO SERVIZO
Xob, o personaxe da novela bíblica, fai unha declaración militante na que se afirma
que a vida do ser humano sobre a terra é un servizo (a tradución latina fala de milicia).
Fronte a esta confesión, un sinistro “non serviam” (non hei servir a ninguén), é a actitude do Maligno, á que retruca, contundente, o evanxelista Marcos,10. Pero este é o contexto mellor da frase:
Díxolle Deus a Moisés: Eu hei estar contigo, e isto hache servir de sinal de que eu te
envío: cando deas sacado de Exipto o pobo, viredes a este monte e servirédesme aquí
(Éxodo,3)

Os ministerios son servizos
Velaquí a resposta de cumprimento que nos achega o evanxelista (Xoán, 12-13):
Quen quixer servirme que me siga, e daquela o meu servo estará canda min onde eu
estou. O meu Pai honrará a todo o que me sirva.

Cando un señor volvía á propia casa, os criados acoden a recibilo para lavarlle os
pés, pois os camiños son moi poirentos: é un ritual de benvida. Disto dá conta o que relata o cuarto evanxeo: cando lle preguntan a Xoán, o Baptista por que bautiza; o Precursor
fai referencia a Xesús con esta frase:
Eu bautizo con auga; Entre vós está ese que non coñecedes e que vén detrás miña; eu
non son merecente de lle desatar a correa das súas sandalias.

Cando terminou de lavarlles os pés e volveu a poñer o manto, sentou á mesa e díxolles:
¿Decatátesvos do que fixen convosco? Chamádesme Mestre e Señor, e paréceme ben, pois
así é. Daquela,, sendo Mestre e Señor vos lavei os pés, tamén vosoutros habedes lavar os
pés uns a outros

Temos que ser moi coidadosos coa linguaxe, pois facilmente caemos na falacia, na
trampa semántica. É o caso do bispo de Roma, que asina os escritos autodenominándose “servo dos servos de Deus”. Sucede coa denominación de “Vigairo de Cristo” que
o papa Inocencio III, no século XII”, título que, pertencendo orixinariamente aos pobres,
que se limitan ao título de Vigairos de Pedro.

As mesas
O que chamamos “misa” soamente se aplica á celebración eucarística dende o século VI; antes falábase de “fracción do pan” ou tamén “cea do Señor”. San Paulo falaba do
servizo e das mesas, expresión significativa porque os nómades e o pobo sinxelo de
Israel tiñan un xeito de comer moi simplificado: estendían no chan un mantel de tea ou
de coiro A única mesa que alí quedaba tiña a función de servir no culto e auxiliar no traballo. As persoas de categoría social eran as únicas en usar unha mesa.

VI. INVESTIGACIÓN: OS XANTARES

Derradeira Cea: Xesús fixo que o símbolo falase en por si lavándolles os pés aos
apóstolos. “Xa non vos chamo servos, senón amigos”. E os textos podían multiplicarse:
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Resulta expresiva a evolución: Paulo falaba de servir ás mesas coma un ministerio,
palabra que significa servizo. Se falamos de pasar da servidume ao servizo, tamén distinguiremos entre un “servente” ou criado, e un servidor, que anda polo espacio da liberación.
Fronte a tales abusos lingüísticos, temos a autenticidade do famoso “Servo de Iavé”,
catro cántigas do profeta denominado Segundo Isaías, e que mesmo se lle aplicaron a
Xesús Cristo. Representa todo o pobo de Israel ou sexa, unha figura única.
A Paulo se lle debe a proba de que a Eucaristía vai vencellada a un banquete. Os
cristiáns de Corinto unían a Eucaristía cunha simple comida, pero había abusos.
Terminou o conflito con mingua da Eucaristía: nace a “misa”, reunión dominical. Guiados
polo excelente e vello libro do padre xesuíta Josepf Andreas Jungmann, imos dar un
paso moi expresivo e decisivo.

Ite, missa est
E aquí nace a diferencia: a eucaristía termina en festa, cunha egrexia memoria que
sostiña as eucaristías domésticas nas que o protagonista era o pobo; hoxe a misa despacha ao fiel cunha esgrevia despedida: “Marchade, a misa acabou”. Así nolo conta o
teólogo citado:
Tendo diante estes feitos podemos ousar reconstruír a seguinte curva de evolución probable na celebración eucarística do primeiro século. Os apóstolos cumprían o mandato que
o Señor lles dera na derradeira noite, por regra xeral cea dentro dunha cea que se atiña ritualmente aos costumes xudeus.

A comunidade, cada vez máis numerosa, facía difícil manter a xuntanza coma cea
caseña, motivo polo que a eucaristía adquire autonomía:
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Desaparecen do local de reuníón todas as mesas, agás unha, na que o presidente da
asemblea pronuncia a acción de gracias sobre o pan e o viño; o recinto convértese nunha
sala, capaz de dar acougo a toda unha comunidade.

O problema da escisión de eucaristía e misa trae consecuencias:: o banquete eucarístico deixa de selo e definen a misa coma memoria incruenta do sacrificio da cruz. O
emperador Constantino, devoto do deus solar Mitra, fai do domingo festa e axiña cae
sobre este cambio a hipoteca de servir de cumprimento relixioso e así mesmo, fonte
económica para mantenza do clero. O canon 6 do concilio de Calcedonia (ano 451), prohibiu a ordenación sacerdotal absoluta, isto é, non vinculada a algún oficio ou beneficio
eclesiástico. Pesia tal decisión, inzaron os ordenados sacerdotes e as numerosas misas.
Imos analizar o que significaba o xantar.

O xantar dos xantares
Xesús foi crucificado pola forma en que comía”. Quizais unha arroutada do ianqui
Karris ou acaso moito máis do que calculabamos. Tres tipos de comida: a) o xantar habitual familiar, que porta carga simbólica; b) evocación do reinado de Deus e as súas
vodas coa humanidade; c) entre os dous, o xantar eucarístico, que anuncia coma futuro os xantares de Xesús e anticipo do banquete celestial. Imitando o libro sapiencial do
Cantar dos cantares, aquí pasamos a esa nova dimensión nupcial.

Sobre o comer, a nosa tradición ten unha significación peculiar, como soubo percibir
o doutor García-Sabell. “A obsesión da comida en Galicia non é porque abunde, senón
porque faltou”. Un vello refrán fala de sacar a barriga de mal ano, ou tamén da miseria.
Aquí dicimos que “as sobras son as que manteñen”.

Un servidor...
Tal era a forma –máis ben a fórmula–, de evitar que o humilde interlocutor puidese
pronunciar o orgulloso “eu” diante dos que el sentía –“muito obrigado”–,coma superiores. Talmente ordenaban os manuais de urbanidade Pois ben, un servidor pensa que as
palabras humanas falan dende un espacio e un tempo concretos, e aínda así pode levalas o vento. Ata o de agora procuramos o rexistro da pureza –o binomio puro/impuro–,
e a súa superación por parte de Xesús, pero a comida préstase a outra diferenciación
social, que pasa por un binomio máis agresivo: rico/pobre; importante/insignificante.
Vémolo nas palabras de Xesús de Nazaré que nos transmite Lucas (Lc 14,12):
Cando deas un xantar ou unha cea, non chames os teus amigos, irmáns, parentes ou
veciños ricos; non sexa que eles te recompensen convidándote tamén a ti. Cando deas un
banquete, convida aos pobres, eivados, coxos e cegos; e serás ditoso porque non te poden
recompensar; pero xa se che recompensará na resurrección dos xustos.

VI. INVESTIGACIÓN: OS XANTARES

Comer é un fenómeno social e cultural antes ca dixestivo, serve para identidade individual ou grupal. De aí o control das comidas, e a procura de non sermos atrapados pola
impureza, que moi doado resulta. No Terceiro Isaías hai un texto que se refire a un pobo
rebelde e descarreirado: Comen carne de cocho e talladas de carnes abominables nos
seus pratos. Din: arreda, non me toques, que te podería consagrar (Is 65).
Desconcertante sobre todo porque, para nosoutros, a palabra impureza ten connotacións morais e parécenos evidente que o contrario da pureza sería, precisamente, a
consagración, que aquí aparece coma risco de contaminación.
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Honor, palabra básica que ten coma contrario o concepto de vergoña, con dúas facianas: unha positiva –ter vergoña–, actitude necesaria para ser respectado; a cara negativa é “ser avergoñado”, ofensa que se lle inflinxe a alguén e que necesita ser lavada por
parte do inxuriado, co sangue coma deterxente.
O medio privilexiado para expresar a honra ou honor, eran os banquetes. Fornecían
a oportunidade de facerse interesante. Os habitantes do deserto, preñes de soidade,
sentían o importante que era a hospitalidade; requiría que o anfitrión se esmerase. O
biblista Joahim Jeremías notifica que había un estilo xerosolimitano (de Xerusalén) de
facer banquetes e que servía de modelo protocolario para todo o país. Os serventes
tiñan un papel moi determinante:
En Xerusalén, un amo de casa que daba unha recepción podía distinguirse de xeito
espectacular polo gran número de convidados, ou dun xeito máis real, tratando ben aos hóspedes. Era costume contratar un cociñeiro por un xornal elevado; se fracasaba nos preparativos, tiña que reparar a vergoña infrinxida ao amo cunha penitencia proporcionada ao prestixio do anfitrión e dos seus invitados.

Pero Xesús desequilibra os costumes. Un día, que ademais era sábado, foi Xesús
convidado a un xantar extraordinario. Decatouse de que cadaquén procuraba un bo
posto; advertiu que debían facer todo o contrario, outramente o anfitrión pode desprazalo de posto, sexa rebaixando ao ambicioso ou tamén enxalzando ao que merecía mellor
posto do que el se adxudicara. A humor convida o que conta Plinio. Sucedeu que un
home con pouca estima social participou nunha cea cun que se tiña por famoso; aos
ricos servíronlles pouco e mal. Tres clases de viños de diferente cualidade foron servidos en senllos recipientes. E á parte do aprezo que significaba o posto atribuído na
mesa, o anfitrión non acougaba, indo de mesa en mesa, distinguindo a algún cun bucado exquisito, constituíndo sobre todo o viño de sinal de diferenciación.
Un convidado interrogou a Plinio sobre a súa estratexia, que non era outra ca esta:
“Póñolles a todos o mesmo prato porque, cando invito, fágoo para cear, non para establecer diferencias. A quen coloquei en igualdade comigo, admitíndoo á miña mesa, trátoo coma un igual en todos os aspectos”. “¿Tamén aos libertos?, preguntou”. “Tamén,
porque en tal ocasión non os vexo coma libertos, senón coma compañeiros.·–El díxome”–Débeche custar o seu” –“En absoluto” –“Volveu preguntar cómo era isto posible, e
eu díxenlle: –“Porque os meus libertos non beben o mesmo viño ca min, senón que eu
bebo do deles”.
Moitas máis páxinas serían precisas para ilustrar literariamente o tema do casamento de Deus co seu pobo. Sintomático é que os discípulos dean o paso da servidume ao
servizo. Rematamos escoitando a Lucas que nos fala desta radicalidade do profeta de
Nazaré:
Cando deas un xantar ou unha cea, non chames os teus aios, irmáns, parentes ou veciños ricos; non sexa que eles te recompensen convidándote tamén a ti. Cando deas un banquete, convida aos pobres, eivados, coxos e cegos; e has ser ditoso, porque non te poden
recompensar; pero xa se che recompensará na resurrección dos xustos.

XOSÉ CHAO REGO
Teólogo e escritor
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